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VOCHTWERING & INSTANDHOUDING 
VAN GEVELS 

- Chemisch reinigen van de ondergrond 
- Waterafstotend maken met WTCB-goedgekeurde 

produkten 
- Verstevigen van de verzande ondergrond 

Wij helpen u vrijblijvend aan het gepaste advies. 

Het gemeentehuis van Boigeihout weid 
met onze produkten geiestauieeid. 

Nijverheidsweg 24 2240 Zandhoven Tel. (03) 485 55 

ETIENNE MAHIEU - LID VAN : 

• ART RESTORERS ASS. 

• INTERNATIONAL INSTITUTE 
OF CONSERVATION h RTIKON SA 

(014) 51 77 22 
(014) 50 03 24 
(014) 50 03 23 (FAX) 
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2290 VORSELAAR 

• RESTAURATIE EN CONSERVATIE 
van : - Kunstvoorwerpen in hout, steen, metaal, kunststof, marmer, terra-cotta 

- Stenen beelden en gevelornamentuur 
- Keramiek, aardewerk 
- Moderne kunst 

• VERVAARDIGEN VAN REPLICA in kleine en grote oplage 
- in kunststeen, gietbaar hout, polyester, epoxy 

• FABRIKATIE EN VERKOOPVAN PRODUKI EN VOOR RESTAURATIE : 
• Lijmen, speciaal voor restauratie 
• Verfstrippers (speciaal voor restauratie): PEEL-AWAY 
• Minerale steenrestauratie-mortel : AMONIT (nieuwe naam voor GAY-STONE) 
• Steenbehandelingsprodukten : reinigers, verstevigers, enz. 
• Houtbehandelingsprodukten 



Het was niet méér dan een tweede verblijf
plaats en zou wellicht nooit de belangstel
ling van de lokale heemkunde ontstegen 
zijn, ware er niet het tot veler verbeelding 
sprekende einde geweest van zijn meest 
roemruchte bewoner. 
Lamoraal, graaf van Egmont, Zottegems 
'kasteel' dat de tragische decapitatie in 1568 
nauwelijks zou overleven, wordt nu daaren
tegen met de verhoopte restauratie van de 
eerbiedwaardige monumentale restanten het 
voorwerp van een vernieuwd - en uitgebreid 
- historisch en archeologisch onderzoek. 
M&L achtte het dan ook aangewezen een 
integrale aflevering te wijden aan slechts dit 
ene, uitzonderlijk erfelijk belaste gebouw. 

Dat de voorgeschiedenis van het Egmont-
kasteel teruggaat tot een middeleeuwse, 
minstens 13de-eeuwse burcht, was reeds 
door archivalische bronnen en nog aanwe
zige materiële resten genoegzaam bekend. 
Nieuw is daarentegen het recent bijkomend 
archeologisch onderzoek van Dirk Van 
Eenhooge die, niet zonder enige voorzich
tige schroom, het hieraan voorafgaan van 
een stenen en zelfs houten donjon meent te 
mogen suggereren. 
Zijn voorlopige conclusies worden overigens 
ten gronde verwerkt in de niets onver
let latende kroniek van Hedwig Van den 
Bossche die, van bij het prille ontstaan tot 
en met de 19de-eeuwse neo-Renaissance-
gevel en de hedendaagse nieuwbouw, in 
rake trekken het wel en wee reconstrueert 
van een slechts schijnbaar rimpelloze plek. 
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Sinds meer dan 30 jaar stelt Proxyl, 

_,_., ... — ._. ,0 , 
hout en bouwmaterialen tegen insekten en 

zwammen, haar ondervinding en haar 
laboratoria ten dienste van het nationaal 

bouwpatrimonium, 

In samenwerking met de Belgische universiteiten en 
met het research team van Janssen Pharmaceutica 

werd het specifiek en doeltreffend MADUROX-gamma 
op punt gesteld, dat gebruikt wordt om vele 

kunstwerken en prestigieuse gebouwen te saneren, 

Madurox Bi-Activ en Madurox Super voor hout dat 
aangepast is door houtboktor en boorkever, Madurox 

Fungikill en Madurox M-Gel voor metselwerk en andere 
rauwmaterialen die aangetast zijn door merilius en 

andere schimmels. 

De PROXYL-produkten zijn zeer weinig giftig voor de 
''' eschikken over een officièle toelating van 

T Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu voor 
toepassing ook binnen in bewoonde lokalen. 

r naar UÓ/ÓZO.U/AÖ, stuur een fax nac 
03/326,07,98 of schrijf naar 
PROXYL N,V,-Vaartdijk 40 
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In het jaar 1886 vestigt de steenhouwer Frangois Bruxelman zich als aannemer. Zijn zoon Florimond 
volgt hem op in 1910. Vanaf 1938 geeft zijn kleinzoon Albert Bruxelman de onderneming haar volle 
dimensie. 
D. Bruxelman neemt over in 1968. De "Etn. Fl. Bruxelman en Zoon" worden in juni 1983 een 
naamloze vennootschap. 

Mede door zijn oorsprong heeft het bedrijf zich altijd gespecialiseerd in het restaureren van gebouwen, 
zowel kerken als historische monumenten, een domein dat vertrouwd geworden is. 

De werkhuizen van het bedrijf zijn uitgerust zowel voor steenhouwen als voor houtbewerking. 

De moderne technieken worden praktisch aangewend in de oprichting van appartements- of kantoor
gebouwen, privé-woningen, enz. 

En l'année 1886 Frangois Bruxelman, tailleur de pierre, s'établit entrepreneur. Son fils Florimond lui 
succède en 1910. C'est ensuite son petit-fils Albert Bruxelman qui dès 1938 donne a la firme sa pleine 
dimension. 
D. Bruxelman prend la relève en 1968. Les "Ets. Fl. Bruxelman et Fils" deviennent société anonyme en 
juin 1983. 

De par ses origines la société s'est toujours spécialisée en restauration de batiments anciens, tant 
églises que demeures historiques. Rien ne lui est étranger dans ce domaine. Ses ateliers assurent tant 
la taille de la pierre que Ie travail du bols. 

Les techniques modernes sont tout autant son champs d'action avec la construction d'immeubles a 
appartements ou bureaux, habitations privées etc... 

St.-Paulus -1934 Kerk Eine -1918 



Voor de vochtwerende behandeling van de buitenmuren van het wereldberoemde 
Gravenkasteel te Gent heeft men ons produkt EXHYDRO® gebruikt. 

EEN GAMMA PRODUKTEN VOOR 
RESTAURATIEWERKEN EN VOCHTIGHEIDSPROBLEMEN 

Tien jaar waarborg 
. WATERBESTENDIGE STEENBESCHERMING 

DROOGMAKEN VAN MUREN TEGEN 
OPSTIJGEND VOCHT 

VERSTEVIGING VAN STENEN, BAKSTENEN, 
ENZ... 

CHEMISCHE GEVELREINIGING, ENZ... 

EXHYDRO® : goedkeuring - BUTGB 
- ATG/H606 

EXHYDRO® INJ. : - door inj. diffusie 

REMAFIX® : - K.I.K. 2L/13/87/3780 
(rapport) 

REMAL : - volledig gamma 

RENOVATION 
MAINTENANCE 

BUREAU : 1000 Brussel - Baksteenkaai 32/B7 
tel. : (02) 513 22 11 - 513 70 20 
tlx. : Renoma B - 23921 

PVBA 



de rust en het evenwicht 
van mineralen 

Dit is geen verhaal over bronwater. Wel een manifest over fundamentele 
principes van de restauratietechniek. Wij vatten dit in 5 puntjes samen: 

n De restauratiematerialen moeten zich kunnen aanpassen aan 
hun omgeving, zodanig dat de autenticiteit van het monument 
bewaard blijft. 

H Het materiaal moet zoutbestendig zijn en mag de zout- en vocht-
transporten niet belemmeren. 

H Het materiaal moet vrij van kunststoffen zijn en speciaal-cement-
gebonden. 

•
Fysische eigenschappen van het restauratiemateriaal moeten 
aangepast worden aan de eigenschappen van het object. 

H Het restauratiemateriaal moet eenvoudig en kostenbesparend 
toe te passen zijn. 

Om die vijf fundamentele principes te kunnen handhaven verkoopt en 
gebruikt Solar gemakkelijk verwerkbare, zuivere minerale restauratie-
mortels voor natuursteen, die meestal geen dure wapening vereisen, 
en zoutbestendige pleister- en injektiemortels van hoogwaardige kwa-

1 SOLAR RESTAURATIETECHNOLOGIE 
IN HARMONIE MET HET VERLEDEN 

Kleine Breedstraat 51 270031 -Niklaas 

voor meer informatie heltu'. o^/yyó.pi. 61 

SUPPORT - SURFACE 
RESTAURATIE + C O N S E R V A T I E . 

Maatsch. zetel: Kortrijkse Steenweg 382,9000 Gent (091) 23 87 03 
Bedrijfszetel ; Wapenstraat 12B. 2000 Antwerpen (03) 248 12 97 

EEN E R V A R E N KIJK OP DE T O E K O M S T 

NATUURSTEEN 

VAN AMSTELSTRAAT 63 
2100 ANTWERPEN 
TEL. (03) 325 03 83 
TELEFAX (03) 325 68 66 

AMINCK 
GASSTRAAT11 A 
9100 LOKEREN 

TELEX 32158 NAVLAM TEL. (091) 48 12 17 
TELEFAX (091) 48 96 61 



Laat de wegen herleven met kleur! 
Vrolijke straten en pleinen, dat 
kan best dank zij de minerale 
Bayferrox-pigmenten van 
Bayer. 
Bayferrox-pigmenten kleuren 
de cement van de betonstraat-
stenen. Vermengd in de totale 
massa, verzekert het Bayferrox 
een onder alle omstandigheden 
stabiele en duurzame kleurecht-
heid. Bovendien is geen speciaal 
onderhoud nodig. 
Herstellingen en werkzaam
heden kunnen zonder probleem 
in een handomdraai worden 

uitgevoerd. In de zeer grote 
keuze aan vormen en kleuren 
vindt zeker ieder zijn gading. 
Betonstraatstenen, gekleurd met 
Bayferrox, zijn ideaal om voet
paden, pleinen, winkelstraten, 
galerijen, parkings, parken, 
tuinpaden enz. te bestraten. Ze 
zijn onmisbaar voor het verho
gen van de verkeersveiligheid, 
voor de bescherming van fietser 
en voetganger. 
Laat u inspireren door vorm en 
kleur. 
Bayferrox, sta er op! 

Bayer informeert: 
Om gratis dokumentatie en 
de lijst van de fabrikanten te 
bekomen, plak eenvou 
dig deze bon op uw 
visitekaartje of brief
papier en stuur hem 
naar, BAYER 
BELGIUM S.A.-N.V. 
Divisie pigmenten en 
keramiek 
Louizalaan 143 
1050 BRUSSEL Bayferrox 

Bayer 
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De Japanse Toren aan het 
Koninklijk Paleis te Laken 

Algemene restauratiewerken 
VAN LOY M. & CIE 

3170 Herselt Tel. 014/54.43.97 016/69.97.70 
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Restoration '90 is het internationale trefpunt 
. op het gebied van restauratie en conser

vering van cultuurbezit. 
Of het nu gaat om kunstwerken of boeken en 
archieven, om gebouwen en hun interieurs of 
na tuurmonumenten; u vindt het in de RAI in 
Amsterdam. 
Restauratie-experts, aanbieders van materialen 
en methoden, alsmede dienstverleners en 
belangenorganisaties presenteren er zich. Op
drachtgevers en vakgenoten oriënteren er zich. 

Internationaal congres. 
Ook optimalisering van kennisuitwisseling 

op dit specifieke vakgebied is een belangrijk 
doel van Restoration '90. 
Daarom wordt gelijktijdig een internationaal 
congres georganiseerd. Onde r auspiciën van 
ICCROM en Eurocare, met als thema het behoud 
van cultuurbezit in een aggressief milieu. 

Restoration '90 biedt leverancier en dienst-
. verlener, organisatie en instelling alle 

kansen op nieuwe contacten en opdrachten. 

%^L/i l( u meer informatie, vul dan onderstaan-
• T d e coupon in en stuur of fax deze naar: 

RAI Gebouw bv. Restoration '90. 
Europaplein, 1078 GZ Amsterdam. 
Telefoon: 020-5491212. Telefax: 020-464469 . 

22-24 oktober 1990 
AMSTERDAM 

n 
ANTWOORDCOUPON RESTORATION '90 

Eirmanaam 
Vakgebied 
Naam . 
Adres 
Postcode/Plaats 

l_ 

Zend mij, zodra beschikbaar, meer informatie over: 
O Exposeren op Restoration 90 O Het congres 

. Telefoon 

O Beursbezoek 



MAAR HET KAN 

Duiven zijn inderdaad zo verve
lend dat u ik-weet-niet-wat zou 
doen om ze te verjagen. Zij ver
vuilen en ontsieren niet alleen 
onze historische gebouwen; zij 
werken aktief mee aan het ver
val ervan. 

Depigeonal is een eenvoudig 
en doeltreffend systeem om 
duiven te weren. Onzichtbaar 
voor voorbijgangers en onscha
delijk voor de dieren. Vraag 
meer Informatie over Depigeo
nal en gebouwenconservatie en 
-restauratie in het algemeen bij 

Solar 
Kleine Breedstraat 51, 
2700 Sint-Niklaas. 
Of bel 03/776 91 62. 

DEPIGEONALf 
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RESTAURATIE & MONUMENTENZORG 

ONDERZOEK 

Kunsthistorisch • Technisch • Bouwkundig 

BEHANDELING 

Muurschilderingen • Stuc «Meubilair 
Sculptuur (steen en hout) • Leder 

Bodemvonsten ( hout en leder) 
Schilderijen ( paneel en doek) 

Oostveldkouter 26 • 9920 Lovendegem 

SchudelW 091/221753 

^ n Molle M. 016/22 67 06 

Van Der Biest L 03/7714466 

\ îndenborre K & Lauwers M. 

DeClercqL 03/2338227 

VanDijckL. 015/2180 78 
HuetP 03/23309 57 

091/72 63 03 

Smederij 

'RESTAURATIE 

O 

MOLEN BAAN 18 
2220 WOMMELGEM 
Tel.: (03) 353 97 87 

• Restauratie alle smeedwerk 
• Hedendaags smeedwerk 
• Eigen ontwerp 
• Tuinmeubels 

Gediplomeerd restaurateur 
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Gevel- en restauratiewerken 
waterdichte bespuiting 

Oppervlaktebehandeling & slerpleisters 
zand- en straalbedrljf 

Industriële schilderwerken - Hoogtewerken 

J . GENNE 
Bosdel Industriepark GENk (011) 35 80 51 / 35 80 52 

Telefax (011) 35 80 53 
8 Mizerlkstraat 3610 DIEPENBEEK (011) 32 33 60 



De Burcht en het Egmontkasteel 
te Zottegem 

Hedwig Van den Bossche, B.M.L. 

Opkomst, bloei, verval: de loop van de geschiedenis, waaraan ook het kasteel van Lamoraal 
graaf van Egmont te Zottegem zich niet kon onttrekken. Het wordt een kringloop, want wij 
voegen er het herstel aan toe, althans aan wat nog overgebleven is van het pralerig 
kasteeldecor van weleer. 
De burcht heeft het er slechter afgebracht: zelfs de ondergrond gunt de archeoloog nauwelijks 
een terugblik op zijn verleden. De bouwgeschiedenis van het kasteel: sporadische archiefbron
nen, luttele iconografische documenten, wat mondelinge mededelingen, maar hoofdzakelijk 
onderzoek van het relict. Dan komen de verrassing en de onzekerheid: men heeft het 
monument hersteld maar tevens her en der opgesmukt, aangepast, voltooid. Oud en nieuw 
zijn hier — soms te nadrukkelijk — in harmonie gebracht en de geschiedenis wordt een 
moeizame reconstructie die meer vragen doet rijzen dan ze vermag te beantwoorden. Het 
vooruitzicht van 'opnieuw een restauratie' zet er toe aan verloren terrein te herwinnen, maar 
noodzaakt de geschiedenis te herschrijven. Een kringloop. 

Het Egmontkasteel te Zottegem. Zicht uit het noord-oosten op de enig bewaard gebleven (oost)vleugel. Op de voorgrond de door stormweer 
gevelde monumentale beuk (foto O. Pauwels) 



De middeleeuwse burcht 

De geslachten van Zottegem, Edingen, Antoing, Melun 

Middeleeuwse fortificaties hebben twee dingen 
gemeen: een doorgaans niet gedefinieerd tijdstip van 
ontstaan en een roemloos einde, bespoedigd door een 
omwenteling in het krijgsbedrijf. Men hoefde evenwel 
niet het einde van de middeleeuwen af te wachten om 
de burcht wegens een veralgemeend gebruik van het 
buskruit in de oorlogvoering haar precaire rol als 
versterking te zien blootgeven: zonder bijstand van 
buitenaf was ze vaak niet bestand tegen langdurige 
belegeringen en mits heel wat vindingrijkheid slaagde 
de belegeraar er niet zelden in haar bezetting op de 
knieën te dwingen. Nog voor de middeleeuwen ten 
einde liepen had de burcht dan ook haar militair 
karakter ingeruild voor een louter statussymbool, 
werd kasteel en nadien buitenplaats om tenslotte in 
diep verval ten onder te gaan. Dit lot was uiteindelijk 
ook de burcht van de heren van Zottegem beschoren. 

Wat het onzekere tijdstip betreft waarop de middel
eeuwse fortificatie te Zottegem is ontstaan, mag wor
den verondersteld dat ten tijde van de oudst gekende 
heer van Zottegem, Rothardus de Sotengem, wiens 
naam voor het eerst wordt vermeld in een charter van 
het jaar 1083 (1), aldaar reeds een of andere vorm van 
versterking bestond, misschien als onderdeel van een 
fortificatiegordel rond Aalst of Oudenaarde in het 
grensgebied tussen de bezittingen van het Duitse 
Keizerrijk en de Franse Kroon. Later, sedert het 
begin van de 13de eeuw, heeft de burcht wellicht 
behoord tot de verdedigingslinie van de graven van 
Vlaanderen tegen Henegouwen (2). Hoe dan ook, de 
vroegste vermeldingen van een versterking te Zotte
gem dateren pas van het tweede kwart van de 13de 
eeuw. 

Reeds in die tijd speelden de heren van Zottegem een 
niet onbelangrijke politieke rol, mede door hun ver
wantschap met andere adellijke geslachten, waardoor 
ze er in slaagden hun bezittingen over de grenzen van 
het Land van Aalst uit te breiden. Men kent hun 
namen uit charters en akten, doch de bronnen zwijgen 
over hun Zottegemse vesting. 
Voor het eerst wordt uitdrukkelijk melding gemaakt 
van het bestaan van een burcht te Zottegem na het 
huwelijk van Aleidis, dochter van Walter van Zotte
gem, met Zeger van Edingen in 1218, waardoor de 
heerlijkheid nadien in handen van laatstgenoemde 
overging. 

Drie charters maken melding van het verblijf van 
Zeger van Edingen en Zottegem op zijn heerlijk 
goed: een eerste van 1225 situeert dit verblijf apud 
Stripas, die van 1231 en 1239 vermelden apud Sot-
teng(h)ien (3). De vraag of het Latijnse voorzetsel 
apud moet worden vertaald door nabij of te is hier 
weinig relevant: in de teksten wordt immers zowel 
Zottegem vermeld als het aangrenzende Strijpen en 
de burchtsite waar later het Egmontkasteel zou verrij
zen lag amper op een boogscheut afstand van de grens 

met dit dorp (4). Wat de datering van de oudste burcht 
betreft heeft een naar aanleiding van recent archeolo
gisch vooronderzoek uitgevoerde C14-analyse bij 
mortelresten bewezen dat de oudste aangetroffen 
resten van de burcht met zekerheid reeds in de 12de 
eeuw, zoniet nog vroeger zijn te situeren. 

Zeger en zijn nakomelingen waren actief betrokken 
in de strijd tussen de huizen van Dampierre en 
Avesnes (5). Na zijn dood rond 1246 werd Zeger op-

Detail van de figuratieve kaart van het Land van Aalst door Jacques 
Horenhault, einde 16de eeuw (Paris, Bibliothèque Nationale) 

Detail van een figuratieve kaart van het Land van Aalst, anoniem, 
17de eeuw (Paris, Bibliothèque Nationale) 

13 M&L 



gevolgd door zijn oudste zoon Walter, na wiens over
lijden zijn zonen Walter II en Geraard I respectieve
lijk Edingen en de heerlijkheid Zottegem erfden (6). 

Door zijn huwelijk in 1280 met de oudste dochter van 
Hugo III, kastelein van Gent en heer van Heusden, 
zou diens zoon Geraard II na de dood van zijn 
schoonvader, die geen mannelijke nakomelingen had, 
in het bezit van diens titel komen. In 1286 erkende hij 
Jan van Avesnes als leenheer en droeg aldus zijn 
allodiaal erfgoed, met uitzondering van de Vrijheid 
en de toren van Zottegem in leen op aan de graaf van 
Henegouwen (7). 
Na de dood van Geraard II werd Hugo IV heer van 
Zottegem en aangezien diens zoon zonder nakome
lingschap stierf kwamen de goederen in het bezit van 
zijn tante, Maria van Zottegem, dochter van Geraard 
II en zuster van Hugo IV. Bij haar dood in 1323 
gingen Zottegem, Heusden en het burggraafschap 
van Gent, alsook de goederen uit haar eerste huwelijk 
met de heer van Antoing en Epinoy over op Isabella, 
haar enige dochter uit dit huwelijk. 

Isabella van Antoing bleek wel een goede partij want 
ze huwde liefst driemaal: in 1327 voor een derde maal 
met Jan, burggraaf van Melun, groot-kamerheer van 
Frankrijk, die in 1345 overleed. Na de dood van 
Isabella in 1354 werd haar zoon Hugo heer van 
Zottegem. Deze kreeg af te rekenen met de Gente
naars die, in opstand gekomen tegen de Vlaamse 
graaf Lodewijk van Male, in 1381 de burcht van 
Zottegem innamen, doch op hun beurt werden ver
jaagd door de grafelijke troepen. Jan II van Melun 
volgde zijn vader op die in 1394 in een veldslag te 
Nicopolis door de Turken was gevangen genomen en 
terechtgesteld. Jan II werd kamerheer, raadsman en 
vriend van Filips de Goede en werd in 1432 opgeno
men in het ridderschap van het Gulden Vlies, waar
toe, met uitzondering van Thibaut van Luxemburg, 
voortaan alle heren van Zottegem zouden behoren (8). 

Philipotta, dochter van Jan II, kreeg bij haar huwelijk 
met genoemde Thibaut van Luxemburg de heerlijkheid 
Zottegem als bruidschat mee. Onder haar bewind werd 
de burcht te Zottegem alweer ingenomen en bezet door 
Gentenaars die tegen Filips de Goede in Opstand 
waren gekomen. In 1452 liet de graaf van Etampes, die 
met een leger naar Zottegem was opgerukt, het kasteel 
en het dorp plunderen en platbranden (9). 
Deze wapenfeiten zetten een definitief punt achter de 
Zottegemse fortificatie die de verwoesting niet over
leefde. Het is evenwel niet met zekerheid te achterha
len of Jan van Luxemburg, die zijn vader in 1477 
opvolgde, het initiatief nam tot sloping van de burcht 
en de bouw van het het kasteel (10). 

De burcht in de iconografie 

In tegenstelling tot andere middeleeuwse versterkin
gen ontbreekt voor de burcht te Zottegem iconogra
fisch materiaal dat er ons een globaal beeld van zou 
kunnen verschaffen. De schaarse iconografie met 
betrekking tot het kasteel toont slechts enkele remi-
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niscenties aan de burcht, met name walmuren en een 
poortgebouw. Bovendien is het uitgemaakte zaak dat 
in het bijzonder de afgebeelde walmuren met hun 
torentjes niet als relicten van de middeleeuwse burcht 
mogen worden beschouwd, doch later mét het kasteel 
werden opgetrokken. Het afgebeelde poortgebouw 
echter kan nog tot een late faze van de burcht hebben 
behoord, maar mogelijks ook tot een vroeg bouwsta
dium van het kasteel. 

Twee figuratieve kaarten van het Land van Aalst, één 
van het einde van de 16de eeuw, van de hand van 
Jacques Horenhault, en één van de 17de eeuw date
rende anonieme kaart (11), tonen ten noordoosten 
van het kasteel, aan de Bettelhovebeek, een torenach-
tige constructie die bij de noord-oostelijke hoek in 
een waterpartij, de dorpsvyver (dyckvyvere, meulevy-
vere) oprijst. Aangezien deze vijver zich buiten de 
Vrijheid van Zottegem bevond lijkt het onwaarschijn
lijk dat deze toren een overblijfsel van de vroegere 
vesten moet voorstellen. Daar het niet zonder meer 
voor de hand ligt dat de Vrijheid toen door een 
fortificatiegordel was omringd, moet ook voorbehoud 
worden gemaakt inzake de voorstelling op de kaart 
van Horenhault van een toren ter hoogte van de 
Kwaedestraat (12). Heel voorzichtig mag de vraag 
worden gesteld of het gebouw bij de vijver kan gezien 
worden als een vooruitgeschoven verdedigingswerk, 
misschien ter beveiliging van de watervoorziening van 
de burchtgracht, eventueel ook van de verderop gele
gen watermolen. Nog hypothetischer is het zoeken 
voor een van beide torens naar een verband met de 
nogal raadselachtige Groote Toren van 't Kasteel, 
waarvan verschillende bronnen gewag maken en 
waarnaar een leenhof werd genoemd (13). 

Detail van de kaart van de Vrijheid van Zottegem door Philips de 
Dijn, 1629 (Algemeen Rijksarchief Brussel) 



Dan is er nog de kaart van de Vrijheid van Zottegem, 
van 1629 van de hand van landmeter Philips de Dijn 
(14), die een ietwat duidelijker dan voornoemde 
figuratieve kaart maar toch nog schetsmatige voorstel
ling van het kasteel geeft. Wel zien wij de torentjes 
bij de walmuren, vijf op het zuiden en drie op het 
westen (de torentjes bij de noord- en oostelijke wal-
muur worden door het kasteel grotendeels aan het 
oog onttrokken), die van een kegeldak zijn voorzien, 
wat op de amper vijftien jaar jongere prent bij A. San-
derus' Flandria Illustrata op één na niet meer het 
geval blijkt te zijn. 

Slechts twee documenten verschaffen een voldoende 
duidelijk beeld van de toestand van het kasteeldomein 
in de 17de en in de 19de eeuw, namelijk de genoemde 
prent uit Flandria Illustrata van A. Sanderus, geda
teerd 1641-1644 (15), en een tekening van 1853 van 
de hand van L.J. Van Peteghem, onderdeel van een 
verzamelprent, getiteld Gedenkbeelden van Lamoraal 
van Egmond (16). Ze tonen het kasteel respectievelijk 
in zijn nabloei en verval, doch laten van de burcht 
mogelijks alleen nog het bouwvallig poortgebouw 
zien, terwijl de walmuren reeds van de nieuwe kas
teelaanleg deel uitmaakten. Daar deze laatste toch 
herinneren aan het teloor gegane versterkt karakter 
van de site lijkt het ons toch aangewezen er de nodige 
aandacht aan te besteden. 

Uit de prent bij A. Sanderus blijkt dat tegen het 
midden van de 17de eeuw de walmuren met torentjes 
zonder weergang en kanteling, amper enkele meters 
boven het waterpeil van de gracht reikten. Door een 
aanzienlijke ophoging van de binnenhof bij de bouw 
van het kasteel zijn deze muren als het ware tot 
kaaimuren herleid. Ook van het poortgebouw restte 
toen blijkbaar niet veel meer dan een ruïne. 
Van dit poortgebouw — of voorpoort, indien daarbij 
oorspronkelijk ook nog een centrale poorttoren zou 
hebben aangesloten — stonden enkel nog de gevel 
aan de hofzijde en een hoektoren overeind. De ver
dwenen gevel aan landzijde maakt een vloerconstruc
tie en een hofgevel met rondboogpoort en kruisven-
sters zichtbaar. Zowel het hoofddak als de spits van 
de flankeertoren rechts waren verdwenen. 
Men bereikte het poortgebouw over het westelijk 
deel van de gracht via een vaste brug, waarbij een 
houten ophaalbrug aansloot waarvan het mechanisme 
blijkbaar reeds was verwijderd. De prent maakt niet 
duidelijk of het vaste gedeelte van de brug in hout 
dan wel in steen was opgetrokken. 
Het rechter gedeelte van het poortgebouw was opge
vat als een toren op een vierkante onderbouw die bij 
de verdieping via hoektrompen in een achthoekig 
lichaam overging. Of men in het linker gedeelte de 
aanzet van een tweede hoektoren moet zien is onze
ker: niet alleen ontbreken ter hoogte van de verdie
ping aanwijzingen voor het bestaan van hoektrompen, 
doch er blijkt ook geen inwendige draagmuur (meer) 
aanwezig te zijn. 

Open muurtorentjes geleedden de walmuren: half
rond met open keel langsheen de muren en driekwart-
rond bij de hoeken. De zuidelijke walmuur laat de 
resten van vijf van dergelijke halfronde torentjes zien 

Het Egmontkasteel en de Vrijheid van Zottegem volgens een prent 
in A. Sanderus' Flandria Illustrata, 1641-1644 (gravure van lulius 
Milheuser) 

Het Egmontkasteel te Zottegem, detail van de prent in A. Sanderus' 
Flandria Illustrata, 1641-1644 (gravure van lulius Milheuser) 

terwijl een zuidoostelijke hoektorentje mogelijk ach
ter een in de gracht uitgebouwde ronde toren met 
kegeldak schuil ging. De oostelijke walmuur moet 
een gelijkaardige opstelling van halfronde torentjes 
hebben gekend. De westelijke muur daarentegen 
blijkt slechts één halfrond torentje rechts van het 
poortgebouw te hebben gehad. De noordelijke muur 
tenslotte werd door de kasteelvleugel met zijn bijge
bouwen aan het oog onttrokken. Dat de waltorentjes 
in werkelijkheid een halfronde vorm hebben gehad 
wordt alvast niet bevestigd door de enig overgebleven 
getuige bij de resten van de noordelijke walmuur: de 
torenaanzet is er niet half- doch driekwartrond uitge
bouwd. 
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Het Egmontkasteel te Zottegem, detail van de Gedenkbeelden van 
Lamoraal van Egmond, 1853 (tekening van L.J. Van Peteghem, 
gravure van L. Broekaert) 

Na het midden van de 17de eeuw werd wat nog aan 
de aanleg van een middeleeuwse burcht herinnerde 
systematisch gesloopt. Wat er rond het midden van 
de 19de eeuw nog van overgebleven was toont de 
tekening van L.J. Van Peteghem. 
Het rechts van de toegangsbrug gelegen gedeelte van 
de westelijke walmuur werd, vermoedelijk wegens 
instabiliteit, door pilastervormige verzwaringen 
gestut, terwijl op een andere tekening van dezelfde 
prent de walmuur links van de brug in een vérgaande 
staat van verval wordt afgebeeld. Van het poortge
bouw wordt nog amper een vage aanzet rechts van de 
brug gesuggereerd. Van het kwartronde hoektorentje 
op het zuidwesten was nog slechts een stomp zichtbaar 
terwijl dat bij de noordwestelijke hoek reeds was 
ingestort. Voor zover ze nog bestonden werden toen 
de resten van de zuidelijke walmuur door bebouwing 
aan het oog onttrokken. 

Archeologisch vooronderzoek van de burcht 

Tijdens de maanden maart-mei van 1986 werd door 
Dirk Van Eenhooge, archeoloog bij het Bestuur voor 
Monumenten en Landschappen, een vooronderzoek 
naar overblijfselen van de middeleeuwse burcht ver
richt. Daar de resultaten van dit en een tweede 
aansluitend vooronderzoek van de site uitvoerig aan 
bod komen in een afzonderlijke bijdrage, kan hier 
een bondig overzicht volstaan van de voor de bouwge
schiedenis van de burcht relevante bevindingen. 
Onderhavige bespreking is dan ook gebaseerd op de 
opgravingsverslagen van de archeoloog. 
Er werd een sleuf gegraven haaks op de in 1960 
blootgelegde funderingen van de noordelijke wal
muur, nabij de resten van één van de waltorentjes. 
De opgegraven constructies lieten toe liefst vier bouw
fazen te onderscheiden, waarvan de eerste twee tot 
de bouw van de burcht behoren. 

Tot de oudste periode behoort een 0,85 m dikke 
muur van in kalkmortel gezette zandige kalksteen, 
onderbroken voor een doorgang waarop een trapje 
aansloot. Aan de noordzijde was deze muur met een 
laag witte pleister bekleed. De oorspronkelijke vloer 
bestond uit aangestampte aarde. Resultaten van C14-
onderzoek van de mortel laten toe deze bouwperiode 
te situeren tussen 1045 en 1212, wat het vermoeden 
van een oudere datering dan de eerste vermeldingen 
in 1225, 1231 en 1239 bevestigt. 
Tot een latere, niet nader te dateren periode behoren 
enkele verbouwingen, zoals het dichtmaken van 
genoemde doorgang met blokken Doornikse steen, 
het optrekken van een rechthoekige pijler ten noor
den van de muur en een geringe verhoging van het 
vloerniveau binnen en buiten het gebouw. 

Met de derde en vierde bouwfaze is men reeds aan de 
bouw van het kasteel toe. De derde bouwfaze sluit 
aan bij een verwoesting of gedeeltelijke sloping die 
waarschijnlijk het einde van de fortificatie betekende. 
De bakstenen funderingen van de walmuur met toren
tje en van de muur die ermee parallel loopt horen in 
deze periode thuis. Tegen de noordzijde van de tot de 
eerste faze behorende muur was in baksteen en her-
bruikte natuursteen een cirkelsegmentvormige con
structie van drie treden opgetrokken. Het verdwenen 
15de-eeuwse vloerniveau bemoeilijkt de interpretatie 
van onder meer deze aanbouw. 

Tenslotte bleek in de jongste, niet nader te dateren 
periode tussen walmuur en fundering van de hofgevel 
van de verdwenen noordelijke kasteelvleugel een niet 
in verband gemetselde bakstenen muur te zijn opge
trokken. 

Twee sleuven werden geopend ter hoogte van de 
verdwenen buitentrap bij de oostelijke kasteelvleugel, 
de enige die thans nog is overbleven. Ofschoon hier 
een aanzienlijke terreinophoging kon worden vastge
steld werden geen resten van de middeleeuwse burcht 
blootgelegd. Het Bestuur voor Monumenten en Land
schappen achtte een verder onderzoek wenselijk bij 
de graafwerken voor de bouw van een (ondertussen 
reeds gerealiseerde) nieuwe bibliotheekvleugel. 
Helaas bieden dergelijke bouwwerken, vooral wan
neer die dan nog in een versneld tempo dienen te 
worden gerealiseerd, geen ruimte voor een ernstig en 
wetenschappelijk verantwoord onderzoek. Op gezag 
van de leidende architecten en van een afgevaardigde 
van het gemeentebestuur namen wij er dan ook 
kennis van dat bij de graafwerken géén resten van 
funderingen van de middeleeuwse burcht werden aan
getroffen. 

Een tweede archeologisch vooronderzoek werd verricht 
in september-oktober 1987. Er werd één sleuf geopend, 
evenwijdig met de westvleugel van de oostelijke kasteel
vleugel. Twee grote bouwperioden werden aangetrof
fen: de eerste behorend tot de middeleeuwse burcht, de 
tweede tot de bouw en de verbouwingen van het kasteel 
in de tweede helft van de 15de eeuw en later. Uit de 
eerste bouwfaze dateert een pijler, opgebouwd uit 
Doornikse steen en baksteenfragmenten. 
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Voor de tweede bouwfaze, behorend tot de bouwge
schiedenis van het kasteel, werd een aanzienlijke 
terreinophoging bij de aanleg van de kasteelfunderin
gen vastgesteld. Tot deze periode behoren de noorde
lijke bakstenen walmuur, een dwarsmuur en een 
zuidelijke muur. Al deze funderingen rusten op een 
basis van herbruikte natuursteen. 
Het tweede vooronderzoek bracht dus wel belangrijke 
gegevens aan het licht met betrekking tot de bouwge
schiedenis van het kasteel. Hierop wordt later nog 
teruggekomen. 

Uit beide archeologische vooronderzoeken valt te 
besluiten dat de burcht bij de bouw van het kasteel 
grotendeels werd gesloopt (17). Toch is het niet 
uitgesloten, zelfs waarschijnlijk, dat de meest zuide
lijke ruimte van de kelder een restant is van de 
vroegere burcht. De in tonvorm overwelfde ruimte 
onderscheidt zich in menig opzicht van de overige 
kelderruimten: ze toont een licht zuidwaartse afwij
king (18), muren en gewelf zijn niet zoals de overige 
ruimten met baksteen opgebouwd, doch uit kalk-
steenblokken — de noordmuur ook uit ijzerzandsteen 
en Doornikse steen — terwijl de aanzienlijk zwaar
dere muren op sommige plaatsen een dikte van 2,00 m 
en meer bereiken en het vloerniveau hoger ligt dan 
dit van de overige kelderruimten. Deze ruimte is het 
enig zichtbare overblijfsel van de oude burcht, wel
haast zeker deel uitmakend van een donjon of woon
toren, zoals D. Van Eenhooge in zijn bijdrage over 
de middeleeuwse burcht aan de hand van enkele 
steekhoudende argumenten poogt aan te tonen. 

Ofschoon de mogelijkheid tot een reconstructie van 
het grondplan in het licht van de gedane bevindingen 
wel erg twijfelachtig lijkt, evenaarde de middeleeuwse 
burcht inzake uitgestrektheid minstens het latere kas
teel. Voor een optimaal inzicht in de bouwgeschiede
nis blijft verder onderzoek noodzakelijk. Het Ministe
rieel Besluit van 12 januari 1987 waarbij de volledige 
kasteelsite als monument werd beschermd (19) beant
woordt dan ook aan de noodzaak tot vrijwaring van 
het bodemarchief met het oog op verder archeolo
gisch onderzoek naar getuigen van de bouwgeschiede
nis van de burcht en het kasteel. 

Het kasteel in de 16de en 17de eeuw 

Zottegem en het Huis van Luxemburg 

Door zijn huwelijk met Philipotta van Melun was met 
Thibaut van Luxemburg, heer van Fiennes, het 
geslacht van Luxemburg als heren van Zottegem aan 
het bewind gekomen. Hun zoon Jan huwde Jakelyne 
van Gavere, vrouwe van Schorisse, en volgde in 1477 
zijn vader als heer van Zottegem op (20). Zonder 
hiervoor sluitende argumenten aan te voeren, schrijft 
men de bouw van het kasteel te Zottegem aan hem 
toe (21). 
Jan van Luxemburg werd opgevolgd door zijn broer 
Jacob I, die op zijn beurt werd opgevolgd door zijn 
zoon Jacob II, ridder van het Gulden Vlies en kamer

heer van aartshertog Maximiliaan. Hij ontving in 
1516 de toekomstige Karel V tijdens diens rondreis 
door de Nederlanden op zijn kasteel te Zottegem 
(22), zodat mag worden aangenomen dat de bouw 
van het kasteel toen zoniet voltooid, dan toch reeds 
ver was gevorderd. Het kasteel bleef echter vooral 
een buitenplaats, een maison de plaisance en Jacob II 
hield nog veel verblijf te Gent in het Hof van Fiennes, 
waar hij in 1517 zou overlijden. Hij werd opgevolgd 
door zijn zoon Jacob III die de keizer om toelating 
verzocht de baronieën Gavere en Zottegem te mogen 
verenigen en tot markiezaat te verheffen. Dit werd 
hem geweigerd, doch in 1518 werd hij opgenomen in 
de ridderschap van het Gulden Vlies en werd de 
baronie Gavere tot graafschap verheven (23). 
Toen Jacob III van Luxemburg in 1530 kinderloos 
stierf gingen de familiebezittingen over op zijn oudste 
zuster Francisca van Luxemburg, die in 1516 was 
gehuwd met Jan, graaf van Egmont. Tot het begin 
van de 18de eeuw zal de heerlijkheid Zottegem door 
dit geslacht worden gevoerd. 

Het geslacht van Egmont doet zijn intrede 

Het geslacht van Egmont vond zijn oorsprong in een 
Noord-Hollandse familie die beschermheren waren 
van de abdij van Egmond aan den Hoef. Door het 
groeiend aanzien van de adel ten koste van de kerke
lijke instellingen groeide de familie uit tot voorname 
feodale heren in dienst van de graven van Holland (24). 
Jan van Egmont (25), rijksgraaf, ridder van de Orde 
van het Gulden Vlies en stadhouder van Holland, was 
de laatste heer die het voorvaderlijk slot in Egmond 
aan den Hoef (26) bewoonde. Er wordt wel eens 
beweerd dat zijn zoon. Jan, tweede graaf, die hem bij 
zijn overlijden in 1516 opvolgde, zich bij de bouw van 
het kasteel te Zottegem door het voorbeeld van dit 
slot zou hebben laten inspireren (27). Toch wordt 
aangenomen dat reeds in de jaren 1477-1485 door Jan 
van Luxemburg de bouw van het kasteel was aange
vat, mogelijks zelfs voltooid. Bovendien maken een 
schilderij van het slot van Egmond aan den Hoef van 
omstreeks 1600 door Gilles de Saen (28) en de afbeel
ding van het kasteel van Zottegem op de prent bij A. 
Sanderus van kort vóór het midden van de 17de eeuw 
duidelijk dat een vergelijking tussen Egmond aan den 
Hoef en Zottegem niet opgaat. 
Deze Jan, tweede graaf van Egmont huwde in 1516 
Francisca, oudste zuster en erfgename van de heer 
van Zottegem, Jacob III. Jan van Egmont en Fran
cisca betrokken het kasteel van La Hamaide bij Ath, 
een heerlijkheid van de Luxemburgs, waar Lamoraal 
als tweede zoon in 1522 werd geboren. 

Lamoraal van Egmont 

Door het vroegtijdig overlijden in 1541 van Karel, 
oudste zoon en erfgenaam, gingen de familiebezittin
gen over op Lamoraal van Egmont die aldus een 
onmetelijk fortuin erfde, samen met de titel van 
kamerheer en raadsheer bij de keizer. Daarenboven 
ontving hij in 1544 bij zijn huwelijk met Sabina van 
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Beieren, dochter van de paltsgraaf van Simmern, als 
bruidschat van zijn moeder de heerlijkheid Gavere en 
erfde hij bij haar overlijden in 1557 haar Luxemburgse 
bezittingen (29). Lamoraal van Egmont gold, na prins 
Willem van Oranje, als rijkste man van zijn tijd. 
Niet alleen dankt het kasteel te Zottegem zijn naam 
aan de beroemdste vertegenwoordiger van het 
geslacht van Egmont, doch mogelijks heeft ook de 
gemeente een graantje van zijn roem meegepikt: in 
een rekening van 1570 duikt voor het eerst de titel 
Stad op, titel die Zottegem zal behouden tot de komst 
van de Franse Republiek (30). 

De voor de Nederlanden beroerde tijden waarin 
Lamoraal van Egmont met prins Willem van Oranje 
de spilfiguren waren, zullen voor eerstgenoemde wel
licht ook niet van aard zijn geweest om veel initiatie
ven inzake bouwwerken aan het kasteel te Zottegem 
aan de dag te leggen. Wel moet de inrichting van de 
zogenaamde Ridderzaal of Raadzaal met haar Renais-
sance-erker die duidelijk contrasteert met de nog 
overwegend laat-gotische vormentaal van het kasteel 
zoals we het door de prent bij A. Sanderus kennen, 
ten tijde van Lamoraal van Egmont zijn tot stand 
gekomen. Van de brand die in 1564 de kerk, het 
schepenhuis en de meeste woningen te Zottegem in 
de as legde (31), heeft het kasteel blijkbaar niet te 
lijden gehad. 

Zijn wat de bouwgeschiedenis van het kasteel betreft 
ten tijde van Lamoraal van Egmont op de inrichting 
van de Ridderzaal na, geen grootscheepse activiteiten 
te vermelden, centraal staan daarentegen de tragische 
gebeurtenissen die de bewoner van het kasteel en zijn 
gezin zouden treffen. De nauwe relatie tussen het 
kasteel en de persoon van Lamoraal, die bij voorkeur 
op zijn buitenverblijf te Zottegem vertoefde, nood
zaakt ons even bij deze woelige jaren stil te staan. 

Lamoraal, graaf van Egmont, heer van Zottegem en 
Armentières, prins van Gavere, baron van Gaasbeek, 
Fiennes en Auxy, pair van Henegouwen en gouver
neur van Vlaanderen en Artois, behoorde tot de 
hoogste adel, was ridder in de Orde van het Gulden 
Vlies en lid van de Raad van State. Hij werd geroemd 
als grootste veldheer van zijn tijd (32) en trad op als 
vertrouwensman van keizer Karel V en nadien van 
diens zoon Filips II (33). Zijn wat naïeve illusies 
omtrent de ware aard en bedoelingen van deze laatste 
zouden hem uiteindelijk fataal worden. 

Karel V had reeds tegen de hervormingsgezinden 
strenge wetten uitgevaardigd, de zogenaamde Plakka
ten. Alvorens de Nederlanden voor Spanje te verlaten 
had Filips II deze verordeningen bevestigd en aange
drongen op een zeer strikte toepassing ervan, wat 
neerkwam op meedogenloze vervolging en terecht
stelling van aanhangers van de Calvinistische leer of 
van wie daarvan werd verdacht. 
De tolerantie waarmee de prins van Oranje en de 
graven van Hoorn en van Egmont deze wetten in hun 
gebieden toepasten wekten de toorn van Filips II op 
die naast de Raad van State en de Staten-Generaal 
een Consulta of Privaat-Raad installeerde, waarin zijn 
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vertrouwelingen zetelden (34). Het werd Lamoraal 
van Egmont en de prins van Oranje al gauw duidelijk 
dat de echte bevoegdheden en beslissingen uitsluitend 
zaak van deze Privaat-Raad waren. Maar nadat de 
hoge adel erin was geslaagd kardinaal Granvelle als 
voorzitter uit deze Raad te verwijderen, verenigden 
in 1565 de edelen, zowel katholieke als calvinistische, 
zich in een Eedverbond om matiging te eisen in de 
toepassing van de Plakkaten en te ijveren voor 
afschaffing van de Inquisitie. 

De gebeurtenissen namen echter onomkeerbaar een 
tragische wending toen Lamoraal van Egmont geen 
gevolg gaf aan het verzoek van landvoogdes Margaretha 
van Parma om als represaille tegen de Beeldenstormers 
de Inquisitie onverminderd toe te passen. In 1567 
stuurde Filips II, die Oranje en Egmont als rebellen 
beschouwde, de Spaanse generaal hertog van Alva naar 
de Nederlanden om orde op zaken te stellen. Door de 
omstandigheden gedwongen (35) besloot de prins van 
Oranje naar het Noorden te vluchten om van daaruit 
het verzet tegen Spanje te leiden. De graven van 
Egmont en Hoorn bleven, zij het na lang aarzelen, 
trouw aan het Catholicisme en de koning. 
Hun trouw aan Filips II zou hen weldra bijzonder 
tragisch opbreken. Hun lot was bezegeld toen ze, 
ondanks waarschuwingen voor imminent gevaar, een 
uitnodiging aanvaardden tot deelname aan een diner 
bij de hertog van Alva, na afloop waarvan de argeloze 
graven werden gearresteerd en gevangen gezet. 
Lamoraals goederen werden onder sequester geplaatst, 
zijn gezin verjaagd uit zijn verblijfplaats te Brussel, 
het meubilair uit deze woning en uit het kasteel van 
Gaasbeek publiek verkocht. Nog anderhalf jaar na 
zijn terechtstelling zouden op last van Alva de familie
wapens uit onder meer zijn kasteel te Zottegem 
worden verwijderd (36). 

Negen maanden lang bleef Egmont in de grootste 
afzondering opgesloten in het Nieuw Kasteel te Gent, 
waar hij zelf ooit de bevelhebber was geweest. Geen 
tussenkomst noch smeekbede door zijn echtgenote 
vermochten de onwettelijke gevangenzetting, ver
beurdverklaring van goederen en onregelmatige 
rechtspleging ongedaan te maken (37). Na de terecht
stelling van achttien leden van de lagere adel werden 
de graven van Egmont en Hoorn op 5 juni 1568 op de 
Brusselse Grote Markt onthoofd (38). Het stoffelijk 
overschot van Lamoraal van Egmont werd naar Zot
tegem overgebracht om er in het familiegraf in de 
hoofdkerk te worden bijgezet (39). 

Na de dood van haar echtgenoot betrok Sabina van 
Beieren met haar kinderen het kasteel te Gaasbeek. 
Uit haar herhaalde verzoeken aan de hertog van Alva 
om terug in het bezit te komen van haar eigendom
men mag men veronderstellen dat zij het kasteel te 
Zottegem als verblijfplaats boven dat van Gaasbeek 
verkoos. Dit wordt later nog bevestigd door een 
verzoek dat ze in 1575 aan landvoogd Requesens 
richtte (40). Tenslotte kwam ze in 1578 weer in het 
bezit van haar eigendommen (41), maar of ze bij haar 
terugkeer het kasteel nog in een onberispelijke staat 
aantrof mag worden betwijfeld. Sedert de dood van 
Lamoraal was het immers door verschillende perso-



nen beheerd geweest en één van hen, ene heer van 
Blondeau, zou er in 1569-1570 nogal liederlijk hebben 
huisgehouden, wat leidde tot een klacht, op last van de 
Staten van Vlaanderen, door de pensionnaris Ferdinand 
Veranneman bij de hertog van Alva neergelegd (42). 

De nakomelingen van Lamoraal van Egmont 

Met de arrestatie en terechtstelling van Lamoraal van 
Egmont nam het verval van het kasteel te Zottegem 
een aanvang. Na de dood van Sabina van Beieren in 
1578 werd haar oudste zoon Filip van Egmont heer 
van Zottegem. Deze leidde wel een heel avontuurlijk 
en turbulent bestaan in een periode waarin ook Zotte
gem en het kasteel te lijden hadden van de strijd 
tussen de twee elkaar heen en weer bekampende 
partijen. Het feit dat hij het kamp van de Hollandse 
Republiek — waarmee hij het aanvankelijk hield — 
de rug toekeerde om in dienst te treden van de 
Spaanse koning, zette bij de Calvinisten terecht heel 
wat kwaad bloed. Ongetwijfeld hebben Zottegem en 
het kasteel hier littekens aan overgehouden. 
In 1579 werd het kasteel ingenomen door een groep 
Malcontenten, waarop het door een vendel Schotse 
huurlingen werd ontzet en aan de vlammen overgele
verd. In datzelfde jaar rukte ene kapitein Mournault, 
handelend in opdracht van de Calvinisten, vanuit 
Gent op om in het land van Zottegem de kastelen van 
de edelen die de Spaanse konig trouw waren gebleven 
te plunderen en te brandschatten. Filip van Egmont 
en graaf de Lalaing slaagden er evenwel in ze op de 
vlucht te drijven. 

In 1580 werd het gebied nogmaals geplunderd en 
gebrandschat door een Calvinistisch leger, aange
voerd door een Bretoen, Francis de la Noue, bijge
naamd Kerkenbrander of Man met de IJzeren Arm. 
Enkele maanden nadien, in juni 1580, werd Zottegem 
in brand gestoken door Calvinistische troepen die 
vanuit het nabije Sint-Maria-Horebeke opereerden 
(43). In 1581 was opnieuw een groep Malcontenten 
aan de beurt (44), doch nu zou de schade aan het 
kasteel slechts tot roofpartijen beperkt zijn gebleven. 
Aan de carrière van Filip van Egmont kwam vroegtij
dig een einde toen hij in 1590 in een veldslag bij Ivry 
sneuvelde, een kinderloze weduwe achterlatend. 

Uit het feit dat Filip van Egmont vooral op zijn 
familiegoed te La Hamaide verbleef, moet niet zonder 
meer worden afgeleid dat het kasteel te Zottegem 
door de opeenvolgende invallen en plunderingen in 
een onbewoonbare ruïne zou zijn herschapen. Toch 
kan men zich geen klaar beeld vormen van de omvang 
van de schade die het kasteel in dit herhaald wapenge
weld had opgelopen. Ofschoon wij bij ontstentenis 
van bruikbaar bronnenmateriaal naar het toenmalig 
uitzicht ervan slechts kunnen gissen, laat de prent bij 
A. Sanderus zien dat het rond het midden van de 
17de eeuw toch nog behoorlijk had stand gehouden, 
ofschoon een en ander misschien wel aan grondige 
herstellingen kan worden toegeschreven. 

Filip van Egmont was inmiddels opgevolgd door zijn 
broer Lamoraal II die in 1617 eveneens kinderloos 

stierf. Het is mogelijk dat hun broer Karel II het 
kasteel, dat sinds 1607 door de erfgenamen van Lamo
raal van Egmont niet meer was bewoond (45), liet 
herstellen, misschien zelfs gedeeltelijk herbouwen. 
Zo dit laatste inderdaad het geval is geweest, laat de 
voorstelling op de prent bij A. Sanderus vermoeden 
dat bij zijn dood in 1621 en ook gedurende de daarop 
volgende decenniën deze werken niet waren voltooid. 

Karel van Egmont's zoon Lodewijk hield evemin te 
Zottegem verblijf. In 1632 begon hij in het geheim 
een complot tegen de Spaanse koning te smeden. Hij 
liet herhaaldelijk verstek gaan toen hij als ridder van 
de Orde van het Gulden Vlies door landvoogdes 
Isabella voor bespreking van staatszaken werd 
opgevorderd. Verblijvend in Frankrijk gaf hij geen 
gevolg aan haar bevelen om terug te keren. Ondertus
sen predikte hij vanuit Frankrijk en het prinsbisdom 
Luik het verzet en ronselde troepen tegen de Spaanse 
koning. De gevolgen van deze ostentatieve insubordi
natie, die tot openlijk verzet was uitgegroeid, konden 
dan ook niet uitblijven: zijn goederen werden ver
beurd verklaard, zijn titels hem ontnomen en in 1639 
werd hij bij verstek tot het schavot veroordeeld (46). 
Zijn verblijf in Frankrijk, waar hij in 1654 zou overlij
den, bespaarde hem het lot dat ooit zijn grootvader 
Lamoraal beschoren was geweest. 
Het is niet duidelijk wat met zijn goederen is gebeurd. 
De rekening van de goederen van de graaf van 
Egmont te Zottegem over de periode 1653-1654 
bewijst in elk geval dat het kasteel toen (opnieuw) 
door de graaf van Egmont werd beheerd (47). 

Filip II, die zijn vader Lodewijk van Egmont was 
opgevolgd en door de Hollandse Republiek van zijn 
graafschap Egmond was beroofd, stierf in 1682 te 
Cagliari als onderkoning van Sardinië. Zijn zoon en 
opvolger Lodewijk-Ernest overleed reeds in 1693 kin
derloos en werd opgevolgd door zijn broer Procopo-
Frans. Daar deze laatste niet was gehuwd en kinder
loos overleed in 1707, stierf met hem de mannelijke 
tak van het geslacht van Egmont uit. Bij testament 
had hij zijn rechten op het graafschap Egmond, de 
hertogdommen van Gelderen en van Gulik en andere 
domeinen in Holland opgedragen aan de Spaanse 
koning Filips IV, zijn verdere heerlijke bezittingen, 
waaronder de heerlijkheid Zottegem, aan zijn zuster 
Maria-Clara-Angelica. Door haar huwelijk in 1695 
met Nicolas Pignatelli, hertog van Bisaccia en militair 
gouverneur-generaal van het koninkrijk Napels, ging 
de heerlijkheid Zottegem bij het overlijden van haar 
broer in 1707 op het Italiaans geslacht Pignatelli over 
(48). 

Over de lotgevallen van het kasteel te Zottegem 
tijdens de tweede helft van de 17de eeuw is zeer 
weinig gekend. Zo weet men niet of de brandstichting 
en de vernielingen, in 1645 te Zottegem door het 
Frans-Hollands leger aangericht, ook het kasteel heb
ben getroffen. Wel blijkt het enige schade te hebben 
opgelopen toen in 1658 te Zottegem door Franse 
troepen branden werden aangestoken, waarbij de 
kerk, het schepenhuis, de pastorie en een groot deel 
van de woningen in de vlammen opgingen (49). Wij 
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weten ook niet of het kasteel nogmaals schade leed 
bij een opnieuw niet onopgemerkte doortocht van 
Franse troepen te Zottegem in 1671, waarbij de pasto
rie nogmaals aan de vlammen werd prijsgegeven (50). 
Tijdens het laatste kwart van de 17de en het eerste 
decennium van de 18de eeuw had Zottegem ook weer 
te lijden van opeenvolgende invallen en bezettingen 
door Franse troepen, onder meer in 1683 en 1684. 
Ook gingen tijdens de Spaanse Successie-oorlog 
(1700-1712) Franse, Engelse en Hollandse troepen er 
zich aan plunderingen te buiten. 

Het kasteel in de iconografie 

De iconografie van het Egmontkasteel is voor deze 
periode even schaars als die van de middeleeuwse 
burcht die er aan voorafging. De voorstelling op de 
figuratieve kaart van J. Horenhault van de late 16de 
eeuw is, mede door haar niet zo goed bewaarde staat, 
te vaag om bij te dragen tot de kennis van het 
toenmalig uitzicht van het kasteel. Eenzelfde vaag
heid in de voorstelling kenmerkt trouwens ook de 
anonieme figuratieve kaart van het Land van Aalst 
uit de 17de eeuw. Toch zou men uit deze kaarten, zij 
het met behulp van enige verbeelding, het bestaan 
van een zuidelijke vleugel kunnen afleiden, mogelijks 
dan een toestand van vóór 1579, het jaar waarin door 
Schotse huurlingen het kasteel aan de vlammen werd 
overgeleverd. Het hoeft geen betoog dat een derge
lijke conclusie zeer voorbarig zou zijn, want vermoe
delijk hebben de makers van figuratieve kaarten hetzij 
zich geïnspireerd op oudere afbeeldingen, hetzij 
bestaande kaarten gecopieerd. Een bijkomende reden 
waarom bij de interpretatie van figuratieve kaarten 
de grootste omzichtigheid in acht is te nemen, is de 
vaststelling dat het hier niet zelden gaat om een 
conventionele voorstelling van de gebouwen. 
Ook de kaart van Ph. de Dijn van 1629 geeft slechts 
een schematische voorstelling van het kasteel en 
bovendien een onjuiste inplanting van de gebouwen 
ten opzichte van de omwalling. Ook ontbreken hier 
twee torentjes die op de amper vijftien jaar jongere 
prent bij A. Sanderus bij de zuidgevel van de noorde
lijke vleugel voorkomen. De dubbele galerij bij de 
oostvleugel eindigt op de zuidgevel telkens met een 
opening, terwijl de gevel als trapgevel wordt voorge
steld. Een andere belangrijk verschil met de voorstel
ling bij A. Sanderus is het (toen nog ?) ontbreken van 
een open trapconstructie op het zuiden. 

Het is niet noodzakelijk zo, dat de prent van 1641-
1644 bij A. Sanderus door een grotere zin voor het 
detail een meer werkelijkheidsgetrouwe weergave 
biedt. Toch is dit het enig ons bekend document dat 
voldoende informatie nopens het kasteel en zijn aan-
horigheden verschaft, al was het maar omdat de 
inplanting van de kasteelvleugels ten opzichte van de 
omwalling meer met de werkelijkheid overeen blijkt 
te stemmen. Het kasteel wordt hier voorgesteld als 
een binnen de gracht en de walmuren in L-vorm 
aangelegd complex, gevormd door een oost- en 
noordvleugel, een zuidelijke buitentrap, enkele bijge
bouwen op het noorden en het westen en de overblijf-

I M&L 20 

selen van het oude poortgebouw met houten ophaal
brug aldaar. 
Zoals op de kaart van Ph. de Dijn wordt het kasteel 
ook hier afgebeeld zoals het er moet hebben uitgezien 
sedert de herstellingen die ten gevolge van de brand 
van 1579 en van gebeurlijk latere verminkingen moge
lijks door Karel II van Egmont in de jaren 1617-1621 
werden uitgevoerd. Van de hier afgebeelde gebouwen 
is thans alleen nog de verbouwde, deels verminkte 
oostvleugel overgebleven. 

De oostvleugel, waarvan de afbeelding alleen de 
gevel aan hofzijde laat zien, blijkt oorspronkelijk uit 
een gelijkvloers en twee verdiepingen te hebben 
bestaan. De eerste twee bouwlagen gingen schuil 
achter een open galerij met verdieping die beneden 
dertien, boven veertien traveeën telt. De galerij 
bestaat uit bogenreeksen op zuiltjes, is van borstwe
ringen voorzien en vertoont nog de laat-gotische 
vormentaal. Dit laatste wordt bevestigd door een nog 
ter plaatse bewaard kapiteeltje en de ten dele nog 
aanwezige schildbogen in de oude buitenmuur van de 
Ridderzaal. 
Achteraan de galerij bevinden zich in de buitenmuur 
verschillende toegangen, doch de afbeelding toont ze 
enkel bij het gelijkvloers. Merkwaardig detail is een 
toch nogal onhandige weergave van het lessenaarsdak 
boven de galerij. 
De thans verdwenen tweede verdieping van de oost
vleugel is geopend met zeven vensters met kruisverde-
ling. Het dakvlak aan hofzijde is doorbroken met 
twee groepen van drie lucarnes, met daartussen een 
grotere dakkapel met rondboogvenster en in- en 
uitzwenkende geveltopbelijning. Deze dakkapel kan 
van iets latere datum zijn en wijst op een vroege 
toepassing van de ontluikende Renaissancestijl. 

De afbeelding laat veronderstellen dat de gevels van 
de verdwenen vleugel aan landzijde en van de kleine 
aanhorigheden op de oude noordelijke ringmuur van 
de burcht zijn opgetrokken. De eerste resultaten van 
het archeologisch vooronderzoek hebben echter aan
getoond dat hier het funderingsmetselwerk en de 
resten van de walmuur van meet af aan tot de 
bouwfaze van het kasteel hebben behoord. 

Zoals de oostvleugel telde ook de noordvleugel drie 
bouwlagen. Ofschoon de blinde zijgevel zou kunnen 
worden geïnterpreteerd als een aanwijzing dat de 
vleugel oorspronkelijk tot bij de westelijke walmuur 
was doorgebouwd, laat de symmetrie in de opstelling 
van twee torentjes en de traveeënritmering bij de 
gevel aan hofzijde toch één homogeen en afgewerkt 
geheel zien. Deze gevel wordt geleed door twee 
halfrond uitgebouwde pronktorentjes die boven de 
kroonlijst volrond oprijzen en bekroond worden door 
een gecombineerde naald- en peerspits. Ook de gevel 
aan landzijde blijkt van twee zulke torentjes te zijn 
voorzien. 

De centrale gevelpartij heeft een in boogvorm afge
werkte deur met half cirkelvormig aangelegde treden. 
Links ervan bevinden zich twee smalle ramen. De 
verdiepingen zijn geopend met drie vensters met 



Detail van de Copie van de Caerte der Stede en Vryhede van 
Sottegem van 1689, in Copie van den Landt ende Meting Boeck 
van Bevegem van de jaere 1654 (Rijksarchief Ronse) 

kruiskozijn, waarvan de hoogste merkbaar kleiner 
zijn. Tussen de twee torentjes verrijst een standven
ster met in- en uitzwenkende geveltopbelijning. 
De travee links en rechts is minder breed. Bij de 
gelijkvloerse verdieping zijn twee vensters, bij de 
eerste verdieping slechts één en bij de tweede verdie
ping drie, doch kleiner, waarboven in de as van het 
middenvenster de zolderruimte door een lucarne 
wordt verlicht. Men mag aannemen dat alle vensters 
van een stenen kruiskozijn zijn voorzien. 

Op het zuiden staat, haaks op de oostvleugel, een 
open trapconstructie met borstwering. Van deze bui
tentrap, die de bovengalerij met de binnenhof ver
bindt, kan niet worden uitgemaakt of het een staatsie-
trap dan wel een diensttrap betreft. Ook zou deze 
constructie, voor zover de afbeelding met de werke
lijkheid overeenstemt, pas na 1629 kunnen zijn 
gebouwd. De buitenmuur van deze trap wordt bene
den voortgezet in een gradueel afgebouwde muur met 
gekanteelde poort die toegang geeft tot een kasteel
hof, een open stuk grond binnen de zuidelijke wal-
muur. Een dergelijke open ruimte is er ook tussen het 
oostelijk deel van de gracht en de kasteelvleugel. Het 
is de vraag of de aanwezigheid van een buitentrap op 
de plaats waar men veeleer een zuidelijke kasteelvleu
gel zou verwachten, alsook van een vrijwel blinde 
kopgevel bij de aangrenzende oostvleugel geen argu
menten aanreiken om op de plaats van het open 

terrein het oorspronkelijk bestaan van een kasteel
vleugel te veronderstellen. De aanzet van een door
gang in de kopgevel ter hoogte van de bovengalerij 
(bij Ph. de Dijn ook bij het gelijkvloers) zou deze 
hypothese kracht kunnen bijzetten, maar zoals wij 
verder nog zullen zien heeft archeologisch vooronder
zoek geen duidelijke bewijzen aangevoerd voor het 
bestaan van een kasteelvleugel op deze plaats. 
Blijkens de Caerte der stede en vryhede van Sottegem 
van 1689 bevond zich aan landzijde ten noorden en 
ten westen van de gracht een neerhofplein, ten zuiden 
een aan drie zijden ommuurde tuin, het Doolbosch, 
toegankelijk via een gekanteelde poort op het zuid
oosten. Langsheen de westelijke muur van deze tuin 
leidt een met bomen afgezette weg, de Casteelstraete of 
Casteeldreve naar de toegangsbrug van het kasteel. 

De gracht die de middeleeuwse burcht en het kasteel 
aan de vier zijden omringde kende vermoedelijk reeds 
vanaf de 18de eeuw een verlandingsproces, wat in de 
19de eeuw leidde tot plaatselijke demping van de nog 
open gedeelten. Dit proces werd in 1927 beëindigd 
met de demping van het enig nog resterend zuidelijk 
deel van de gracht, voor de aanleg van de Graaf van 
Egmontstraat. 
De prent bij A. Sanderus en genoemde Copie der 
Caerte der stede en vryhede van Sottegem geven enig 
idee hoe de waterhuishouding van de kasteelgracht 
werd geregeld. Dit gebeurde via een ten zuiden aan 
de Bettelhovebeek palende, later overwelfde water
loop. Zoals de Bettelhovebeek wordt deze waterloop 
gevoed door de hoger gelegen Bevegemse Vijvers (51). 

Tot het begin van de vijftiger jaren van de 20ste eeuw 
bevond zich noord-westelijk van het kasteel een vijver 
die mogelijks diende als bijpas die bij voldoende hoog 
waterpeil in de kasteelgracht het water van de Bettel
hovebeek verzamelde en ook als spaarbekken voor 
de nabije watermolen dienst deed. Deze vijver, die in 
de vijftiger jaren van deze eeuw werd gedempt, vindt 
men nog afgebeeld op de oude kadasterkaarten, zoals 
het primitief kadaster van 1822 (52). 

Wat op deze kadasterkaarten echter niet meer voor
komt is de oude dorpsvijver, die nog was afgebeeld 
op de figuratieve kaarten van het Land van Aalst en 
de prent bij A. Sanderus en zich ten noord-oosten van 
het kasteel, buiten de Vrijheid op het grondgebied 
van het dorp Strijpen bevond (53). De eenvoudige 
kubusachtige constructie die de prent bij A. Sanderus 
bij deze waterpartij toont is een nogal rudimentaire 
weergave van het torenachtig gebouw dat ook op de 
figuratieve kaarten van het Land van Aalst voorkomt. 
Vermoedelijk deed wat ten tijde van Sanderus van dit 
gebouw nog restte toen als eendekooi dienst (54). 

Het primitief kadaster van 1822 toont het vrij grillig 
verloop van de oude grens tussen de gemeenten 
Zottegem en Strijpen op de plaats van de overwelfde 
waterloop die bij de noord-oostelijke hoek in de 
kasteelgracht uitmondde. Tevens laat het plan zien 
hoe verder naar het oosten toe, mogelijks via een 
sluis, deze loop in verbinding stond met de Bettelho
vebeek. 
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Archeologisch vooronderzoek van het kasteel 

Bij de tweede faze van het archeologisch vooronder
zoek dat door het Bestuur voor Monumenten en 
Landschappen in 1987 werd verricht, werden enkele 
voor de bouwgeschiedenis van het kasteel belangwek
kende feiten vastgesteld. Doel was onder meer de 
juiste plaats van de open galerij en de stratigrafische 
context ervan ten opzichte van de verdwenen noord
vleugel na te gaan. Daarom werd nabij de westgevel 
van de oostvleugel een sleuf geopend. 
Ook hier werd een aanzienlijke terreinophoging in 
functie van de bouw van het kasteel vastgesteld. 
Bakstenen funderingen rustend op een basis van 
gerecupereerde natuursteen werden blootgelegd: een 
deel van de noordelijke walmuur, een dwarsmuur 
haaks daarop en dus parallel met de oostvleugel, en 
een minder diep gefundeerde zuidmuur, haaks op 
voornoemde en tot bij de westgevel doorlopend. 
Nu bleek de op een afstand van circa 3,80 m parallel 
met de westgevel verlopende muur oospronkelijk de 
buitenmuur te zijn geweest van een groot vertrek op 
het oosteinde van de noordvleugel, met andere woor
den, de verdwenen noordvleugel stond aanvankelijk 
vrij van de oostvleugel en eerstgenoemde kan moge
lijks de oudste van het complex zijn geweest. 
Ook werd een stuk funderingsmuur van de verdwenen 
galerij blootgelegd. Deze bestond uit een mengeling 
van natuur- en baksteen, was minder diep gefundeerd 
dan de andere muren en was tegen de muur aan de 
hofzijde van de noordvleugel aangebouwd, waaruit 
kan worden afgeleid dat ze met de oostvleugel in een 
latere bouwfaze thuis hoort. Vast staat dat, daar de 
funderingsmuur van de galerij zich op circa 3,30 m 
van de zuidgevel bevindt, de in 1958-1959 bij wijze 
van getuigen opgestelde onderdelen van een zuiltje 
met kapiteel zich niet geheel op de oorspronkelijke 
plaats bevinden. 

Bij de eerste faze van het archeologisch vooronder
zoek in 1986 werden twee sleuven geopend op de 
plaats waar zich de buitentrap bevond. Op een puin-
laagje na, dat tot een halfsteens baksteenmuurtje kan 
hebben behoord, leverde dit onderzoek niets op. Dit 
muurtje maakt mogelijks deel uit van de bakstenen 
constructie die via een gekanteelde poort in de rechter 
trapflank overging. De afwezigheid van sporen van 
een buitentrap lijken alvast de voorstelling op de 
kaart van Ph. de Dijn te bevestigen, die op deze 
plaats enkel een muur weergeeft. Evenmin bracht het 
onderzoek gegevens aan het licht die op het bestaan 
van een zuidelijke kasteelvleugel zouden kunnen wij
zen (55). Wel waren er aanwijzingen dat op een niet 
nader te bepalen tijdstip het terrein op deze plaats 
aanzienlijk werd opgehoogd, ofschoon niet kon wor
den uitgemaakt of deze ophoging het gevolg was 
geweest van de sloping van een gedeelte van de oude 
burcht dan wel van een kasteelvleugel. Het Bestuur 
voor Monumenten en Landschappen vestigde de aan
dacht van het gemeentebestuur op de noodzaak om 
bij de graafwerken voor de bouw van een nieuwe 
vleugel voor de bibliotheek de nodige omzichtigheid 
in acht te nemen, gebeurlijke vondsten te rapporteren 
en het bestuur de mogelijkheid te bieden deze te 

registreren. De spoed waarmede de aannemer deze 
nieuwbouw echter diende te voltooien verklaart wel
licht waarom, op één uitzondering na, geen vondsten 
werden gerapporteerd. 
Deze ene vondst bestond erin dat ongeveer ter hoogte 
van de plaats waar de blinde zuidgevel moet hebben 
gestaan, meer bepaald 4,10 m voorbij de hoek van de 
19de-eeuwse voorbouw met neo-Renaissancegevel (56), 
een stuk van een 0,80 m brede baksteenfundering van 
een muur werd blootgelegd. De plaats van deze getuige 
bevestigt de lokalisatie van de afbeelding bij A. Sande-
rus, waar de muur die de zuidelijke flank van de 
buitentrap vormt tot de blinde zuidgevel doorloopt. 
Van een ermee corresponderende muur, die de noorde
lijke flank van een trap zou hebben gevormd, werd 
evenwel geen spoor aangetroffen, althans werd ons 
geen dergelijke vondstmelding gedaan. 

Het kasteel in de 18de eeuw 

De familie Pignatelli, nieuwe heren van Zottegem 

De komst van de 18de eeuw luidde belangrijke wijzigin
gen in de politieke machtsverhoudingen in toen na de 
Spaanse Successie-oorlog het bestuur over de Zuidelijke 
Nederlanden door de Spaanse Habsburgers aan de 
Oostenrijkers werd overgedragen. Ook plaatselijk wij
zigde zich een en ander en was het bezit van de 
heerlijkheid Zottegem van de Egmonts overgegaan op 
het geslacht Pignatelli. Zo ook was hier de zorgeloos
heid waarmee de 18de eeuw het oude architecturale 
patrimonium wel eens placht te bejegenen aan de orde, 
ofschoon het slopen en verminken van bepaalde onder
delen van het kasteel in grote mate werden veroorzaakt 
door financieel onvermogen tot instandhouding. 
Bij het overlijden van Procopo-Frans van Egmont in 
1707 zag de financiële toestand van de heerlijkheid 
Zottegem er immers allerminst rooskleurig uit. Zo 
moest de laatste mannelijke nakomeling van Lamo
raal van Egmont het nog beleven dat door de diepe 
schulden die op de heerlijkheid drukten in 1696 bij 
vonnis van de Grote Raad van Mechelen het goed 
werd aangeslagen ten voordele van Ysebrand, heer 
van Rieland. Ook nadien, in 1711 en 1712, werd 
Nicolas Pignatelli, die door zijn huwelijk met Pro
copo-Frans' zuster nu de titel van heer van Zottegem 
voerde, met nog andere verbeurdverklaringen gecon
fronteerd (57). Het is ook met Nicolas Pignatelli dat 
de ontmanteling en de uitverkoop van het patrimo
nium van de Egmonts een aanvang nam (58). De 
heerlijkheid Zottegem bleek dus al met al voor Maria-
Clara-Angelica van Egmont een niet zo kommerloze 
bruidschat te zijn geweest. 

Eerste tekenen van teloorgang van het kasteel 

Bij de dood van zijn moeder in 1714 erfde de zoon 
Procopo-Maria-Anton Pignatelli de goederen van zijn 
oom Procopo-Frans van Egmont en nam diens naam 
en wapen over. Maar met de financiële moeilijkheden 
was ook aan de luister van het kasteel voorgoed een 



einde gekomen. Wel kon hij het in 1735 nog opbren
gen om de houten ophaalbrug door een vaste stenen 
constructie te laten vervangen (59), doch in 1738 
bleek ten gevolge van een vroegere brand en door 
langdurige verwaarlozing het verval van het kasteel 
een zodanige omvang te hebben aangenomen dat 
grote delen moesten worden gesloopt, waarna de 
afkomende materialen zouden worden verkocht. Al
leen de walmuren dienden tot een hoogte van twaalf 
voet bewaard te blijven en door een afdekking te 
worden beveiligd (60). 
Waarschijnlijk verdwenen toen de noordelijke en ver
moedelijk oudste vleugel, de aanpalende dienstgebou
wen en de buitentrap aan de westzijde (61). Ook 
werd toen, nadat hij drie jaar voordien door bliksem
inslag ernstige schade had opgelopen, een niet nader 
genoemde toren gesloopt (62) en vermoedelijk ook 
de laat-gotische galerij van de nog resterende vleugel, 
om ten dele te worden vervangen door een ondiepe 
voorbouw met gevel op het westen, gelegen in de as 
van de stenen brug. Het is twijfelachtig of de toren 
waarvan sprake is mag worden vereenzelvigd met het 
oude poortgebouw van de burcht, dat op de prent bij 
A. Sanderus reeds als een ruïne was afgebeeld. Daar 
uit de 17de-eeuwse afbeeldingen op de kaart van Ph. 
de Dijn en de prent bij A. Sanderus geen ander 
noemenswaardig torenachtig gebouw aan het kasteel 
voorkomt, mag worden aangenomen dat het wellicht 
om een van de torentjes bij de noordelijke vleugel 
ging, meer bepaald bij de op de gracht uitziende 
noordgevel (63). 

Bij zijn dood in 1743 werd graaf Procopo-Maria-
Anton van Egmont-Pignatelli opgevolgd door zijn 
oudste zoon Guy-Felix. Tijdens de Oostenrijkse Suc
cessie-oorlog (1740-1748) was in 1745 een voorhoede 
van de Franse troepen in het kasteel ingekwartierd; 
immers, de heer van Zottegem en zijn broer Casimir 
bekleedden de rang van officier in het Franse leger. 

Een bestendige bron van zorgen voor Casimir Pignatelli 

Toen Guy-Felix van Egmont-Pignatelli in 1753 kinder
loos overleed en door zijn broer Casimir werd opgevolgd, 
waren de financiële problemen opnieuw aan de orde en 
bleek de heer van Zottegem niet langer bij machte om 
voor het onderhoud van zijn kasteel in te staan. 
Om deze nood te lenigen liet hij in 1756 het kasteel 
betrekken door de hoofdbaljuw van Zottegem, ridder 
Franfois-Louis de Coninck, die ter gelegenheid van 
zijn huwelijk in 1766 zijn familiewapen en dat van zijn 
echtgenote liet aanbrengen op een paneel, dat boven
aan de borstwering van een eikenhouten rocailletrap 
werd geplaatst (64). 
Wanneer deze trap werd geplaatst is niet geweten; wel 
blijkt uit de rekeningen van de graaf voor het jaar 1762 
dat aan ene Jean du Belly een bedrag was betaald voor 
levering van houten planken en voor werken aan de 
trap (65). Hoewel het bedrag te gering is om te kunnen 
stellen dat toen de gehele trap werd aangelegd, mag 
worden aangenomen dat deze toch van die periode 
dateert en misschien samen met een in de oostgevel 
gemaakte toegang tot de traphal en een nieuwe aankle
ding van de interieurs werd gerealiseerd (66). 

Het paneel met de wapens van de families de Coninck 
en de Waepenaert was met nagels in de trap gedreven, 
waaruit blijkt dat het er niet oorspronkelijk deel heeft 
van uitgemaakt. Dat het paneel zich thans ter hoogte 
van de zolder bevindt mag ongewoon lijken, doch is 
het gevolg van een latere sloping van de tweede 
verdieping van de oostvleugel en de plaatsing van een 
nieuw dak, zodat het bovenste gedeelte van de trap 
voortaan op de zolderruimte uitgaf. 

Casimir van Egmont-Pignatelli, die meestal verblijf 
hield te Pavia bij Milaan (67), bracht slechts zeer 
uitzonderlijk een bezoek aan het kasteel. Bij die 
zeldzame gelegenheden kreeg het in 1754 en 1760 een 
grondige schoonmaakbeurt. Zo werd in 1760 ene 
Jean Baele betaald voor levering van acht potten olie 
en zesennegentig pond kalk voor het witten van de 
kamers van het kasteel, alsook voor levering van 
twaalf pond kaarsen en negentig stenen voor herstel
lingen aan de brug (68). 
In de periode 1757-1767 werden ook nog enkele 
kleine herstellingen en verbouwingen aan het kasteel 
uitgevoerd. Zo werd ene Franfois Vander Maelen 
betaald voor levering van 4900 stenen, werden werken 
verricht aan houtwerk en metselwerk, werd glas en 
lood geleverd en werden walmuren gestut. 
Dat voor de graaf de Zottegemse zorgen zich ver van 
zijn bed in Pavia bevonden kan bepaald niet worden 
beweerd. Immers, niet alle herstellingen gebeurden 
met de instemming van zijn ontvanger, Philippe Van 
Melckebeke, die in 1757 opmerkte dat hij geen 
werken wenste te betalen die zonder uitdrukkelijke 
opdracht van de graaf of zijn gevolmachtigde waren 
uitgevoerd (69). Het is niet bekend om welke werken 
het ging, doch wellicht betrof het allerhande verfraai-
ingswerken die niets hadden te maken met de zeld
zame bezoeken van de graaf. Het is dan ook onwaar
schijnlijk dat onder andere de rocailletrap en de 
inwendige verfraaiingswerken in diens opdracht wer
den uitgevoerd (70). 

Om aan deze ergerlijke gang van zaken een halt toe 
te roepen overwoog Casimir van Egmont-Pignatelli in 
1767 het kasteel volledig te laten slopen met een 
mogelijkheid tot nieuwbouw, ofwel een cijnspacht toe 
te kennen (71). Zo werd in datzelfde jaar een cijns-
pacht van 99 jaar toegekend aan Jérome-Joseph 
D'hane, heer van Tervarent, die onder bepaalde 
voorwaarden toestemming kreeg het kasteeldomein 
te verhuren. Zo was het hem toegestaan om naar 
eigen inzicht en goeddunken eender welk gedeelte 
van het kasteel te slopen mits hij er zich toe ver
plichtte het andere gedeelte in bewoonbare staat te 
brengen (72). Welke werken de cijnspachter aan het 
kasteel verrichtte is niet bekend, maar mogelijks 
werden wel enkele kamers in het kasteel opnieuw in 
bewoonbare staat gebracht. Wij weten alleen dat het 
kasteel in 1791 door amman Hendrik de Poortere 
werd bewoond (73), tot het bij de bezetting van onze 
gewesten door de legers van de Franse Republiek, 
zoals alle goederen van de graaf, als staatsbezit in 
beslag werd genomen om daarna in 1797 publiek te 
koop te worden gesteld. In 1794 had Casimir van 
Egmont-Pignatelli, die sinds 1762 de rang bekleedde 
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van luitenant-generaal in het Frans koninklijk leger, 
de wijk genomen naar Duitsland, om er zich aan het 
hoofd te stellen van een leger van Franse emigres. Hij 
zou er in 1801 overlijden. 

Het kasteel in de 19de en de 20ste eeuw 

Het kasteel komt in privaat bezit 

Na de val van Napoleon, die tevens het einde van de 
Franse bezetting betekende, kwam het kasteel, echter 
zonder de heerlijke renten, opnieuw in handen van de 
familie Pignatelli, die nu voor eens en altijd van dit 
zorgbarend erfgoed af wilde en in 1819 het met 
cijnspacht belaste kasteel verkocht aan baron Lefèb-
vre uit Doornik. Hierdoor werd een punt gezet achter 
een bijna vier eeuwen durende geschiedenis. 

De nieuwe eigenaar liet alvast het domein, dat na de 
inbeslagname door de Franse Republiek in loten was 
verdeeld, in 1825-1826 in een noordelijke en een 
zuidelijke helft opdelen (74) en beide helften met een 
bakstenen muur van elkaar scheiden. 
Ondertussen had D'hane de Tervarent de cijnspacht 
aan ene J.-B. De Poorter afgestaan (75). Het primitief 
kadaster van 1822 bestemt dan de voormalige binnenhof 
als tuin, de reeds verlande walgracht als tuin en weiland 
en het kasteel met bijgebouwen als woning (76). 
J.-B. De Poorter vormde het kasteel om tot een 
dubbelwoonst en nam zelf het zuidelijk gedeelte in 
gebruik, dat hij inrichtte als linnenzaak. Ook liet hij 
enkele aanhankelijkheden optrekken, waaronder een 
magazijn met verdieping bij de westgevel van het 
uiterst zuidelijk gedeelte. Het noordelijk gedeelte 
werd onderhuurd door Julien Ceuterick die in 1867, 
na de vervaldag van de negen en negentigjarige cijns
pacht, van de erfgenamen van baron Lefèbvre het 
zuidelijk gedeelte kocht. Het noordelijk deel werd 
aangekocht door notaris Charles Vandemergel (77). 

In 1867 verving de eigenaar van het zuidelijk deel de 
aanbouw van De Poorter door een kamer met een 
traphal en een gang, liet vóór de oude zuidgevel een 
ondiepe voorbouw optrekken en verborg het geheel 
achter een gevel in neo-Renaissancestijl, ontworpen 
door de Gentse architect E. Van Hoecke (78). 

In 1904 werd het noordelijk deel door de erfgenamen 
van notaris Vandemergel verkocht aan Karel-Lode-
wijck Schockaert (79), wiens ongehuwde dochter dit 
gedeelte van het kasteel tot haar overlijden in 1953 
zou blijven bewonen. 
Het zuidelijk deel werd in 1927 door de erfgenamen 
van Julien Ceuterick verkocht aan ene Jules Ber-
naeyge die aldaar belangrijke getuigen van de oude 
burcht en het kasteel deed verdwijnen toen hij de 
resterende delen van de oude walmuren liet slopen, 
wat nog van de gracht restte liet dempen en het 
Doolbosch of voormalige tuin en andere gronden in 
percelen verkocht (80). In 1945 werd het zuidelijk 
gedeelte, dat toen niet meer door de eigenaars werd 
bewoond, aangekocht door Dr. Jules Gevaert, ingeze-
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tene van Bevere bij Oudenaarde. Sedert 1938 kende 
dit gedeelte verschillende kortstondige bestemmin
gen: van 1938 tot 1947 was de Sint-Elisabethkliniek er 
gehuisvest, daarna was een afdeling van het Konink
lijk Atheneum aan de beurt en van 1952 tot 1965 
werden de klassen in gebruik genomen door het 
College Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke. 

Het kasteel wordt gemeentelijk patrimonium 

Na het overlijden van de laatste bewoonster van het 
noordelijk deel van het kasteel besloot haar zuster dit 
te verkopen en nam daartoe contact op met het 
gemeentebestuur dat een compromis van verkoop 
voor 2.400.000 frank ondertekende. De gemeente
raad hechtte op 15 juni 1953 met eenparigheid van 
stemmen zijn goedkeuring aan dit initiatief (81), doch 
de daaropvolgende gemeenteraadsbeslissing werd op 
23 maart 1954 door de gouverneur wegens te hoge 
aankoopprijs nietig verklaard. 
In 1955 werd het College door de gemeenteraad tot 
verdere onderhandelingen gemachtigd, doch nu met 
de intentie tot aankoop van zowel het zuidelijk als het 
noordelijk gedeelte. Dit laatste kon in 1957 worden 
aangekocht voor de som van 1.500.000 frank, doch 
pas in 1966 slaagde de gemeente er in ook het 
zuidelijk deel voor de som van 2.200.000 frank van de 
erfgenamen van Jules Gevaert aan te kopen. Ondertus
sen was het noordelijk deel reeds bij Koninklijk Besluit 
van 29 mei 1964 als monument beschermd, de bescher
ming van het zuidelijk deel samen met de stenen brug, 
de resten van de oude walmuren, de voormalige binnen
hof, een beuk en twee taxusbomen zou pas volgen bij 
Ministerieel Besluit van 12 januari 1987. 

Het kasteel in de iconografie 

Slopingen en verbouwingen hadden het kasteel in de 
loop van de 18de eeuw niet alleen herleid tot die ene 
oostelijke vleugel, maar hadden ook op het uitzicht 
hun stempel gedrukt. De kabinetskaart van graaf 
Ferraris van 1775 (82) laat zien wat toen van de 16de-
en 17de-eeuwse aanleg nog bewaard was gebleven. 
Het primitief kadaster van 1822 laat eenzelfde situatie 
zien en toont enkele bijgebouwen waaronder twee op 
het zuiden in het verlengde van de kasteelvleugel. 
Ook is bij de uiterste westzijde van het kasteel het 
magazijn aangeduid dat door J.-B. De Poorter was 
opgetrokken. Voorts is het domein in een aantal 
loten verdeeld en zijn de vroegere binnenhof en de 
verlande walgracht in gebruik genomen als tuin en 
weiland, het kasteel met bijgebouwen als woning 
(83). De hoofdtoegang tot het domein gebeurt niet 
langer via de stenen brug ten westen, doch er is een 
nieuwe toegang gemaakt over een stuk van de 
gedempte gracht bij de zuid-oostelijke hoek; de secun
daire noord-oostelijke toegang aan de barrière, die 
nog op de kaart van de Vrijheid van Zottegem van 
1689 voorkomt, is echter gesupprimeerd. Het kadas-
terplan toont ook hoe de voormalige tuin in loten is 
verdeeld en op enkele plaatsen reeds is bebouwd. De 
kaart van Ph. Vander Maelen van circa 1845 laat een 



vergelijkbare situatie zien maar geeft geen aanduiding 
meer van een gracht (84). 
Een kaart van de eerste helft van de 19de eeuw, 
opgemaakt voor de aanleg van de steenweg van Gent 
naar Geraardsbergen via het centrum van Zottegem, 
toont aan dat men, om de bocht in de straat bij de 
voormalige herberg Schuttershof (de plaats van de 
vroegere schutterye) af te snijden, van plan was deze 
weg recht door te trekken over het oostelijk deel en 
de noord-oostelijke hoek van de kasteelgracht (85). 
Uit de voorstelling op een kadasterkaart van P.C. 
Popp van rond 1850 blijken beide westelijke bijgebou
wen te zijn vervangen door twee kleinere constructies, 
evenwijdig met de vroegere gracht, waarvan er één 
als chapelle wordt aangeduid (86). Een uittreksel van 
een kadasterplan, waarschijnlijk in 1867 opgemaakt 
uit hoofde van de aankoop door J. Ceuterick van het 
zuidelijk gedeelte, toont bij het noordelijk deel, dat 
kort ervoor door notaris Ch. Vandemergel was aange
kocht, een aanbouw haaks op de uiterst westelijke 
gevel, terwijl links van de 18de-eeuwse westelijke 
aanbouw een serre is opgetrokken. Een rooilijnplan 
van 1872 (87), dat op de plaats van het zuidelijk deel 
van de gracht het tracee van een ontworpen maar pas 
veel later aangelegde straat toont, verschaft geen 
bruikbare informatie met betrekking tot dit gedeelte. 
Wel zien wij de nog met oppervlaktewater gevulde 
gracht te hoogte van de later aangelegde Graaf van 
Egmontstraat op een prentkaart van vóór 1927 afge
beeld. 

Figuratieve voorstellingen van het kasteel zoals het er 
in de 19de en het begin van de 20ste eeuw uitzag 
treffen wij aan respectievelijk bij tekeningen en oude 
prentkaarten. Een tekening van de prent van 1853 
van L.J. Van Peteghem (88) laat de nog enig overge
bleven kasteelvleugel zien met ten noorden een lager 
opgetrokken gedeelte met klokkeruiterje op het dak, 
de aanbouw van de 18de eeuw en het magazijn bij het 
uiterst zuidelijk gedeelte van de westgevel, verder 
een kleine annexe, i.e. conciërgewoning bij de muur 
die sedert 1826 het domein in twee delen scheidt. 

Het zuidelijk deel van de gracht van het Egmontkasteel. Prentkaart 
van vóór 1921 (cliché M. Hoebeke). Dit laatste overblijfsel werd in 
1927 gedempt. 
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De stenen toegangsbrug tot het Egmontkasteel. Prentkaart van 
vóór 1907 (cliché M. Hoebeke) 

De stenen toegangsbrug tot het Egmontkasteel volgens een prent 
van LJ. Van Peteghem, gereproduceerd in 1869 in Eug. Van 
Damme, Histoire du proces et de la mort de Lamoral comte 
d'Egmont..." 
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De stenen toegangsbrug tot het Egmontkasteel. Prentkaart van 
vóór 1904 (cliché M. Hoebeke) 

Een tekening die deel uitmaakt van dezelfde prent 
(89) toont de stenen brug uit het noorden, waar de 
verlanding van de gracht ook duidelijk merkbaar is. 
De flank van de brug ter hoogte van de walmuur 
toont sporen van vermetseling. Een prentkaart die de 
toestand van de brug vóór 1907 weergeeft (90) beves
tigt dit: de boog was wel bijzonder onregelmatig en 
onverzorgd met baksteen gemetseld. Mogen wij er 
ons bij deze afbeeldingen toe laten verleiden te veron
derstellen dat bij de bouw van de stenen brug in de 
18de eeuw het bij de walmuur aansluitend gedeelte 
niet als een vaste constructie was uitgevoerd, doch als 
een reminiscentie aan de vroegere houten ophaal
brug, die pas later door baksteenmetselwerk werd 
vervangen? 

Een andere prent van L.J. Van Peteghem die van 
1869 dateert (91) en een beeld geeft van de zuidflank 
van de stenen brug, toont dat deze leidt naar een 
houten inkompoort, geplaatst tussen twee pijlers, 
beëindigd met geprofileerde dekplaat en siervaas. De 
linker pijler heeft een veelhoekige vorm, de rechter 
gaat schuil achter een als pilaster uitgewerkt restant 
van de oude walmuur. Ook hier valt het onverzorgd 
metselwerk bij de derde brugboog op. Een prentkaart 
van vóór 1928 geeft dezelfde toestand weer, doch de 
houten poort is nu door een gietijzeren hek vervangen 
en de gracht, brug en walmuur zijn door begroeiing 
overwoekerd. 

Een gekleurde afbeelding van 1869, eveneens van de 
hand van L.J. Van Peteghem, toont de nieuwe zuidge-
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vel in neo-Renaissancestijl, ofschoon dit uitzicht blij
kens het onderschrift aan een 'restauratie' wordt 
toegeschreven (92). 
Een reeks prentkaarten laat zien hoe de oostgevel er 
sedert het begin van de 20ste eeuw uitzag. Met de 
noordgevel vormt deze gevel immers het enig nog 
representatief en grotendeels oorspronkelijk element 

van het kasteel. Behoudens enkele vernieuwingen bij 
het vensterschrijnwerk en wat opknapbeurten (93) 
zijn hier aan de gevel geen wezenlijke wijzigingen 
merkbaar. Wel biedt de tuinaanleg op de plaats waar 
zich het oostelijk deel van de gracht bevond een beeld 
van afwisselend verval, heraanleg en opnieuw ver
waarlozing. 

Oostgevel van het Egmontkasteel. Prentkaart van het begin van 
de 20ste eeuw (cliché M. Hoebeke) 
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Oostgevel van het Egmontkasteel. Prentkaart van na de Tweede 
Wereldoorlog (cliché M. Hoebeke) 

Oostgevel van het Egmontkasteel. Prentkaart van vóór 1904 
(cliché M. Hoebeke) 

Oostgevel van het Egmontkasteel; toestand in 1961 (cliché 
M. Hoebeke) 
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De nieuwe zuidgevel in neo-Renaissancestijl van het Egmontkasteel, 
gebouwd in 1867 naar ontwerp van architect E. Van Hoecke. Prent 
van L.J. Van Peteghem, gereproduceerd in 1869 in Eug. Van 
Damme, Histoire du proces et de la mort de Lamoral comte 
d'Egmont... 

Restauraties en opgravingen in en bij het kasteel 

Nadat de gemeente Zottegem in 1957 het noordelijk 
deel van het kasteel had aangekocht werd het 
Museum voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folk
lore erin ondergebracht. Ook werd gedacht aan de 
oprichting van een museum dat zou worden gewijd 
aan alle aspecten van de 16de eeuw rond de figuur 
van Lamoraal van Egmont. Uit een en ander volgde 
in 1959 het plan om onder leiding en toezicht van 
conservator Nestor Van den Bossche en de vereniging 
zonder winstgevend doel De vrienden van het kasteel 
van Egmont en zijn museum tot restauratie over te 
gaan. 
De noodzaak van een restauratie blijkt uit de beschrij
ving door de conservator van de toestand waarin het 
kasteel na aankoop door de gemeente werd aangetrof
fen: een totale verwaarlozing bleek uit de overwoeke
ring van het domein met manshoge netels en onkruid, 
begroeiing met allerlei klimopsoorten, kapotte 
schoorstenen, afhangende dakgoten, bouwvallige 
annexen, losgekomen behang, afgevallen pleister
werk, afbladderende verf, kapotte vensterramen en 
-ruiten, tot moedwillige vernielingen toe (94). 
Architect Oscar Van Cauwenberghe werd belast met 
het opmaken van het restauratiedossier, waarvan ech
ter geen plannen konden worden teruggevonden. 

Voor enig inzicht in de aard van de uitgevoerde 
werken waren wij dus aangewezen op de restauratie
bestekken (95), notities, verslagen (96), mondelinge 
inlichtingen verstrekt door de toenmalige conservator 
en vaststellingen in situ, althans daar waar bij de 
restauratie oude getuigen bewaard zijn gebleven. 
Blijkbaar beschikte men niet over de voor dergelijke 
restauratiewerken noodzakelijke voorkennis van de 
bouwfysische staat waarin zich toen het monument 
bevond en moest men, naargelang zich problemen 
stelden, vrijwel improviserend te werk gaan. Het
zelfde kan worden gezegd van het bouwhistorisch 
(voor)onderzoek dat veeleer sporadisch gebeurde en 
zodoende geen alomvattend en voor de restauratie 
geheel betrouwbaar beeld kon opleveren van de oude 
bouwsporen en -getuigen. 

Een eerste reeks werken omvatte onder meer een 
verfraaiing van de tuin, de aanleg van paden, de 
aanplanting van sierstruiken, het opgraven en herbou
wen van wat nog van de oostelijke walmuur was 
overgebleven en het in een sierlijke betonnen vorm 
(sic) gieten van een toegegroeide vijver die door de 
vroegere bewoners bij deze walmuur was aangelegd. 
De bouwvallige annexen aan de noord-westzijde en 
de serre tegen de westgevel werden gesloopt, de 
inkomdeur met trap in de oostgevel gerestaureerd en 
de vensters hersteld. Voorts werd de oostgevel na 
verwijdering van zijn klimopbegroeiing in een licht
grijze kleur hergekaleid en werden de omlijstingen in 
zandsteen gereinigd. Naar aanleiding van deze 
werken die veeleer als een preliminaire geschiktma-
king en instandhouding moeten worden gezien, wer-

De zogenaamde Ridderzaal van het Egmontkasteel, zicht uit het 
zuid-westen (foto P. De Prins) 

Pagina rechts: Detail van de oostgevel van het Egmontkasteel, 
gedeelte met de Renaissance-erker. Vooraan links de 18de-eeuwse 
toegang (foto O. Pauwels) 

• 1 M&L 28 





Sleutelstuk van een moerbalk in de zogenaamde Ridderzaal van 
het Egmontkasteel, toestand ca. 1960 (foto M. De Groote). Op 
het schild, omringd met het Gulden Vlies, bevond zich het 
wapen van Lamoraal van Egmont 

den door de conservator enkele steekproeven en 
opzoekingen verricht, aan de hand waarvan het res
tauratie-ontwerp kon worden bijgestuurd. 

Op de verdieping, in de zogenaamde Ridderzaal werd 
een volledig ingemetselde open haard met zandstenen 
wangen vrijgemaakt. Deze stond model bij de recon
structie van een tweede haard die zich oorspronkelijk 
aan de tegenoverliggende wand had bevonden. 
De muren die de zaal in drie kamers indeelden bleken 
niet oorspronkelijk te zijn en werden verwijderd. Bij 
het uitbreken van een halfsteense muur die de erker 
van de zaal scheidde, kwam een brede zandstenen 
boog vrij die de toegang tot deze erker markeerde. 
Naarmate de ontmantelingswerken vorderden kwa
men van onder het pleisterwerk de eikenhouten moer-
balken en kinderbalkjes van de oude zoldering vrij. 
Uit oogpunt van stabiliteit bleek het niet wenselijk de 
tweede scheidingsmuur weg te nemen zonder tevens 
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Sleutelstuk van een moerbalk in dezelfde Ridderzaal, toestand 
ca. 1960 (foto M. De Groote). Op het schild bevond zich het 
wapen van Sabina van Beieren. Onder meer deze oorspronke
lijke elementen werden in het museum ondergebracht, waarna 
ze verdwenen en tot op heden spoorloos zijn gebleven 

een duurzame onderstutting te voorzien. Daarom 
werd beslist deze muur bij de restauratie te vervangen 
door twee bogen in witsteen naar het model van de 
erkerboog, rustend op een gemeenschappelijke mid-
densteun. De sleutels van een van de moerbalken 
droegen nog, in het hout gebeiteld, het met het 
Gulden Vlies omkranst schild waarop het wapen van 
Lamoraal van Egmont was aangebracht, alsook het 
schild van het wapen van Sabina van Beieren. Roest-
vlekjes in het hout lieten zien waar de wapens op de 
schilden waren bevestigd tot ze na de terechtstelling 
van Lamoraal werden weggebroken (97). Aan de 
hand van deze vondst werd beslist om ook de andere 
moerbalken van gelijkaardig versierde balksleutels te 
voorzien. Na het verwijderen van nagels en het 
opstoppen van holten werden de moerbalken gerei
nigd en hun onderstukken en de kinderbalkjes ver
nieuwd; ook werden ijzeren beugels en enkele nieuwe 
witstenen consoles geplaatst. De wanden werden 



opnieuw bepleisterd, er werd een plankenvloer in 
rood Noors dennenhout geplaatst en de boog voor de 
erker werd in nabootsing van de natuursteen met 
similiwerk bijgewerkt. De zijkanten van het dak 
boven de erker werden met lood uitgewerkt en de 
natuurleien werden vernieuwd. 

Bij het decaperen van het pleisterwerk op de muren 
van de Ridderzaal kon men vaststellen dat deze 
opgetrokken waren uit alternerend zes lagen baksteen 
en een balk als verankering. Sommige van deze 
houten verankeringen droegen nog brandsporen of 
waren zelfs verkoold, waaruit blijkt dat na een brand
schade niet noodzakelijk tot nieuwbouw hoefde te 
worden overgegaan. In de westmuur werden de door
gangen blootgelegd die in verbinding stonden met de 
verdieping van de open galerij. Ontbrekende onder
delen bij de zandstenen omlijstingen werden met 
Vaurion vernieuwd. Deze deuromlijstingen stonden 
bij de restauratie model voor de nieuwe doorgangen 
die voor een functioneel gebruik van de Ridderzaal 
noodzakelijk waren (98). 

Oude doorgang op de verdieping naar de zogenaamde Ridderzaal 
van het Egmontkasteel, op de plaats van de verdwenen laat-gotische 
galerij (foto P. De Prins) 

I 

Eén van de bewaard gebleven schildbogen in de westmuur van de 
zogenaamde Ridderzaal, op de plaats van de verdieping van de 
verdwenen laat-gotische galerij (foto P. De Prins) 

In de westmuur werden aan de zijde van de verdwe
nen galerij de oude zandstenen schildbogen ontdekt 
die de gewelfkappen van de galerijverdieping onder
steunden. Bij de restauratie werd echter de vlakke 
zoldering herplaatst, waardoor deze bogen opnieuw 
aan het oog werden onttrokken. 

Na het verwijderen van vernis- en verflagen werd de 
rocailletrap volledig opgekuist. In een kamer op het 
gelijkvloers, de zogenaamde kapel (99), werd het 
kruisribbengewelf, dat in de vorige eeuw was bepleis
terd en beschilderd met een nagebootst stoffenpa-
troon, volledig gedecapeerd. De bakstenen van de 
gewelfkappen werden deels vernieuwd, hervoegd en 
opgekuist, terwijl ook kleine herstellingen aan de 
zandstenen gewelfribben werden uitgevoerd. 

In 1960 werd een riolering aangelegd en het jaar 
daarop werd de stenen toegangsbrug hersteld: de 
aarde onder de brug werd verwijderd, het eerste 
bruggewelf werd in beton gegoten, evenals de muur 
achteraan de bruggewelven. Laatstgenoemde werd 
samen met de vloer met kasseien bekleed. De bij de 
voormalige walmuur aansluitende brugflank werd met 
Balegemse steen herbouwd, doch zonder boog. Het 
baksteenparament van de bij de brug aansluitende 
westelijk walmuur werd weggenomen en na verster
king van de muur hermetseld. Dit gedeelte en de 
getuigen van de noordelijke walmuur werden afge
dekt met breuksteen. 

In 1960 werd onder leiding van de conservator gestart 
met opgravingen die echter veeleer steekproeven 
waren dan een systematisch voorbereid en uitgevoerd 
bodemonderzoek. Voor zover wij konden achterhalen 
werd geen dagboek van de werken bijgehouden, noch 
werden de bevindingen en de vondsten geregistreerd 
en in kaart gebracht. De gegevens dienaangaande, 
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Kruisribbengewelf in een kamer op het gelijkvloers van het Egmont-
kasteel (foto O. Pauwels) 

die wij hier op gezag van de toenmalige conservator 
brengen, zijn daarom onvolledig en weinig samenhan
gend. 
Het overblijvend stuk van de walmuur, die zich circa 
8,00 m voor de oostgevel van het kasteel bevond, 
werd tot zijn oorspronkelijke hoogte gereconstrueerd 
(100). Bij deze werken werd een deksteen aangetrof
fen die aanvankelijk werd aangezien als de afsluit-
steen van een waterput. Nader onderzoek zou echter 
hebben uitgewezen dat hij een kleine ruimte afsloot 
die via een gang met een kleine zaal in verbinding 
stond. Ook werd bij de noordelijke walmuur de 
fundering van een toren vrijgelegd, die verkeerdelijk 
werd herkend als een van de vier siertorentjes die, 
althans volgens de prent bij A. Sanderus twee bij elke 
gevel, de middenpartij van de verdwenen noordvleu
gel hadden geflankeerd. Verder onderzoek bracht de 
funderingen van deze vleugel en gangen onder de 
torens aan het licht (101). 

Tenslotte werden enkele bouwfragmenten van het 
vroegere kasteel aangetroffen, waaronder onderdelen 
van zuiltjes die tot de laat-gotische galerij hadden 
behoord, alsook enkele van hun kapitelen. Een van 
deze kapitelen was in de muur van de 18de-eeuwse 
aanbouw verwerkt en werd met enkele onderdelen 
van een zuiltje ongeveer op de plaats van de vroegere 
galerij opgesteld. Bij besprekingen omtrent nieuwe 
restauratiewerken heeft het Bestuur voor Monumen

ten en Landschappen de wenselijkheid geopperd om 
ook de overige getuigen en vondsten bij een toekom
stige restauratie te recupereren. Bij navraag is geble
ken dat, ofschoon de bewaring ervan destijds aan de 
zorgen van de v.z.w. Vrienden van het Kasteel van 
Egmont en zijn museum was toevertrouwd en enkele 
stukken in het bezit van particulieren waren gekomen, 
geen historisch belangrijke getuigen nog kon worden 
opgespoord. De figuur van Lamoraal en het kasteel 
kenden blijkbaar niet enkel vrienden doch ook vast
houdende verzamelaars. 

In de jaren 1962-1964 werden werken uitgevoerd 
onder andere in de Ridderzaal en aan de stenen brug 
(102). Reeds in 1962 maakte de architect de gemeente 
opmerkzaam op de slechte staat waarin het dak van 
het kasteel verkeerde. De dakherstellingswerken zou
den evenwel pas worden uitgevoerd in een tweede 
restauratiefaze in 1966-1967, na de aankoop door de 
gemeente van het zuidelijk deel. 

Poging tot reconstructie met elementen van een kolom van de 
verdwenen laat-gotische galerij bij de westgevel van het Egmontkas-
teel (foto H. Van den Bossche) 
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I B.M.L. 
ACTIVITEITEN 

Studiebezoek aan het Bos 
t' Ename 

Op 24 en 25 oktober 1989 brachten 
vijf medewerkers van het secretariaat 
van de Natuurwetenschappelijke 
Commissie van de Natuurbescher
mingsraad een bezoek aan hun col
lega's van het Bestuur voor Monu
menten en Landschappen, Bij dit 
derde bezoek sinds 1984, stond het 
hlstorisch-ecologlsch onderzoek In 
het 62 ha grote Bos f Ename bij 
Oudenaarde centraal. 
Naar aanleiding van de bescher
ming van het bos f Ename als land
schap (2 april 1981) en met de vra
gen over het beheer In de toekomst, 
wordt via een multidisciplinair onder
zoek getracht tot uitgangspunten te 
komen voor een beheersplan, dat 
recht doet aan de economische 
functie van het bos, alsook aan de 
argumenten die tot de bescherming 
hebben geleid. Centraal in het 
onderzoek (in samenwerking met 
diverse andere personen, waaronder 
Martin Hermy van het Instttuut voor 
Natuurbehoud) staan de historie van 
het beheer en de actuele floristische 
en vegetatiekundige waarden uitge
voerd door Guldo Tack en Paul Van 
den Bremt van het Oostvlaamse 
Bestuur. 

Korte geografische situering 
Onder invloed van de alpiene 
gebergtevorming wordt het oude 
afgevlakte bergmassief van de 
Ardennen opnieuw opgeheven, wat 
aanleiding geeft tot het optillen en 
kantelen van de aanliggende blok
ken. Ook de Vlaamse Ardennen 
maken deel uit van dit golvende 
landschap. Doorsneden door de 
Schelde en haar bijriviertjes vormt het 
geheel een vrij gevarieerd land
schap. Vanaf het winterbed van de 
Schelde komen we via het 'laagter-
ras'van de Schelde, met zijn zondige 
en kleiige afzettingen (met soms 
veen) bij de steile valleirand, waar tal 
van mariene afzettingen met zand, 
zandsteen en kleilagen dagzomen. 
Het plateau (ruim 50 m hoger) 
bestaat uit kalkloze leem uit het Pleis-
toceen. Het Enamecomplex strekt 

zich uit vanaf het laagterras tot op 
het plateau, en biedt aldus een rijke 
geologische verscheidenheid. 

Historische situering 
Tijdens de adembenemende rond
leiding door Peter Vanderplaetse, 
adjunct-conservator en archeo-
zoöloog, in het Archeologische 
Museum van Zuid Oost-Vlaanderen, 
werd vooral aandacht geschonken 
aan de relatie tussen het fysisch 
milieu en de bewoningsdensiteit In 
de streek. 
In het Neolithicum raakte het gebied 
vooral op de plateaus dicht bevolkt, 
terwijl tijdens het Brons- en Ijzertijdperk 
vooral de valleigronden in trek waren. 
Met de komst van de Romeinen werd 
ook het bewerken van de zwaardere 
leemgrond op de plateaus mogelijk. 
De resten van de talrijke villa's (ro
meinse landbouwbedrijven) die ge
vonden werden in de omgeving van 
de wcus (Romeinse handelsnederzet-
ting) te Velzeke vormen voor die 
periode belangrijk wetenschappelijk 
materiaal. 

Na de Germaanse invallen keerde 
de rust in de streek terug en nam 
de bevolking in de vroege Middel
eeuwen toe. Ingevolge de hoge be
volkingsdruk, werden bijna aile bossen 
ontgonnen, uitgezonderd de bossen 
op ongeschikte bodem of op steile 
hellingen. Zo ook bleef het bos 
f Ename gespaard. Bij de opsplitsing 
van het Frankische Rijk in Oost en 
West, werd de Schelde een grensri
vier. In de 10de eeuw versterkte de 
Duitse Keizer zijn grenzen met kaste
len, onder andere door het bouwen 
van de donjon te Ename. Aan de 
voet van het kasteel onstond een 
stad. Ongeveer 50 jaar later, nam de 
Graaf van Vlaanderen het gebied in 
en verwoeste kasteel en stad ten 
voordele van het nabijgelegen 
Oudenaarde. Op de gronden van 
de vroegere stad werd omstreeks 
1063 de Benedictijnerabdij opge
bouwd. Het huidige bos f Ename 
behoorde eveneens tot hun bezittin
gen, tot eind 18de eeuw de abdij 
werd afgebroken. De geschiedenis 
van kasteel met stad en later de 

abdij vormt het onderwerp van de 
archeologische opgravingen te 
Ename door de voormalige Natio
nale Dienst voor Opgravingen en de 
Stad Oudenaarde, die wij onder de 
kundige leiding van de Heer Calle-
baut konden bezoeken. 

Het historisch beheersonderzoek 
Doel van het historisch beheersonder
zoek was te achteitialen in hoeverre 
het in het verleden gevoerde beheer 
verantwoordelijk kon worden gesteld 
voor de actuele ecologische waarde. 
Na de oprichting van de abdij van 
de Benedictijnen in Ename in 1063, 
werd het historische bos, oorspronke
lijk circa 40 ha groot, eigendom van 
het klooster. Het was gelegen tussen 
meersen, kouters, hoger gelegen vel
den, recent ontgonnen bulken, en 
uitgestrekte 'vage' gronden, die in 
gemeenschappelijk gebruik waren. 
In de Hoge Middeleeuwen komt het 
beeld naar voor van een door Inten
sieve begrazing sterk gedegradeerd 
bos. Tot einde 13de eeuw werd het 
bos met 175 ha uitgebreid door 
Inplanting van ongeschikte weilan
den en bulken. Geleidelijk werd het 
beheer overgeschakeld naar een 
hakhoutbos met overstaanders, met 
een hakcyclus van ongeveer 9 jaar, 
met beweiding. Al dan niet illegaal 
werd het bos ook nog gebruikt voor 
houtkap en sprokkelen, maaien van 
bramen, natuursteenwinning, verza
melen van kruiden en het kappen 
van lover voor veevoederlng. Uit het 
onderzoek blijkt dat Eik de belangrijk
ste overstaander geweest is, alhoe
wel Beuk vanaf de 17de eeuw ook 
zijn intrede doet en dit ten koste van 
Abeel, Es, Olm en Zoete Kers. Na 
1850 wordt het bos, op enkele hout
wallen na, volledig ontgonnen onder 
invloed van de demografische en 
economische crisis. De geringe 
omvang der percelen, de korte 
vruchtbaarheid van de bodem en 
de behoefte aan rondhout voor de 
mijnbouw, zorgen voor de geleide
lijke herinplanting van 62 ha van het 
oorspronkelijke bos. In het nieuwe 
middelhoutbos blijft het hakhout zijn 
economische benutting bewaren tot 
1935. 
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Flora en vegetatie in Bos t' Ename 
Na 1945 is het beheer sterk geëxten-
siveerd, vooral door het verdwijnen 
van hakhoutbeheer. Naast de recent 
ingeplante monoculturen van Cana
dapopulier ontwikkelt het Pos zich 
naar een opgaand bos met vooral 
Es, Gewone lep, Grauwe Abeel, Beuk 
en Tamme kastanje. In de struiklaag 
vinden we vooral Braam en Vlier en 
minder freguent ook Gelderse roos 
en Kardinaalsmuts. Op veel plaatsen 
treedt een verruiging op en domine
ren Braam en Brandnetel de onder-
groei in het bos, vooral door het weg
vallen van hakhout- en bramenbe-
heer. Vermoedelijk was juist dit 
beheer verantwoordelijk voor de 
grote floristische rijkdom. Tot de bij
zonderheden van het bos behoren 
onder andere Wilde hyacint. Overblij
vend binkelkruid en Gevlekte orchis, 
waarbij de twee eerstgenoemde 
soorten indicator van oud bos zou
den zijn. In de talrijke houtkanten in 
de omgeving van het bos zijn knot-
vormen van talrijke boomsoorten 
aanwezig. 

Evaluatie 
Bij het ecologisch onderzoek naar de 
waarden van natuurgebieden en 
landschappen kreeg de ontwikke
lingsgeschiedenis tot op heden rela
tief weinig aandacht. Het historisch 
onderzoek om tot bescherming van 
een landschap te komen is nochtans 
ook van groot belang. Het bijzondere 
van het onderzoek over het bos f 
Ename is niet dat beide onderzoeken 
aan bod zijn gekomen, maar dat er 
al in het onderzoekstadium een inte
gratie heeft plaatsgevonden tussen 
de beide disciplines, zodat de gege
vens op elkaar afgestemd zijn verza
meld. Zo bestudeerde de botanicus 
oude flora-opnamelijsten en de histo
ricus verkooplijsten van kaphout en 
nieuw pootgoed. Het talrijk be
waarde archiefmateriaal was voor 
de onderzoekers een zegen. Deze 
ontwikkeling van de historische eco
logie biedt mogelijkheden om refe-
rentiebeelden uit het verleden te 
reconstrueren, als inspiratiebron voor 
nieuwe natuurontwikkelingsplannen. 
Samen met het groeiende belang 
van de historische ecologie, groeit 
ook de overtuiging dat het toekom
stig gedrag van elk ecosysteem sterk 
afhangt van zijn specifieke verleden. 
Het historisch ecologisch onderzoek 
biedt tevens een duidelijker zicht op 
een afwegingskader met enerzijds 
de ontwikkeling van nieuwe natuur
waarden en anderzijds het behoud 
van de historische beheersvormen 
met de daarmee samenhangende 
natuurwaarden. Het denken over 
duurzame ecosystemen dient zich 
dan ook uit te breiden tot duurzame 
beheersvormen. 

F. Lievens 

5de Geschied-, Volks- en 
Heemkundige Boeken
beurs voor Vlaanderen 

Zondag 22 april 1990 vond in de 
Sint-Pietersabdij te Gent de 5de 
geschied-, volks- en heemkundige 
boekenbeurs voor Vlaanderen plaats, 
een organisatie van de Koninklijke 
Bond der Oostvlaamse Volkskundigen. 

Een must voor iedereen die geïnte
resseerd is in deze materie. Ruim een 
2000-tal publikaties van heemkrin
gen, culturele verenigingen, open
bare instanties en dergelijke waren 
te bekijken in een 90-tal stands. 

Deze beurs bood een overzicht van 
hetgeen volkskundigen, historici, 
archeologen enzovoort bijeen heb
ben geschreven. Deze publikaties 
vinden niet altijd hun weg naar de 
boekhandel en bijgevolg blijft het 
grote publiek in de onwetendheid 
ervan. Een unieke mogelijkheid dus 
voor een eerste of hernieuwde ken
nismaking. 

Dienstreis naar Finland, 
17-25 oktober 1989 

Helsinki herbergt het Nationaal 
Bestuur voor Oudheden en de Natio
nale Dienst voor Monumentenzorg. 

Het Nationaal Bestuur voor Oudhe
den, vergelijkbaar met het Belgisch 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatri
monium, was eveneens oorspronkelijk 

Benevens de boekenbeurs was er 
ook gelegenheid om het museum 
van de kruisboogschuttersgilde Sint-
Rochus te bezoeken (er waren zelfs 
demonstraties) en in het kader van 
de Campagne industrieel erfgoed 
Vlaanderen waren er de ganse dag 
filmprojecties. 
Dit was dan ook een enige kans voor 
het Bestuur voor Monumenten en 
Landschappen om haar publikaties 
en in het bijzonder zijn tijdschrift M&.L 
en de serie Bouwen door de eeuwen 
heen aan een ruim publiek voor stel
len. Het bestuur mocht dan ook reke
nen op een grote belangstelling van 
de bezoekers, wat trouwens het ge
val was voor alle standen. 
Het blijkt dus dat er een grote achter
ban aanwezig is die zich interesseert 
voor alles wat met het verleden en 
de cultuur van de Vlaamse bevolking 
te maken heeft. 

Het Bestuur voor Monumenten en 
Landschappen zal volgend jaar in elk 
geval niet op het appel ontbreken. 

P. Lagaisse 

aan het Nationaal Museum gekop
peld. De diverse restauratieateliers 
beschikken over uitgebouwde tech
nische apparatuur. Methodes en 
documentatie volgen de gangbare 
restauratieopvattingen. De Nationale 
Dienst voor Monumentenzorg is 
gehuisvest in een fraai historisch 
pand, het neogotische House of 
Nobility. De dienst is uitgebouwd met 
kunsthistorici, architecten en admini
stratief personeel. 

De stand van het bestuur kon tijdens de 5de geschied-, volks- en heemkundige boeken
beurs voor Vlaanderen te Gent, rekenen op een grote belangstelling van het publiek. 
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Lohja (Finland): kerk met muurschilderin
gen, 14de en 15de eeuw 

In Helsinki werden enkele monumen
ten bezocht, waaronder de 19de-
eeuwse universiteitsbibliotheek en het 
geologisch Instituut, dat sinds de 
19de eeuw zonder noemenswaar
dige aanpassingswerken in gebruik 
is. Het 19de-eeuwse indrukwekkende 
parlementsgebouw is thans in restau
ratie. De volledige inwendige deco
ratie van alle vertrekken — daterend 
uit de vorige eeuw — wordt 
bewaard, geconserveerd, hersteld of 
gereconstrueerd. 

Op de Westkust van Finland werd het 
havenstadje Rauma uitvoerig voor
gesteld. De nog volledig intact 
bewaarde havenstad in houtbouw 
werd als project voor algehele 
bescherming voorgesteld op de 
World Heritage List van de Unesco. 
De Franciscanerkerk, één van de 
zeldzame stenen monumenten uit 
Rauma, bewaart in de koorapsis de 
laatste katholieke muur- en gewelf
schilderingen (1520) van Finland. Na 
de Reformatie en het invoeren van 
de Lutheraanse godsdienst werden 
deze schilderingen in het zicht gela
ten. Ook in andere kerken viel het op 
dat de Lutheraanse kerkleer blijkbaar 
nooit moeite had met de aanwezig
heid in hun bedehuizen van katho
lieke voorstellingen op muren en 
gewelven. 
Rauma bewaart vele huizen met 
authentieke historische interieurs en 
volledig meubilair en binnenafwer
king. Enkele zijn als museumhuizen 
ingericht. Eén van de mooiste is het 
huis Marela van 1825, gebouwd en 
bewoond door de rijke reder Marela 
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en zijn familie. Het meubilair is uitge
voerd in neo-renaissancestijl. Na de 
dood van de reder werden enkele 
'moderne' decoraties toegevoegd, 
maar sindsdien is er niets meer veran
derd. Ook huizen van minder gefortu
neerde bewoners, zoals gewone 
havenarbeiders, zijn met hun com
plete inboedel als museum ingericht. 
Het stadhuis uit 1776 is als scheep
vaartmuseum ingericht. 

Interessante monumenten werden 
aangetroffen in de voormalige Finse 
hoofdstad Turku (in het Zweede Abö). 
Iets buiten het centrum ligt het impo
nerend historisch slot, dat nu als 
museum toegankelijk is. De collecties 
zijn boeiend en educatief aan het 
publiek voorgesteld. Een gedeelte 
van het kasteel, waarin ook de vroe
gere slotkapel en enkele beschil
derde interieurs, is thans in restauratie. 
In een voormalig burgerhuis van Turku 
werd een Apotheekmuseum inge
richt. Ook het oorspronkelijk meubilair 
van de woonst en de salons zijn 
bewaard, Na onderzoek van de oor
spronkelijke kleurige afwerking, 
behangpapier en textiel (gordijnen, 
bekleding en bedden,...) werd dit 
alles hersteld of volgens traditionele 
technieken herdrukt en herweven. 
De Domkerk van Turku is een bakste
nen gotisch bouwwerk. De nieuwe 
bepleistering met uitsparing van de 
bakstenen pilasters en andere bouw
onderdelen geven een heterogeen 
en tevens onjuist beeld van de oor
spronkelijke toestand. Op de tribunes 
is een klein museum voor kerkelijke 
kunst ingericht, waar de kerkschatten 
zichtbaar en beveiligd opgesteld zijn. 
De Kerkhofkapel van Erik Bryggman, 
uit de late dertiger jaren is een ver
fijnd bouwwerk, waar de architect, 
een vroeg gestorven tijdgenoot van 
Alvar Aalto, ook de volledige binnen
inrichting, het meubilair en de verlich
ting ontwierp. 

Dit Gesamtkunsiwerk, waarbij de 
aandacht en de schoonheid van elk 
detail opvalt, is een meesterwerk van 
de in het buitenland weinig bekende 
Finse architect. Deze ontwerper heeft 
ook vele restauraties en aanpassin
gen van historische monumenten op 
zijn actief. 

Ten westen van Helsinki werd een 
rondrit gemaakt langs enkele 
beschilderde kerken en andere 
monumenten, De Sint-Laurentiuskerk 
in Lohja werd volledig beschilderd 
tussen 1510 en 1522 in de zoge
naamde 'elegante stijl'. Deze schilde
ringen werden nooit overkalkt. Ze zijn 
enkel onderhouden en 'aanvullend' 
gerestaureerd. Meer primitieve 
beschilderingen van louter decora
tieve aard troffen we aan in het kerkje 
van Karis. Mustio is een monument 
van industriële architectuur. De volle
dige aanleg van dit ijzerverwerkend 
bedrijf is bewaard: hoofdgebouw (te
vens woonhuis), oranjerie, stallingen. 

sauna, graanzolder, bedrijfgebou-
wen, werkmanshuisjes en het artifi
cieel aangelegde meer. 
Hierin zijn thans verschillende functies 
ondergebracht. Het woonhuis bevat 
enkele kantoren en wordt sporadisch 
voor kleine recepties gebruikt. De 
meeste interieurs zijn museaal inge
richt. De arbeidershuisjes doen dienst 
ais hotelkamers, de stallingen als 
cafetaria en de graanzolder als 
kleine conferentieruimte. Deze ver
schillende functies zijn ondergeschikt 
aan de gebouwen. Zonder één 
enkele ingreep zijn de oude trappen, 
vloeren, schouwen, vensters in hun 
oorspronkelijke staat bewaard. De 
'fragiele' interieurs worden minimaal 
en respectvol gebruikt. Dit zorgzaam 
omgaan met hun bouwkundig verle
den en met authentieke interieurs 
bleek een constante tijdens onze 
bezoeken aan de Finse monumenten. 

Fagervik is een ander industrieel 
geheel, dat als volledig complex 
bewaard bleef. Dit centrum van de 
ijzerindustrie bewaart zijn landhuis uit 
1772, zijn arbeiderswoonsten, een 
kerk, een grote oranjerie en water
molen. Ook met de natuurlijke omge
ving wordt zorgvuldig omgespron
gen. De 14de-eeuwse kasteelruines 
van Raasepori zijn enkel geconser
veerd en beveiligd door een afdek
king op de kwetsbare muren. Een 
eenvoudige houten trap geeft toe
gang tot het geheel. Deze beschei
den en onopvallende aanpak en het 
algemene gebruik van de historische 
materialen (hout, lljmverven) is een 
andere constante in de Finse monu
mentenzorg. 

Historisch slot van Turku (Finland), nu als 
museum toegankelijk 
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Het houten kerkje van Snappertuna 
was, zoals de meeste kerken aldaar, 
perfect onderhouden. De houten 
daken worden vóór elke winter inge
streken met teer en de muren waren 
zeer regelmatig in lijmverf herschil-
derd (traditionele bereidingswijze en 
traditionele kleuren). 

In de onmiddellijke nabijheid van de 
hoofdstad Helsinki, temidden van 
bossen en meren, ligt Hviftrask, de 
woon- en werkruimte van drie voor
aanstaande Finse architecten, die dit 
complex bouWden in 1902-1904 in 
de toen heersende terug-naar-de-
natuur-trend. Eliel Saarinnen, Armas 
Lindgren en Herman Gesellius bouw
den voor elk van hen een woonhuis 
en één gemeenschappelijk werkate-
ller. Elk van de architecten ontwierp 
zijn eigen woning, rekening houdend 
met de uniformiteit van het geheel. 
Dit complex, dat museaal wordt uit
gebaat, is een soort bedevaartsoord 
geworden voor jonge architectuur
studenten (Eliel Saarinnen verhuisde 
in 1922 naar de Verenigde Staten, 
waar hij talrijke gebouwen ontwierp). 
De drie architecten ontwierpen in Fin
land meer dan zeventig gebouwen, 
waaronder het Spoorwegstation en 
het nationaal Museum in Helsinki. In 
Tarvaspaa werd een andere kunste
naarswoning bezocht, ditmaal van 
de schilder Akseli Galen-Kaliela. 

Samenvattend viel ons tijdens deze 
dienstreis de interesse en de kennis 
op van de traditionele bouwmateria
len en -technieken, die zowel in de 
restauratie als voor nieuwbouw 
gebruikt worden. De monumenten 
worden bijzonder goed onderhou
den, zodat échte restauratie meestal 
overbodig wordt. De daken worden 
regelmatig geteerd, de goten wor
den systematisch rein gehouden en 
geverfde onderdelen worden her-
schilderd. Deze meestal houten 
monumenten zijn langs buiten steeds 
afgewerkt met beschermingslagen 
(verf, teer...), zodat ze zelfs in deze 
harde klimatologische omstandig
heden zeer goed bewaard en be
schermd zijn. Ook opvallend is de 
zorg voor de omgeving van het 
monument en het respect voor de 
natuur en het landschap. 

Wat de historische interieurs betreft, 
viel de grote belangstelling en de 
gedegen kennis van de monumen-
tenzorgers en de architecten op. 
Geen enkel detail blijft onbestudeerd. 
Verflagen, behangpapier, oude tex-
tielen worden scrupuleus onderzocht. 
Een eventuele nieuwe functie is in 
alle gevallen ondergeschikt aan het 
monument en op dat gebied wor
den weinig of geen compromissen 
aanvaard, noch aanpassingswerken 
uitgevoerd. Er is een grote belangstel
ling aanwezig voor meubilair, muur
behangsels, textiel, schilderingen en 
alle traditionele systemen van verlich

ting en verwarming (haarden, tegel
kachels): een land met een subtiele 
en respectvolle monumentenzorg! 

A. Bergmans en M. Buyle 

Red het Limburgse 
Mijnpatrimonium: nieuwe 
informatie naar aanleiding 
van een studiebezoek 
aan het Ruhrgebied 
(West-Duitsland) 
op 21 en 22 maart 1990 

Het loont altijd de moeite eigen initia
tieven te toetsen aan andere voor
beelden. 
Wat de conservering van het mijnpa
trimonium aangaat zijn deze voor
beelden onder andere te vinden in 
het Duitse Ruhrgebied. Het was dan 
ook met grote interesse dat leden 
van de Werkgroep Limburgs Roerend 
Mijnpatrimonium (afgevaardigden 
van het Provinciebestuur, van de 
Gemeenten Maasmechelen, Berin
gen en Zolder, van het Bestuur voor 
Monumenten en Landschappen, van 
de Koninklijke Commissie voor Monu
menten en Lanschappen en van de 
N.V Kempense Steenkolenmijnen) 
Duitslands belangrijkste industriezone 
bezochten. 

Uiteraard werd niet gehoopt er enkel 
schitterende en definitieve oplossin
gen voor de gestelde problemen van 
behoud en herwaardering te vinden. 
Ook uit de nog onopgeloste moeilijk
heden kunnen vanzelfsprekend les
sen worden getrokken. 

De Duitse belangstelling voor techni
sche monumenten dateert reeds van 
de 19de eeuw. Toen werd overwo
gen bepaalde oude mijnen te her
openen. 
Op basis van het inventariswerk van 
Konrad Matschoss en de Saksische 
Regionale Vereniging, bestond er 
vanaf de jaren 1920 een groeiende 
belangstelling voor de mijnactivitei-
ten en de daarbij horende monu
menten. Het is dus niet verwonderlijk 
dat mijnregio's zoals de Ruhr- en 
Harzgebieden oude tradities bezitten 
en van oudsher zowel de lokale volks
kunst als de geschiedenis van de 
technische aspecten hoog hebben 
gewaardeerd. 
Reeds in 1950 gaf Herbert Dennert 
het goede voorbeeld door de oude 
mijninstallaties van het Oberharzge-
bied van bordjes met de nodige uit
leg te voorzien. 
De gevoeligheid voor de waarde 
van de industriële monumenten — in 
casu mijninstallaties — ontwikkelde 

zich vooral met de omvorming van 
het Mijnmuseum te Bochum (opge
richt in de jaren 1930) tot een weten
schappelijk instituut en met de nadruk 
waarmee de officiéle monumenten
zorg de technische monumenten als 
cultuurgoed bejegende. 
De redding van twee Malakoff-torens 
te Bochum, het overbrengen van een 
schachtbok naar het Bochumse Mijn
museum, de redding van de mijn 
Zoiiem ll/IVie Dortmund-Bóvinghau-
sen door kunstenaars en mijnwerkers 
en het tweede TICCIH-congres te 
Bochum (1973) droegen eveneens 
in sterke mate bij tot de beiangstel-
ling voor het mijnpatrimonium. 

Het Bestuur voor Monumentenzorg 
van Rheinland-Westfalen nam dan 
ook twee industTleei-archeoiogen in 
dienst, dit met het oog op het inven
tariseren en het conserveren van het 
industrièle erfgoed. 
Maar ook de mijneigenaren werden 
gevoelig voor het behoud en de re-
valorisatie van het mijnpatrimonium. 
Zo besliste de maatschappij Saar-
bergwerke AG (Saarland) een inven
taris van de oude installaties op te 
stellen. 
Op deze wijze wenste de maat
schappij te voorkomen dat tijdens 
het in uitvoering zijnde rationalise
ringsprogramma waardevolle monu
menten zouden verloren gaan. 

Na heel wat problemen en spannin
gen met "monumentenzorg" vroeg 
Saarbergwerke aan het mijnmuseum 
te Bochum als coordinator op te tre
den en de enquête te leiden. Na 
anderhalf jaar kwam er een inventa
ris die de mijnmonumenten volgens 
orden van belangrijkheid rangschikte. 
De uitwerking van een globale strate
gie kwam op basis van deze inventa
ris niet helemaal tot haar recht. Posi
tief is dan weer dat Saarbergwerke 
AG nu zelf de resultaten van de 
enquête in haar toekomstplannen 
verwerkt. Hieruit blijkt hoezeer een 
conserveringsstrategie afhankelijk is 
van; 
— een goede kennis van het terrein 

door middel van degelijk inventa
riswerk op basis waarvan een 
wetenschappelijk verantwoorde 
selectie kan doorgevoerd worden; 

— de medewerking van de eigena
ren en de goede coördinatie 
tusen eigenaren en overheid 

Last but not least is het financiële 
aspect een bepalende factor. Dit 
wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door 
het geval van de kleine stilgelegde 
mijn Rheinpreussen /Vte Moers. 
Deze mijn bevindt zich in het wer
kingsgebied van Ruhrkohle AG en 
omvat de oudste dubbele schacht-
bok van het Ruhrgebied, alsook 
andere gebouwen van een grote 
historische en architecturale kwaliteit. 
De stad Moers heeft reeds belang
stelling getoond met het oog op het 
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hergebruik van de gebouwen, Het 
behoud van de waardevolle machi
nes en de schachtbok moet echter 
nog een vrij hoge financiële drempel 
overschrijden. In afwachting van een 
beslissing heeft Ruhrkohle AG afge
zien van sloping. 
Intussen is één van de hallen als 
constructiewerkplaats in gebruik ge
nomen. 

Ook de mijn Zollverein XII te Essen-
Katernberg, een grootschalig ensem
ble in een consequent doorgedreven 
harmonische zakelijke stijl (1928-
1930) wacht nog op beslissingen 
inzake meerdere parallelle herbe
stemmingsprojecten. De moedige o 
priori-beslissing betreffende het inte
grale behoud van de mijn blijft echter 
gehandhaafd. 

Met het oog op de restauratie (alle 
gevelparament, stalen vakwerk en 
bakstenen schermgevels), de open
stelling voor het publiek en de herbe
stemming werd een door de over
heid gefinancierde maatschappij 
{Bauhütte Zeche Zollverein) opge
richt. 

Voor de restauratie zou dan jaarlijks 
5.000.000 DM worden uitgetrokken en 
dit gedurende 8 opeenvolgende 
jaren. De restauratie zou gedeeltelijk 
uitgevoerd worden in het kader van 
een opleidingsprogramma voor 
bouwvakkers en landschapsarbei
ders. Hiervoor staat de Essener 
Geschafflglngsgesellschaft in (voor 
80 % bekostigd door het Arbeitsambt). 

Volgende voorstellen tot herbestem
ming liggen ter tafel; 
— 1 hal als leerwerkplaats; 
— 1 hal voor het tentoonstellen van 

monumentale sculpturen die niet 
in 'normale' musea thuishoren: 
kunstenaars als Richard Serra en 
Gardner bieden hun medewerking 
aan; 

— 1 hal als documentatiecentrum 
voor de Zeche Zollverein en rond 
het thema: wat gebeurt er met 
de steenkool na de extractie?. 
Het ligt in de bedoeling hier 
werkende machines te tonen; 

— 1 ruimte als documentatiecen
trum rond het thema elektrlciteits-
technlek; 

— het mijnstation als opleidingscen
trum voor het herstellen van 
spoormateriaal en als thuishaven 
van een museumlijn; 

— het inrichten van een theaterhal. 

De grote gebouwen zoals de kolen-
wasserij, die hoe dan ook behouden 
wordt, vormen nog een soort nie
mandsland In de Ideeënkorf. 
Beperkter in omvang, dus minder 
problematisch zijn blijkbaar de als 
monument beschermde Malakoff-
torens (schachttorens) te Bochum-
Wlemelhausen (Justus Philipp-mijn, 
1877) — die nu als bedrijfsmuseum 

wordt heringericht — en te Essen-
Alfenessen (1865) waaraan even
eens restauratiewerken bezig zijn. 
De herbestemming van het hoofdge
bouw van de mijn Zeche Bonlfatlus 
////te Essen-Kray tot verkoopspunt van 
een meubelzaak, draagt een eerder 
improvisatorisch karakter. Van enige 
herinrichting is hier geen sprake. Een 
dergelijke vorm van hergebruik kan 
wel interessant zijn als overgangsfase 
naar een meer definitieve en geïnte
greerde bestemming. 
Een grondige museale benaderings
wijze vinden we daarentegen in de 
in opbouw zijnde museummijn (enkel 
bovengronds) Zeche Zollem ll/IV te 
Dortmund-Bövlnghausen, één van de 
8 afdelingen van het gedeconcen-
treerde Westfallsches Museum. 
Het bovengrondse complex van de 
Zollem ////V-mijn markeert de breuk 
tussen de historische gebouwen van 
de 19de eeuw en de moderne archi
tectuur. De baksteenarchitectuur 
rond het met bomen begroeide 
representatieve voorplein werden 
door Paul Knobbe in de stijl van 
Noordduitse baksteengotiek ontwor
pen. Daarentegen ontstond de 
machinehal naar plannen van Bruno 
Möhring in 1902/03 als eerste 
moderne industriegebouw van het 
Ruhrgebied: een staalskeletconstruc-
tie met Jugendstil-decor. De oor
spronkelijke uitrusting in de machine
hal van Zollem ///A/bleef grotendeels 
bewaard. 

Ook staat hier de eerste elektrische 
ophaalmachine van de wereld, die 
door Siemens &. Halske/Berlijn is 
gebouwd en in 1900 op de wereld
tentoonstelling te Parijs werd 
getoond. In de 8 afdelingen van het 
Westfallsches Museum wordt jaarlijks 
een goede 15.000.000 DM geïnves
teerd terwijl voor onderhoud plus per
soneelsleden ± 12.000.000 DM wordt 
uitgetrokken. 
Tot nu toe werden er aan het volle
dige project 110.000.000 DM ge
spendeerd. 
Volgens de woordvoerder van het 
museum vertegenwoordigen deze 
cijfers het strikt noodzakelijke mini
mum. 
Wat de mijn Zeche-Zollern ll/IV aan
gaat leidt dit echter tot tastbare resul
taten: voor wie geregeld deze zetel 
bezoekt is het duidelijk dat men met 
de restauratie van het complex vor
deringen maakt. 
Zo werden in enkele jaren onder 
andere 2 schachtbokken van andere 
mijnvestigingen naar hier overge
bracht, reconstrueerde men één van 
de bijhorende losvloeren en werden 
gevels en bedakingen van de 
meeste gebouwen hersteld. 
De prachtige Jugendstil-hal is welis
waar nog aan een opknapbeurt toe. 

Een bezoek aan deze museum-mijn 
toont aan dat het behoud van de 
mijn, de kolenhaven en de cités te 

Beringen (met 'antennes' te Water-
schel en te Winterslag) een onmis
kenbare noodzaak is. Zonder het 
behoud en de herwaardering van 
het mijnpatrimonium verliezen wij een 
belangrijk onderdeel van de Euro
pese mijnbouwgeschiedenis én een 
toeristische troef in Limburg. Méér 
dan ooit zijn wij ervan overtuigd dat 
hier een ruim, actief en realistisch 
investerings- en organisatiebeleid 
moet uitgestippeld worden, zo 
mogelijk in het bredere kader van 
ander Limburgse vrijetijdsprojecten. 

J. De Schepper 

Icomos European 
Conference, Heritage and 
Tourism, Canterbury, 
27-30 maart 1990 

Ter gelegenheid van het Europese 
Jaar van het Toerisme organiseerde 
ICOMOS UK, de Britse afdeling van 
de Intematlonal Council on Monu
ments and Sites, een vierdaagse 
Europese conferentie over de proble
matiek van het (bouwkundig en 
natuurlijk) erfgoed en het toerisme. 
Het uitgangspunt van deze conferen
tie was de vaststelling dat erfgoed 
en toerisme elkaar in hoge mate 
beïnvloeden: monumenten en land
schappen trekken toeristen aan; het 
toerisme zorgt voor inkomsten waar
mee het erfgoed in stand gehouden 
kan worden. Maar die onderlinge 
afhankelijkheid heeft voor het erf
goed ook ongewenste effecten: hoe 
kunnen die vermeden of afgezwakt 
worden? 

Als conferentieplaats had ICOMOS 
UK de University of Kent gekozen te 
Canterbury, gelegen op enkele kilo
meters van het historische centrum. 
Het stadje Canterbury behoort als 
zodanig reeds tot het studieprogram
ma: het is een druk bezocht toeristisch 
oord, met een wereldvermaarde 
kathedraal. De algemene organisa
tie, zowel de voorbereiding als de 
begeleiding ter plaatse, was voortref
felijk. Er waren een 120-tal deelne
mers, komende uit een 20-tal bijna 
uitsluitend Europese landen, waaron
der een vijftal Vlamingen. 

Het is binnen het bestek van dit ver
slag uiteraard niet mogelijk om nader 
in te gaan op de inhoud van elk van 
de talrijke lezingen en interventies, 
hoe interessant ook. Waarschijnlijk 
bleef geen enkel aspect van het 
veelomvattend probleem onbespro
ken. De kwaliteit en diversiteit van de 
referaten maakte het mogelijk diep-
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gaande discussies aan te gaan. De 
studiebezoeken en diavoorsteliingen 
illustreerden overtuigend de omvang 
van het probleem en de oplossingen 
die men zowat overal in Europa pro
beert te vinden. Een eerste algemene 
conclusie Is inderdaad dat er wel 
pogingen tot beheersing en beheer 
worden ondernomen, maar dat het 
resultaat op dit ogenblik allerminst 
kan bevredigen. Het massale toe
risme blijft schade veroorzaken in een 
mate die nog niet onder controle 
kan worden gebracht. Elke voorge
stelde oplossing blijkt te beperkt in 
haar effecten. Slechts de combinatie 
van een aantal maatregelen zou 
enig resultaat kunnen opleveren. 
Bepaalde erg drastische maatrege
len beschermen het erfgoed wel, 
maar hebben dan weer een erg 
nadelige invloed op het toerisme en 
de onmisbare inkomsten. 

Een greep uit de voorgestelde maat
regelen en hun effecten; 
- Laat het erfgoed aan de huidige 

privé-eigenaarsZ-bewoners: zij zijn 
het best geplaatst om voor het 
nodige onderhoud te zorgen, De 
overheid moet dat onderhoud wel 
subsidiëren en/of fiscaal aantrek
kelijk maken. De tegenprestatie 
van de eigenaars is de openstel
ling voor het publiek - althans in 
'redelijke' mate. Een groot aantal 
belangrijke goederen zijn echter 
niet bewoonbaar of hebben uit 
de aard van de zaak een zoda
nige functie (bijvoorbeeld een 
kathedraal) dat zij steeds toegan
kelijk moeten zijn. 

- Een strikte reglementering opstel
len, aangepast aan elk geval. Zor
gen voor een grotere spreiding. 
De beperking van het aantal 
bezoekers beperkt echter ook de 
inkomsten en het gedeelte daar
van dat voor de conservatie van 
het monument kan worden aan
gewend. Een te strenge reglemen

tering kan nadelig zijn voor een vrij 
en volledig beleven van de waar
den die het monument bezit. 

- Het maken van replica's, educa
tieve musea, tentoonstellingen etc. 
in de nabijheid van de authentieke 
objecten, om aldus de druk 
daarop te verminderen. In 
bepaalde gevallen (Lascaux) 
bleek dit de enige mogelijkheid 
om het monument te vrijwaren en 
tevens het toerisme — op een edu
catieve manier — te behouden. 
Vele halen echter de neus op voor 
dergelijke oplossingen; zij willen 
niet met "nep" geconfronteerd 
worden. Zij beschouwen het als 
een verraad aan de authenticiteit. 

- Spreiding in de ruimte en in de tijd 
door de toeristen te lokken naar 
andere dan de drukst bezochte 
monumenten in de omgeving of 
door seizoenspreiding. Deze oplos
sing is slechts in beperkte mate 
toepasbaar, Bovendien bestaat 
het gevaar van schaalvergroting, 
waardoor spreiding in feite slechts 
een schijnoplossing zou zijn. 

- De toerist beter "opvoeden", zodat 
er minder schade wordt toege
bracht. Ook hier kan het slechts 
gaan om een deeloplossing - en 
een werk van generaties. 

- Beperking van publiciteit, betere 
communicatie en signalisatie. Het 
zijn beheerstechnieken die inder
daad een gunstig effect kunnen 
sorteren, maar toch ook maar in 
zekere mate. Er gingen ook stem
men op om het bezoek moeilijker 
realiseerbaar te maken door bij
voorbeeld verafgelegen parkeer
gelegenheid of andere fysieke 
beperkingen op een vlotte toe
gankelijkheid. De kritiek hierop is 
evident; ouderen en gehandi
capte mensen worden hierdoor 
gediscrimineerd. 

Het is alvast duidelijk dat dé oplossing 
onbestaande is. Men kan slechts ver
hopen door een reeks uiteenlopende 
maatregelen het probleem enigszins 
te beheersen. Voor verscheidene 
belangrijke Europese monumenten 
en sites is de "draagkracht" reeds 
lang overschreden en is er onherstel
bare schade toegebracht aan het 
erfgoed. 

M. Fierlafijn 

Orgels van Vlaanderen -
Zingende Torens. 
De beiaard van de 
Sint-Romboutskathedraal 
te Mechelen 

in de reeks Orgels van Vlaanderen -
Zingende Torens werd de klankop
name op compact-disc van de 

beiaard van de Sint-Romboutstoren 
te Mechelen op woensdag 11 april 
1990 aan pers en publiek voorge
steld in de Kolommenzaal van het 
stadhuis. 

E. Goedleven (Inspecteur-generaal 
van het Bestuur voor Monumenten 
en Landschappen) onderstreepte tij
dens zijn toespraak het belang van 
deze reeks, waarmee het verschei
den klankbeeld van de Vlaamse his
torische orgels en beiaarden wordt 
vastgelegd en gepubliceerd. 
De orgelopnamen worden gemaakt 
na een restauratie op het ogenblik 
dat het betrokken instrument (terug) 
in de beste omstandigheden be
speeld kan worden. De uitgevoerde 
literatuur is volledig afgestemd op de 
aard van het instrument en wordt 
gekozen om alle mogelijkheden en 
de klankrijkdom van de bespeelde 
instrumenten te demonstreren. 
Zowel de opnamen als de montage 
gebeuren volledig digitaal. Voor de 
vertolkingen wordt een beroep 
gedaan op de beste uitvoerders, die 
vertrouwd zijn met het instrument en 
met de uit te voeren literatuur. Voor 
de beiaard van de Sint-Romboutsto
ren zijn dit, Jos D'Hollander, Geert 
D'Hollander, Eddy Marien en Carlo 
Van Ulft. 

De beiaard 
De Sint-Romboutstoren is niet alleen 
een 'zingende' toren maar terzelfder-
tijd ook een torenmuseum waar men 
ongetwijfeld de nadruk mag leggen 
op de oude historische beiaard. Op 
deze laatste wordt niet meer gecon
certeerd zoals voorheen, en dit om 
muzikaal artistieke redenen. Zijn klok
ken tonen ons echter zes eeuwen 
gietkunst van de Lage Landen. 
Het klokkenbestand omvat klokken 
van 1480, 1498, 1515 (H. Wagevens), 
1564 (A. Steylaert), 1674 (P. Hémlony; 
27 klokken), 1696, 1697 (M. De Haze), 
1735 (J. du Mery), 1766, 1777, 1784 

Dhr. £ Goedleven (Inspecteur-generaal 
B.M.L) en dhr. P. Backx (schepen van de 
stad Mechelen) tijdens de persvoorstelling. 

M8a BINNENKRANT 



(A,J, van den Gheyn), 1844, 1860 
(G. Van Aerschodt), 1906 (M. Michiels 
Sr), 1931, 1945, 1947, 1952 (M, Mi
chiels Jr,), met een totaai gewicht 
van 37,451 kilogram, 

De nieuwe beiaard werd in 1981 
gegoten door de Koninklijke Eysbouts 
BV uit Asten (Nederland), Adviseurs 
waren: Piet van den Broeck, Frans 
Vos en Jas D'Hollander die de te 
plaatsen beiaard op basis van histori
sche verantwoording met ruim 22 ton 
deed vetTwaren. 
De nieuwe beiaard omvat 49 klok
ken, zoais de oude, maar transpo
neert naar de reine onderkwart terwijl 
de oude Mechelse beiaard naar de 
grote onderterts transponeert. 

Op één na (de beiaard van Mafra 
die ruim 50 ton weegt met een 
basklok van 9.649 kg„ ingespeeld 
door Jos en Geert D'Hollander in 
1987) zijn deze beiaarden de zwaar
ste van Europa. De basklok van de 
nieuwe Mechelse beiaard weegt 
8,230 kg., goed voor een totaal 
gewicht van 37,213 kg. Hij werd inge
speeld in aanwezigheid van Z,M, 
Koning Boudewijn en H M Koningin 
Fabiola door de drie adviseurs en de 
nieuwe titularis Jo Haazen. 

Het programma 
1, Jos D'Hollander:* Preludium in G -

Jet Denijn (1897) 
* Ar in A - Alexander Borodine (1869) 
* Dir Forelle - Franz Schubert (1820) 
* Hindu's Lied - Nicolaï Rimsky-

Korsakov(1896) 
* Triptiek op Gregoriaanse Motieven 

-Jos D'Hollander (1979) 

2. Carlo Van Ulfh 
* Jan De Meulder - Suite -

Jos D'Hollander (1972) 
* Variaties op een thema van 

Paganini - Benoit Franssen (1955) 

3, Eddy Marien: 
* Drie dansen - Arthur Meulemans 

(1951) 
* Lamento - Jet Rottiers (1981) 

4. Geert D'Hollander; 
* Labyrinth - Geert D'Hollander 

(1988) 
* Media Vita - Frans Geysen (1982) 
* Twee kleine geestelijke stukken -

Wilfried Westerlinck (1986) 
* Ite Missa Est - Piet Van den Broeck 

(1946) 

De volledige reeks 
Orgels van Vlaanderen 

CD 88 800: 
Het Pierre Schyven orgel - Kathedraal 
Antwerpen 
Stanislas Deriemaeker, organist 

CD 88 801: 
Het orgel van de Sint-Pieterskerk te 
Semmerzake 
Joris Verdin, organist 

CD 88 802: 
Orgels van de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
en Sint-Pieterskerk te Gent 
Johan Huys, organist 

CD 88 803; 
Het Penceler orgel te Balen en het 
Van Peteghem orgel te Zele 
Johan Huys, organist 

CD 88 804: 
Het Cavaillé-Coll orgel van de 
H, Hartkerk te Hasselt 
Jos van der Kooy, organist 

CD 88 805: 
Het orgel van de Sint-Germanuskerk 
te Tienen 
Kamiel D'Hooghe, organist 

CD 88 806: 
Het orgel van de Begijnhofkerk te 
Leuven 
Joris Verdin, organist 

Zingende Torens 

CD 88 901; 
De beiaard van het Belfort van Gent 
Jos D'Hollander, solist 
Jos en Geert D'Hollander, beiaard 
duetten 

CD 88 902; 
De beiaard van de Kathedraal van 
Antwerpen 
Geert D'Hollander 

CD 88 903; 
De beiaard van de Sint-Rombouts-
kattiedraal te Mechelen 
Jos D'Hollander, Carlo van Ulft, Eddy 
Marien, Geert D'Hollander 

CD 88 904; 
De beiaard van het Belfort van 
Brugge 
Aimé Lombaert 

L. Tack 

De beiaard van de Sinf-Rombouts-
kathedraal te Mechelen werd digi
taal opgenomen door de studio 
G. Steurbaut, en is een co-produktie 
van René Gailly International Produc
tions en het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, Bestuur 
voor Monumenten en Landschappen 

CD 88 903: 
De beiaard van de Sint-Rombouts-
kathedraal te Mechelen 
Jos D'Hollander, Carlo van Ulft, Eddy 
Marien, Geert D'Hollander 

Prijs: 750,-fr. 
Verkrijgbaar R. Gailly International 
Productions - Osc. Maesschalckstraat 
12 - 1080 Brussel 

Raad van Europa, 
Het bouwkundig erfgoed 
van de 20ste eeuw -
Strategieën ter behoud 
en promotie. Colloquium in 
de Oostenrijkse Post-
sparkasse - Wenen, 
11-13 december 1989 

Het is niet nieuw dat de architecturale 
productie van de 20ste eeuw — in 
voorliggend geval gaande van het 
einde van de 19de eeuw tot heden 
— zeer specifieke karakteristieken 
vertoont en nog ongebruikelijke con
serveringsproblemen stelt. Uitwisseling 
van ervaringen op Europees vlak liet 
nochtans toe binnen deze proble
men zekere verwantschappen te 
onderscheiden waaraan vanzelf
sprekend analoge oplossingen zou
den dienen gegeven te worden. 
Bedoeld worden hiermee ondermeer 
de inventarisatietechnieken, de 
selectiecriteria met het oog op 
bescherming, de fysische Instand
houding van de bouwmaterialen, de 
sensibiiiserings- en bekendmakings-
politiek, de vrijwaring van grotere 
gehelen en van de sociale woning
bouw. 

Doel van het colloquium was dan 
ook elk van deze aspecten aan een 
nader onderzoek te onderwerpen, 
zonder daarom te hervallen in de 
reeds afdoende doorgelichte pro
blematiek rond het behoud van het 
bouwkundig erfgoed in het alge
meen. 

Onder voorzitterschap van J.L. Luxen, 
Administrateur-generaal van het 
Ministerie van de Franse Gemeen
schap, en achterdochtig gadegesla
gen door de beeltenis-ten-voeten-urt 
van keizer Franz Joseph I, werden de 
openingswoorden in de grote raad
zaal van Otto Wagners Postsparkasse 
voor een bijna honderkoppig gezel
schap uitgesproken door Kurt Nösslin-
ger, gouverneur van de Spaarkas en 
dus gastheer. Volgde een algemene 
inleiding op de 20ste-eeuwse Oos
tenrijkse architectuur door 'architect 
professor' Achleitner (ondermeer 
mede-auteur van het bijzonder 
handzame Architektur in Wien, dat 
sinds de publikatie in 1984 reeds uit
voerig werd aangevuld) gaande van 
het crematorium van Clemens Holz-
meister (1921 -1923) nabij het Zentral-
friedhof, over de Heiiig-Geist-KIrche 
(1910-1913) van Josef Plecnik, de 
Werkbundsiedlung (1930-1932) en 
de 6 Weense gewapend-betonnen 
F/a/c-torens (1940-1944). Dichter bij 
ons nog en vertrouwder, de karakte
ristieke Alpine architectuur, de 16.000 
man grote Stadhalle van Roland Rai-
ner (1952-1958), een voorloper in 
haar soort, de realisaties van Hans 
Holiein — voornamelijk winkelinrich
tingen vanaf de vroege jaren zestig. 
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maar ook het sinds 1978 niet meer 
weg te denken Österreichlsches Ver-
kehrsbüro — en verder nog de ont
hutsende 'gebeeldhouwde' beton
nen Zur Heillgsten Dreifalligkeif-kerk 
van Fritz Wotruba, gereaiiseerd door 
architect Frite G. Mayr, en de sociale 
wooneilanden, gekarakteriseerd 
door de reeds lange traditie van rui
me, van groen voorziene centrale 
"gassen". Kortom een weelderige 
waaier van originele, meestal experi
mentele creaties, méér dan gewenst 
gemerkt door de sporen van verwaar
loosde bouwfysische kinderziektes. 

Hierop aansluitend zouden de werk
zaamheden nog maar goed ernstig 
aanvatten met een drieluik rond de 
inventarisatie van het 20ste-eeuwse 
bouwkundig erfgoed. Andreas Lehne 
(Oostenrijks Bundesdenkmalamf), 
Algemeen Verslaggever van het col
loquium, schetste hierbij vooreerst 
aan de hand van enkele uitgelezen 
voorbeelden de Characteristics of 
the 20th century architecture and the 
culkiral, sociai and economie vaiue 
of its conservation, een uiteenzetting 
waarvan de traditionele pro's en 
contra's de pleitbezorgers van de 
monumentenzorg helaas maar al te 
vertrouwd in de oren klonken. De — 
bijna extreme — gevallen die hij hier
bij aanhaalde - een fabriekscomplex 
uit 1913, het Looshaus (de voorma
lige luxe-kledingzaak Goidmann 8c 
Salatsch) u t 1909-1911, de - alweer 
— onthutsende F/a/c-torens van archi
tect F. Tamms met hun ruim 5 meter 
dikke betonwanden en 30.000 man 
capaciteit - dreven de problematiek 
van zinvolle herbestemming, doel
matige bruikbaar-making en res
pectvol behoud dan ook moeiteloos 
ten spits. 

Frangoise Hamon (Frankrijk) zou — 
ondanks een nukkige en onvoorspel
bare diaprojector — de aandach
tige toehoorders deelachtig weten 
te maken in de gans specifieke 
inventarisatieproblematiek van het 
20ste-eeuwse bouwen. 
Vraag is bijvoorbeeld of deze bouw
werken elk als dusdanig uitvoerige 
behandeling verdienen, dan wel 
geïntegreerd deel uit moeten maken 
van een globale inventaris? Vraag is 
ook hoe het steeds meer repetitieve 
van vrijwel identieke bouwsels moet 
worden aangepakt? 
Essentieel leek haar alvast attent te 
blijven op de historische continuïteit. 
Als mogelijke aanpak suggereerde 
zij daarbij topografische inventarissen 
(per streek) naast thematische inven
tarissen (kerken, luchthavens, sport
stadions, zwembaden...). 

Hoe dan ook noopt het overaanbod 
tot drastische selecties aan de hand 
van duidelijk omlijnde parameters die 
tot doel hebben specifieke en atypi
sche kenmerken te weerhouden. 
Aldus is het van belang een grondige 

kennis te verwerven van het lokaal 
niveau, teneinde de representativiteit 
van elk bouwwerk te kunnen toetsen 
aan een ruimer gebied. In het bijzon
der in streken met een hoge densiteit 
aan doorsnee-architectuur dienen 
overigens gedetailleerde steekproe
ven (foto's van alle huizen, omschrij
ven van 'families', isoleren van types 
binnen elke familie...) de eigenlijke 
inventarisatie vooraf te gaan. Nogal 
wat aandacht schonk F. Hamon 
eveneens aan de beschikbare hand
geschreven en gedrukte bronnen, 
met andere woorden: de architec
tuurarchieven. 

Voor de handliggend zijn hierbij de 
archieven van openbare besturen 
(de ministeries), vaak opdrachtgevers 
van belangrijke bouwwerken (lucht
havens, sportcentra...) en gebouwen
ensembles (sociale woonwijken). Een 
systematische Inventarisatie van deze 
ongemeen rijke fondsen is momen
teel lopend. Privé-archieven van 
architecten blijken daarentegen voor 
slechts een 10 % bewaard gebleven. 

Toch zijn deze voor de privé-architec-
tuur — de woningbouw — van pri
mordiaal belang. Spelbreker is de 
afwezigheid — tot 1947 — van de 
verplichting tot het indienen van een 
bouwaanvraag voor niet in stadscen
tra gelegen bouwwerken, temeer 
daar ruim 60 % van alle — tradi
tionele — woningbouw dateert van 
de periode tussen de twee wereld
oorlogen. 

Gedrukte bronnen daarentegen, 
vaak de afspiegeling van sympa
thieën of zakelijke banden tussen ont
werpers, fabrikanten en redacties, zijn 
vanaf de eeuwisselling tot aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoor
log uitzonderlijk rijk. Ook deze bron
nen worden nu systematisch geéx-
ploreerd. Tenslotte werd gewezen op 
de noodzaak om de 20ste-eeuwse 
'academische' architectuur opnieuw 
in ogenschouw te nemen, dit ten
einde het merkelijk onevenwicht ten 
voordele van de — uiteindelijk sterk 
minoritaire — avant-garde architec
tuur te herstellen, 

Enigszins ingaand tegen zijn eigen 
officieel deskundigen-verslag voor de 
Raad van Europa van 12 september 
1988, zou de Nederlander Dr. Willem 
Denslagen in zijn Draft recommenda
tions with regard to the making of the 
20th century architecture inventories 
worthy of preservation ondermeer 
een hoogst persoonlijke lans breken 
voor meer gepersonaliseerde inven
tarissen, met name onder de vorm 
van subjectieve architectuur-
geschiedschrijving, wars van de offi
ciële "door administraties" opgestel
de, weliswaar goedkopere "lijsten". 
We onthielden alvast het gevleu
gelde "Je ne suis pas payé pour 
avoir les opinions que j'al dites". 

Na de fraai geserveerde lunch in de 
tot eetzaal omgetoverde directiehal 
van de Postsparkasse — met uitzicht 
op de wereldvermaarde lokettenzaal 
— was het de beurt aan Frangois 
Layer (Frankrijk) om zijn visie te vertol
ken over de selectiecriteria en wette
lijke beschermingsmaatregelen. 

Diens intelligente, merkbaar door 
liefde voor het gebouwde gedragen 
uiteenzetting, verrassend geïllustreerd 
met onverwachte zoniet onbekende 
kleinoden, zou meer dan eens raak
punten vertonen met enkele bekom
mernissen van zijn landgenote F, Ha
mon. Opvallend was bijvoorbeeld 
ook bij hem de vernieuwde belang
stelling voor de Beaux-Arts architec
tuur, zoals de technologisch waarde
volle en typologisch interessante — 
maar architecturaal minder vernieu
wende — huurcelen. Met enige ver
stomming sloeg ons overigens de ter
loopse opmerking dat zonder meer 
het hele architecturaal oeuvre van 
een Rob Mallet-Stevens het voorwerp 
uitmaakte van een beschermings
maatregel (van onze eigen Victor 
Horta of Louis Herman De Koninck 
kan allesbehalve hetzelfde worden 
gezegd, om niet eens te spreken van 
een Victor Bourgeois, Huib Hoste of 
de schaarse Belgische realisaties van 
Henry Van de Velde). Concreet ge
zien zag F, Layer verder geen enkele 
reden om het beschikbare instrumen
tarium — de wetgeving — in vraag 
te stellen (een geruststellende bestati-
ging, daar waar de vermeende on
toereikendheid van de wetgeving te 
licht dient om flagrante tekortkomin
gen goed te praten). 

Meer vragen dan antwoorden toch, 
geplaatst voor het 19de-eeuws, In 
essentie heterogeen patrimonium, 
weliswaar supra-nationaal gestroom
lijnd ingevolge de veelvuldige archi-
tectuur-publikaties, en de op het eer
ste gezicht onoverzichtelijke over
vloed die noodzaakt tot selectie 
(waarbij zich de vraag stelt naar de 
vereiste om ongenuanceerd het 
fysisch object te behouden?). 
Knipogend naar het modieuze Post-
Modernisme trok hij hierbij overigens 
de lijn door naar de 21ste eeuw met 
de woorden "Nous faisons un patri-
moine du 20ième, copié des grands 
maffres de l'historicisme, au même 
titre qu'au 19ième". 

Specifieke problemen gesteld door 
uitgestrekte gebouwenensembles en 
sites werden aansluitend in de verf 
gezet door de Westdurtser Klaus-Peter 
Kloss, met een s(/und//c/>technische 
benadering van de 20ste-eeuwse 
modernistische en Zakelijke architec
tuur via doorgedreven kleuronder-
zoek en -restitutie, aandacht voor het 
specifieke materiaalgebruik (beton, 
aluminium,,,) en voor de detaillering 
van de bouwelementen (raam- en 
deurprofielen, klinken.,,). 
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De achtingswaardige Oostenrijkse 
architect Hans Hollein, aan wie 
Wenen een reeks 20ste-eeuwse 
architecturale referentiepunten te 
danken heeft, zou zich van zijn kant 
— zoais mocht worden verwacht — 
geenszins aan het opgeiegde thema 
{Problems of preserving recent archi
tecture from the architects vieuw-
point) weten te houden. 
De eigen, Pijwijien toch adembene
mende realisaties — al dan niet in 
stedelijke context — wist hij daarente
gen des te meer in het daglicht te 
stellen. In het bijzonder werd hierbij 
aandacht gevraagd voor het In 
oprichting zijnde Woos-gebouw, ter 
afsluiting van de Stephanspiatz met 
boogvormige aanzet naar de Gra-
ben. Een geslaagde Integratiel?? 

Bernard Furrer (Zwitserland) kwam de 
eer toe de eerste namiddagsessie af 
te sluiten met een opmerkelijk 
gestructeerd betoog over inventori-
sation, leglsiation and resutts in Swif-
zeriand. 

Gestaafd door een opvallende 
selectie voorbeelden uit de jaren '60 
en 70, zette hij hierbij nauwgezet en 
beklemtoond de vaststellingen en 
standpunten op een rijtje: 
— Alle op het moment van het 

inventarizeren bestaande gebou
wen zouden dienen opgenomen 
te worden; 

— de formulering van het te 
beschermen object dient daarin 
te voorzien, ook wat de binne-
naanleg betreft; 

— hedendaagse interventies aan 
beschermde gebouwen zijn vaak 
banaal. Het is onze taak ook daar 
te zorgen voor een nieuw, 20ste-
eeuws patrimonium; 

— 20ste-eeuwse materialen dienen 
met evenveel zorg behandeld te 
worden als oudere voorgangers; 

— aandacht dient geschonken te 
worden aan typische, kleine 
details; 

— met recente verworvenheden en 
vervoimakingen — als bijvoor
beeld isolatie — dient omzichtig 
1© worden omgesprongen, en dit 
slechts in algemeen overleg; 

— nieuwbouw wordt ontzettend snel 
met verminking bedreigd. Een 
onmiddellijke evaluatie en desge
vallend beschermende maatre
gelen dringen zich dan ook op. 

Het afrondende vraag-en-antwoord 
kwartier bracht bovendien nog 
enkele curiosa onder de aandacht, 
zoals het In Frankrijk geldende ver
bod om het oeuvre van nog in leven 
zijnde architecten te beschermen -
met meer dan eens dramatisch-
absurde situaties wanneer dezen, op 
latere leeftijd, menen het eigen, vroe
gere werk te moeten corrigeren, in 
Engeland daarentegen wordt blijk
baar ondermeer vermeden om de 
zeldzame maar politiek gevoelige 

sociale woningbouw aan bescher
mingsmaatregelen te onderwerpen. 
Hier alweer werd door enkelen de 
'profonde inquietude" uitgedrukt dat, 
zoals in de 19de eeuw, reéle aspec
ten van het gebouwde zouden wor
den weggedrukt ten gunste van het 
gunstiger in de markt liggende 
modernisme. 

Der Zeit ihre Kunst-Der Kunst ihre 
Freiheit 
Vrijwel zonder onderbreking werd 
voor de avondactiviteit overgescha
keld naar een uitgebreid bezoek aan 
het In 1897 door Josef Maria Olbrich 
gebouwde paviljoen van de Wiener 
Secession, waar de deelnemers ver
welkomd werden door Adolf Krischa-
nitz, leidend architect bij de recente 
restauratie- en aanpassingswerken. 
Bijzondere aandacht ging nochtans 
vooral naar de onder leiding van 
Manfred Keiler tussen 1972 en 1985 
gerestaureerde Beethovenfries van 
Gustav Klimt, naar aanleiding van de 
14de tentoonstelling van de Seces-
s/on-kunstenaars in 1902 ontworpen 
ter omkadering van Max Klingers 
Beethovenmonument, maar nu 
ondergebracht op de speciaal hier
toe ingerichte kelderverdieping. Hoe
wel meer dan één de oorspronkelijke, 
opener opstelling op de gelijkvloerse 
verdieping van het 'heidens' ogend 
tempeltje betreurde — de lopende 
tijdelijke tentoonstelling van Daniéi 
Burens 'gekleurde strepen' kon deze 
mening slechts versterken — wekte 
deze wellicht door Gustav Mahler 
beïnvloede interpretatie van Beetho-
vens 9de Symphonie heel wat be
wondering. 

Archltectur in Wien 
De tweede dag van het colloaulum 
zou integraal besteed worden aan 
de kennismaking met de meest mar
kante realisaties van de Weense eind 
19de-eeuwse en 20ste-eeuwse 
architecten. 
Aan de met vroege sneeuw getooide 
Linke Wlenzeiiewerd alvast uitgestapt 
voor Otto Wagners beroemde huur-
ceien met het 'Majoilcahaus' (1898-
1899), een blitzbezoek dat later op 
de voormiddag ruim gecompenseerd 
werd door het Stadtbahn "Paviiion 
des K.U.K. Ailerhöchsten Hofos'O 894-
1899) bij Schönbrun, een verrukkellijk 
kleinood dat tot Wagners wanhoop 
slechts tweemaal door de geenszins 
geïnteresseerde Kaiser zou worden 
gebruikt. 

Een spichtig winterzonnelje vormde 
de gedroomde belichting voor de 
Werkbundsiediung (1930-1932), een 
door Josef Frank gecoördineerde 
demonstratie van de 'moderne' klein-
woningbouw met realisaties van 
ondermeer Gerrit Rietveld, Josef Hoff
mann, Adolf Loos en Heinrich Kulka, 
André Lurgat e.a., ook hier alweer 
gekenmerkt door recente, voorbeel
dige renovatie. 

De Heilig-Geist-Kirche van Josef 
Plecnik (1910-1913), eerste gewa-
pend-betonnen kerk van Wenen, 
maar in het bijzonder de ongemeen 
stemmige crypte, was slechts de 
voorbode tot één der hoogtepunten 
van de dag; de — weliswaar schrale 
— staande lunch In het Loos-Haus 
aan de Michaeierpiatz (1909-1911), 
oog In oog met de laat 19de-eeuwse 
neo-barokke Hofburg. 
Een aansluitende voetwandeling 
langsheen de Kohlmarkt, Graben en 
Stephanspiatz bood de kans een blik 
te werpen op enkele historische en 
recentere winkelpuien en -Inrichtin
gen, waaronder deze van Adolf Loos 
(Altmann & Kühne, 1932; Knize, 1910-
1913; Kartner-Bar, 1908) en Hans Hol
lein (Retti, 1964-1965; Juwelier Schul-
lini, 1972-1974; Juwelier Schullin II, 
1981-1982)... 
Het Hundertwasser-Haus aan de 
Löwengasse, eerste blikvanger van 
het namiddagprogramma, verwekte 
daarentegen zichtbaar meer ver
stomming dan verwondering, de 
nauwelijks onderdrukte glimlachen 
niet te na gesproken. De wegens 
tijdsgebrek helaas slechts vanuit de 
voortijlende bus even bespeurde 
NuBdorfer Wehr-und Schleusenanlage 
(Otto Wagner, 1894-1898) werd kort 
daarna ruimschoots gecompen
seerd door het overweldigende Karl 
Marx Hot het vermaarde, in 1926-
1930 door Karl Ehn gebouwde ruim 
1 km lange "Superblok", goed voor 
zowat 1382 (I) appartementen. Ook 
dit kolossale, rondom twee wijdse 
binnentuinen gegroepeerde ensem
ble met merkwaardige detailleringen 

— tot en met het hang- en sluitwerk 
— zal eerlang het voorwerp uitmaken 
van een minutieuse restauratie. 

Kroonstuk van deze uitzonderlijke dag 
werd alvast, in de om zich heen grij
pende avondschermering, de steile 
klim naar Otto Wagners onvolprezen 
Kirche am S/e/hhof (1905-1907), mid
den de tussen het gulle groen ver
spreide paviljoenen van de geestes
zieken-kolonie, feestelijk en majesta-
tisch torend hoog boven Wenen. 
Op de feestreceptie, later op de 
avond In het eclectische stadhuls 
(Friedrich von Schmidt, 1872-1883) 
aangeboden door Helmut Zirk, bur
gemeester van Wenen, had deze 
zich weliswaar laten verontschuldi
gen. Meer dan één maakte nochtans 
van de gelegenheid gebruik om een 
indiscrete blik te werpen op de tot 
fraaie restaurantruimten gepersonali-
seerde overwelfde kelders, waarvan 
de doeltreffendheid overigens ter
dege werd aangetoond. 

Slotdag 
Het aloude nequid nimis indachtig, 
zou de derde zitdag van het colio-
puium beperkt blijven tot de voormid
dag-uren. Concrete voorbeelden 
van restauratieve aanpak van het 
jonge erfgoed werden vooreerst 
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achtereenvolgens toegelicht door 
Frangolse Cox-Dupperoy en Michel 
Mausion, met de Forum-zaa\ In Luik; 
J, Emlli Hernandez Cros en Ratael 
Vila Rodriguez, met Gaudls Petrera In 
Barcelona, en Ernst Bacher met ver
scheidene Oostenrijkse realisaties. De 
senslbllisering van de bevolking en 
haar politieke vertegenwoordigers, 
evenals de bewustmaking van de 
jeugd, werden vervolgens aange
raakt door Sys Hartmann (Denemar
ken), Sean Rothety (Ierland) en 
Andrew Saint (United Kingdom) 
Aansluitend op het noodgedwongen 
korte slotdebat kreeg ook Andreas 
Lehne nog de kans om in zijn accu
rate slotsynthese een uitnodiging te 
formuleren tot het volgende collo
quium In ... Barcelona. 

Interim 
Zelf bleven we, tijdens de schaarse 
vrije momenten, niet onbetuigd. Ter 
aanvulling van het toch reeds rijkelijke 
colloquium-programma vereerden 
we met een bezoek ondermeer de 

Accommodatie in 
monumentale kerken 

Meerderen onder ons hadden het 
spitsvondig initiatief reeds — tot vol
doening — aan den lijve ondervon
den, maar nu lijkt de kogel sinds kort 
finaal door de kerk. 
De Nederlandse Stichting Nationale 
Contactcommissie Monumentenbe
scherming (NCM) heeft een Monu-
mentenaccommodatiegids uitgege
ven waarin een 25-tal monumentale 
kerkgebouwen zijn opgenomen die 
geschikt zijn voor allerlei activiteiten. 
Het aantal kerkgebouwen waarin 
mogelijkheden worden geboden 
voor niet-kerkelijk gebruik zoals con
certen, congressen, diners, recepties 
en tentoonstellingen neemt duidelijk 
toe. Veel kerkbeheerders hebben de 
laatste jaren hun gebouw met goede 
voorzieningen en faciliteiten uitgerust. 

wintertuinen van de Hofburg (Frie-
drich Ohman, 1901-1907), wachtend 
op restauratie; de bij hun verplaatsing 
voorbeeldig gerestaureerde pavil
joenen van het Stadfbahnstation 
Karsplaiz (Otto Wagner, 1894, 1898-
1899) en diens onlangs heropgefrist 
sluiswachterhuis (1906-1907) en 
Stadfbahnstation Stadtpark (1894, 
1897-1998). Bijkomend merkwaardig 
aan dit laatste zijn de naastliggen
de, onmiskenbaar Jugendstii-getinte 
WienfluBbauten (Friedrich Chmann 
en Josef Hackhofer, 1903-1907), 
monumentaal maar sierlijk onderdeel 
van de waterbeheersingsbouwwerken 
langsheen het Donaukanaal. Dat de 
gerenommeerde Engel apotheek 
(Oskar Laske, 1907) — door steigers 
ingepalmd omwille van ,„ restauratie
werken — niet kon bezocht worden, 
zou de vreugde om zoveel hartver-
heffends nauwelijks kunnen beder
ven. Tenslotte, en voorzover ons 
betreft, kon een oponthoud bij het 
funeraire Wenen niet achterwege 
blijven. Zo herbergt de bij de Hofburg 

aanleunende Augustinerkirche één 
van Canovas meesterwerken, het 
classicistische marmeren grafmonu
ment (1798-1805) voor Aartshertogin 
Maria Christina, Waarachtig beklem
mend daarentegen is de Kaisergruft, 
de keizerlijke crypte aan de Neuer 
Marktwaar, in de dood verenigd, de 
praal van Maria Theresia en de asce
tische soberheid van Jozef II hun 
tegenspraak voltrekken. 
Grootser dan alle groten is nochtans 
het verderaf gelegen Zentral Frled-
hof, herkenbaar aan de rijzige inkom-
partij van Max Hegele (1904-1910) 
maar reeds in 1870-1874 rond de la
tere Gedachtniskirche (Max Hegele, 
1907-1910) aangelegd door Karl 
Jonas Mylius en Alfred Friedrich 
Bluntschli. Reeds snel overvallen door 
de intredende nacht, in het gezelschap 
van de talloze waakvlammetjes, een 
deemoedige ontmoeting met de 
meesters: Loos, Moser, Hoffmann, 
Strauss, Gluck, Beethoven, Schubert... 

M.M. Cells 

Voor organisatoren van evenemen
ten een monumentaal alternatief in 
een sfeervolle ambiance. 
De gids geeft voor elk van deze eer
ste 25 kerken informatie over de lig
ging en de bereikbaarheid, over 
capaciteit en huurprijs van de 
accommodatie en over de voorzie
ningen en faciliteiten. De NCM heeft 
de bedoeling de gids op termijn uit 
te breiden en ook andere catego
rieën monumenten daarin op te 
nemen. 

Het is alvast een realistische en 
omkeerbare kijk op een wijdverspreid 
probleem. 

De Monumentenaccommodatiegids 
Is verkrijgbaar bij de Stichting NCM, 
Slnt-Antonlesbreestraat 69, 1011 HB 
Amsterdam, & 020-277706 

LITERATUUR 
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Les Echos du Patrimoine 

Zopas verscheen het zesde nummer 
van Les Echos du Patrimoine. Dit drie
maandelijks tijdschrift — zowat de 
tegenhanger van de M&L-binnen-
krant — wordt uitgegeven door de 
Franstaiige Gemeenschap, in een 
16-tal pagina's wordt actuele infor
matie verstrekt in verband met monu
menten- en landschapszorg, over de 
taalgrens heen. Volgende rubrieken 
komen daarbij aan bod: bescher
mingen - restauraties en subsidies -
wetenschappelijke studies - inventari
saties - colloquia - tentoonstellingen -
nieuwe publikaties 

Geïnteresseerden kunnen zich gratis 
abonneren op het volgende adres: 
Ministère de la Communauté fran-
gaise - Monsieur J. Reybroeck - Direc
teur de l'Administration du Patrimoine 
- Rue J. Stevens, 7 - 1000 Bruxelies 

Historische woonsteden 

Gewoontegetrouw meldt de Konink
lijke Vereniging der Historische Woon
steden het verschijnen van haar jaar
lijkse agenda van bezoekbare kaste
len. Het stilaan vertrouwde bundel 
gestencilde bladen werd nu noch
tans vervangen door een verzorgd, 
90 pagina's tellende en ruim geïllu
streerde brochure. Deze werd bijge
werkt tot 1990 en is verkrijgbaar op 
de zetel van de vereniging tegen de 
prijs van 100,-fr. (exclusief 15,-fr. port). 

Sommige kastelen bieden voortaan 
ook logies aan, met name Arbre, 
Hanzinelle, Houchenée en Jannée. 
Inlichtingen terzake kunnen bekomen 
worden bij Antares, Kerkstraat 152, 
1150 Brussel, fi 02/782.14.16. 

Andere dan weer kunnen desge
vraagd gehuurd worden voor mani
festaties allerhande. Ook hiervan is 
een lijst beschikbaar bij de Historische 
Woonsteden, tegen de prijs van 50,-tr, 
(exclusief 15,-fr. port). 

inlichtingen & bestellingen : 
Vergotestraat 24 
1200 Brussel 
S 02/735.09.65 

BUITENKRANT 

Restoration '90 

Vanaf 22 tot en met 24 oktober 1990 
heeft in het Internationaal Tentoon-
stellings- en Congrescentrum RAI te 
Amsterdam de 3de internationale 
vakbeurs voor restauratie- en conser
veringstechnieken plaats. 
In een tijd waarin het historisch besef 
op vele manieren wordt bedreigd 
zal Restoration '90 de aandacht op 
dit onderwerp vestigen. Dat gebeurt 
met een expositie en met — tegelij
kertijd en onder hetzelfde dak — een 
internationaal congres, met als 
thema Milieu: een bedreiging voor 
het cultureel erfgoed? Herstel en 
behoud. 

Bij de congresvoorbereidingen heb
ben ICCROM, UNESCO en ICOMOS 
een belangrijk aandeel. Gedurende 
deze dagen wil Restoration '90 een 
onmisbaar trefpunt zijn voor iedereen 
die zich serieus met het vak bezig
houdt. 

Organisatie en inschrijving: 
RAI Gebouw bv 
Europapiein 
1078 GZ Amsterdam 
Nederland 
S- 020-549 12 12 - Fax 020-46 44 69 

Leopoldsorde 

Omwille van zijn verdiensten in de 
Nederlands-Vlaamse culturele betrek
kingen werd de heer Jan Jessurun 
bevorderd tot officier In de Leopolds
orde. Het zijn voornamelijk de dien
sten bewezen door de Nederlandse 
Rijksdienst voor Monumentenzorg 
aan het Vlaamse Bestuur voor Monu
menten en Landschappen die aldus 
werden geèerd. 

De gedecoreerde Jan Jesserun, in gezel
schap van zijn ICOMOS-collega uit België, 
Dries Van den Abeele 

Jan Jessurun was van 1974 tot 1984 
directeur van de Rijksdienst en hijzelf 
en zijn medewerkers stonden steeds 
met raad en daad de Vlaamse, nog 
jonge dienst ter beschikking. De heer 
Jessurun, thans directeur-generaal 
op het Ministerie van Cultuur, waar
onder ook monumentenzorg ressor
teert, is tevens actief in een aantal 
verenigingen die de zorg voor het 
bouwkundig erfgoed tot doel heb
ben en is onder meer voorzitter van 
ICOMOS-Nederland. 

Het ereteken werd aan de heer Jes
surun overhandigd door de Belgische 
ambassadeur L. Cleyssens, tijdens 
een plechtigheid op de Belgische 
ambassade in Den Haag, 

De ziekenzaal van de 
Bljloke - eerste 
archeologisch onderzoek 

Op 15 januari laatstleden startte de 
Dienst Monumentenzorg en Stadsar-
cheologie van de stad Gent met 
een archeologisch onderzoek in en 
bij de Ziekenzaal van de Bljloke. De 
bedoeling van deze eerste bodem
verkenning was meetvoudig: ener-
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zijds voldoende inzicht verwerven 
over de opbouw van het bodemar-
chiet en de chronologie van het 
gebouw vóór de start van de werken; 
anderzijds inlichtingen inwinnen voor 
specitieke problemen die door de 
ontwerpers in verband met de 
geplande werken gesteld werden. 
Nu dit preventieve onderzoek kan 
beëindigd worden, is het mogelijk 
een eerste reeks bevindingen naar 
voren te brengen. Het gaat hierbij 
uiteraard om een eerste 'status 
quaestionis' die pas door bijkomend 
onderzoek in de volgende jaren ten 
volle zal kunnen geëvalueerd worden. 

In geen enkel van de uitgegraven 
vlakken werd de moederbodem 
bereikt of was er enige aanduiding 
over de natuurlijke ondergrond. Alle 
graafwerken beneden 6,50 T.A.W, 
(Tweede Algemene Waterpassing, 
i.e. lager dan 6.5 m boven de zee
spiegel) werden fel bemoeilijkt door 
waterlast, een factor waarmee men 
bij de renovatiewerken zal moeten 
rekening houden. Men kan aanne
men dat zowel de Ziekenzaal als de 
aanpalende Kapel in een moeras
achtige zone ingeplant werden. 

De opgravingen brachten geen indi
caties aan het licht over bewoning of 
menselijke aanwezigheid vóór de 
eerste helft van de 13de eeuw. Dit 
stemt overeen met gegevens uit 
geschreven bronnen die vermelden 
dat het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal 

Recuperafiemaferiaal in de funderingen van de zuidgevei van de kapel (stad Gent, DMSA) 

Zicht op de opgravingen in het centrale gedeelte van de kapel (stad Gent, DMSA) 

en een bijhorend klooster in 1228 in 
de Bijlokemeersen, buiten de voor
malige stad, opgericht werden, 

De inplanting van het hospitaal in 
1228 houdt niet in dat de Ziekenzaal, 
zoals die nu bekend is, in dat jaar 
opgetrokken werd. Op dit ogenblik is 
de oorspronkelijke bouwtijd nog niet 
precies te situeren, De aanlegdiepte 
van de Ziekenzaal reikt veel lager 
dan door het archeologisch onder
zoek kon vastgesteld worden. Het 
onderzochte deel van de funderin
gen werd niet ingegraven. Het loop
niveau moet bij de aanvang van de 
bouwwerken lager gelegen hebben. 
De verschillende zandlagen tussen 
en naast de funderingen dagteke
nen wellicht alle uit de bouwtijd van 
de zaal. De funderingen, de buiten
gevels en de afwerking van de door
brekingen zijn uitgevoerd met 
Doornikse breuksteen, terwijl de bin
nenwanden met baksteen van groot 
formaat afgewerkt werden. Op basis 
van elders in Gent uitgevoerd 
archeologisch onderzoek lijkt een 
dergelijke bouwwijze, waarbij 
Doornikse steen gecombineerd 
wordt met baksteen, eerder te stam
men uit de late 13de of de 14de 
eeuw. De Ziekenzaal van de Bijloke 
zou natuurlijk wel een vroeg voor
beeld kunnen zijn, doch hierover 
bestaat er op dit ogenblik nog geen 
zekerheid. 

Verschillende elementen wezen op 
een vloerniveau op 7.60/7.70 T.A.W., 
een peil dat overeenstemt met de 
overgang van natuursteen naar bak
steen en met de dorpelhoogtes van 
drie oorspronkelijke deuropeningen. 
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Het is mogelijk dot de oudste bevloe-
ring samengesteld was uit laat
middeleeuwse geglazuurde tegels, 
aangezien er bij de opgravingen 
meerdere exemplaren in verstoorde 
context aangetroffen werden. 

Algemeen gezien laat dit eerste 
archeologisch onderzoek toe te stel
len dat de Ziekenzaal in de loop der 
tijden weinig structurele wijzigingen 
onderging. Er zijn uiteraard een aan
tal elementen die verwijzen naar ver
anderingen en verbouwingen, voor
namelijk uit de 19de en de 20ste 
eeuw, doch de impact ervan op de 
laat-middeleeuwse structuur bleef 
beperkt, 

Dit was veel minder het geval voor 
de aanpalende Kapel waar op zijn 
minst met vier belangrijke bouwfazen 
moet rekening gehouden worden. 
De oudste fase die kon vastgesteld 
worden, heeft betrekking op een 
natuurstenen gebouw dat tegen de 
reeds bestaande Ziekenzaal opge
trokken werd. In de funderingen 
ervan komt heel wat gesculpteerd 
herbruikmateriaal voor, Mogelijk werd 
de westgevel van de Ziekenzaal, 
zoals die in de 19de eeuw gerestau
reerd werd, samen met de Kapel 
opgetrokken ter vervanging van een 
oudere afsluiting. In jongere tijd 
onderging de Kapel meerdere ver
bouwingen die niet zonder gevolgen 
waren voor de oorspronkelijk struc
tuur. 

Het archeologisch onderzoek beves
tigde de functie van cultusgebouw 
met bijhorende bijzettingsplaats. In 
diverse periodes werden mensen in 
alle richtingen begraven en opnieuw 
bijgezet. De begraafplaats was reeds 
sterk verstoord, voornamelijk door ver
bouwingen in de 19de en de 20ste 
eeuw. De bijzettingen leken vooral 
kistbegravingen te zijn, In het centrum 
van de kapelruimte kon een bakste
nen grafkelder onderzocht worden, 
waarin op zijn minst vier bouwfasen 
en meerdere bijzettingsniveaus 
moesten onderscheiden worden. 

Het archeologisch onderzoek van het 
Bijlokesite wordt nog voortgezet, In 
een volgende fase zal de aandacht 
voornamelijk uitgaan naar het 
bovengrondse muurwerk, naar de 
studie van de ingewonnen bevindin
gen in combinatie met geschreven 
en iconografische bronnen en naar 
het begeleiden van de werken die 
binnenkort zullen uitgevoerd worden. 

De realisatie van het archeologisch 
onderzoek in de Bijloke was mogelijk 
dank zij de samenwerking met de 
Technische Diensten, de Politie en de 
Directie Onderwijs van de stad Gent, 
evenals dank zij de medewerking 
van architect O, Van de Sompel en 
het studiebureau Meyns-Provoost, 
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5 x wandelen en fietsen 
langs monumenten 

Zondag 22 april 1990 betekende de 
start van het vijfde seizoen Langs 
Vlaamse Wegen, de monumenten
wandelingen die door de Stichting 
Monumenten- en Landschapszorg 
v,z,w, georganiseerd worden, 

In samenwerking met V,T,B,/V,A,B, 
wordt in elke Vlaamse provincie een 
nieuw wandelpad uitgezet, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed 
aan het bouwkundig erfgoed. Nieuw 
is dat men voortaan, naast de wan
delroute, ook gebruik kan maken van 
een fietsroute. Op deze wijze hopen 
de organisatoren belangstelling op 
te wekken voor elementen van het 
bouwkundig erfgoed, die bij het 
brede publiek vaak minder bekend 
zijn. Bij elke wandelroute hoort een 
brochure uit de reeks Langs Vlaamse 
Wegen, die door de Stichting wordt 
uitgegeven, V,T,B,A/.A,B, zorgt voor 
een begeleidende kaart voor de 
fietsroute. 

Als eerste provincie was dit jaar Lim
burg aan de beurt, met een wande
ling en fietsroute in Lommei, Het 
nieuwe toeristische programma van 
B,R,T.-televisie. Lentekriebels, zorgde 
reeds op zaterdag voor een opwar
mer, In een ruim tien minuten 
durende reportage, een co-produk-
tie van de B.R.T. en de Stichting Monu
menten- en Landschapszorg v.z.w., 
werd een beeld gebracht van het 
Lommelse patrimonium. Hierin wer
den elementen van het bouwkundig 
erfgoed van deze uitgestrekte 
gemeente getoond, die zelfs voor 
rasechte Lommellaars onbekend 
waren. 

Ongeveer 2000 wandelaars en fiet
sers beantwoordden de oproep om 
deel te nemen en waren bij de start 
op het Lommelse dorpsplein present. 
Louis van Velthoven, burgemeester 
van Lommei en Voorzitter van de 
Vlaamse Raad, onthulde samen met 
Karel De Meulemeester, Secretaris-
Generaal van V.T.B.A/A B. en Edgard 
Goedleven, Afgevaardigd-Beheer
der van de Stichting, het nieuwe toe
ristische bord waarop de wandel- en 
fietsroute nauwkeurig werden aan
gebracht. Individueel of onder bege
leiding van gidsen konden de wan
delaars vervolgens kennis maken met 
de voornaamste Lommelse monu
menten, terwijl de fietsers van start 
gingen voor een tocht langs de Lom
melse bossen en kanalen. 

Op diverse plaatsen in Lommei kon 
men, naast de wandel- of fietsroute, 
terecht voor animatie: in de gerestau
reerde Grote Hoef trad een folkgroep 
op, de molen van Lommel-Kattenbos 
kon bezocht worden en aan het 
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Dhr. L van Velthoven (burgemeester van Lommei en 
dhr K. De Meulemeester (secretaris-generaal van 
tische bord 

kanalenknooppunt van de Blauwe 
Kei was voor wateranimatie gezorgd. 
Tenslotte was er nog het Museum 
Kempenland dat eveneens gratis kon 
bezocht worden en de teutenmarkt 
op het dorpsplein van Lommei, het 
centrale punt in de hele organisatie. 

De reacties op deze eerste monu
mentenwandeling van het jaar 
waren tweeërlei. De Lommellaars zelf 
bleken zich in vele gevallen niet of 
onvoldoende bewust te zijn van het 
feit dat men ook in hun gemeente 
een aantal interessante resten van • 
het bouwkundig erfgoed kan terug
vinden. Voor de deelnemers afkom
stig van buiten Lommei, waaronder 
overigens opvallend veel Neder
lands, bleek vooral de uitgestrekte 
natuur een openbaring. 

Dit jaar zijn er nog wandelingen en 
fietsroutes in Meise op 24 juni, in 
Nieuwpoort op 22 juli, in Herentals op 
23 september en tenslotte in Dender-
monde op 28 oktober. Elke wandel
route is tussen de vijf en de tien kilo
meter lang en de afstand van de 
fietsroute bedraagt ongeveer dertig 
kilometer. De start is telkens voorzien 
om 14 u op het marktplein, maar 
men kan nog starten tot 15 u. 

P. Vissers 
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Voorzitter van de Vlaamse Raad) en 
V.T.B.A/.A.B.) bij de onthulling van het nieuw toeris-

Inlichtingen & bestellingen 
van de wandelbrochures: 
Stichting Monumenten- en 
Landschapszorg v.z.w. 
Bergstraaf 72 
1000 Brussel 
ÏÏ 02/512.40.97. 

Campagne Industrieel 
Erfgoed Vlaanderen 

Handen tekort 

Ter gelegenheid van de lancering 
van de Campagne Industrieel Erf
goed Vlaanderen (zie M&i-Binnen-
krant november-december 1989) 
publiceert de WIA het boek Handen 
tekort, waarin 34 prominenten uit 
Vlaanderen hun visie geven op het 
belang van de studie en het behoud 
van het industrieel erfgoed. 

De titel werd om twee redenen geko
zen. Op de eerste plaats verwijst hij 
naar het begin van de industriële 
revolutie, toen omwille van een tekort 

aan handarbeiders in bepaalde 
expansieve produktiesectorea men 
'verplichf was nieuwe technieken uit 
te vinden en te Introduceren. Het was 
de tijd waarin men overging van één 
man of vrouw die één draad spon, 
naar een spinmachine die door één 
man bediend werd en die meerdere 
draden spon. 

Thans blikken wij terug op die histori
sche periode, en zetten wij ons in 
voor het behoud van het industrieel 
erfgoed. Maar om deze enorme taak 
tot een goed einde te brengen zijn 
er nog héél wat handen tekort. De 
diensten en de musea die zich met 
dit onderwerp bezig houden kampen 
alle met een ernstig personeelstekort. 
De lokale verenigingen drijven vaak 
op de inzet van enkele enthousiaste 
vrijwilligers. De noodzakelijke investe
ringen, zowel in mankracht als in 
infrastructuur, blijven uit. 

De illustraties werden getekend door 
Steven Wilsons, die zich reeds sedert 
jaren met zijn tekenpen inzet voor het 
behoud van het Vlaamse gebou
wenpatrimonium. 
Het werk werd gedrukt op formaat 
A5 en telt 112 bladzijden. Het kost 
350,-fr. 

De opbrengst van de verkoop is 
bestemd ter financiering van de 
Campagne Industrieel Erfgoed 
Vlaanderen. 

Chronologische kalender 
van de activiteiten 

12 juli: Tongeren; 
Motmolen (pompmoien voor stads
water) uitzonderlijk opengesteld voor 
schoolgroepen, van 10 tot 12 uur en 
van 14 tot 16 uur 
Info; Stefan Nijssen, V W Tongeren, 
012/23.29.61 

15 juli; Tongeren; 
Motmolen (pompmoien voor stads
water) uitzonderlijk opengesteld voor 
het publiek; van 14 tot 17 uur 
Info; Stefan Nijssen, V W Tongeren, 
012/23.29.61 

28 juli; Kinrooi 
Molenfeesten op de Zorgvlietmolen 
Info; 011/56.47.36 

29 juli; Kinrooi 
— Molenfeesten op de Zorgvlietmolen 
— Open deur in de Keyersmolen 
Info; 011/56.47.36 

12 augustus; Tongeren; 
Motmolen (pompmoien voor stads
water) uitzonderlijk opengesteld voor 
het publiek: van 14 tot 17 uur 
Info; Stefan Nijssen, V W Tongeren, 
012/23.29.61 

16 september; West-Vlaanderen 
Westvlaamse stoomdag; verschil
lende historische stoommachines in 
situ uitzonderlijk voor het publiek 
opengesteld. 
Organisatie; Stoomstichting West-
Vlaanderen 
Info; 056/77.96.24 

5 oktober; Gent; 
Studie-namiddag Ecomusea, Gede
centraliseerde regionale museum-
netwerken. Voor de deelnemers 
wordt op zaterdag 6 oktober een 
praktijdag georganiseerd in het Eco-
museum van Fourmies-Trelon (Frank
rijk). 
Organisatie: Instituut voor Conservatie 
en Restauratie vzw, in samenwerking 
met V.V.IA 
Info: 091/25.42.90 

20 oktober: Gent-Langerbrugge 
Denkdag industrieel Toerisme, zowel 
het toerisme naar historische sites en 
musea, als het moderne bedrijfstoe-
risme - en hoe kunnen beide gecom
bineerd worden 
info: 056/35.91.02 

april 1991 (plaats en datum nog vast 
te stellen) 
internationale Monumenten-studie
dag van Icomos-Vlaanderen (Inter
national Council on Monuments and 
Sites) in het kader van het industrieel 
Erfgoed 

Tentoonstellingen 

Van 1 mei tot 30 september: Het 
Nieuwe Licht uit Langerbrugge. Ont
wikkelingsgeschiedenis van EBES-
Vlaanderen in oude prenfkaarten. 
Gratis catalogus. In het Energeia-
museum in Langerbrugge 
Info; 03/280.05.78 of 03/280.03.45 

Van 15 juni tot 21 oktober; Glas. Van 
drinkbeker tot kunstobject in het Pro
vinciaal Museum voor Kunstambach
ten 'Sterckshof (Hooftvunderiei 160, 
2100 Deume, S 03/324.02.07) 

Van 24 augustus tot 31 oktober; De 
brouwerijen in Dendermonde. Er 
wordt een geïllustreerde brochure 
voorbereid. In het Museum voor 
Volkskunde te Dendermonde (Begijn
hof 24-25, S 052/21.30.18) 

Van 8 september tot 31 oktober: 725 
jaar brandweer in Dendermonde in 
het Zwijvekemuseum te Dender
monde (Nijverheidsstraat 1, S 0 5 2 / 
21.30.18) 

Van 1 november 1990 tot 28 februari 
1991: De Elektrohoeve. Geschiedenis 
van de elektrificatie van de land
bouw. Gratis brochure. In het Ener-
geia-Museum in Langerbrugge 
Info; 03/280.05.78 of 03/280.03 
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Antwerpen - 60 jaar 
Wereldtentoonstelling 

60 jaar geleden vond er een Wereld-
tentoonselling in Antwerpen plaats. 
Van de hele Expo '30 werd niet veel 
Pewaard; alleen de Krlstus Koning
kerk, de gebouwen van de Stedelijke 
Normaalschool en de bruggen over 
de Mastvest. Waar nu een jeugdher
berg staat, schitterde tijdens de 
Wereldexpo '30 het paviljoen van de 
Engelsen. Andere blikvangers waren 
het paviljoen van Belglsch-Kongo, 

de Nederlandse deelname met een 
overzicht van de drooglegging van 
de Zuiderze en de Antwerpse Inzen
ding met een reuze maquette van 
de geplande havenuitbreidingen. 

Waar nu de BLL-bullding staat (de 
vroegere BP-building), bevond zich 
tijdens de Expo (maar dan iets meer 
naar rechts, ter hoogte van de Jan 
Van Rijswijcklaan) de monumentale 
toegangspoort. Een weelde van 
bloemen en kleuren moet de hele 
omgeving toen een feestelijk uitzicht 
gegeven hebben. 

Naar aanleiding van deze gebeurte
nis zai er in de Kristus Koningkerk van 
19 oktober tot 25 november 1990 
een tentoonstelling plaatsvinden. 
Wie over interessant materiaal 
beschikt zoals oude filmopnamen of 
andere documentatie, wordt ver
zocht contact te zoeken met Luc Ver-
moessen (ÏÏ 03/238.48.82) 

WET- EN 
REGELGEVING 

Monumentenzorg en 
fiscaliteit 

Sinds enkele jaren zijn fiscale tege
moetkomingen een volwaardig 
onderdeel van het monumentenbe
leid in ons land; het belang ervan 
voor de instandhouding en de bevor
dering van ons cultureel erfgoed is 
dan ook zeer groot. 
Vandaar dat het Bestuur voor Monu
menten en Landschappen zopas 
een brochure publiceerde over 
Monumentenzorg en Fiscaliteit. 

Deze publikatie is de opvolger van 
de in 1987 verschenen en inmiddels 
uitgeputte, brochure De fiscus en het 
cultureel erfgoed. Bovendien is het 
een geactualiseerde versie, aange
zien de wetgeving op dit vlak gewij
zigd werd. 
Monumentenzorg en fiscaliteit licht 
evenwel alleen nog die maatregelen 
toe die in de praktijk het meest voor 
toepassing in aanmerking komen: 

De fiscale tegemoetkomingen voor 
werken aan beschermde eigendom
men 
Eigenaars kunnen, mits zij voldoen 
aan bepaalde voorwaarden, de uit
gaven voor werken aan hun be
schermde eigendom, aftrekken van 
hun gezamenlijk belastbaar netto-
inkomen. 

MONUMENTENZORG 
EN nSCALITEIT 
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De fiscale aftrekbare giften 
Een gift in geld die aan een erkende 
instelling wordt gedaan, mag door 
de schenker van zijn gezamenlijk 
netto-belastbaar inkomen of van de 
belastbare basis in de vennoot
schapsbelasting van de schenker 
worden afgetrokken mits aan enkele 
voorwaarden voldaan is. 

Het is de bedoeling met deze publi
katie de eigenaars van monumenten 
en eventuele sponsors aan te sporen 
in zo ruim mogelijke mate gebruik te 
maken van deze fiscale tegemoetko
mingen met het oog op de vrijwaring 
en de uitstraling van ons cultureel 
erfgoed. 

L. Tack 

"Monumentenzorg en Fiscaliteit" is 
gratis te verkrijgen bij 
Bestuur voor Monumenten en 
Landschappen 
T.a.v. L Tack 
Markiesstraat 1 
WOÜ Brussel 
S- 02/507.42.57. 
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De stenen toegangsbrug tot het Egmontkasteel, gezien uit het noord
westen (foto P. De Prins) 

Deze tweede reeks werken had in hoofdzaak betrek
king op de buitengevels en de dakbedekking van het 
kasteel. Zo werden onder meer verschillende metsel
werken uitgevoerd, werd het bezetwerk bij de westge
vel hersteld en geschilderd, de zink voor de daken en 
de dakgoten vernieuwd, kroonlijsten vervangen, bui
tendeuren hersteld, ramen nagezien, hersteld en waar 
nodig vernieuwd. Ook werd het dak opnieuw gedekt, 
grotendeels met asbestleien — het 19de-eeuws 
gedeelte echter met natuurleien — en werden de 
daklucarnes hersteld. Hierna werden, op een nieuwe 
dakherstelling in 1975 na, geen eigenlijke restauratie
werken meer uitgevoerd, zodat het kasteel opnieuw 
aan de zorgen van de tand des tijds kon worden 
overgeleverd. 

In het bijzonder de restauratiewerken binnen in het 
kasteel kunnen bij de monumentenzorger vragen 
oproepen. Als uitgangspunt was immers het principe 
vooropgesteld dat alle ontbrekende onderdelen dien
den te worden aangevuld door elementen die de 
oorspronkelijke stijl — of wat daar voor moest door
gaan — zo dicht mogelijk benaderden. Dit beginsel 
werd in de praktijk gebracht, onder andere door de 
aan de balksleutels toegevoegde versiering en het 
maken van nieuwe doorgangen waarvan de omlijstin
gen naar het voorbeeld van oude getuigen werden 
gecopieerd. Ook de oplossing die werd gegeven aan 
het al dan niet vermeend stabiliteitsprobleem in de 
Ridderzaal was zeer ingrijpend wanneer men bedenkt 
dat uit historisch oogpunt meer verantwoorde en toch 
niet minder efficiënte alternatieven zeker voorhanden 
moeten zijn geweest. Bij de restauratie werd ook de 
toen pas ontdekte erkerboog als Leitmotiv aangegre
pen en waar mogelijk gecopieerd. Ook werd de 
restauratie-esthetiek even vergeten toen werd beslist 
het pleisterwerk bij de bakstenen muren, schouwboe-
zems en gewelfkappen te verwijderen. 

Overblijfsel, waarschijnlijk van een torentje bij de noordelijke wal-
muur van het Egmontkasteel (foto P. De Prins) 

Algemeen kan dus worden gezegd dat met de eisen 
die een wetenschappelijk en technisch verantwoorde 
restauratie stelt in onvoldoende mate rekening gehou
den werd, doordat het vooronderzoek naar sporen en 
getuigen van de bouwgeschiedenis te sporadisch 
gebeurde en het schadebeeld aan het monument 
vooraf onvoldoende werd ingeschat. 
Toch moet dit alles worden gezien in zijn tijd, reke
ning houdend met de beperkte middelen waarover 
men toen kon beschikken, niet in het minst echter 
ook met de staat waarin het kasteel verkeerde, waar
door een onmiddellijke aanpak noodzakelijk was 
geworden. De vraag zal dan ook wel geheel overbodig 
zijn, wat zonder deze werken van het toen in een 
finaal stadium van verval geraakt monument thans 
nog zou zijn overgebleven. 

Een toekomst voor het Egmontkasteel 

Op zoek naar een uiteindelijke bestemming 

De aanvankelijk gedachte bestemming voor het kas
teel werd nooit volwaardig uitgebouwd: het Museum 
voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore werd 
overgebracht naar het Domein Breivelde in de deelge
meente Grotenberge, terwijl het museum dat zou 
worden gewijd aan de aspecten van de 16de eeuw 
rond de figuur van Lamoraal van Egmont nooit goed 
uit de startblokken kwam. Spijts de na de verwerving 
van het kasteel uitgevoerde geschiktmakings- en re
stauratiewerken was het gemeentebestuur er nog niet 
in geslaagd voor dit patrimonium een zinvolle en 
duurzame bestemming te vinden. Weliswaar werden 
in 1971 door het gemeentebestuur omvangrijke re
stauratiewerken in het vooruitzicht gesteld en werd 
het architectenbureau De Vos & Kint met het opma-
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ken van een dossier belast, doch de opmetingsplannen 
kwamen pas in 1978 klaar; het duurde daarenboven 
nog tot halfweg de jaren tachtig vooraleer besprekin
gen en werkvergaderingen met de bevoegde over
heidsdiensten van start zouden gaan. 
Ondertussen bood het kasteel onderdak aan een 
allegaartje van bestemmingen. Zo waren de kelders 
eerst tot drankgelegenheid ingericht, was de plaatse
lijke Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in een 
paar lokalen op de verdieping gehuisvest en was de 
Gemeentelijke Tekenakademie in het zuidelijk deel en 
op de zolders ondergebracht. Dat dit laatste een 
potentiële brandhaard inhield hoeft geen betoog, 
temeer daar de verwarming met stookolie wel eens 
vaker de klok rond ingeschakeld bleef en men om 
erger te voorkomen genoodzaakt was een brandlad-
der bij de westgevel te plaatsen. Toen in 1975 de 
kelders werden ingericht als tentoonstellingsruimte 
en in 1983 als discotheek, dienden ze voor deze 
nieuwe, zij het tijdelijke bestemmingen 'geschikt' te 
worden gemaakt met de gekende verminkingen als 
gevolg: zo werd het pleisterwerk van de muren verwij
derd en werd 'aangepaste' electriciteit en andere 
uitrusting geplaatst. Naar aanleiding van grote riole
ringswerken die in 1980-1981 te Zottegem werden 
uitgevoerd verdween het 'sierlijk' maar verwaasloosd 
betonnen vijvertje bij de oostelijke walmuur, een 
opruiming die alvast niet moest worden betreurd. 

Toen uiteindelijk werd geopteerd voor het onderbren
gen van een Plaatselijke Openbare Bibliotheek in het 
kasteel ging deze bestemming aanvankelijk gepaard 
met de uitbouw van een Cultureel Centrum, wat de 
noodzaak tot een aanzienlijke uitbreiding van de 
bestaande volumes met zich bracht en waardoor het 
kasteel als spil van het project in de verdrukking 
dreigde te geraken. Aangezien bezwaarlijk aan het 
kasteel kon worden geraakt besloot men de nieuw
bouw in het park in te planten (103). Gelukkig kwam 
dit onmogelijk project niet aan een uitvoering toe, 
zodat het opzet tot bescheidener proporties werd 
herleid en men zich beperkte tot de uitbouw van de 
bibliotheek. Na enkele voorlopige aanpassingswerken 
in het kasteel (104), waarbij helaas op te kleine schaal 
bouwhistorisch vooronderzoek kon worden verricht, 
kon de Plaatselijke Openbare Bibliotheek in septem
ber 1982 voorlopig worden opengesteld in afwachting 
van een definitieve inrichting die pas na de restauratie 
zou kunnen worden gerealiseerd. 

Toch bleek een beperkte uitbreiding van het 
bestaande volume voor een optimale uitrusting en 
accomodatie van de bibliotheek onontbeerlijk, zodat 
men na heel wat discussies over inplanting en vormge
ving van een nieuwe bibliotheekvleugel besliste deze 
als een zuidelijke vleugel haaks tegen de 19de-eeuwse 
uitbreiding aan te bouwen, meer bepaald op de plaats 
waar vroeger de open buitentrap had gestaan. Het 
architecturaal aspect gaf uiteraard aanleiding tot 
tegenspraak: enerzijds gingen stemmen op om de 
nieuwe vleugel in de stijl van de 19de-eeuwse neo-
Renaissancegevel op te vatten; anderzijds gaven de 
ontwerpers, het gemeentebestuur en het Bestuur voor 
Monumenten en Landschappen de voorkeur aan een 

meer eigentijdse vormgeving, zodat geen vervalsing 
van het historisch gegroeid beeld zou worden 
gecreëerd. Deze laatste zienswijze won het pleit en 
nadat enkele aanpassingen en verfijningen aan het 
ontwerp waren aangebracht werd de bouwvergunning 
verleend en konden de werken van start gaan. Zoals 
wij hebben gezien moesten de graafwerken voor de 
aanleg van een kelder de gelegenheid bieden tot een 
voortgezet onderzoek naar mogelijke sporen van een 
vroegere buitentrap en de oude burcht, doch de 
spoed waarmee de werken dienden te worden vol
tooid zal er wel niet vreemd aan zijn geweest dat 
nauwelijks getuigen aan het licht werden gebracht 
(105). 
De uiteindelijke realisatie van deze nieuwbouw, die 
in 1987 in gebruik kon worden genomen, was voor 
het Bestuur voor Monumenten en Landschappen 
veeleer teleurstellend: in weerwil van de beloften die 
het project inhield als voorbeeld van geïntegreerde 
nieuwbouw (106), liep inzake materiaalkeuze en 
kleurstelling, ook nu weer door de spoed waarmee de 
werken moesten worden beëindigd, de uitvoering 
nogal uit de hand, zodat de nieuwe vleugel thans de 
vereiste verfijning mist en men, zonder afbreuk te 
doen aan een geloof in mogelijke potentiële kwalitei
ten bij eigentijdse nieuwbouw, enigszins geneigd is de 
'behoudsgezinde' kritiek op het concept bij te treden 
(107). 

Het Egmontkasteel zoals het er thans uitziet 

Ofschoon het domein van het Egmontkasteel nog wel 
toegankelijk is gebleven via de stenen brug op het 
westen, ligt deze oude hoofdtoegang thans achter een 
aan de westzijde van het domein ingerichte parking 
verscholen en ontluisterd. Toch wordt de bezoeker 

Hoek van de westelijke en noordelijke walmuur van het Egmontkas
teel (foto P. De Prins) 
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Linker poortpijler bovenaan de stenen toegangsbrug tot het Egmont-
kasteel (foto H. Van den Bossche) 

vanaf deze brug een algemeen gezicht geboden op de 
westzijde van het domein met de overblijfselen van de 
westelijke en noordelijke walmuren. 

Over de gedempte gracht leidt de stenen brug naar de 
binnenhof die bij de bouw van het kasteel in het 
laatste kwart van de 15de eeuw werd opgehoogd, 
waardoor de walmuren veeleer het uitzicht en de 
functie van kaaimuren kregen. Wat van de bakstenen 
walmuur met zijn met zandsteen beklede sokkel (108) 
nog rest werd bij de voorlopige geschiktmaking van 
het domein in een naar het noorden aflopende trede-
vorm afgewerkt. Haaks erop staan de restanten van 
de eveneens in baksteen uitgevoerde noordelijke wal
muur, die naar het oosten toe geleidelijk aan in de 
verhevenheid van het terrein teniet lopen. 

Twee elementen trekken hier de aandacht: een noord-
waartse verlenging bij de westelijke walmuur en de 
aanzet van een driekwartronde uitbouw op de noorde
lijke muur. Eerstgenoemde, die oorspronkelijk tot in 
de gracht reikte, eindigt op een met steunberen 
gestutte kern die moeilijk te identificeren is, doch 
misschien de aanzet vormde voor een soort arkelto-
rentje. Deze constructie, die niet is afgebeeld op de 

Rechter poortpijler bovenaan de stenen toegangsbrug tot het Egmont-
kasteel (foto L. Lievens). Deze pijler werd wegens zijn bouwvallige 
staat in opdracht van het gemeentebestuur gedemonteerd en opgebor
gen 

prent bij A. Sanderus, werd mogelijks in de 18de 
eeuw opgetrokken. De driekwartronde uitbouw bij 
de noordelijke walmuur bevindt zich te dicht bij de 
hoek om vereenzelvigd te kunnen worden met een 
van de siertorentjes van de verdwenen noordelijke 
vleugel zoals genoemde prent die afbeeldt. De kern 
van deze constructie bestaat uit een diepe schacht die 
laat besluiten dat ze als waterput dienst heeft gedaan. 
Het gaat hier waarschijnlijk om de onderbouw van 
een wal torentje dat in verbinding stond met de gracht, 
waaruit aldus water kon worden betrokken. 

Tot voor kort bemerkte men boven de stenen brug te 
weerszijden een zeshoekige zandstenen pijler die van 
een sponning was voorzien. Beide pijlers flankeerden 
sedert de 18de eeuw de oude toegang tot het domein. 
Bij de linker pijler ontbreekt de vaasvormige bekro
ning terwijl de rechter pijler, waar deze siervaas nog 
aanwezig was en waartegen in 1826 een bakstenen 
muur werd opgetrokken, wegens zijn slechte staat 
door gemeentewerklieden werd verwijderd en opge
borgen. Vóór zijn gedeeltelijke sloping enkele jaren 
geleden liep genoemd baksteenmuurtje nog door tot 
bij de aan de westgevel aanleunende conciërgewo
ning. 
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De enig bewaarde (oostvleugel) van het Egmontkasteel, gezien uit 
het zuid-oosten (foto P. De Prins). Op de voorgrond de neo-Renais-
sancegevel met links erbij aansluitend de nieuwe bibliotheekvleugel. 
Links geheel op de achtergrond, lijkt Lamoraal zich van het kleurge
bruik bij de bibliotheekvleugel te distanciëren 

De zuid-oostelijke toegang tot het domein werd pas 
in de 19de eeuw gemaakt, doch werd bij de aanleg 
van de Graaf van Egmontstraat iets meer naar het 
noorden verplaatst. Thans wordt het domein hier aan 
beide zijden afgebakend door een laag baksteenmuur
tje dat met een ezelsrug is afgedekt. Op het open 
terrein dat zich achter de zuidelijke walmuur uit
strekte en ter plaatse van de voormalige oostelijke 
walgracht werden in de vorige eeuw bomen aange
plant. In het bijzonder moeten hier een beuk bij de 
noordoostelijke hoek van het kasteel en twee taxussen 
nabij de westelijke walmuur worden vermeld (109). 
De beuk, die was aangeplant op een verland gedeelte 
van de vroegere gracht ten noord-oosten van het 
kasteel, werd helaas door het stormweer van 25 ja
nuari 1990 geveld. 
Op ruim 8,00 m afstand van de oostgevel van het 
kasteel bemerkt men de resten van de met regelma
tige natuursteenblokken beklede oostelijke walmuur 
die door het opgehoogde terrein eveneens het aspect 
van een kaaimuur biedt. Naar aanleiding van de 
300ste verjaardag van de dood van Lamoraal van 
Egmont werd zijn gietijzeren beeld, dat in 1872 op de 
Markt was geplaatst (110), van zijn voetstuk gehaald 
om plaats te maken voor een nieuwe copie. Het oude 
beeld werd bij een plantsoen voor het kasteel opge
steld. 

Het oudste deel van de enig bewaard gebleven vleugel 
van het kasteel meet ongeveer 7,80 m bij 47,00 m. De 
ISde-eeuwse verbouwing op het westen, waarvan de 
gevel zich ongeveer op de plaats bevindt van de zuilen 
van de gesloopte galerij, zal zowat 2,75 m bij 24,60 m 
hebben gemeten. Dit laatste stemt zowat met de 
oorspronkelijke gevelbreedte overeen, want bij de 
bouw van de kleine conciërgewoning en de latere 
aanbouw van een sanitair blok werd het gedeelte 
rechts van de inkomdeur grotendeels gesloopt (111). 

Wij merken tevens op dat de 18de-eeuwse verbouwing 
niet de volledige lengte van de vroegere galerij innam. 

Op het zuiden en het zuid-westen bevindt zich de 
19de-eeuwse uitbreiding waarvan de in neo-Renais-
sancestijl opgetrokken voorgevel, thans hoofdinkom, 
niet geheel parallel loopt met de overige muren (112). 
De gevel, die elementen ontleent aan voorbeelden 
van Franse Renaissancebouwkunst uit het tweede 
kwart van de 16de eeuw, is opgetrokken in baksteen, 
met gebruik van Euvillesteen voor sokkel, boekblok
ken, portiek, raamomlijstingen, kroonlijst en stand
vensters. De gevel telt twee bouwlagen en vier tra
veeën, waarvan de middelste twee boven de kroonlijst 
door standvensters worden geaccentueerd. De inkom 
treedt een weinig uit het gevelvlak als een ondiepe 
pseudo-portiek op twee zuilen. Door deze uitbreiding 
bereikt de kasteelvleugel een lengte van ongeveer 
51,00 m en vooraan een breedte tot circa 15,00 m. 
Behoudens voornoemde neo-Renaissancegevel be
staat het 19de-eeuws gedeelte uit twee kamers die 
door een gang worden gescheiden en waarbij tot voor 
kort nog een trappenhuis hoorde dat achter de linker 
kamer was gelegen (113). De gang, die ook op de 
verdieping aanwezig is en waarvan de binnenafwer
king geen noemenswaardige artistieke waarde verte
genwoordigt (114), ligt in het verlengde van de 18de-
eeuwse verbouwing en bezit dezelfde breedte. Moge
lijks bleef de oude blinde zuidgevel gedeeltelijk 
bewaard in de achterwand van de rechts van de gang 
gelegen voorbouw. 

Oostgevel van het Egmontkasteel, gezien uit het noord-oosten (foto 
P. De Prins) 
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Dat wat nog van het Egmontkasteel is overgebleven 
niet zonder verminkingen de tijd heef getrotseerd 
blijkt heel duidelijk bij het meest noordelijk gedeelte 
dat aanzienlijk lager is dan de kasteelvleugel (115). 
Dat, nadat in 1767 het domein in cijnspacht was 
gegeven, de tweede verdieping moet zijn gesloopt 
blijkt onder andere uit de gebrekkige aansluiting met 
het dakvlak bij de zijwanden van de op de oostgevel 
uitgebouwde erker. 
Aan het kasteel werd in hoofdzaak baksteen verwerkt 
en bleef natuursteen beperkt tot onder andere plin
ten, boekblokken, waterlijsten, raamkozijnen en 
raamomlijstingen. Behalve bij de erker werden de 
stenen kruiskozijnen bij de ramen in de oostgevel 
verwijderd. De houten ramen die ervoor in de plaats 
kwamen vertonen onderlinge verschillen: die bij het 
zuidelijk gedeelte dateren nog uit de vorige eeuw, de 
overige zijn van meer recente datum. 

De oostgevel wordt door twee op het gevelvlak, 
tussen de ramen van gelijkvloers en verdieping door
lopende waterlijsten, in drie horizontale zones geleed. 
Een stuk van de onderste waterlijst en de omlijsting 
van een dichtgemetseld raam bleven nog bewaard in 
de oostgevel van het lager opgaand noordelijk deel 
dat het meest door verbouwingen, aanbouwsels en 
ermee gepaard gaande verminkingen werd getekend 
(116). De rechthoekige erker die op de Ridderzaal 
opent kraagt uit over twee kleine welfsels die de vorm 
van een gedrukte puntboog hebben en via houten 
kraagstukken op als voluten uitgewerkte zandstenen 
consoles rusten. De zijwanden zijn met een klooster-
kozijn geopend en de oostwand is opengewerkt met 
drie ramen waarvan alleen het middelste nog zijn 
stenen kruiskozijn volledig heeft behouden. Uit de 
wijze van dakaansluiting, op de plaats waar de zijwan
den met een zandstenen voluutvormig vleugelstuk 
zijn afgedekt, blijkt dat de kasteelvleugel oorspronke
lijk hoger was opgetrokken. De erker is grotendeels 
met zandsteen opgebouwd: consoles, kraagstenen, 
boogjes, boekblokken, penanten en vensterkozijnen. 
Op het muurvlak onder het middenraam is een zand
stenen rolwerkcartouche aangebracht waarvan de 
voorstelling is vervaagd. De erker moet voor de 
nodige stabiliteitsproblemen hebben gezorgd daar 
ook bij de penanten tussen de ramen verankeringen 
werden aangebracht. 

Bij de inrichting van de traphal in de 18de eeuw werd 
in de oostgevel ook een nieuwe doorgang gemaakt. 
Het is een in typische Rococo-stijl uitgevoerde gepro
fileerde kalkstenen deuromlijsting die bovenaan met 
een schouderboog sluit. Boven de vleugeldeur prijken 
een versierd houten deurkalf en een houten waaier
vormig bovenlicht. De treden met ijzeren trapleuning 
bij de bordes die naar de inkom leidt werden ver
nieuwd. 

De noordgevel is nagenoeg blind, hoewel ook hier 
van een dichtgemetseld venster negblokken bewaard 
zijn gebleven. De onderste van de waterlijsten die wij 
bij de oostgevel hebben aangetroffen loopt ook hier 
verder door, maar de bovenste is slechts gedeeltelijk 
in de verlaagde puntgevel bewaard gebleven en ligt 
bovendien beduidend hoger dan die bij de oostgevel. 

Westgevel van het Egmontkasteel, gezien uit het noord-westen (foto 
P. De Prins). Achteraan de 18de-eeuwse voorbouw, opgetrokken 
ten tijde van de Pignatelli's 

Boven de zandstenen plint bevindt zich een dienstluik 
met een buitengoot waardoor overtollig water uit de 
aangrenzende kamer in de gracht kon worden 
geloosd. Een en ander laat vermoeden dat dit 
gedeelte van het kasteel als keuken werd gebruikt. 

De westgevel van het verlaagd gedeelte blijkt geen 
oorspronkelijke elementen te bevatten en verbouwd 
te zijn geweest. Tussen pilastervormige gevelvoor-
sprongen staan drie nogal slordig gemetselde korfbo-
gen die aanvankelijk evenveel doorgangen overspan
den. Deze delen werden dichtgemetseld maar werden 
later opnieuw geopend met twee deuren en een raam. 
De ramen op de insteekverdieping zijn van nog recen
tere datum. Daar bij de bouw van de oostvleugel 
tevens een verbinding met de nu verdwenen noord
vleugel tot stand kwam, mag worden aangenomen dat 
de westgevel pas na de sloping van laatstgenoemde 
als een vrijstaande gevel werd 'ingevuld'. 
Op een overblijfsel van een plint en een vensterneg 
na, draagt het gedeelte van de westgevel die de na 
sloping van de galerij vrij is komen te staan op het 
gelijkvloers geen sporen meer van de vroegere con
structie. Wel werd hier naar aanleiding van de eerste 
restauratiewerken in 1959-1960 een laag muurtje met 
oude natuursteen opgetrokken en werden enkele 
onderdelen opgestapeld van een zuil met laat-gotisch 
koolbladkapiteel, afkomstig van de vroegere galerij. 
Op de verdieping bemerkt men nog de getuigen van 
twee met zandsteen omlijste doorgangen die de zaal 
aldaar met de galerij verbonden (117). 
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Detail van de westgevel van het Egmontkas-
teel (foto H. Van den Bossche). Op de 
verdieping getuigen van twee van de door
gangen van de laat-gotische galerij naar de 
zogenaamde Ridderzaal 

Detail van de vrij banale 18de-eeuwse voor
bouw bij de westgevel van het Egmontkas-
teel (foto H. Van den Bossche). Het ge
slacht Pignatelli, dat grote delen van het 
kasteel, liet slopen, had kennelijk meer op 
met de lusten van deze erfenis dan met de 
lasten (foto H. Van den Bossche) 

Detail met rocaille van de 18de-eeuwse 
voorbouw bij de westgevel van het Egmont-
kasteel (foto L. Lievens) 

De 18de-eeuwse uitbouw rechts ervan rust op een 
zandstenen plint die echter niet uit het gevelvlak 
treedt. Deze aanbouw met verdieping telde waar
schijnlijk aanvankelijk vijf traveeën (118). De centrale 
travee wordt geaccentueerd door een deuromlijsting 
in zandsteen, beëindigd met een spiegelboog waarbij 
te weerszijden een thans onherkenbaar verweerd 
ornament aansloot, waarschijnlijk een rocaillemotief. 
Merkwaardig is het heel symmetrisch kettingverband 
bij deze negblokken. Vleugeldeur, deurkalf en boven
licht zijn niet bewaard gebleven (119). Boven de deur 
bevindt zich nog het geprofileerd aanzetstuk waarop 
aanvankelijk een voor het middenraam geplaatste 
smeedijzeren borstwering moet hebben gerust. De 
vensters werden bij het gelijkvloers dichtgemetseld; 
van die op de verdieping werd, zoals bij het centrale 
venster, de onderdorpel verhoogd. Een rocaillemotief 
zoals dit onder de kroonlijst tussen de eerste en 
tweede travee, was oorspronkelijk ook aanwezig bij 
het rechter gedeelte dat later werd gesloopt. Voor 
zover deze elementen de aanzet voor een driezijdig 
gevelfronton vormden, was de ISde-eeuwse aanbouw 
niet hoger opgetrokken dan de voormalige galerij; 
zoniet verdween een mogelijks tweede verdieping 
samen met deze van de kasteelvleugel. 
Deze aanbouw, die in feite niets meer betekende dan 
een pronkgevel die slechts gangen verborg, werd 
blijkbaar opgetrokken om de toenmalige hoofdtoe
gang vanaf de vernieuwde brug van een axiaal accent 
te voorzien. De sloping van de conciërgewoning en 
het sanitair blok voor de bouw van de nieuwe biblio
theekvleugel bood gelegenheid om de twee rechter 
traveeën te reconstrueren. Bij deze reconstructie werd 
echter de noodzaak over het hoofd gezien om bak

steen te verwerken die qua uitzicht, inzonderheid 
textuur, identisch aan het ISde-eeuws werk diende te 
zijn daar de gevel later enkel zou worden gekaleid en 
niet bepleisterd. Dit euvel zal pas bij de in het 
vooruitzicht gestelde restauratie kunnen worden ver
holpen. 

Uit een blik op de plattegrond valt af te leiden dat de 
oostvleugel mogelijks niet ineens, doch in meerdere 
fazen tot stand is gekomen: op twee plaatsen is het 
metselwerk van de binnenmuren beduidend zwaar
der. De muur rechts van de traphal meet 0,75 m 
vergelijkbaar met de dikte van de buitenmuren; de 
rechter muur van de kamer met kruisribbengewelf, 
grenzend aan het lager noordelijk deel van het kasteel 
bereikt zelfs een dikte van 0,90 m. Bovendien bevindt 
zich ook in de kamer vóór de traphal op de verdieping 
een zwaardere brandmuur die in de zolderruimte 
doorloopt. Er mag dus worden verondersteld dat 
deze muren enige tijd als (voorlopige) buitenmuur 
dienst hebben gedaan. Enkele vaststellingen bij het 
meest noordelijk gedeelte van de kasteelvleugel ver
sterken dit vermoeden: het vloerpeil ligt er 0,42 m 
lager dan dat van de aangrenzende ruimten en bij de 
haard die zich tegen de zware muur bevindt blijkt, 
vergeleken bij de erker op de oostgevel, een verder 
ontwikkelde Renaissance-vormentaal. 

Tussen de zuidelijke aanbouw uit de 19de eeuw en de 
traphal, die ongeveer in het midden van de kasteel
vleugel is te situeren, bevinden zich thans vier kamers. 
De interieurs getuigen hier van een 18de-eeuwse 
stucco-afwerking op muren, plafonds en schouwboe-
zems in typische Rococo-stijl, waaronder lijstwerk. 
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rocailles en kuiven, terwijl bij de schouwboezem van 
een kamer op de verdieping meer classicistisch geïn
spireerde motieven zoals een embleem met lint en 
rozetten voorkomen. De ruimten zijn overkluisd met 
troggewelfjes tussen moerbalken waarvan de ver
sierde natuurstenen consoles nog bewaard zijn geble
ven. Het is duidelijk dat meerdere kamers oorspron
kelijk van één grotere met balkenzoldering afgedekte 
ruimte deel hebben uitgemaakt. 

Zoals de meeste kamers geeft ook de traphal uit op 
de gang die tot de westelijke aanbouw van de 18de 
eeuw behoort. De op het oosten gelegen toegang tot 
de traphal, de doorgang naar de gang en de inkom op 
het westen liggen in dezelfde as, wat wel bewijst dat 
deze 18de-eeuwse ingrepen behoren tot één architec
tonisch concept. 
De zich om een schalmgat slingerende eikenhouten 
bordestrap gaf aanvankelijk uit op een tweede verdie
ping en niet, zoals sedert de sloping van deze laatste, 
op de zolderruimte. De trapleuning bestaat uit tussen 
trapboom en handlijst bij wijze van spijlen geplaatste 
schotjes die enkel aan de buitenzijde Rococo-snijwerk 
met verschillende motieven vertonen en zoals de 
trappaal van geen al te groot vakmanschap getuigen. 
Ter hoogte van een doorgang naar de Ridderzaal 
bevindt zich een overloop die geen deel uitmaakt van 
de trap, doch waarvoor gelijkaardige schotjes werden 
geplaatst. Vier ervan blijkten niet oorspronkelijk te 
zijn terwijl de overige vermoedelijk afkomstig zijn 
van de plaats waar nadien het paneel met de familie
wapens van Franfois-Louis de Coninck en zijn echtge
note werd aangebracht. Boven deze overloop in de 
oostwand bemerkt men een versierde kraagsteen 
waarop vóór de inrichting van de traphal de kop heeft 
gerust van de moerbalk die nog gedeeltelijk uit de 
tegenoverliggende wand uitsteekt. Deze balk bevond 
zich een stuk lager dan de in de linker en rechter 
muur op consoles rustende strijkbalken. Dit plaatst 
ons voor een raadsel: lag, zoals de afgezaagde moer
balk laat vermoeden, vóór de plaatsing van de trap de 
zoldering bij de verdieping lager dan thans het geval 

is en werden alle moer- en strijkbalken alsook de 
vensterlateien verhoogd (120), naar aanleiding wel
licht van de sloping na 1767 van de bovenste verdie
ping? Voor het noordelijk gedeelte lijkt dit evenwel 
onwaarschijnlijk daar in dit geval boven de erkerboog 
in de Ridderzaal de console waarop het moerbalkuit-
einde rust zich oorspronkelijk op of zelfs in de boog-
sluitsteen zou hebben bevonden. 

Op één na hadden de kamers die noordelijk van de 
traphal zijn gelegen een ISde-eeuwse afwerking, ver
gelijkbaar met de kamers in het zuidelijk gedeelte. In 
de eerste twee kamers, die eveneens met de achterlig
gende gang in verbinding stonden, bestaat het plafond 
uit troggewelfjes die tussen moerbalken zijn gemet
seld. In de eerste kamer zijn de wanden bekleed met 
een schildering op doek waarbij naturalistische bloem
motieven staan afgebeeld. Dit behang, dat vermoede
lijk uit het derde kwart van de 19de eeuw dateert 
(121), verkeert in een niet al te beste staat van 
bewaring en dient in afwachting van een restauratie 
voorzichtig te worden weggenomen en opgeborgen. 
De aangrenzende kamer heeft haar ISde-eeuwse bin-
nenaankleding verloren toen bij de eerste restauratie
werken in 1959-1960 de bepleistering op wanden, 
schouwboezem en plafond werd verwijderd: een wei
nig fraai resultaat, hoewel het aan de wanden de 
getuigen van een verdwenen kruisribbengewelf zicht
baar heeft gemaakt. De derde kamer is kleiner en 
rechthoekig. Hier bevindt zich nog een bakstenen 
kruisgewelf op ribben van witte natuursteen. Wellicht 
wordt deze kamer door de aanwezigheid van een 
stenen gewelf ten onrechte als kapel aangezien. Het 
19de-eeuwse geschilderd imitatie stoffenpatroon en 
de bepleistering op wanden en gewelf werden bij de 
eerste restauratiewerken grondig verwijderd. De aan
wezigheid midden deze baksteenweelde van een nog 
vrijwel ongeschonden ISde-eeuwse schouwboezem 
mag, naar de toenmalige restauratienormen gemeten, 
wel uitzonderlijk worden genoemd. In het lagere, 
meest noordelijke gedeelte treft men een haard aan 
met rechthoekige, bepleisterde boezem en wangen 
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Plattegrond van het gelijkvloers van de enig bewaarde (oost)vleugel van het Egmontkasteel (plan Atelier voor Architectuur L. De Vos & 
J. Kint) 
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Met Rococo-stucco versierde schouwboezem en met schildering op 
doek beklede wanden in een kamer op het gelijkvloers van het 
Egmontkasteel (foto O. Pauwels) 
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Met Rococo-stucco versierde schouwboezem, wanden en plafond in 
een van de kamers op het gelijkvloers van het Egmontkasteel (foto 
O. Pauwels) 

van gepolijste hardsteen. Deze haardwangen bestaan 
uit een kraagstuk onder de schouwbalk, rustend op 
een zuiltje met Ionisch kapiteel en geprofileerde sok
kel. Basis en kapiteel van de zuiltjes zijn van witte 
marmer. Enkele onderdelen in gepolijste hardsteen 
die vermoedelijk oorspronkelijk deel hebben uitge
maakt van de haardconstructie werden bij de deur als 
trede verwerkt. Sokkels, kraagstrukken en als trede 
herbruikte elementen zijn versierd met beslagband-
werkornament, bloemen- en vruchtenfestoenen, 
gestyleerde bloemmotieven en dooreengevlochten 
golvende patronen. Deze versiering is zeer vlak 
gehouden en veeleer in het harde steenmateriaal 
gekrast dan gebeeldhouwd. De aanwezigheid op de 
sokkels van het aan rolwerk verwant beslagbandwerk-
ornament en het bloemen- en vruchtenfestoenmotief 
laat toe de haard in de tweede helft van de 16de tot 
begin 17de eeuw te dateren. 

Via de 18de-eeuwse bordestrap bereikt men de gang 
die zich op de verdieping naast de Ridderzaal bevindt. 
Het valse plafond dat de zandstenen schildbogen 
verborg die de gewelfjes van de laat-gotische galerij 
steunden, werd op aanwijzing van het Bestuur Monu
menten en Landschappen verwijderd zodat deze 
getuigen nu opnieuw zichtbaar zijn. De uit historisch 
oogpunt belangrijkste ruimte op de verdieping is de 
Ridderzaal waaromtrent reeds uitvoerig werd bericht. 
Wij willen ons hier beperken tot de vermelding dat bij 
vooronderzoek naar aanleiding van een voorlopige 



inrichting van de bibliotheek is gebleken dat de hou
ten vloer zich oorspronkelijk lager bevond dan de met 
gebakken aarden tegeltjes beklede vloer achteraan de 
zaal. Ook hier heeft de eerste restauratie voor enige 
verwarring gezorgd: de strijkbalkjes te weerszijden 
bovenaan de toen geplaaatste ontlastingsbogen sugge
reren het bestaan van een vroegere en oorspronke
lijke scheidingsmuur, temeer daar de kleine consoles 
in de oost- en westmuur nog oorspronkelijk lijken. 
Nochtans spreekt de voormalige conservator, die toen 
de restauratiewerkzaamheden heeft begeleid, van een 
parasitaire, dus later geplaatste wand (122) ofschoon 
men erachter ook een oorspronkelijke moerbalk aan
treft met versierd sleutelstuk. 

De zolder boven het oudste gedeelte van de kasteel
vleugel werd van een nieuwe verhoogde plankenvloer 
voorzien toen de Gemeentelijke Tekenakademie er 
werd gehuisvest. De zolderruimte wordt onderver
deeld door twee brandmuren die wellicht tijdelijk als 
buitenmuur dienst hebben gedaan. De kapconstructie 
bestaat uit schaargebinten met windschoren en nokge-
binten met haanhouten en makelaars, waarvan de 
onderdelen van telmerken zijn voorzien (123). 

De toegang tot de kelder bevindt zich onder de 
18de-eeuwse bordestrap, terwijl secundaire toegangen 
zich bevinden op het westen, het oosten en in het 
meest noordelijk gedeelte. De kelder bestaat uit een 
aantal met bepleisterde bakstenen tongewelven over
kluisde ruimten. Via een nauwe hellende gang bereikt 
men een op het zuiden aansluitende ruimte die enigs
zins uit de as van de kasteelvleugel staat en waarvan 
wanden en tongewelf zijn opgebouwd uit regelmatig 
gehouwen blokken kalksteen, de noordmuur ook uit 
ijzerzandsteen en Doornikse steen. Dit deel van de 
kelder, waarvan hoger reeds sprake was, maakte zo 
goed als zeker deel uit van de woontoren van de 
vroegere burcht. 

De wapens van de families de Coninck en de Wapenaert, in 1766 
geplaatst bovenaan de 18de-eeuwse eikehouten bordestrap (foto 
L. Lievens). Dit deel van de trap kwam daarna, door sloping van 
de tweede verdieping, ter hoogte van de zolder te liggen 

De eikehouten bordestrap met bij wijze van trapspijlen in rocaille
snijwerk uitgewerkte schotjes in de 18de-eeuwse traphal van het 
Egmontkasteel (foto O. Pauwels) 

In afwachting van de restauratie... 

De in 1971 door het gemeentebestuur aangekondigde 
grote restauratiewerken namen pas halfweg de jaren 
tachtig vaste vorm aan. Ondertussen was spijts de 
nieuwe affectaties de bouwfysische toestand van het 
Egmontkasteel er allerminst op vooruit gegaan: som
mige bestemmingen stonden een goed beheer in de 
weg en hielden zelfs een potentiële bedreiging in voor 
het voortbestaan van het monument. Het was daarom 
de wens van het gemeentebestuur om voortaan voor 
het kasteel een passende en blijvende bestemming te 
zoeken. Zoals gezegd werd, na het experiment met 
de gekoppelde functie van bibliotheek en cultureel 
centrum dat gelukkig slechts op de ontwerperstafel 
werd verricht, besloten tot inrichting van een Plaatse
lijke Openbare Bibliotheek. Na de bouw van de 
nieuwe vleugel waarin voorlopig alle bibliotheekaccom
modaties werden ondergebracht, zou een restauratie 
van het kasteel volgen, waarna de bibliotheek pas 
volledig funtioneel zou kunnen worden uitgebouwd. 

De restauratie moet aan enkele reële noden een 
oplossing bieden. Vooreerst is er de toenemende 
bouwfysische aftakeling van het monument die zich in 
het bijzonder uit door vochtproblemen in de kelder, 
de zeer slechte staat alom van het baksteenparament 
en de natuurstenen onderdelen, slecht onderhouden 
vensterschrijnwerk, problematische dakbedekking en 
een voor een ruimer publiek onveilig geworden trap-
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constructie. Daarnaast ligt de noodzaak voor de hand 
om sommige vroegere restauratieve ingrepen zo 
mogelijk ongedaan te maken, zoals de onoordeelkun
dig van hun pleisterwerk beroofde binnenmuren en 
plafonds. Een derde aspect van de restauratie bestaat 
erin de oude bouwsporen zichtbaar te laten in de 
mate dat deze uit historisch oogpunt voldoende 
belangrijk worden geacht en de vooropgestelde werk
wijze geen afbreuk doet aan het principe van zacht 
restaureren. Tenslotte zijn vooral binnen het gebouw 
aanpassingen in functie van de nieuwe bestemming 
nodig, wat onder andere inhoudt dat sommige binnen
muren zullen worden weggenomen om grotere, meer 
functionele ruimten te creëren. Ook is door het 
Bestuur voor Monumenten en Landschappen de aan
dacht van het gemeentebestuur gevestigd op de 
groeiende noodzaak tot herstelling van de stenen 
toegangsbrug en de overblijfselen van de walmuren. 
Om budgettaire redenen kunnen deze werken echter 
in het voorliggend restauratiedossier niet worden 
opgenomen. 

De restauratiewerken beogen in hoofdzaak droogma
king van de kelder, vervanging van de huidige dakbe
dekking in asbestleien door natuurleien, vernieuwing 
en reconstructie bij het lagere gedeelte van respectie
velijk het pannendak en het wegens bouwvalligheid 
weggenomen klokkeruitertje, vernieuwing — waar 
toepassing van steenverharding niet meer efficiënt 
wordt geacht — van te sterk beschadigd baksteenpa
rament en zandstenen bouwonderdelen, aanvulling 
van de ontbrekende onderdelen van de stenen ven
sterkozijnen in het gedeelte links en rechts van de 
erker (124), vernieuwing van het vensterschrijnwerk 
en kaleien en schilderen van baksteen en natuursteen, 
met uitzondering van de 19de-eeuwse zuidgevel (125). 

Aanvankelijk was bij de westgevel van de 18de-
eeuwse verbouwing een gekaleide afwerking voor
zien, uiteraard op historische gronden maar ook 
omdat de zandsteenplint die zich in het zelfde vlak 
van het gevelparament bevindt een gepleisterde 
afwerking bij de baksteen minder geschikt maakt. 
Daar echter bij de bouw van de nieuwe bibliotheek
vleugel het vroeger gesloopte rechter gedeelte werd 
gereconstrueerd en hierbij niet dezelfde baksteen als 
bij het oude gedeelte werd verwerkt zal bij de restau
ratie de keuze moeten worden gemaakt tussen een 
vervanging van het parament of het aanbrengen van 
meerdere, hetzij dikkere kaleilagen (126). Het cen
trale raam boven de deur zal worden doorgetrokken 
tot de aanzet van de verdwenen borstwering, de 
dichtgemetselde ramen bij het gelijkvloers zullen 
opnieuw opnieuw geopend en alle ramen worden van 
aangepast schrijnwerk voorzien. De ontbrekende 
rocaille rechts onder de kroonlijst zal naar voorbeeld 
van de bestaande worden teruggeplaatst. Van het 
terugplaatsen van een gevelfronton wordt echter afge
zien, daar men omtrent het oorspronkelijk uitzicht in 
het ongewisse verkeert. 

Zoals gezegd zullen de restauratiewerken in het 
gebouw tot doel hebben enkele destijds onoordeel
kundig gekozen opties ongedaan te maken. Onder 

andere zal achteraan in de Ridderzaal de dubbele 
boogconstructie vervangen worden door één enkele 
overspanning, met name door sloping van de midden-
steun, zo nodig na het inwerken van een ontlastings-
balk. Ook zal hier verder onderzoek worden vericht 
onder meer naar het oorspronkelijk vloerpeil. In de 
gang, bij de voormalige buitenmuur, blijven de zand
stenen schildbogen zichtbaar daar geen plafond wordt 
teruggeplaatst. 
De 18de-eeuwse trapconstructie, die reeds geruime 
tijd sterk is gaan overhellen, zal worden gedemon
teerd en uit hoofde van brandveiligheid op een beton
nen slede heropgebouwd. De traphal zal worden 
verruimd door sloping van de dunne binnenwand 
links, die zal worden vervangen door een aangepaste 
portiek waarvan het ontwerp nog niet de goedkeuring 
van het Bestuur voor Monumenten en Landschappen 
wegdraagt en waaraan vóór de aanvang van de 
werken nog de nodige verfijningen moeten worden 
aangebracht. 

Op aanwijzing van het Bestuur voor Monumenten en 
Landschappen konden de tot het creëren van een 
grotere en meer funtionele ruimte voorziene doorbre
kingen van de binnenwanden worden beperkt tot het 
maken van doorgangen te weerszijden van de haar
den. De doorgangen waardoor de kamers van het 
noordelijk gedeelte met elkaar in verbinding staan, 
zullen als dusdanig behouden blijven. De haard in 
gepolijste hardsteen in het meest noordelijk gedeelte, 
dat tot conciërgewoning zal worden ingericht, wordt 
enkel gereinigd en niet naar het voor publiek toegan
kelijk gedeelte van het kasteel verplaatst, zoals aan
vankelijk door de ontwerpers was voorgesteld (127). 
Door deze beslissing ziet het Bestuur voor Monumen
ten en Landschappen weliswaar af van de mogelijk
heid tot publieke toegankelijkheid van dit onderdeel, 
doch het behoud van de authenticiteit blijft door deze 
keuze verzekerd. 

In 1987 werd met gebruikmaking van de spoedproce
dure voor dringende instandhoudingswerken, na 
selectieve reiniging van de gevels, een onderzoek 
verricht naar de samenstelling van kalklagen, metsel-
mortel, baksteenmetselwerk, natuursteen, de porosi
teit van de baksteen. Tevens werden enkele verhar-
dingsproeven op het metselwerk uitgevoerd (128). 
Daar het niet mogelijk bleek op de monsters, geno
men aan de gevels en de kelder, mechanische en 
fysische proeven uit te voeren diende men zich tot 
scheikundige analyses te beperken. 

Het onderzoek toonde de aanwezigheid aan van cal-
ciumsulfaat in de kalkmortels, die door de talrijke 
kalkinsluitingen in het kalk-zandmengsel een hetero
geen aspect vertonen, te wijten aan de toevoeging van 
gips bij het herhaald bezetten van de gevels en vooral 
aan migratie van uit de baksteen afkomstig sulfaat en 
sulfatatie door luchtverontreiniging. De sulfaten in de 
baksteen, voornamelijk calciumsulfaat, bleken daar
entegen van huis uit in het materiaal aanwezig. Nage
noeg al het kaleiwerk was op basis van kalk samenge
steld, doch het was niet mogelijk om uit de gevonden 
hoeveelheden sulfaten hun oorsprong te achterhalen. 
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De vochtproblemen in de kelder bleken hun oor
sprong te vinden in stijgvocht en vooral in de aanwe
zigheid van water in de grond rondom de kelder, dat 
wegens een gebrekkig of totaal ontbrekend regenaf
voersysteem niet kan worden afgevoerd. Ter sanering 
van de kelder wordt dan ook, zowel binnen als 
buiten, een degelijk afvoersysteem voorgesteld. Dit 
kan gebeuren door het verwijderen van de tegen de 
keldermuren aanwezige grond, het injecteren van de 
muurvoeten tegen stijgvocht en het waterdicht maken 
van de kelder aan de buitenzijde, alsmede het voor
zien van een waterdichting ter hoogte van de keider-
vloer en het aanbrengen van een draineringssysteem 
dat de druk van het grondwater tegen de keldermuren 
moet wegnemen. De droging van de kelderruimten, 
die meerdere jaren in beslag zal nemen, kan worden 
bevorderd door het plaatsen van een ventilatie en een 
lichte verwarming. Als alternatief kan, mits nadien in 
de constructie geen bewegingen meer optreden, naast 
het aanbrengen van een degelijk afvoersysteem, ook 
een stijve of soepele binnenbekuiping worden aange
bracht, respectievelijk bestaande uit een vochtwerend 
gemaakt mortelpleisterwerk of op basis van harsen. 
Ofschoon goedkoper biedt dit alternatief echter niet 
de waarborgen van de eerste oplossing. 

Voor de herstelling aan het Egmontkasteel, waarvan 
het als restauratie subsidieerbaar deel van de werken op 
18.400.000,-fr. (op een totaal van 34.000.000,-fr.) werd 
geraamd, werd naast de tussenkomst van de Vlaamse 
Gemeenschap ook beroep gedaan op sponsoring door 
de Nationale Loterij. Hiertoe maakte op 1 december 
1989 het gemeentebestuur een verantwoordingsnota 
over nopens de dringende noodzaak van de werken. 
Het wordt dus nog wel even afwachten vooraleer de 
werken een aanvang zullen kunnen nemen. Dat de 
restauratie zowel voor het behoud van het Egmont
kasteel als voor een goed functioneren van de Plaatse-

Voetnoten 

(1) De Potter F. en Broeckaert J., Geschiedenis van de gemeenten 
der provincie Oost-Vlaanderen, 5de reeks, 8ste deel, Gent, 
1902, p . 17-18. 

(2) N.K., Meer dan een vervallen burcht: het Egmontkasteel van 
Zottegem, in Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1972, p . 93. 

(3) De Potter F. en Broeckaert J., o.c., p . 26. 
(4) Aan een langdurig proces dat werd gevoerd rond de betwis

ting of het kasteel (en dus ook de vroegere burcht) al dan niet 
op het grondgebied van Strijpen dan wel van Zottegem lag, 
zal de aanvankelijke eersterangsrol van Strijpen (de kerk was 
moederkerk van Zottegem en Erwetegem) wel niet vreemd 
zijn geweest. Zie ook Van Isterdael H. , Inventaris van het 
archief van het Land van Zottegem, Brussel, 1986, p . 7. 

(5) Zeger van Edingen was van moederszijde aan het huis van 
Avesnes verwant en verdedigde de belangen van Henegou
wen tegen Margaretha van Constantinopel die de kinderen 
uit haar eerste (ongeldige) huwelijk met Bouchard van Aves
nes wilde onterven ten gunste van de kinderen uit haar 
tweede huwelijk met Willem van Dampierre. Nadat in 1246 
de Franse koning Lodewijk IX aan de kinderen uit haar 
eerste huwelijk de heerlijkheid van Henegouwen had terug 
geschonken, laaide de broederstijd op tussen hen en de 
kinderen uit het tweede huwelijk. 
Coessens O. , Op het spoor der Heren van Zottegem, in 
Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1959-1960, p . 69. 

lijke Openbare Bibliotheek een dringende prioriteit 
blijft mag blijken uit de steeds troostelozer aanblik 
die het monument met de dag biedt en de erbarme
lijke omstandigheden waarin een deel van de biblio
theek in de oude kasteelvleugel is gehuisvest. 
Daarnaast manifesteert zich vooral de laatste jaren 
steeds sterker de noodzaak om ook tot restauratie van 
de stenen brug en van de resten van de walmuren over 
te gaan. Deze oude getuigen staan immers in toe
nemende mate aan aftakeling bloot. Zo moest niet 
alleen de rechter pijler boven de brug worden gedemon
teerd en in veiligheid gebracht, doch ook de stenen 
brug en het baksteenparament van de westelijke wal-
muur zijn er slecht aan toe. Zo is ten gevolge van het 
indringen van water, afkomstig van het hoger gelegen 
terrein, via de grond boven de brug, uit de noordelijke 
brugflank een aanzienlijke hoeveelheid natuursteen
parament losgekomen. Een degelijk draineringssysteem 
ontbreekt trouwens ook bij de westelijke walmuur. Ook 
heeft het uitzicht van de site met het verdwijnen van de 
beuk bij de noord-oostelijke hoek van het kasteel een 
vooralsnog niet te herstellen schade geleden. 

Door de complexiteit van de bouwhistorische getui
gen die bovendien nog niet alle aan het licht zijn 
gekomen en de onduidelijkheid die naar aanleiding 
van de eerste restauratie nopens de authenticiteit van 
sommige onderdelen is ontstaan, zullen bij de aan
staande restauratie zo goed als zeker nieuwe proble
men de kop opsteken. Sommige problemen zullen 
misschien door aanvullende steekproeven en een con
tinue bijsturing van de werken kunnen worden beant
woord, doch daar men zich ten dele noodgedwongen 
zal moeten schikken naar vroegere ingrepen die het 
beeld van de historische ontwikkeling hebben vertroe
beld, is het niet ondenkbaar dat later ook deze 
restauratie tot betwisting aanleiding kan geven. Maar 
dat wordt dan wel weer een ander verhaal. 

(6) Geraard wisselde de naam van Edingen tegen die van Zotte
gem, alsook de metalen en kleuren van het familiewapen van 
Edingen van zilver en sabel in goud en keel. 
Warlop E. , Zottegem. Onuitgegeven nota betreffende het 
wapen van Zottegem, 1980. 
Van den Bossche N. , Het wapen van de stad Zottegem, in 
Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiede
nis en Oudheidkunde, 1989, p . 11-19. 

(7) "Me maison de Sotenghien toute Ie vile et toutes les apendan-
ches de tière devant dite, ensi com ille s'estent, lequele je tieng 
en frank aluoet, ... huers mise Ie tour de Sotenghien, derière 
Ie cambre, et Ie frankise de Ie vile ..." 
de Reiffenberg B™, Monuments pour servir a Vhistoire des 
provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, I, 402. 
Ook geciteerd door onder andere De Potter F. en Broeckaert 
J., o.c, p . 28-29; Coessens-Debrez O., Op het spoor der 
Heren van Zottegem, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele 
Kring, 1958-1959, p. 116-117; Van Isterdael H. , o.c, p. 7. 
Het is niet duidelijk of hier de toren (donjon?) van de burcht 
wordt bedoeld (cfr. voetnoten 12 en 13). 

(8) Na het overlijden van zijn echtgote, Philipotta, dochter van 
Jan II van Melun, werd Thibaut van Luxemburg priester en 
later bisschop van Le Mans. 

(9) Sanderus A., Flandria Illustrata, Amsterdam 1641-1644, 
p. 509: "Miserabilem in modum direptum incensumque fuit ad 
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annum 1452 sub Philippo Bono, a Stampano & Burgundiae 
notho, uti narrat Meyerus sub eodem principe, attritum ejus 
nuperis tumultibus nunc respirat". 

(10) Van den Bossche N. , De Restauratiewerken uitgevoerd aan het 
Kasteel van Egmont te Zottegem, in Jaarboek van de Zotte-
gemse Culturele Kring, 1961-1962, p . 136. Volgens de auteur 
hebben opzoekingen in het gemeentelijk archief te Zottegem 
en het Rijksarchief te Gent aangetoond dat Jan van Luxem
burg waarschijnlijk tussen 1477 en 1485 het nieuwe kasteel liet 
bouwen. Een aanvullend archivalisch onderzoek leverde ech
ter geen enkel stuk op dat deze bewering kan staven. Dit 
onderzoek en een aantal archivalische gegevens danken wij 
aan de medewerking van V. De Croock. 

(11) Figuratieve kaart van het Land van Aalst van Jacques Horen-
hault, daterend van de late 16de eeuw. Het origineel is 
bewaard in de Bibliothèque Nationale te Parijs (Rés. Ge. AA. 
817). Een kleurenuitgave werd in 1988 verzorgd door de 
Vereniging Land van Aalst, waarbij als jaartal 15(9)6 wordt 
opgegeven. Zie, met betrekking tot deze kaart, M. Cock, De 
oudste meesterkaart van het 'Land van Aalst', in Het Land van 
Aalst, jaargang XL, 1988, nummer 5-6, p . 235-246. Van de 
tweede figuratieve kaart, van een onbekende hand en date
rend van de 17de eeuw. berust het origineel eveneens te Parijs 
(Bibliothèque Nationale, Nouveau Fonds, Ge. D. 3115). 

(12) De figuratieve kaart van het Land van Aalst van J. Horenhault 
geeft ook zeer schematisch een constructie weer die aan een 
versterkte toren doet denken en die zich zou hebben bevonden 
ter hoogte van de Kwaedestraat (de huidige Laurent De 
Metsstraat), vermoedelijk in het gebied tussen het noordelijk 
gedeelte van de Oude Vestenwegel (thans Vestenstraat) en het 
oude kerkhof (thans Grensstraat). De situering valt vrijwel 
samen met de grens van de Vrijheid van Zottegem, maar of 
het hier om een overblijfsel van een oude vesting gaat is niet 
zeker daar dit het bestaan van een versterkte gordel rond de 
Vrijheid zou laten veronderstellen. De toren wordt niet meer 
afgebeeld op de anonieme figuratieve kaart van de 17de 
eeuw, noch op een kaart van de Vrijheid van Zottegem van 
1629 (cfr. voetnoot 14) of op de prent bij A. Sanderus. 

(13) In een document van 1738 is sprake van de sloping van een 
toren van het kasteel, doch het is niet duidelijk welk bouwon
derdeel wordt bedoeld. De prent bij A. Sanderus laat zien dat 
in de 17de eeuw het kasteel geen toren (meer) bezat en het 
poortgebouw, mogelijks van de voormalige burcht, dat hier 
als een ruïne staat afgebeeld, kan bezwaarlijk (nog) als toren 
worden beschouwd. Het zoeken naar een relatie tussen deze 
toren en de Groote Toren van 't kasteel blijft hoe dan ook 
hypothetisch daar een dergelijk verband door geen van de ons 
bekende bronnen wordt gestaafd. 

De torenachtige constructie aan de Kwaedestraat die alleen op 
de kaart van J. Horenbaut voorkomt, kan bezwaarlijk als een 
mogelijke verklaring in aanmerking komen. Bovendien zal 
een dergelijke weerachtige constructie wel veeleer verband 
hebben gehouden met de militaire betekenis van de burcht 
dan met het latere kasteel. 
Rest nog de toren bij de dorpsvijver die zich buiten de 
Vrijheid, op het grondgebied van Strijpen bevond. De Copie 
der Caerte der stede en vryhede van Sottegem van 1689 (Rijks
archief Ronse, Sottegem, nr. 1771 : Copie van den Landt ende 
Meting Boeck van Bevegem van den jaere 1654) lokaliseert 
alleen een brug die wordt omschreven als steene brugghe ten 
westen van de dorpsvijver, doch maakt geen gewag van een 
toren. Het blijft toch hypothetisch deze toren, die misschien 
als een vooruitgeschoven bolwerk dienst heeft gedaan, in ver
band te brengen met het leenhof de Groote Toren van Zottegem 
of van 't kasteel in het Leenboek van 1458 ook genoemd de de 
groote torre van den casteele van Zotteghem (Rijksarchief Gent, 
p. 45, v"). F. De Potter en J. Broeckaert ( o . c , p. 50-52) 
verklaren niet te weten waarin dit leenhof, waarvan een aantal 
hoofdlenen afhing, eigenlijk bestond. Territoriaal behoorde dit 
leenhof tot het Vrije Eigendomme of Vrij Goed, doch hing later 
af van het grafelijk leenhof ten Steene te Aalst. 
In het document van 1286, waarbij de heer van Zottegem 
Geraard II leenhulde brengt aan de graaf van Henegouwen 
Jan van Avesnes, is sprake van '... Ie tour de Sotenghien, 
derière Ie cambre, ...' (cfr. voetnoot 7). Is deze toren te 
identificeren met het leenhof de Groote Toren, zoals H. Van 
Isterdael ( o . c . p. 7) het stelt? En moet de lokalisatie derière 
Ie cambre worden begrepen als een toren die zich achter een 

gewelf of achter een bocht bevond? (A.J. Greimas, Diction-
naire de Tanden francais jusqu'au milieu du XVT siècle, 
Larousse, Paris, 1968). Werd hiermede misschien de bocht 
bedoeld ter hoogte van de wegensplitsing naar Elene en 
Leeuwergem, benoorden het kasteel aan de Bruggenhoek, 
waarachter zich de dorpsvijver met de torenachtige constructie 
bevond? Of is Ie cambre misschien in verband te brengen met 
het toponiem Ter Kameren op het grondgebied van Leeuwer
gem, gelegen in de nabijheid van Grotenberge dat met de 
heerlijkheden van Wassenhove en Leene tot het allodiaal 
domein van heren van Zottegem behoorde? Voortgezet onder
zoek zou mogelijks hieromtrent uitsluitsel kunnen verschaffen. 
Een andere mogelijke verklaring zou erin kunnen bestaan dat 
de naamgeving van het leenhof teruggaat op de grote toren, i.e. 
de woontoren of donjon van de middeleeuwse burcht. Immers, 
niets bewijst dat toren en leenhof noodzakelijk deel zouden 
hebben uitgemaakt van één en dezelfde configuratie. De vermel
ding van een toren van het kasteel in het document van 1738 
kan mogelijks betrekking hebben gehad op een van de bouwval
lige torentjes bij de voormalige noordelijke kasteelvleugel. 
Zie met betrekking tot het Leenhof vanden Casteele ende 
grooten Toren ook Van Isterdael H. , o . c , p . 14 en Van Hille 
W., Leenhof van de grote Toren, in Vlaamse Stam, jaargang 
VIII, 1972, p . 119-140. 

(14) Kaart van de Vrijheid van Zottegem, getekend door land-
meter Philips de Dijn in 1629 (Algemeen Rijksarchief Brussel, 
Kerkelijk Archief Brabant, nr. 7149). 

(15) De prent werd heruitgegeven door J. Blaeu, die de prenten 
van Sanderus had gekocht voor illustraties van zijn Novum et 
Magnum Theatrum Urbium Belgicae Regiae. De initialen 
LM.F . verwijzen naar de graveur: I(ulius) M(ilheuser) F(ecit). 
Dezelfde prenten in gekleurde versie werden in 1884 in zes 
boekdeeltjes uitgegeven door M.L.C, de Lille. 

(16) L.J. Van Peteghem's Gedenkbeelden van Lamoraal van 
Egmond werden door Leopold Broekaert in 1853 gegraveerd 
en te Zottegem uitgegeven. Twee tekeningen zijn van belang 
voor de iconografie van de burcht en het kasteel: Algemeen 
zicht van Sottegem in 1853 en Zicht der Puinen van 't kasteel 
te Sottegem in 1853. 

(17) Werd pas bij de bouw van het kasteel tot sloping van de 
burcht overgegaan of was deze reeds bij de inname van de 
burcht in 1452 door de Graaf van Etampes gedemilitariseerd 
en ten gronde ontmanteld? Dit laatste zou wel beantwoorden 
aan het streven van Filips de Goede naar het vestigen van een 
sterk centraal gezag ten koste van de lokale heren. 

(18) Deze axiale afwijking is merkbaar bij de overwelfde ruimte. 
De buitenmuren daarentegen volgen het beloop van de kas
teelgevels. De grootste binnenmaten van deze enigszins trape-
zoidaal aangelegde ruimte bedragen 5,68 m en 4,99 m. 

(19) Het noordelijk gedeelte van de kasteelvleugel werd reeds bij 
Koninklijk Besluit van 29 mei 1964 als monument beschermd. 

(20) Coessens-Debrez O. , o.c, p . 145. 
(21) Van den Bossche N. , o . c , p . 136. 
(22) De Potter F. en Broeckaert J., o . c , p . 35 
(23) Dhondt L., Duizend jaar geschiedenis van een plattelandsge

meente, in Gavere, Oudenaarde, 1982. p. 22. 
(24) Voor meer biografische gegevens nopens het geslacht van 

Egmont en Lamoraal in het bijzonder verwijzen wij naar De 
Vos L., Lamoraal van Egmont. Biografische nota, inleiding 
tot Het Proces van Egmont. Eerste deel: het Verhoor, in 
Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1983, p . 23-67. 

(25) Ofschoon het geslacht werd genoemd naar de plaats Egmond 
bedienen wij ons verder van de bij ons meer gebruikelijke 
schrijfwijze Egmont. 

(26) Voor meer gegevens over het slot van Egmond aan den Hoef, 
zie Van Lennep, Dom. , Beekman A. , De geschiedenis van het 
kasteel Egmond, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele 
Kring, 1985, p . 11-37. 

(27) Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 
5n-2. Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Aalst, Gent, 
1978, p. 774. 

(28) Het schilderij van het kasteel te Egmond aan den Hoef van Gilles 
de Saen (1580-1610), bevindt zich in het stadhuis te Zottegem. 

(29) De bezittingen van de van Egmonts omvatten oorspronkelijk 
Egmond, Purmerend, Hoogewende, Aartwende, Buer en 
Beyerland. De bezittingen van de Luxemburgs omvatten 
Fiennes, Armentières, Gavere, Zottegem, Esse, Velzeke, 
Steenhuize en La Hamaide. 
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De Smet A. en Timmermans R., Gavere, in Jaarboek van de 
Zottegemse Culturele Kring, 1963-1964, p. 70. 

(30) Watté F. (o.c, p. 162-163) veronderstelt dat oorspronkelijke 
vorstelijke keuren verloren zijn gegaan doch dat de daarin 
toegekende voorrechten en vrijdommen van de stad Zottegem 
onafgebroken werden bevestigd in latere dekreten en door 
herinneringen dienaangaande vanwege de heer van Zottegem. 
Van Isterdael H. (o.c, p. 7, 9) is evenwel de mening toege
daan dat de benaming vil(l)e in de tekst van 1286 hoogstwaar
schijnlijk betekent "ensemble des villages ou hameaux qui se 
groupaient autour de la cité" (Greimas A.J.. o.c), en stelt 
bovendien dat de benaming stad voor het eerst opduikt in een 
rekening van het prinsdom Gavere en het Land van Zottegem 
van 1570 met betrekking tot rechten op wijnen (Algemeen 
Rijksarchief Brussel, nr. 19213, p. 36). 
Ook na de Franse Republiek, toen Zottegem de titel van stad 
was ontnomen, is men het schepenhuis nog stadhuis blijven 
noemen. Bij Koninklijk Besluit van 19 juli 1985 mocht Zotte
gem opnieuw de titel van stad voeren. 

(31) De Potter F. en Broeckaert J., o.c., p. 74. 
(32) Lamoraal van Egmont veroverde Saint-Dizier op de Fransen 

in 1546, vergezelde de keizer op al diens veldtochten en nam 
in 1552 Metz en Verdun in. Later voerde hij de troepen van 
Filips 11 aan tegen de Franse legers, die hij in 1557 en 1558 te 
Saint-Quentin en te Grevelingen verpletterende nederlagen 
toebracht. 

(33) In 1551 stond Lamoraal van Egmont aan het hoofd van een 
gezantschap dat door de keizer naar Londen was gestuurd om 
er voor diens zoon Filips de hand van koningin Mary Tudor 
te vragen 

(34) In de Privaat-Raad zetelden kardinaal Granvelle, Viglius 
(voorzitter van de Geheime Raad) en Berlaymont (voorzitter 
van de Financieraad). De Staten-Generaal waren vertegen
woordigd door Egmont (gouverneur van Vlaanderen en 
Artois), Oranje (gouverneur van Holland en Zeeland) en 
Hoorn (admiraal van de Vloot). 

(35) Men beschouwt de opstand van de Nederlanden vaak als een 
uitsluitend godsdienstige aangelegenheid en ziet aldus het 
sociaal karakter van deze volksrevolte over het hoofd. De 
hoge adel was zich echter van deze realiteit wel bewust en 
aarzelde daarom zich aan het hoofd van de beweging te 
stellen, vrezend dat een geslaagde opstand ook hun privilegiën 
in gevaar zou brengen. Dit verklaart mede waarom zelfs de 
prins van Oranje pas laattijdig de leiding nam van de opstand 
in het Noorden. Op dit aspect van de opstand tegen Filips II 
wordt ook gewezen door Debergh A., Egmont in het teken der 
tegenspraak, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 
1957-1958, p. 112. 

(36) "Oste, casse et rompu toutes les armoyries qu'ils ont sceu 
trouver es maisons, chateau et biens de feu conté d'Egmont et 
de madame sa compaigne", Rijksarchief Brussel, Compte de 
Gavre et de Sottenghien , 1569-1570. Zie ook De Potter F. en 
Broeckaert J., o .c , p. 40. 
In het Egmontkasteel te Zottegem werden in 1958-1959 bij de 
verwijdering van de bepleistering op de balkzolen de dragers 
van de familiewapens aangetroffen. In het hout waren nog de 
sporen zichtbaar van roestvlekjes die aantonen dat de wapens 
van de schilden werden verwijderd. 

(37) De aanhouding van Lamoraal van Egmont was in strijd met 
de bepalingen van het Eeuwig Edict van 1531, waardoor Karel 
V had beslist dat ridders van de Orde van het Gulden Vlies 
enkel zouden kunnen worden aangehouden en van hun vrij
heid beroofd op advies van minstens zes ridders. Bovendien 
moesten deze, bij toepassing van de statuten van de Orde, na 
hun aanhouding dadelijk onder de hoede van het College 
worden geplaatst. In zijn hoedanigheid van heer van Gaasbeek 
was Egmont overigens ingezetene van Brabant, terwijl artikel 
17 van de Blijde Intrede het staatshoofd verbood personen die 
in Brabant zouden worden aangehouden, gevankelijk buiten 
de landsgrenzen te voeren. Tot beslagname van goederen 
mocht slechts worden overgegaan na veroordeling en nadat de 
verdachte in zijn verdediging was gehoord. Tenslotte werd 
Egmont het recht ontzegd zich bij zijn verschijning voor de 
rechtbank te laten bijstaan door een rechtsgeleerde. Op deze 
en andere juridische aspecten wordt uitvoeriger ingegaan 
door Debergh A., o .c , p. 125 e.v. 
Betreffende het proces tegen Lamoraal van Egmont, zie De 
Vos L., Het Proces van Egmont, 3 delen: Het Verhoor, Akte 

van Beschuldiging met Bewijzen, Veroordeling en Terechtstel
ling, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1983, 
1972-1973-1974, 1987. 

(38) De Smet A. en Timmermans R., o .c , p. 83, veronderstellen 
dat de hertog van Alva de overwinningen, door de oppositie
partij van de prins van Oranje sedert Egmonts arrestatie 
behaald, wilde wreken door spectaculaire terechtstellingen. 

(39) Zijn echtgenote Sabina van Beieren werd er bijgezet in 1578. 
In twee aanpalende graven waren bijgezet: Jacob II van 
Luxemburg, heer van Zottegem (gest. 1517), Isabella van 
Egmont (gest. 1557), zesde kind van Lamoraal en Francisca 
van Luxemburg, vrouwe van Zottegem. 

(40) In het vooruitzicht van het huwelijk van haar oudste dochter 
met de graaf van Hautekercke vraagt Sabina van Beieren aan 
de landvoogd toestemming om het huwelijksfeest te mogen 
laten plaatsvinden in het kasteel van Zottegem in plaats van 
te Gaasbeek, "... parce qu'il n'y a aucune commodité en ce 
chateau de Gaesbeek ...". Brief gedateerd 26 januari 1575, 
geciteerd door Van den Bossche N., Het kasteel en Zottegem, 
in Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1959-1960, p. 
127. Zie ook Coessens-Debrez O., o .c , p. 179. 

(41) De eigendommen werden haar teruggeschonken bij artikel XI 
van de Pacificatie van Gent van 8 november 1576, doch 
Sabina van Beieren kon pas in 1578 effectief van dit recht 
gebruik maken. 

(42) De Potter F. en Broeckaert J., o .c , p. 76. 
(43) Te Sint-Maria-Horebeke bestond een Calvinistische nederzet

ting, de Vlaamse Olijfberg genaamd. Men beschouwde er 
Zottegem en in het bijzonder het kasteel van de Egmonts als 
een katholiek en koningsgetrouw bolwerk. Deze thans nog 
bestaande Protestantse enclave, in de volksmond Geuzenboek 
geheten, is geconcentreerd in de wijk Corseele. 

(44) De Potter F. en Broeckaert J., o .c , p. 76-79. 
(45) Wel was sedert 1609 het kasteel betrokken door het gezin van 

een onwettige zoon van Lamoraal van Egmont, Arnoldus of 
Arthus van Beneden (gest. 1625), amman van de Vrijheid en 
hoogbaljuw van het Land van Zottegem. Watté F., Zottegem. 
17de-18de eeuw, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele 
Kring, 1986, p. 55. 

(46) De Potter F. en Broeckaert J., o .c , p. 45-47. 
(47) Oud gemeentearchief Zottegem (Rijksarchief Ronse), deel 

V: Archieven van de familie Egmont, nr. 1298. 
(48) De Potter F. en Broeckaert L, o.c, p. 48. 
(49) "... generalick verbrant sonderlyn beghinnende van het Gasteel 

....", Rijksarchief Ronse, Kasselarij Aalst, register 3087, blad 
45 en 46. Ook geciteerd door Watté F., o.c, p. 108. 

(50) De Potter F. en Broeckaert J., o .c , p. 82. 
(51) De Copie der Caerte der Stede en Vryhede van Sottegem van 

1689 (cfr. voetnoot 13) vermeldt de overwelfde waterloop 
nabij de Bettelhovebeek als "... gote hopende door de straete 
achter de schutterye in den wal van het kasteel, scheedende de 
Vryhede neffens den voornoemde barrière". De waterloop 
mondde uit op het noord-oosten in het noordelijk deel van de 
gracht, naast de barrière, een afsluiting van een vroegere 
secundaire toegang tot het domein. De schutterye was het 
perceel gelegen tussen het oostelijk deel van de gracht en de 
huidige D. Van den Bosschestraat, waar de schietstanden van 
het Sint-Sebastiaensgilde van de handboogschutters werden 
opgesteld (afgebeeld op de prent bij A. Sanderus), waar zich 
later de herberg Schuttershof bevond en thans een parking is 
aangelegd. 
N. Van den Bossche situeert de watervoorziening van de 
kasteelgracht in een systeem van ondergrondse kanalen of 
leidingen die vertrokken van de Bevegemse Vijvers, die tot de 
bezittingen van de heer van Zottegem behoorden. Een liep 
via de Hospitaalstraat en de Markt, waar de Peerdeput of 
Wijwater van water werd voorzien, over de Zwarte Gracht (A. 
Scheirisstraat) en het huizenblok aan de Neerstraat (Helden
laan) naar de Neerhofstraat en het benedengedeelte van de 
Neerstraat, waar ze tenslotte in de zuidelijke kasteelgracht 
(later Graaf van Egmontstraat) uitmondde. Een ander kanaal 
zou over de Doolhaeghelos (Noordstraat) naar het kasteel 
hebben gelopen. Bij de uitvoering van rioleringswerken wer
den stukken van een dergelijke in de vorm van een 1,60 m 
hoog tongewelf gemetste leiding blootgelegd. 
Van den Bossche N., Opgravingen in Zottegems Egmontkas
teel, in De Beiaard, 85ste jaargang, nr. 20, 17 mei 1986, p. 1, 
11. Zie hieromtrent ook F. Watté, o .c , p. 22-24. 
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(52) Primitief kadaster, volgens verzamelplan, opgemaakt dd. 30 
september 1822 door Van Impe, landmeter van het kadaster, 
Strijpen sectie A, 2de blad, perceelnummer 615. In de legger 
vermeld als waterpartij, eigendom van Jacques Cantaert, 
molenaar. 

(53) Primitief kadaster van 1822, Strijpen, sectie A, 2de blad. De 
waterpartij met toren moet zich ongeveer op de plaats hebben 
bevonden van de percelen die in de kadastrale legger worden 
vermeld als weiland (837), eigendom van Le Marois, General 
a Paris, huis (838), eigendom van weduwe Jan De Groote en 
landbouwgronden (839, 840), eigendom van Franjois De Vos. 
F. Watté ( o . c , p . 24) vermeldt dat de dorpsvyvere, dyckvyvere 
of meulenvyvere, anderhalve dagwand groot, dienst deed als 
watervoorraad voor een watermolen, gelegen ten noordwes
ten, achter het kasteel. Tevens lokaliseert hij de vijver ten 
zuiden van de Bettelhove- of Deynsbeek, dus ter hoogte van 
het perceel dat het primitief kadaster van 1822 als weiland 
(836) vermeldt en dat door de beek en de overwelfde water
loop wordt begrensd. Volgens de figuratieve kaarten en de 
prent bij A. Sanderus is de vijver over de beek aan de 
Bruggenhoek op grondgebied van Strijpen te lokaliseren (cfr. 
voetnoot 13). 

(54) Cfr. voetnoot 13. Het is merkwaardig dat L.J. Van Peteghem 
in 1853 bij de Gedenkbeelden van Lamoraal van Egmond bij 
de nagetekende prent van A. Sanderus de toren weergeeft als 
een vierkant versterkt gebouw, rustend op een plint en 
voorzien van een mezekooi. Heeft de tekenaar zich hiervoor 
gebaseerd op een ons niet bekend iconografisch document, 
waren toen ter plaatse nog getuigen van deze toren aanwezig 
of gaat het hier gewoon om een interpretatie van de tekenaar? 

(55) Van den Bossche N. , Opgravingen . . . , o . c , p . 11, oppert de 
mogelijkheid dat de zuidelijke vleugel grondig werd gesloopt 
om de resten te verwerken bij het optrekken van andere 
gebouwen. 
Dit zou dan wel betekenen dat deze vleugel reeds bestond 
voor de bouw van de oudste, waarschijnlijk de noordelijke 
kasteelvleugel in het derde kwart van de 15de eeuw. De 
mogelijkheid is wel niet a priori uit te sluiten, doch tenzij een 
zuidvleugel nog deel van de burcht zou hebben uitgemaakt of 
voortijdig door brand zou zijn vernield, lijkt het onwaarschijn
lijk dat de pas voltooide kasteelvleugel reeds na verloop van 
een kwarteeuw zou worden gesloopt om met de afkomende 
bouwmaterialen een andere vleugel op te trekken. Nog steeds 
in de veronderstelling dat aldaar een kasteelvleugel zou heb
ben bestaan, is het niet uitgesloten dat deze werd verwoest, 
vermoedelijk dan in 1579 door de Schotse huurlingen, doch 
de voor herbruik geschikte materialen zouden dan vermoede
lijk bij de oprichting van bijgebouwen moeten zijn verwerkt, 
daar aan het kasteel geen noemenswaardige nieuwbouwwer
ken meer blijken te hebben plaatsgevonden. Slechts een 
voortgezet archeologisch onderzoek zal mogelijks uitsluitsel 
kunnen verschaffen over het vooralsnog twijfelachtig bestaan 
van een zuidelijke kasteelvleugel. 

(56) Dit restant werd blootgelegd bij de westgevel van een uitbrei
ding van 1867 die bestond uit een middengang en een voor de 
oude blinde zuidgevel geplaatste ondiepe voorbouw. 

(57) De Potter F. en Broeckaert J., o . c , p . 48-49. 

(58) Een document van 1712 spreekt van verkoop van afbraakma
terialen: "... bakken, hauten, ribben, bert ende andere ..." 
(Rijksarchief Ronse, Sottegem, nr. 293). 

(59) Van Liefferinge H. , (Kastelen en buitenplaatsen, o.l.v. F . 
Génicot, 1977, p . 289) suggereert dat deze brug een herinne
ring zou kunnen zijn aan de buitentrap die op de prent bij A. 
Sanderus wordt weergegeven. Dit is onjuist daar de bedoelde 
stenen brug de houten toegangsbrug verving en de buitentrap 
verder zuidwaarts wordt afgebeeld. 

(60) Een tekst van 1738 vaardigt richtlijnen uit omtrent de bestem
ming van materialen, afkomstig van een deel van het kasteel 
dat door een brand was geteisterd: "... notre chateau qui a été 
brulé anciennement... desorte qu 'il est convenable a nos interets 
de conserver seulement une enceinte du chateau ... reservant 
néantmoins du coté des festes du chateau un mur a la hauteur 
de douze pieds sur lequel on fera un chapiteau pour la 
conservation .... " (Rijksarchief Ronse, Sottegem, nr. 294). 

(61) Van den Bossche N. , (De Restauratiewerken ..., o . c , p . 140) 
plaatst de sloping van de noordvleugel en de buitentrap rond 

het jaar 1735. Uit een aanvullend archiefonderzoek kon dit 
jaartal evenwel niet worden bevestigd. 

(62) In de tekst van 1738 (cfr. voetnoot 60) is sprake van verkoop 
van slopingsmaterialen, afkomstig van een toren van het 
kasteel, die drie jaar voordien door een blikseminslag was 
getroffen: "... de vendre de même les matériaux d'une tour 
dudit chateau sur laquelle le tonnere est tombe ily a trois ans 
qui a ouvert cette tour de laquelle ledit Sr. Desmarets fera 
conserver ce qui sera bon sur quoi on fera de même un 
chapiteau pour en conserver ce qui en restera et s'il est 
nécessaire pour notre plus grand profit..." (Rijksarchief Ron
se, Sottegem, nr. 294) . 

(63) Vooralsnog houden wij het bij een twijfelachtig bestaan van 
twee torentjes bij de zuidgevel van de noordvleugel, daar de 
iets oudere kaart van Ph. de Dijn in tegenstelling met de prent 
bij A. Sanderus aldaar geen torentjes weergeeft. Een verband 
zoeken met de raadselachtige Groote Toren van 't kasteel 
snijdt helemaal geen hout. 

(64) De familie de Coninck stamde af van Pieter de Coninck van 
Brugge die streed in de Guldensporenslag en door graaf Jan 
van Namen ridder werd geslagen en in de adelstand verheven, 
wat door Gwijde van Dampierre voor hem en zijn nakomelin
gen werd bevestigd. Verscheidene leden van de familie oefen
den te Zottegem en Strijpen het baljuwschap uit, waaronder 
Franjois-Louis de Coninck van 1756 tot 1761. Hij was tevens 
griffier van Sint-Lievens-Houtem, Vlierzele, Gijzenzele en 
Bavegem, bewoonde het kasteel te Zottegem van 1756 tot 
1767 en huwde in 1766 met Catharina-Victoria-Felicita-Jose-
pha de Waepenaert, een familie waarvan enkele leden ook 
hoofdbaljuw te Zottegem waren. 
X.X., Heraldiek in het Egmontkasteel te Zottegem, in Jaarboek 
van de Zottegemse Culturele Kring, 1957-1958, p. 143-149. 

(65) "Premièrement payé a jean du belly pour avoir liverée de la 
ferraille employee au pont du chateau a Sottegem par quitte la 
somme de lb 4-4-0. Item encore payé pour liverance des plances 
et ouvrage fait au degré du d. chateau par acquit lb 9-2-0'. 
Rijksarchief Ronse. Sottegem, nr. 1303. 

(66) Van Liefferinge H. , ( o . c , p . 289) dateert de binnenaankleding 
van het kasteel rond 1764. 

(67) Rijksarchief Gent, Oud notariaat, notaris van Doorne, 1761. 
(68) Rijksarchief Ronse, Oud gemeentelijk archief Zottegem, nr. 

1301. 
(69) Rijksarchief Ronse, Oud gemeentelijk archief Zottegem, nr. 

1301. 
(70) Van den Bossche N. , Het Kasteel..., o . c , p . 133. De auteur 

vermoedt dat de welstand en hoogmoed van Franfois-Louis 
de Coninck er misschien toe hebben geleid dat Casimir van 
Egmont-Pignatelli in 1767 sloping van het kasteel overwoog. 

(71) Dit werd gepubliceerd in de Gazette van Gend. Er werd een 
cijnspacht van 29, 50, 75 of 99 jaar voorgesteld, of de verkoop 
van uit sloping afkomstige materialen (arduin, steen, balken, 
ijzerwerk en lood). Rijksuniversiteit Gent, Centrale Biblio
theek, Gazette van Gend van 5, 16 en 23 februari 1767. 

(72) Akte van 9 juni 1767 houdende cijnspacht van 99 jaar voor 
woonst, wallen (beschouwd als visvijver), neerhof. Doolhof 
(tuin), met uitzondering van een verhuurd huisje met bijho
rende grond op het neerhof. Daar uit de wallen van het 
kasteel een deel van het water werd betrokken voor de 
aandrijving van de nabije watermolen moest hij de daartoe 
noodzakelijke afloop blijven verzekeren door de wallen en de 
sluizen in goede staat te houden. 
Rijksarchief Gent, Oud notariaat Van Doorne, 1767. Zie ook 
De Potter F. en Broeckaert J., o . c , p . 60 en F. Watté, o . c , 
p . 75-76. 

(73) De Potter F. en Broeckaert J., ( o . c , p . 61) stellen dat in 1780 
het kasteel bewoond werd door dokter Pierre-Joseph-Antoine 
Fisco, waarna het in 1787 opnieuw te koop werd gesteld als 
"... kasteel ofte huys van plaisance, rond in zijnen wal ende 
steenen brugge, met vele schoone hovingen, boomgaerden, 
veldekens ende dreven, te samen in breede van omtrent 10 dag-
wanden, alle gelegen t'eenen blakke, binnen de heerlykheyd 
van Beveghem, gezegd Sottegem buyten... ". 

De door beide auteurs geciteerde beschrijving slaat echter 
niet op het Egmontkasteel, doch op het kasteeldomein de 
Mote of kasteel van Bevegem dat onmiddellijk buiten de grens 
van de Vrijheid van Zottegem was gelegen. 

(74) Van den Bossche N. , Het Kasteel ..., o . c , p. 136-137. 
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(75) Daar de pachtakte van 1767 bepaalde dat de belastingen op 
het goed voor rekening kwamen van de pachter, vermeldt de 
legger van het primitief kadaster van 1822 J.-B. De Poorter 
als eigenaar. 

(76) Primitief kadaster van 1822, Sottegem, enige sectie, 1ste blad. 
De legger vermeldt het zuidelijk en het rechts van de brug 
gelegen westelijk deel van de walgracht als tuin (191), het 
oostelijk, noordelijk en het links van de brug gelegen westelijk 
deel als weiland (193), de voormalige binnenhof eveneens als 
tuin (194, 195) en het kasteel met bijgebouwen als woning 
(192). Uit de bestemming kan men opmaken dat de walgracht 
toen reeds een verlandingsproces had ondergaan, waarbij het 
zuidelijk deel, tot het in 1927 werd gedempt, waarschijnlijk 
alleen nog door oppervlaktewater werd gevuld. 

(77) Van den Bossche N.. Het Kasteel .... o .c , p. 135-140. 
(78) Van den Bossche N. (Het Kasteel . . .o.c, p. 140) stelt dat de 

bouw van een gevel in neo-Renaissancestijl uit archeologisch 
oogpunt weliswaar een vergissing was, doch dat het een nog 
grotere vergissing zou zijn achter deze gevel het bestaan van 
een oudere te veronderstellen. Dit is juist in zover dat de 
nieuwe gevel niet tegen de oude werd aangebouwd, doch 
aangezien deze deel uitmaakte van een uitbreiding van de 
oude kasteelvleugel op het zuiden, bevat de binnenmuur 
tussen de voorste en aanpalende kamer waarschijnlijk nog 
elementen van de oude zuidgevel. 

(79) Van den Bossche N., Het Kasteel..., o .c , p. 147. 
(80) Van den Bossche N., Het Kasteel..., o.c p. 140-142. 

Op het gedempte zuidelijke deel van de gracht werd de Graaf 
van Egmontstraat aangelegd. 

(81) Gemeentearchief Zottegem. nr. 560.1/3. De aankoop 
geschiedde uit hoofde van het historisch en cultureel belang 
en wegens de behoefte aan een gebouw om de gemeentelijke 
diensten in onder te brengen. Aldus werd door het gemeente
bestuur uiteindelijk nog gevolg gegeven aan het verzoek van 
26 januari 1900 door het Comiteit van Monumenten der 
Provincie Oost-Vlaanderen om wegens de oudheidkundige 
waarde maatregelen te nemen om het behoud van het kasteel 
te verzekeren. 

(82) Carte du cabinet des Pays-Bas Autrichiens levée d l'invitation 
du comte Ferraris (circa 1775), deelkaart Oordeghem, 48 (V6) 
(3), Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel. 

(83) Cfr. voetnoot 76. 
(84) Blad 712, Herzeele/Wetteren van de kaart van Ph. Vander 

Maelen, opgemaakt ca. 1845, gedrukt in 1851. 
(85) Rijksarchief Gent, kaart nr. 2246, rol 531. 
(86) Aan het kasteel was een kapel verbonden, de castrate kapela-

nij of kapelanij van den Hove. Sinds de heren van Zottegem 
niet langer in het kasteel verblijf hielden werd het een 
kapelanij van de parochiekerk en was de kapelaan verplicht 
er zes missen in de week te lezen en zo nodig de parochiepas
toor als diaken bij te staan (F. Watté, o .c , p. 253-254). Dat 
de kapel in het jaar 1768 in een vergaande staat van verval 
verkeerde en mogelijks zelfs was gesloopt blijkt uit een brief 
van de graaf; "... que si nous ou nos successeurs venions d 
résider dans notre chateau de Sotteghem et que nous y fissions 
réédifier Vancienne chapelle castrate, détruite par la vétusté, les 
messes s'y diraient aux heures que nous ou nos successeurs 
jugerions apropos d'indiquer". (Rijksarchief Ronse, Sottegem, 
nr. 10, brief van 3 mei 1768). 
Men weet niet waar zich deze kapel bevond. Wel wordt een 
kamer met kruisribbengewelf in het kasteel als zodanig geï
dentificeerd, maar dit berust veeleer op een associatie met het 
gewelf dat overigens het enig nog bewaarde is in het kasteel. 
De aanduiding op het kadasterplan van rond 1850 is twijfel
achtig daar de prent van A. Sanderus op deze plaats geen 
bebouwing weergeeft en het gebouw bovendien van recentere 
datum is. 

(87) Commune de Sottegem. Plan d'alignement de la Rue de la 
Fondrière, 1872. 

(88) Detail van het Algemeen zicht van Sottegem in 1853, deel 
uitmakend van de Gedenkbeelden ..., o .c , getekend door 
L.J. Van Peteghem. 

(89) Zicht der Puinen van 't Kasteel te Sottegem in 1853, deel 
uitmakend van de Gedenkbeelden ..., o .c , getekend door 
L.J. Van Peteghem. 

(90) In tegenstelling tot de tekeningen hebben de prentkaarten het 
voordeel van een werkelijkheidsgetrouwe afbeelding, doch 

hebben het nadeel dat ze niet gedateerd zijn. In enkele 
gevallen kan een datering hier slechts terminus ante quem 
worden afgeleid van de datumstempel op de postzegel. 

(91) De tekening wordt afgebeeld bij Eug. Van Damme, Histoire 
du proces et de la mort de Lamoral comte d'Egmont, décapité 
a Bruxelles Ie 5 juin 1568, enseveli d Sotteghem. Edition 
enrichie de Portraits et Gravures, publiée d l'occasion du 
Jubilé de 300 ans. Gent, 1869. De afbeelding, getekend en 
gegraveerd door L.J. Van Peteghem is ondertiteld: Pont 
servant anciennement d'entree principale du chateau. 

(92) De voorstelling, getekend, gegraveerd en gekleurd door 
L.J. Van Peteghem, wordt afgebeeld in Eug. Van Damme, 
Histoire du proces o.c. en is ondertiteld Fagade du 
chateau du comte d'Egmont. Cette fagade a été restaurée en 
1867, par M. Julien Ceuterick, d'après Ie plan de l'architecte 
E. Van Hoecke, de Gand. 

(93) Zo weerspiegelt het uitzicht voor 1904 de opdeling van het 
domein in twee eigendommen: de gevel van het zuidelijk 
deel was blijkbaar recent nog gekaleid, maar bij het noorde
lijk deel lijkt de gevel wel aan een nieuwe beurt toe te zijn. 
Ook uit een prentkaart daterend uit de jaren tussen de twee 
wereldoorlogen valt op te maken dat aan het zuidelijk 
gedeelte minder zorg werd besteed. 

(94) Van den Bossche N., Het Egmontkasteel en -museum te 
Zottegem, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 
1959-1960, p. 148-149. 

(95) De restauratiebestekken zijn gedateerd 27 november 1959, 
5 december 1959 en 28 november 1960. 

(96) Van den Bossche N., De Restauratiewerken ..., o .c , p. 135-
157. 

(97) Cfr. voetnoot 36. 
(98) Van den Bossche N., De restauratiewerken ..., o .c , p. 

140-141. 
(99) Cfr. voetnoot 86. 

(100) Bedoeld wordt de oorpronkelijke hoogte van de walmuur, 
i.e. kaaimuur van het kasteel, dus niet van de middeleeuwse 
burcht waarvan de walmuren als een echte fortificatie waren 
uitgebouwd. 

(101) De gangen onder de torens werden in verband gebracht met 
de bewering van F. De Potter en J. Broeckaert dat zwaar 
veroordeelde misdadigers opgesloten werden onder de (niet 
nader gelokaliseerde) oude toren van het kasteel, terwijl 
personen die in hechtenis waren genomen wegens niet-beta-
ling van schulden en met betrekking tot andere burgerlijke 
zaken gekerkerd werden in een kleine zaal onder de grote 
trap die naar de galerij van het kasteel leidde. De auteurs 
baseren zich hiervoor op een rekening van de heerlijkheid 
van 1622-1624: "Declare ce compteur qu'iln'y a qu'une vieille 
tour ou est la prison criminelle ... Quant aux prisons civiles, 
qu'il n'y a qu'une petitie au dessoubs de la grande montée 
allant vers la galerie". 

De Potter F. en Broeckaert J., o .c , p. 65. 
Een ouder getuigenis van 1545-1546 vermeldt dat ene Pieter 
vanden Hole werd aangehouden en gedurende acht dagen 
binnen de toren en wallen van het kasteel gevangen gezet op 
water en brood. Pieters J., Heerlijke rechten in het Land van 
Zottegem in de 16de en 17de eeuw, in Land van Aalst, 
jaargang 25, 1973, nr. 1, p. 17. 
Toch mag uit de tekst van 1622-1624 niet zonder meer 
worden afgeleid dat de 'kleine' gevangenis zich bevond 
onder de open buitentrap, zoals die op de prent bij A. 
Sanderus wordt afgebeeld : immers, bij het archeologisch 
vooronderzoek werden geen sporen ervan aangetroffen en 
de kaart van Ph. de Dijn van 1629 beeldt op die plaats (nog?) 
geen grote trap naar de galerij af. Evenmin is uit de tekst af 
te leiden of het een grote trap betrof in het kasteel (op de 
plaats van de latere 18de-eeuwse bordestrap?). Nog minder 
duidelijk is de plaats waar de zware criminelen werden 
gehuisvest: men maakt gewag van een oude toren doch het 
lijkt niet waarschijnlijk dat hiermee de kleine torentjes bij de 
verdwenen noordvleugel werden bedoeld. Mogelijks was 
deze gevangenis ondergebracht in het voormalig poortge
bouw van de burcht: volgens ooggetuigen, zoals F. Watté, 
bevond zich in de walmuur, onder de bakstenen brugboog 
die de oude houten valbrug had vervangen, een doorgang die 
mogelijks naar de flankeertoren bij het poortgebouw kan 
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hebben geleid. De latere restauratie blijkt echter door het 
vervangen van de bakstenen constructie door een boog in 
natuursteen met deze oude getuige geen rekening te hebben 
gehouden. 

(102) De Ridderzaal werd verder afgewerkt en er werd een tocht-
portaal in de traphal geplaatst. Aan de stenen brug werd een 
ijzeren afsluiting aangebracht. 

(103) Het project werd ontwikkeld door de architectenbureau's De 
Vos & Kint en Van Acker, die respectievelijk instonden voor 
het gedeelte restauratie en het gedeelte infrastructuur en 
nieuwbouw. Onder meer werd voorzien het westelijk deel 
van de voormalige gracht tot tegen de stenen brug te over-
bouwen, terwijl een beglaasde gang een verbinding tussen de 
nieuwbouw en het kasteel zou vormen. 

(104) De inrichting tot bibliotheek vergde een aanpassing van de 
binnenruimten. Zo dienden onder andere enkele niet-oor-
spronkelijke scheidingswanden in het 19de-eeuws gedeelte te 
worden verwijderd. 

(105) Cfr. voetnoot 55. 
(106) Aangezien de inhoudelijke functie van de nieuwbouw geen 

enkele historische binding met het kasteel bezit werd geko
zen voor een eigentijdse invularchitectuur. Het concept dat 
tenslotte werd weerhouden was een postmodernistisch ont
werp met typologische reminiscenties aan een neoclassicisti
sche orangerie, volgens de ontwerpers goed te integreren als 
een bij een kasteel horend bouwvolume. 
Van den Bossche H., Restauraties. Zottegem, Egmontkasteel, 
in Monumenten en Landschappen, jaargang 3, nr. 3, 1985, 
Binnenkrant p. 4-5. 

(107) Aan het verzoek van het Bestuur voor Monumenten en 
Landschappen tot bijsturing van de gebreken werd recent 
door de Technische Dienst van de gemeente tegemoet geko
men door een voorstel om althans de onvolkomenheden 
inzake kleurstelling te verhelpen. In welke mate dit ook 
werkelijk zal gebeuren hangt evenwel af van een beslissing 
van het gemeentebestuur. 

(108) Bij het aan de stenen brug palend vak van deze muur is 
onderaan nog zandsteen verwerkt. 

(109) De taxussen en de bruine beuk (met een stamomtrek van 
circa 5,50 m) werden als monument beschermd. Verder zijn 
nog te vermelden: witte paardekastanje, tamme kastanje, 
gewone esdoorn, gewone accacia, Japanse notenboom, 
zwarte den, zilverlinde, palm en blauwe ceder. 

(110) Een plaasteren model van het standbeeld was in 1820 door 
beeldhouwer J. Calloigne vervaardigd en het voetstuk in 
1824 geplaatst. De Belgische Omwenteling van 1830, poli
tieke strubbelingen omdat in vrijzinnige kringen de figuur 
van Lamoraal van Egmont, slachtoffer van de katholieke 
Inquisitie, werd beschouwd als symbool van vrijzinnigheid, 
alsook budgettaire moeilijkheden van het gemeentebestuur 
verhinderden een spoedige realisatie zodat het tot 1872 
duurde vooraleer het beeld kon worden gegoten in de Usines 
de Tusey (Meuse) te Parijs en op de Markt op zijn voetstuk 
geplaatst. Van den Bossche N., Het Standbeeld van Lamoraal 
van Egmont, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 
1955-1956, p. 110-114. 

(111) Wij gaan ervan uit dat de inkomdeur zich in het midden 
bevond van een symmetrisch, uit vijf traveeën opgebouwde 
gevel. 

(112) Vermoedelijk werden bij de bouw van de nieuwe gevel de 
oude funderingen benut, namelijk de zuidmuur van de voor
ste kelderruimte die enigszins uit de as van de kasteelvleugel 
staat en waarschijnlijk van de vroegere burcht deel heeft 
uitgemaakt. 

(113) Bij de bouw van de nieuwe bibliotheekvleugel werd de linker 
wand van de gang doorbroken en werd de erbij aansluitende 
kamer met trappenhuis omgevormd tot één ruimte die met 
de nieuwe vleugel in verbinding staat. 

(114) Pilasters en moerbogen delen de gang op in vierkante vak
ken, overkluisd met in stucco uitgevoerde hangkoepeltjes. 
Boven de deuren zijn de door de schildbogen overspannen 
hoogvelden met een oculus geopend. De laatste twee gewelf-
jes werden reeds gedeeltelijk weggenomen uit hoofde van de 
gereconstrueerde gevelpartij van de 18de-eeuwse aanbouw. 

(115) Het lagere deel meet 10,20 m bij 7,80 m. De hoogte tot de 
kroonlijst bedraagt slechts 7,30 m tegenover de 10,80 m van 
de kasteelvleugel. 

(116) Onder andere het gedeeltelijk ontbreken van de zandstenen 
plint bij het lager noordelijk deel en de talrijke sporen van 
vermetselingen en verbouwingen aldaar laten zien dat hier 
op een niet nader te bepalen tijdstip annexen waren aange
bouwd. 

(117) Dergelijke doorgangen bleven ook bewaard in de muur van 
de Ridderzaal die op de 18de-eeuwse aanbouw uitgeeft. 

(118) Cfr. voetnoot 111. 
(119) Het oeil-de-boeuf rechls van de deur is niet oorspronkelijk. 
(120) De console waarop het balkuiteinde heeft gerust bevindt zich 

lager dan de bovendorpels van de ramen in de oostelijke 
gevel. 

(121) Vermoedelijk werd de 19de-eeuwse binnenaankleding in het 
noordelijk gedeelte gerealiseerd nadat in 1867 Ch. Vande-
mergel dit deel had aangekocht. 

(122) Van den Bossche N., De Restauratiewerken ..., o .c , p. 141. 
(123) Bij de heropbouw van het dak horen mogelijks ook de 

houten daklucarnes, twee bij de oostgevel en een bij de 
westgevel. Ook het klokkeruitertje dat zich op het dak van 
het meest noordelijk deel bevond doch wegens zijn slechte 
staat moest worden ontmanteld kan toen zijn geplaatst. 
Zowel daklucarnes als ruitertje worden afgebeeld op de 
tekening van L.J. Van Peteghem van 1853. 

(124) Voor de ramen palend aan de 18de-eeuwse inkompartij aan 
de oostgevel voorziet de restauratie evenwel aangepast 
schrijnwerk. 

(125) De optie van gekaleide en geschilderde gevelafwerking gaf 
aanvankelijk aanleiding tot enige betwisting. Het Bestuur 
voor Monumenten en Landschappen motiveerde zijn keuze 
als volgt : 
1 - Het schilderen van gevels en natuursteen werd in de loop 
van de eeuwen veelvuldig toegepast, niet uitsluitend met het 
oog op het wegwerken van allehande gebreken, doch ook 
om redenen van onderhoud en verfraaiing. Heel wat oude 
gebouwen getuigen nog van een dergelijke afwerking. 
2 - Het kaleien en schilderen laat toe de vervanging van 
baksteenparament, respectievelijk van natuursteen te beper
ken tot de ontbrekende of in zeer sterke mate beschadigde 
delen. 
3 - Deze afwerking verhindert dat na het hervoegen van 
metselwerk dat anders zichtbaar zou blijven een storend 
aspect ontstaat door een onregelmatig beloop en een wisse
lende dikte van het voegwerk, te wijten aan beschadigde 
steenkanten. 
4 - Kalei- en schilderwerk laten toe doorgaans harde en 
storende contrasten weg te werken tussen oud en nieuw 
parament, alsook vlekvorming en verkleuring die kunnen 
veroorzaakt worden door verschillen in waterabsorptiever
mogen bij natuursteen en steenherstelmortels. 
5 - In tegenstelling tot een kleurloze waterwerende gevelbe
handeling biedt schilderwerk een dubbel voordeel: mits een 
degelijk product wordt verwerkt is de duurzaamheid ook 
groter en er is een betere visuele controle mogelijk bij 
eventuele schade. 

(126) Bij de restauratie zal ook de bij de sloping verdwenen 
zandsteenplint over de volledige gevel moeten worden door
getrokken. 

(127) Ook werden enkele voorstellen van de ontwerpers, die 
hierdoor een eigentijds accent bij het monument wensten 
aan te brengen, niet weerhouden: aanvankelijk waren een 
drieledige arcatuur voor de erker in de Ridderzaal en een 
luifelconstructie boven de 18de-eeuwse inkompartij bij de 
oostgevel ontworpen. 

(128) Er werden door Moderne Renovatie Technieken n.v. drie 
stalen geplaatst met steenverhardingspreparaten op basis 
van kiezelzuuresters. Het onderzoek van kalklagen, metsel-
mortels, baksteen en de vochtproblemen in de kelder werd 
uitgevoerd door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum 
voor het Bouwbedrijf. Uit het onderzoek van de baksteen 
kon alvast worden besloten dat het parament zelfs aan een 
"zachte' reinigingsmethode geen weerstand kan bieden en 
dat, om een te omvangrijke en ingrijpende vernieuwing van 
de baksteen te vermijden, verharding en gekaleide en geschil
derde gevelafwerking de beste waarborgen tot conservering 
bieden. 
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De middeleeuwse burcht van Zottegem: 
feiten ... en meningen 

Dirk Van Eenhooge, B.M.L. 

De oude burcht van Zottegem geeft slechts moeizaam zijn geheimen prijs. Bij twee proef op gra
vingen (1986 en 1987) werden resten en sporen ontdekt van de burcht die het kasteel van de 
graaf van Egmont voorafging. Dit onderzoek leverde slechts zeer fragmentaire en onvolledige 
informatie op, die vooralsnog geen sluitende interpretatie mogelijk maakt. Geen opgravings
verslag dus, met overtuigende argumentaties en besluiten, maar eerder een denkoefening over 
middeleeuwse heren, hun veiligheid en, naar zal blijken, ook hun comfort. 

Fragment van een 16de-eeuwse baardmanskruik, waarschijnlijk afkomstig uit Köln (foto O. Pauwels) 
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Het onderzoek 

In totaal werden vier sleuven geopend; slechts in twee 
daarvan (sleuven 1 en 4) én in de meest zuidelijke 
kelder van het kasteel zelf, werden resten van de 
middeleeuwse burcht waargenomen. 

Gebouw I 
Van dit gebouw werden in sleuf 1 enkele overblijf
selen blootgelegd. Bovenop een zandleembodem 
(plan 3, nr. 18) werd daar een constructie opgetrok
ken, waarvan in de sleuf een 85 cm dikke muur (nr. 8) 
werd aangetroffen. Deze muur is opgebouwd met in 
kalkmortel gezette kalksteenblokken, rijk aan schelp
fossielen. De aanzet van deze muur bevindt zich op 
niveau + 51,7 m T.A.W. (Tweede Algemene Water
passing). De bouw van deze muur werd gevolgd door 
het aanbrengen van een nivelleringslaag (nr. 17) die 
bestaande niveau-verschillen in het bouwterrein 
moest opheffen. Nabij de oostelijke rand van de sleuf 
wordt de muur onderbroken door een deuropening; 
ten zuiden hiervan werden de resten van een trapje 
blootgelegd (nr. 16). Tegen de noordzijde van de 
muur is een 50 cm hoge muurbank aangebouwd (nr. 
8b), die evenals deze zijde van de muur met een laag 
witte pleister is bekleed. De oorspronkelijke vloer 
(nr. 12) was slechts gedeeltelijk bewaard gebleven en 
bestond uit aangestampte aarde, overdekt met een 
pleisterlaag, op niveau + 50,6 m T.A.W. 

Deze bouwresten behoren tot de oudste bouwperiode 
(Ia) die tot op heden werd aangetroffen. Het archeo
logisch materiaal dat ermee kon geassocieerd worden, 
was uiterst schaars: één fragment van vroege oxide
rend gebakken ceramiek en twee randfragmenten van 
vroege reducerend gebakken ceramiek. Eén hiervan 
(plan 7, nr. 2) behoort waarschijnlijk tot een kogelpot 
uit de tweede helft van de 12de eeuw (1). 

Teneinde een bijkomende datering te bekomen, werd 
een beroep gedaan op het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium om, waar mogelijk, via radio-
koolstofanalyse dit doel te bereiken. Een eerste staal 
uit de nivelleringslaag, bleek uiteindelijk té weinig 
houtskool te bevatten en was dus onbruikbaar. Een 
tweede staal bestond uit kalkmortel van de muur. Dit 
staal werd door het K.I.K. geprepareerd en gemeten 
met een deeltjesversneller van de universiteit van 
Oxford, waarmee het K.I.K. een onderzoekspro
gramma heeft opgezet. Het resultaat was een gecali-
breerde ouderdom tussen 1045 en 1212, met de hoog
ste probabiliteitspercentages in de 12de eeuw. 

In een volgende periode (1b) werden enkele verbou
wingen doorgevoerd: de deuropening in de muur 
wordt dichtgemaakt met blokken Doornikse steen 
(nr. Sc); ten noorden van de muur wordt in dezelfde 
steen een rechthoekige pijler opgetrokken (nr. 7) en 

Situeringsplan van de opgravingssleuven (boven), en van drie gebou
wen van de middeleeuwse burcht (onder) (eigen tekening) 

het vloerniveau wordt lichtjes verhoogd, zowel binnen 
het gebouw (laag 12) als erbuiten (nr. 15). In geen 
van beide lagen werd archeologisch materiaal aange
troffen, zodat datering van deze faze niet mogelijk 
was. 

Tot een derde, eveneens niet gedateerde periode (1c) 
behoort nog een tweede nivelleringslaag (nr. 14) 
buiten het gebouw, met een gedeeltelijk bewaard 
gebleven bakstenen vloer en brandsporen. 

De introductie van de pijler in het gebouw duidt op 
een verbouwing, waarbij een vroegere vlakke, waar-

Pagina rechts: De resten van gebouw I; opmetingsplan, en een zicht vanop de noordelijke walmuur (foto BML) 
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schijnlijk houten zoldering werd vervangen door een 
stenen gewelf (2). Ook het verplaatsen van de deur
opening kan hiermee verband houden. De aanwezig
heid van de pijler laat ons toe één afmeting van het 
gebouw te reconstrueren op 6,5 m binnenwerks (de 
noordmuur van het gebouw verdween bij de bouw 
van de latere walmuur). 

Uiteindelijk houden we van gebouw I een zeer frag
mentarisch beeld over. De geringe muurdikte laat ons 
evenwel reeds toe te veronderstellen dat dit gebouw 
in ieder geval geen defensieve functie heeft gehad. 
Voor verdere bespiegelingen moet ons verhaal echter 
wat meer gevorderd zijn. 

Gebouw II 
Een niet onbelangrijke plaats in dit verhaal speelt ook 
een tweede gebouw, alhoewel hierover nog minder 
informatie werd verkregen. 

In de tweede opgravingscampagne troffen we in sleuf 
4, tussen de funderingen van het latere kasteel, de 
1,26 m hoge resten aan van een pijler, opgetrokken 
in Doornikse steen én baksteenfragmenten. De fun-
deringsaanzet van deze pijler en de vroegere vloer 
bevinden zich respectievelijk op niveau + 50,5 en 
50,44 m T.A.W., op ongeveer hetzelfde niveau dus 
als in gebouw I. In de hierbij horende nivelleringslaag 
vonden we twee fragmenten van met loodglazuur 
bedekte Andenne-ceramiek uit de 13de-I4de eeuw. 
Deze datering is dezelfde als die welke we, omwille 
van de aanwezigheid van baksteen, voor de pijler 
willen voorstellen. Daar in de sleuf verdere sporen 
van het gebouw ontbraken, moet de vraag of de pijler 
behoorde tot het oorspronkelijke gebouw, dan wel 
tot een latere verbouwing, onbeantwoord blijven. De 
gemengde bouwmaterialen doen eerder een verbou
wing veronderstellen. In ieder geval situeren we 
gebouw II mét pijler in een derde bouwperiode Ie). 

De in Doornikse steen en baksteen uitgevoerde pijler van gebouw II 
(foto BML) 

Gebouw III 
Iets meer houvast bieden gelukkig de resten van het 
derde gebouw, die bewaard bleven in het zuidelijk 
gedeelte van de kelders van het latere kasteel. 

Het betreft een onregelmatig rechthoekige ruimte, 
binnenwerks 4,7 a 4,84 m breed en 5,64 m lang, 
opgebouwd uit grote kalksteenblokken zoals in 
gebouw I, en overdekt met een tongewelf in hetzelfde 
materiaal. Dit gewelf heeft nu een maximale hoogte 
van 2,2 m, maar de oorspronkelijke vloer bevindt zich 
een tiental cm lager, op niveau + 52 m T.A.W. 
ongeveer, dus 1,5 m hoger dan in de gebouwen I en 
II. De huidige toegang tot de kelder in de oostelijke 
muur is duidelijk niet oorspronkelijk, de opening in 
de noordmuur evenwel is zeker origineel. 

Opmerkelijk in deze doorgang, die nu naar de iets 
lager gelegen 15de-eeuwse kelders leidt, is een klim
mend gewelf en resten en uitbraaksporen van een 
(draai-)trap die vanuit deze ruimte omhoog leidde. 
Aan weerszijden van de doorgang bemerken we ver
der twee ondiepe nissen. Deze zijn de enige onderbre
kingen in de overigens volledige vlak afgewerkte 
muren. De noordmuur onderscheidt zich ook hierin 
van de rest van het gebouw, dat enkel in deze muur 
naast kalksteen ook Doornikse en ijzerzandsteen zijn 
verwerkt. 

Een eerste conclusie uit de studie van deze ruimte is 
dat deze zeker geen woonfunctie heeft gehad: van 
vensteropeningen of een schoorsteen ontbreekt elk 
spoor, terwijl het tongewelf dat op 60 cm boven het 
oorspronkelijke vloerniveau ontspringt, een uitge
breide circulatie binnenin de ruimte zeer bemoeilijkt. 

Van deze vaststelling naar de hypothese dat we hier 
in feite te doen hebben met de kelderverdieping van 
de vroegere woontoren of donjon van de burcht, is 
een betrekkelijk kleine stap, die we bovendien met 
andere elementen kunnen ondersteunen: De relatief 
zware (minimum 1,4 m brede) muren wijzen in de 
richting van een defensieve functie en komen overeen 
met de muurdiktes van andere donjons met vergelijk
bare afmetingen. 

Alhoewel aan deze ruimte geen woonfunctie kan 
worden toegeschreven, ligt de vloer 1,5 m hoger dan 
in de gebouwen I en II. Zelfs indien gebouw III op 
een hoger gelegen deel van het terrein lag (hierover 
later meer...), betekent dit nog altijd dat het erboven 
gelegen woonvertrek minstens 4,7 m hoger gelegen 
was dan de vloer in gebouw I ! Dit grote niveauver
schil doet ons dan ook onwillekeurig denken aan een 
donjon, waarvan een belangrijk kenmerk was dat de 
woonvertrekken en de toegang hoger gesitueerd 
waren dan het omliggende terrein. De woonvertrek
ken (gewoonlijk 2 a 3 verdiepingen) bevonden zich 
bovenop een al dan niet volledig ondergrondse en 
meestal met een tongewelf overdekte kelder, die als 
voorraadruimte dienst deed en waarin zich dikwijls 
een waterput bevond. De vertikale verbinding tussen 
de verschillende vertrekken gebeurde via ofwel hou
ten steektrappen, ofwel een draaitrap die in de dikte 
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van de muur was uitgespaard, ofwel een tegen de 
donjon aangebouwd traptorentje. 

In het gewelf van de Zottegemse kelder werden geen 
sporen van een vroegere doorgang gevonden, en ook 
van een in de dikte van de muur uitgespaarde draai-
trap is geen spoor te bekennen. Wel duiden de 
uitbraaksporen in de doorgang in de noordmuur erop 
dat de draaitrap zich buiten de muren van het gebouw 
voortzette, wat ook bevestigd wordt door het op deze 
plaats rechtlijnige verloop van het klimmend gewelf. 
Onvermijdelijk komen we dus uit op een aange
bouwde traptoren waarvan de werkelijke vorm (half
rond, vierkant of veelzijdig) enkel door onderzoek ter 
plaatse kan worden aangetoond. 

Het gebruik van de traptoren betekende in feite een 
verzwakking van de weerbaarheid van de donjon en 
komt dan ook relatief weinig voor (3). De meeste 

voorbeelden die we konden achterhalen betreffen 
dan ook latere voorbeelden of latere verbouwingen, 
te situeren in een periode (vanaf de 13de eeuw) toen 
de donjon niet langer het hoofdelement in de verster
king was en deze rol werd overgenomen door een 
beter uitbouwen van de beveiliging van de gehele 
burcht. 

In eigen land kennen we aldus de donjons van Meldert 
(XlIIb) waar de traptoren echter geen toegang ver
leent tot de kelder (4), van Herent (XIII-XIV) (5), 
Jemeppe-sur-Meuse (XlIId) (6), en van Havré (7) en 
Izier (8), twee niet-gedateerde donjons waarvan 
althans bij de laatste de traptoren uit de 15de eeuw 
stamt; een 15de-eeuwse traptoren vinden we eveneens 
bij de toren van Crupet (XIII) (9). 

Ook in het buitenland zijn voorbeelden aan te wijzen: 
in Nederland kennen we bijvoorbeeld de burcht van 

Noordelijke muur van gebouw III. De Doornikse steen in deze muur zou wijzen op een verbouwing van de oorspronkelijke donjon (foto 
O. Pauwels) 
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Gebouw III: plan en doorsneden van de bewaarde kelder (eigen 

Oostvoorne, met een donjon uit ca 1200, met een 
later aangebouwde traptoren (10); in Frankrijk von
den we enkele romaanse donjons met traptoren: bij 
de donjons van Chambois (11), Clermont (12) en 
Grez-sur-Laing (13) is niet altijd duidelijk of de trap
toren al dan niet een latere toevoeging is; ook de 
donjons van Pons (14), Padern (15), Le Blanc (16) en 
Auxances (17) zijn allen 12de-eeuws, met evenwel 
een later toegevoegde traptoren. 

Deze vaststelling doet ons nog eens terugkeren naar 
het uitzicht van de noordmuur van de kelder te 
Zottegem. Zoals reeds vermeld, vinden we enkel hier 
andere steensoorten dan de kalksteenblokken waaruit 
de rest van de kelder is samengesteld en die ons de 
bouw van de donjon doen situeren in dezelfde periode 
als gebouw I, namelijk in de 12de eeuw. Betekent de 
traptoren wellicht een latere verbouwing van de don-
jon, waarbij een bestaand verbindingssysteem vervan
gen werd door een nieuwe traptoren en de noordelijke 
muur volledig werd herbouwd? 

Indien deze hypothese door verder onderzoek zou 
kunnen bevestigd worden, zou dit betekenen dat we 
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tekening) 

de bouwgeschiedenis van gebouwen I en III kunnen 
gelijkschakelen: opgericht in periode Ia en verbouwd 
in periode Ib, toen aan comfort (traptoren) en meer 
luxe (gewelf in gebouw I) meer aandacht werd be
steed. De verleiding wordt dan ook heel groot om te 
pogen ook gebouw II in deze evolutie in te schetsen. 
Teneinde de lezer echter niet helemaal van streek te 
brengen, zijn we verplicht enkele stappen terug te 
keren en de funderingen voor deze denkoefening 
voldoende breed uit te bouwen. 

De burcht van Zottegem 

Een eerste stap is er een ter plaatse: een samenvatting 
van de verkregen informatie. De op heden gekende 
bouwresten van de burcht bevinden zich nabij de 
noordoostelijke, zuidoostelijke en noordwestelijke 
hoek van het terrein dat werd ingenomen door het 
latere kasteel. Dit doet ons vermoeden dat de vroe
gere burcht ruwweg samenvalt met het site zoals dat 
afgebeeld staat bij Sanderus, waarbij wel moet wor-
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den opgemerkt dat de oriëntatie van gebouwen II en 
III enigszins afwijkt van deze van het latere kasteel. 

We bekomen aldus als totaalbeeld een burcht van 
ongeveer 80 op 60 meter, met in de zuidoostelijke 
hoek de donjon, iets meer ten noorden een tweede 
gebouw, met middenpijler(s), en een derde soortge
lijk gebouw in het noordwestelijk gedeelte. Dit beeld 
kan, onder voorbehoud, vervolledigd worden met 
een brug en poortgebouw in het westelijk gedeelte. 

Volledigheidshalve moet hieraan toegevoegd worden 
dat dit een beeld is van de burcht zoals die zich 
ontwikkelde van de 12de tot de 15de eeuw. Om deze 
ontwikkeling beter te kunnen schetsen zijn we ver
plicht iets verder in de tijd terug te gaan en na te gaan 
hoe we vervolgens de beschikbare informatie kunnen 
situeren in de historische evolutie van de burchten
bouw in eigen land en in de ons omringende landen. 

11de - begin 12de eeuw: aarde- en houtbouw 
De heren van Zottegem worden voor het eerst ver
meld in 1083, wat doet veronderstellen dat er toen 

reeds een burcht kan bestaan hebben. Hierbij moeten 
we onmiddellijk afstand doen van het beeld van de 
grote grafelijke burchten, maar ons eerder een platte-
landswoning voorstellen die, eigendom van de lande
lijke kleine adel, omwille van de voortdurende militaire 
dreiging tot een versterking was uitgebouwd (18). 
In Vlaanderen kennen we aldus twee types van gemi-
litariseerde woning: het ringwalsite en de castrale 
motte (19). 

Het ringwalsite bestaat uit een woning of woontoren 
op een woonoppervlakte van 30 a 50 m doormeter, 
omgeven door een aarden wal en een buitengracht. 
Het tweede type, de castrale motte, is tweeledig en 
omvat als belangrijkste element de donjon of woonto
ren op een kunstmatig opgeworpen heuvel, tussen de 
20 en de 110 meter in doormeter en van 2 tot 16 meter 
hoog; de grootste oppervlakte wordt evenwel ingeno
men door het hierbij horende voor- of neerhof, 
waarop de economische activiteiten en het dagelijkse 
leven zich afspeelden; een kapel bevond zich even
eens op het voorhof. 
De oudste castrale mottes in Vlaanderen dateren uit 
het laatste kwart van de 11de eeuw, maar werden 
vooral opgeworpen in de 12de eeuw, toen dit nieuwe 
modeverschijnsel door de adel werd overgenomen. 
Hierbij werd soms een reeds bestaande toren of 
woning "ingemot" dit wil zeggen tegen het onderste 
gedeelte werd een heuvel opgeworpen en — eventu
eel — werd de woning tot een toren omgebouwd (20). 

Tot welk van beide types de versterkte woning van de 
heren van Zottegem behoorde, valt in de huidige 
stand van het onderzoek niet uit te maken. Wel willen 
we hier opnieuw wijzen op het grote niveauverschil 
tussen de (weliswaar latere) gebouwen I en III. Ligt 
de oorzaak hiervoor wellicht bij het bestaan van een 
vroegere motte, die bij de constructie van de stenen 
donjon gedeeltelijk werd genivelleerd? Voorlopig valt 
hierop geen antwoord te geven, maar in ieder geval 
kan deze vraag een leidraad zijn bij toekomstig onder
zoek. Vooral een archeologisch onderzoek van de 
bodemlagen onder de donjon zou hier uitsluitsel kun
nen verschaffen (21). 

De 12de eeuw: van aarden naar stenen burchten 
Vanaf de 12de eeuw zien we een toenemende verste
ning van de vroegere constructies: de houten donjon 
(soms op natuurstenen basis) wordt vervangen door 
een stenen gebouw; de meeste bijgebouwen blijven in 
hout, maar ook de weermuur wordt meer en meer in 
steen opgetrokken en vervangt aldus de aarden wal 
met houten palissade. 

In deze ontwikkeling speelden invloeden uit de omrin
gende landen een belangrijke rol en vreemde types, 
die aanvankelijk door bijvoorbeeld de graven worden 
overgenomen, komen uiteindelijk ook bij de kleine 
adel terecht. Vooral de ontwikkelingen in Frankrijk 
en Engeland hadden grote invloed. 

Zo vinden we in Vlaanderen een bij uitstek Engels 
type: de zogenaamde "shell keep", bestaande uit een 
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Boven: grijs aardewerk uit de 12de (nrs 1-2) en de 14de-15de 
eeuw (eigen tekening) 

Linkshoven: steengoed uit de 15de (nrs 1-5) en de 16de eeuw 
(eigen tekening) 

Linksonder: 15de-eeuwse schaaltjes en melkteilen in rood aarde
werk (eigen tekening) 

stenen weermuur met rond of veelhoekig grondplan, 
tegen de binnenzijde waarvan alle gebouwen waren 
aangelegd. Zeldzame voorbeelden in eigen land zijn 
Lanaken (22) en Rekem (23). Een Nederlands voor
beeld is de burcht van Kessel (24). Er is echter geen 
enkele aanwijzing dat de Zottegemse burcht tot dit 
type heeft behoord, maar integendeel wel tot het 
meest verspreide, de burcht met donjon, die hier 
dus hoofdzakelijk op Franse en Engelse types terug
gaat. 

Van de 12de-eeuwse burcht te Zottegem kennen we 
op heden twee gebouwen: de donjon in de zuidooste
lijke hoek van de versterking en een tweede stenen 
gebouw in het noordwestelijk gedeelte. In dit tweede 
gebouw kunnen we misschien de castrale kapel her
kennen, alhoewel slechts verder onderzoek hierover 
duidelijkheid kan brengen. Meer zekerheid biedt in 
ieder geval de positie van de donjon,alhoewel deze 
ingaat tegen het enigszins stereotiepe beeld van de 
donjon als centraal element van de versterking. 

Nochtans zijn er, zowel in binnen- als in buitenland, 
talrijke voorbeelden van 12de-eeuwse burchten waar
bij de donjon in een hoek of zelfs op de weermuur 
van de versterking gesitueerd is. Uit Engeland citeren 
we de burchten van Peyensey (25), Peveril (26), Coity 
Castle (27), Richmond Castle (28), Rochester (29), 
White Castle (30) en Portchester (31) aan; als Franse 
voorbeelden kunnen we Beaucaire (33), Maurrezin 
(34), Puylaurens (35), Arques-la-Bataille (36) en Vai-
son-la-Romaine (37) vernoemen. 
Een vroeg voorbeeld in België is de llde-eeuwse 
burcht van Viry (38); 12de-eeuwse voorbeelden zijn 
Mielmont (39) en Saine (40). 

Opvallend is eveneens het grote aantal latere burch
ten en kastelen waarbij een vroegere (12de - 13de-
eeuwse) donjon op één van de hoeken van het com
plex terug te vinden is. We zetten enkele voorbeelden 
uit eigen land op een rijtje: Jemeppe (41), Kobbegem 
(42), Nandrin (43), Ruyly (44), Saine (45), Sart (46), 
Streversdorp (47) en Walhain (48). 
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De situatie kan in sommige gevallen teruggaan op een 
vroegere situatie waarbij de donjon zich reeds in een 
hoek van de versterking bevond, of eerder een weer
spiegeling zijn van een latere ontwikkeling waarin de 
donjon steeds meer zijn woonfunctie verliest en om 
strategische redenen aan de rand van de burcht 
terechtkomt. 

Eind 12de en 13de eeuw: strategie en comfort 
Reeds op het einde van de 12de, maar vooral in de 
13de eeuw zetten zich in de burchtenbouw twee 
nieuwe tendenzen door, althans in Engeland, Frank
rijk en eigen land. 

Een eerste ontwikkeling is een verandering in het 
concept van de donjon. Deze bood uiteindelijk slechts 
een passieve verdediging, waarin men enkel kon 
proberen het beleg zo lang mogelijk uit te zitten. 
Volgens sommige bronnen zouden vooral de tijdens 
de Kruistochten opgedane ervaringen met Syrische 
burchten duidelijk gemaakt hebben welke de strategi
sche voordelen waren van een burcht die in zijn 
geheel defensief was uitgewerkt en waarin de donjon, 
geplaatst op de rand van de burcht, een actieve rol in 
de verdediging kan vervullen (49). In ieder geval zien 
we, vanaf het einde van de 12de eeuw, het ontstaan 
van burchten waarin de weermuur, het poortgebouw 
en torens langs de weermuur een belangrijke rol gaan 
spelen en waarin de donjon voor permanente bewo
ning minder belangrijk of geschikt wordt. 

De meest extreme voorbeelden hiervan zijn enkele 
burchten gebouwd door de Franse koning Philippe II 
Auguste, met als vroegste realisatie de koninklijke 
burcht van Dourdon uit 1220: een vierkant grondplan 
met de donjon op een hoek, maar van de muur geschei
den door een gracht en met de rest van het complex 
enkel door een valbrug verbonden (50). Dit type vond 
enkele navolgers in Zwitserland (bijvoorbeeld Yverdon 
(51)) en Engeland (Flint Castle) (52). Interessant hierbij 
is dat kon aangetoond worden dat deze beïnvloeding 
hoofdzakelijk een gevolg was van persoonlijke contac
ten van belangrijke burchtenbouwers (53). 

Hiermee lijken we ver afgedwaald van de bescheiden 
burcht van de heren van Zottegem. Toch had deze 
evolutie een tweede ontwikkeling op gang gebracht, 
die ook in de burchten van de kleine adel gretig 
navolging vond. 

Naarmate de buitenste verdedigingsgordel beter geor
ganiseerd en defensief sterker werd, was wonen bin
nen de burcht immers relatief veiliger geworden. Het 
gevolg was dan ook dat meer aandacht besteed wordt 
aan het wooncomfort: de onpraktische en zeker onge
zellige woontoren blijft weliswaar behouden als laat
ste toevlucht bij een overrompeling van de burcht, 
maar het dagelijkse leven speelt zich voortaan af in 
een afzonderlijke woning, opgetrokken tegen of vlak 
bij de donjon. 

Deze nieuwe stenen woningen hernemen veelal een 
zeer oude vorm: een zaalvormig gebouw waarin zowel 

een grote zaal (Latijn: aula; Engels: hall) als een 
kleinere kamer (Latijn: camera; Engels: chamber) die 
aan de heer zelf voorbehouden was. Ook de bijgebou
wen worden meer en meer in steen opgetrokken. 

Zowel in eigen land als in Frankrijk en Engeland zijn 
er voorbeelden te citeren van burchten waar hetzij 
donjon en woning gelijktijdig opgetrokken worden op 
het eind van de 12de eeuw, hetzij in deze periode een 
woning aan een iets oudere donjon werd toegevoegd: 
in Engeland bijvoorbeeld Ogmore (54), Richmond 
Castle (55), Conisbrough (56) en, rond de eeuwwisse
ling, Pembroke (57) en Kenilworth Castle (58); in 
Frankrijk zijn het paleis van de graven van Poitou te 
Poitiers (59) en verder de burchten van Nogent-le-
Rotrou (60), Gisors (61) en Commarque (62) uitste
kende voorbeelden. In eigen land vermelden we 
Bouillon (63), Ruly (64) en vooral Thy-le-Chateau 
waar op het eind van de 12de eeuw een prestigieus 
palatium aan de oudere donjon wordt toegevoegd 
(64). 

Deze ontwikkeling zet zich volledig door in de 13de 
eeuw. Zo voegt in Engeland King John zowel in 
Corfe Castle (66) als in de burcht van Dover (67) een 
groot zaalgebouw aan bestaande constructies toe. 
Ook in de grote Franse burchten Coucy (68), Blois en 
Montargis (69) is een groot zaalgebouw de blikvanger. 
In eigen land zien we dat zowel graven als kleinere 
adel de nieuwe trend volgen: het Gravensteen te 
Gent (70), de burcht van Kolmont (71), Hour-Hoyet 
(72), Marbais (73), Walhain (74) en Fontaine-l'Eve-
que (75) zijn voorbeelden van 12de-eeuwse burchten 
mét donjon waaraan in de 13de eeuw een zaalgebouw 
of bescheidener woning wordt toegevoegd, alsook de 
verdediging van het geheel verder wordt uitgebouwd. 

In Diest (76) en Veurne (77) daarentegen wordt de 
oude motte verlaagd en uitgebreid voor de bouw van 
een zaalgebouw. Corroy-le-Chateau (78) is dan weer 
een voorbeeld van een 13de-eeuwse nieuwbouw 
waarin donjon en woning gescheiden zijn en beiden 
deel uitmaken van een zwaar versterkte burcht met 
hoektorens en indrukwekkend poortgebouw. 

Hiermee is in feite een eind gekomen aan de evolutie 
van de donjon: in oorsprong een houten of stenen 
gebouw, waarin de aula of zaal, de "camera" of 
privé-appartement en de kapel verenigd waren; later 
wordt hieraan een militaire, verdedigende functie 
toegevoegd. Uiteindelijk blijft enkel deze functie aan 
de donjon verbonden, en worden de woonfuncties 
verplaatst naar afzonderlijke gebouwen. 

Das Lied der Deutschen 

De aandachtige lezer zal intussen opgemerkt hebben 
dat verwijzingen naar Duitse burchten zorgvuldig 
vermeden werden. Nochtans vertonen de keizerlijke 
burchten, prototypes van alle Duitse burchten, door 
de eeuwen heen de typische combinatie van donjon 
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(Duits: Bergfried) en zaalgebouw (Duits: Pallas), 
zoals bijvoorbeeld in eigen land het Ottoons castrum 
(10de eeuw) van Ename (79). Vooral de grote "Pfal
ien, Reichs- und Hofburgen" uit de 12de eeuw onder
scheiden zich door het indrukwekkende "Pallas" met 
zijn grote zaal en één of twee kapellen, en daarbij een 
meer bescheiden "Bergfried" (80). Deze typische aan
leg vinden we ook terug in de burchten van de kleine 
adel. 

Dat dit voorbeeld in Frankrijk, Engeland en eigen 
land aanvankelijk geen navolging vond, is niet zozeer 
te wijten aan geografische verschillen, maar weerspie
gelt veeleer een verschil in de maatschappelijke ver
houdingen: de Duitse burchten zijn in essentie ver
sterkte woonplaatsen, waar de nadruk ligt op het 
wooncomfort en de verdediging, gezien de relatief 
onafhankelijke positie van de adel ten overstaan van 
het centrale gezag, een secondaire betekenis had (81). 

In Frankrijk daarentegen en ook in eigen land, wordt 
de donjon al zeer vroeg het symbool van de bestaande 
machtsverhoudingen en dient vooral, naast de evi
dente militaire functie, om in een streng hiërarchisch 
georganiseerde feodale maatschappij, de sociale posi
tie van de bezitter aan te tonen en te benadrukken 
(82). Ook in Engeland, waar de eerste burchten 
opgericht werden door de Normandische veroveraars, 
blijft de burcht aanvankelijk vooral een dwangburcht 
(83) en wordt pas vanaf het eind van de 12de eeuw 
meer aandacht besteed aan het wooncomfort. 

Terug naar Zottegem 

Ook in de burcht van de heren van Zottegem menen 
we sporen van de hierboven geschetste evolutie te 
kunnen aanwijzen. 
Bij de bespreking van de gekende bouwresten plaat
sen we enkele verbouwingen in periode Ib, de tweede 
(gekende) bouwperiode. Er is vooreerst de verbou
wing van de donjon, waar het toevoegen van een 
traptoren, zoals bij andere voorbeelden, wijst naar 
het verminderen van het defensieve karakter van de 
donjon ten voordele van de buitenste verdedigings
gordel, wat meer aandacht voor het comfort mogelijk 
maakte. Ook de verbouwing van gebouw I (de ka
pel ?) waar een houten zoldering door een stenen 
gewelf werd vervangen, situeren we in dezelfde periode. 
Van gebouw II kennen we enkel één middenpijler, 
zodat speculaties over het oorspronkelijk uitzicht van 
dit gebouw onmogelijk zijn. Toch is de verleiding 
groot om hierin een zaalvormig gebouw te veronder
stellen dat, gezien de aanwezigheid van baksteen, ten 
vroegste in de 13de eeuw werd gebouwd of verbouwd. 
Gebouw II en de donjon bevinden zich dicht bij 
elkaar, zodat de vraag kan gesteld worden of de 
traptoren van de donjon ook niet de verbinding 
verzorgde tussen de donjon en de woning. Al deze 
veronderstellingen moeten echter door verder onder
zoek bevestigd of weerlegd worden. 
Over de buitenste verdedigingsgordel van de burcht 
ontbreken betrouwbare gegevens. 
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Uit het archeologisch onderzoek is alvast gebleken, 
dat zeker het noordelijk gedeelte van de burcht volle
dig verdween bij de bouw van het latere kasteel: de 
nieuwe walmuur loopt dwars door het vroegere 
gebouw I (zie plan 3). De noordelijke muur van dit 
gebouw verdween aldus volledig; op de restanten van 
de zuidelijke muur werd waarschijnlijk een nieuwe 
muur opgetrokken en een bijkomende fundering werd 
tegen de vroegere muur aangebouwd (plan 3, nr. 9). 
Tussen de nieuwe muren werd een minstens 1 meter 
dik ophogingspakket aangebracht (lagen nr. 10 en 6). 
Archeologisch materiaal uit de bovenste laag dateert 
van de 14de tot eind 15de eeuw, wat erop wijst dat bij 
de nieuwe aanleg het vroegere reliëf van het site 
gewijzigd werd, en hierbij oudere lagen werden afge
graven. 
Eenzelfde situatie constateerden we in sleuf 4, waar 
gebouw II bijna volledig verdween en een identieke 
ophoging als in sleuf 1 werd aangetroffen. Ook in 
sleuven 2 en 3, nabij de zuidelijke walmuur van het 
latere kasteel, werd een massieve ophoging waargeno
men tot op niveau + 51,4 m T.A.W., 1,6 m onder het 
huidige maaiveld. Indringend grondwater belette ver
der onderzoek. 

Uit de resultaten van dit onderzoek besluiten we dan 
ook, dat het zeer twijfelachtig is dat de situatie zoals 
bij Sanderus afgebeeld, nog referenties bevat naar de 
vroegere burcht. Overigens vertoont de zuidelijke 
muur op deze afbeelding een overdreven aantal 
torens, terwijl we bij het poortgebouw de vooruit
springende torens missen die we bij een oudere con
structie zouden verwachten aan weerszijden van de 
ingangspoort. 

Waarschijnlijker lijkt het dat deze afbeelding de over
blijfselen toont van het kasteel, dat volgens de figura
tieve kaart van het Land van Aalst (17de eeuw) een 
gesloten blok van vier vleugels vormde, maar in 1579 
zwaar door brand werd geteisterd. 

Hiermee zijn we echter voorbij het einde van ons 
verhaal gekomen. Rest ons enkel de naar voren 
gebrachte hypothesen nog even op een rijtje te zetten: 
— 11de eeuw: 

een bescheiden burcht met (houten) donjon, mis
schien op motte en met een aarden omwalling; 

— 12de eeuw: 
beginnende verstening met een in natuursteen 
opgetrokken donjon en castrale kapel; 

— eind 12de-begin 13de eeuw: 
verdere uitbouw van de verdediging van de burcht, 
met als gevolg meer aandacht voor het wonen 
binnen de burcht en het toevoegen van een stenen 
zaalgebouw; 

— verdere uitbouw van de burchtgebouwen tot in... 
— 1452, wanneer de burcht wordt verwoest, en 

naderhand volledig gesloopt wordt voor de bouw 
van het kasteel van de Egmonts. 

Aan toekomstige onderzoekers de benijdenswaardige 
taak om aan te tonen of deze hypothesen een bron 
zijn van instemming, ergernis of leedvermaak. 
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The Fortress and the Egmont castle at Zottegem 

The earliest text known that mentions the existence of a 
fortress in Zottegem, dates from the first quarter of the 
13th century. Carbon-dating, carried out at the occasion of 
recent excavations, has nevertheless proved that the eldest 
building period of the fortress goes back to sometime 
between the middle of the 11th and the beginning of the 
12th century. 
The existence of the fortress coincides with the houses of 
Zottegem, Edingen, Antoing and Melun and comes to an 
end in 1452 when the fortress was leveled to the ground 
after being taken by the troops of the Burgundian duke. 

The building of a castle on the site of what used to be the 
fortress, was started by the house of Luxemburg in the last 
quarter of the 15th century. This house carried the title 
"Lords of Zottegem" until the second quarter of the 16th 
century. They also formed the link between the late Gothic 
age and the early Renaissance, of which the castle showed 
the characteristics, as appears from a print in A. Sanderus' 
Flandria Illustrata (1641-1644). When the house of Egmont 
from North-Holland made their entry at Zottegem during 
the second quarter of the 16th century, the castle was given 
some more distinguishing Renaissance features. 
The hey-day of the castle is to be situated during the last 
quarter of the 15th and the first half of the 16th century. 
The execution in 1568 of Lamoraal, the main representative 
from the house of Egmont, heralds the decay of the castle, 
of which the adventures up till the 17th century will reflect 
this horrid period in the history of the Netherlands. After 
plundering and vandalism an attempt — only carried out 
partially — was made to repair and rebuild the castle. 
Hereafter the male lineage of Egmont ran out and the 
beginning of the 18th century the castle and posessions 
from the lord of Zottegem were transfered by marriage to 
the Italian Pignatelli family. The members of this house 
carried out some interior as well as ecterior alterations, but 
generally speaking one might say that the Pignatellis prefe-
red to conserve the Egmont-heritage. In 1767 the Lord of 
Zottegem decides to let the castle with the belongings out 
on a long-term lease. 

In 1819, after the interlude of the French occupation, the 
last of the Pignatallis decided to sell the castle together with 
all the land. 

Until 1957 and 1966, when the municipality respectively 
bought the northern and southern part, the Egmont-castle 
was in private hands. Provisional preparation works and 
some restoration were carried out under the authority of 
the municipality. Nevertheless, until the eighties of this 
century the castle gets somewhat less sublime functions. 
Finally the municipality decides to accomodate the local 
public library in it and a new library wing is added to the 
southside in a contemporary style, which as far as concerns 
the exterior, hasn't been appreciated by everyone. 

The Egmont castle, like the earlier fortress may have 
consisted of a closed block of four wings, although most of 
the iconographical sources we know only show — that is in 
the 17th century — a northern and an eastern wing with 
respectively to the west and the south, an entrance-bridge 
with gate-building and an exterior stairway. Still according 
to these iconographical sources there were some little, half 
or three quarter round towers on the walls of the castle. 

as reminiscences of the earlier fortress. By leveling up the 
courtyard sybstantially, the view on the former walls was 
largely reduced. 

On the medieval fortress only part of the donjon remains 
in the basement, as from the castle only the eastern wing 
is left, stripped of its late-Gothic double gallery as well as 
of the second floor. Of the walls only a part of the western 
one is left, and some remainders of the northern and 
eastern wall. THe little towers on the wall have all disap
peared but one. The moat, originally around the fortress, 
later surrounding the castle, gets gradually filled in from 
the 18th century on and what was left of the southern part 
is filled in definitively in 1927. 

Together with the restorations in the years before and 
following 1960 some hardly coordinated research and exca
vation works were carried out at and near the castle. 
During the restoration the aspect of the monument before 
and during the time of Lamoraal of Egmont prevails. The 
alterations dating from the 18the and 19th century were 
neglected most of the time. 

The result of this was that a lot of the original elements 
were lost and all attention went to modernisation rather 
than to the preservation and conservation in situ. A new 
restoration which has been proposed will try to rehabilitate 
some of the original elements where possible. It will also 
create the opportunity to do some research on the building 
history and archaeology. This present study will therefore 
only try to offer a status quaestionis, which might lead to 
further critical research of written sources and building 
historical and archaeological discoveries. 

The Medieval Castle of Zottegem 

Two excavation campaigns at the site of the 15th century 
castle of the Egmont family, revealed the remains of en 
earlier fortress. Three buildings were thus identified. 

Of Building I, only a wall fragment with doorway belongs 
to the first building period, attributed by radiocarbon 
dating of the mortar to the 12th century. Building II is 
represented only by a stone-and-brick pillar of a later date, 
whereas Building III was discovered in the cellars of the 
15th century castle: a cellar with barrel vault, both in 
sandstone masonry, and belonging to the same building 
period as Building I. 

Circumstantial evidence suggests that Building III was a 
"donjon" or keep, later enlarged by a small tower that 
housed a spiral staircase. 
Although the actual building remains are as yet too few and 
fragmentary to allow a proper reconstruction of the castle, 
an attempt is made at interpretation of the available 
evidence; this is done within the framework of the evolution 
of castle building in Flanders from the Ilth to the late 13th 
century. As this evolution was largely the result of influen
ces from neighbouring countries, the framework was expan
ded to England, France and Germany. 
This enables the author to formulate a series of hypotheses, 
which will be the theoretical model for guiding further 
investigations. 
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