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Samenvattende lijst cultuurgoederen die in de bescherming opgenomen worden

*

O.L.Vrouw van de Rozenkrans, onderdeel van het gelijknamig altaar (3.3.1.2 van de
studie)

*

schilderij Graflegging van Christus, ingewerkt in een nis in de lambrisering en
geschonken door J.B. Brutsaert (3.3.2.1 van de studie)

*

koorgestoelte (3.3.2.3 van de studie)

*

Beeldengroep van 10 gipsen beelden op consoles tegen de kerkwanden (H. Dominicus
van Guzman, H. Marcus, H. Johannes Evangelist, H. Antonius abt, H. Lucas, H. Matteus
met kind, H. Theresia van Avilla, H. Paulus van Tarsos, H. Appolonia, H. Petrus) (3.4.1
van de studie)

*

beeldengroep van 2 houten beelden met consoles (H. Barbara, H. Rochus) (3.4.2 van de
studie)

*

beeld van O.L.Vrouw van beveren met zuil en expositietroon (3.4.3 van de studie)

*

beeld van het H. Hart van Jezus met zuil en expositietroon (3.4.4 van de studie)

*

beeld van H. Brigida met zuil en expositietroon (3.4.5 van de studie)

diverse stavingstukken :
1 - uittreksels uit diverse kerkinventarissen (transcripties)
2 - uittreksels uit het register van inkomsten en uitgaven 1825-1877 (transcripties)
3 - uittreksels uit het Liber Memorialis (scans)
4 - inventaris kerkgoederen 1858 pastoor Platevoet (integrale scan)
5 - inventaris kerkgoederen 1884 (integrale scan)
6 - inventaris kerkgoederen 1910 (integrale scan)
7 - uittreksels uit het register kerkrekeningen 1825-1877 (scans)
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1

MONUMENTBESCHRIJVING

1.1

Beknopte bouwgeschiedenis

Kerkfabriek Sint-Audomarus

de

Er zijn diverse aanwijzingen dat Beveren in de 12 eeuw of vroeger reeds een kerk moet
1

hebben gehad, op een andere plaats gelegen . Omtrent 1240 werd door Willem van
Bethune, heer van Roesbrugge, de grond geschonken voor de bouw van de huidige
2

kerk . Allicht werd daar een laat-romaanse kerk opgebouwd met (hoofdzakelijk) gebruik
van ijzerhoudende zandsteen, wat men lijkt te mogen afleiden uit het feit dat in de
westgevel van de middenbeuk nog belangrijke muurdelen in metselwerk met
ijzerhoudende zandsteen bewaard zijn, evenals in de muurvoeten van de kerk, in
hergebruik.
de

De meeste publicaties dateren de bouw van de huidige hallenkerk in de 16
3

Evenwel zijn hiervoor geen rechtstreekse bronnen voorhanden .

eeuw.

In ieder geval lijkt,

zowel uit de variatie van het metselwerk – de venstertraceringen en -details in het
4

bijzonder – als uit de variatie in de uitvoering van de dakkappen anderzijds (overigens
5

wel alle verwant in type) dat de kerk eerder in een ruime periode werd opgetrokken en in
verschillende bouwfasen.

Ook het doorsnijden van het driehoekig venster in de eerste

torengeleding door het dak van de hoofdbeuk van het schip, wijst op een organische
groei. In de dakkap van de hoofdbeuk is nog een lagere dakmoet onder helling van
ongeveer 45° enigszins zichtbaar, wat er op wijst dat de vieringtoren een tijd lang nog
met de romaanse voorganger van het schip moet hebben bestaan. Verder zijn nog aan te
stippen : het merkwaardige verloop van de trappen - via een ingewerkte traptoren in de
zuidwestelijke steunbeer van het zuidtransept enerzijds en via een traptoren, uitwendig
aan de vieringtoren aangebouwd anderzijds (vanaf de eerste torengeleding) - en de
dakmoet van de dakkap van een eerdere middenbeuk tegen de westwand van de
6

vieringtoren zijn tevens even vele aanwijzingen dat de kerk niet als een gepland geheel
werd gebouwd maar organisch gegroeid in verschillende bouwfasen.
1

Liber Memorialis Eclesia Parochialis Ste Audomari in Beveren s/ Ysaram 1905 H. Dejonckheere pastor ; DESCHRIJVER Daniël,
“Het ontstaan van de kerkgebouwen in Beveren-IJzer”, in : Bachten de Kupe, jg. 36, nr. 5 (sep.-okt. 1995), p. 139-144;
DESCHRIJVER Daniël, Beveren-IJzer. De kerk door de eeuwen heen, Deel 1. De kerk en de bedienaars, s.l., 1996.
2
Zie vorige noot, de bron gaat terug op VANDE BUSSCHE E., Histoire de Rousbrugge-Haringhe en Flandre, Gent, 1866.
3
In diverse publicaties en geschriften (zie noot 1, [TERMOTE J.] Beveren aan de IJzer, kerk van de maand november 1994,
brochure, Beveren aan de IJzer, 1994) wordt de datum van 1451 vooruitgeschoven. Deze is gebaseerd op een opschrift op
een houten balk met datumopschrift “1751” en “als de kerke 300 jaren had gestaen is deze balcke in gedaen”. Dit werd
genoteerd exact 100 jaar later, in 1851, wanneer de desbetreffende houten balk door een metalen trekker werd vervangen. Het
lijkt ons in ieder geval weinig evident dat 1451 hierom een concrete bouwdatum zou zijn, en zo ja, met welk stadium van de
werkzaamheden zij dient te worden gerelateerd.
4
Er zijn evenwel ook verwantschappen : de vensters in de zuidelijke en noordelijke zijbeuken zijn het meest verwant in vorm en
door het gebruik van een gelijkaardige vorm kruisbloem als bekroning van de vensteromlijstingen. Andere verwantschappen
zijn minder uitgesproken : het gebruik van knoppen in de gotische omlijstingen van vensters en van motieven op
steunbeerfronten, op pinakels (koor noord, westgevel van de zijbeuken, vieringtoren, transeptarmen, evenwel diverse
detailvormen en materiaalgebruik), het gebruik van rode koppen als decoratief element in de vensteromlijsting (hoogkoor,
westelijke vensters van de zijbeuken). Er is overigens wel een treffende gelijkenis in vormentaal en uitwerking van de beide
transeptarmen.
5
Voor een eerste analyse van dit type dakkappen, zie : VANHOVE Dries, Sint-Victorkerk te Proven, motivatienota
beschermingsaanvraag, ongepubliceerde studie, Krombeke, 2012.
6
De dakmoet is slechts een weinig lager dan de huidige dakkap, met een iets geringere dakhelling; ze tekent zich slechts flauw
af tegen het metselwerk. Het is een aanduiding dat een oudere middenbeuk een tijdlang heeft bestaan samen met de
vieringtoren; omgekeerd is het een aanduiding dat het nieuwe schip allicht laatst werd gerealiseerd. Dit lijkt overeen te
stemmen met de relatieve chronologie van de dakkappen – zie verder in het corpus.
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Voor zover een relatieve chronologie op de huidige kennis van het type dakkap mogelijk
7

is , lijken we te mogen stellen : in eerste fase(n) : de dakkappen van het hoofdkoor en het
zuidelijk nevenkoor; in volgende fase(n) : de dakkappen van het noordelijke nevenkoor,
de noordelijke zijbeuk en de middenbeuk; in laatste fase : de dakkap van de zuidelijke
zijbeuk.

Figuur 1 : principetekening dakkap hoofdkoor

Figuur 2 : principetekening dakkap zuidelijk nevenkoor

7

Zie studie geciteerd in vorige noot. Een proeve van relatieve chronologie op verschillende aspecten werd hierin opgenomen.
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Figuur 3 : principetekening dakkap noordelijk nevenkoor

Figuur 4 : principetekening dakkap noordelijke zijbeuk

Figuur 5 : principetekening dakkap middenbeuk schip
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Figuur 6 : principetekening dakkap zuidelijke zijbeuk

de

In de 18
in

1761

eeuw vonden diverse werkzaamheden plaats. Het noordelijk nevenkoor werd

8

heraangekleed

in

stucwerk:

toevoeging

van

zuilen,

kroonlijst

en

gewelfbepleistering; het polygonaal kooreinde werd rijkelijker uitgewerkt terwijl het gewelf
meer westwaarts enkel een eenvoudige geleding kreeg door de toevoeging van een
gordelboog.
Waarschijnlijk in dezelfde periode werd ook het zuidelijk koor heraangekleed met een
gepleisterd gewelf, evenwel in een veel soberdere afwerking.
In 1779 sloeg de bliksem in op de spits van de vieringtoren. De bliksem veroorzaakte
heel wat schade aan de daken en aan de spits zelf, die ten gevolge hiervan werd
afgebroken en minder hoog heropgetrokken. Volgens eigentijdse getuigenissen werd
toen de spits van een hoogte van 26 meter teruggebracht tot een hoogte van ongeveer 9
9

meter .

8
Volgens DE VOS-STOCKMAN Agnes, ROOSE-MEIER Bernadette, VERSCHRAEGEN Hugonne, Fotorepertorium van het meubilair
van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Veurne, Brussel, 1975, is het datumopschrift 1761 ontdekt
omstreeks 1950 bij het herschilderen van de kerk.
9
“La flèche était fendue du haut jusqu’à la maçonnerie, le cimetière couvert d’ardoises et de planches. Les décimateurs durent
la réparer et au lieu d’une flèche de 90 pieds, on y met une de 30 pieds“ . Annalen geciteerd in Liber memorialis, op. cit., p.13.
Deze bron lijkt te suggereren dat (mede) door het talmen met herstel men genoopt was de spits te vervangen. Een brief van
koster Desodt maakt duidelijk dat de schade oorspronkelijk eerder beperkt was : deze betrof vooral de leien en bebording van
2/8 van de spits, met mindere schade op de andere vlakken van de spits. Deze aangehaalde bronnen wijzen uit dat het niet om
een stenen spits kan gaan, zoals tot tweemaal toe vermeld in [TERMOTE J.] Beveren aan de IJzer, kerk van de maand november
1994, brochure, Beveren aan de IJzer, 1994. Allicht is dit gestoeld op briefwisseling van de KCML (archief Onroerend Erfgoed
Brugge), waar bij de bespreking van het dossier van Louis Tulpinck de provinciale bouwmeester de mening toegedaan is dat
het, naar analogie van de andere kerken in Veurne Ambacht, om een stenen spits moet hebben gegaan. Ook de gravure op
het processievaantje lijkt dit tegen te spreken : zie de knik in de dakbedekking van de toren en de afwezigheid van hogels,
versus getekende hogels in de pinakels van het zuidtransept. Daniël Deschrijver lijkt dan weer aan te nemen dat de hoge
houten spits pas veel later is vervangen. Het betoog is echter onduidelijk (bedoelt de auteur wel of niet dat de spits in 1861 zou
zijn vervangen?) en lijkt onvoldoende op concrete bronnen te zijn gestoeld; een bron uit 1861 wordt aangehaald maar is niets
zeggend in dit verband. DESCHRIJVER Daniël, Beveren-IJzer. De kerk door de eeuwen heen, Deel 1. De kerk en de bedienaars,
s.l., 1996, p. 18-19.
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de

Figuur 7 : 17 -eeuws bedevaartszaantje van de Ieperse graveur Guillaume du Thielt
(Uit : Liber memorialis)

de

Figuur 8 : detail 17 -eeuws bedevaartszaantje
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In 1781 vraagt de toenmalige pastoor Bouden aan de zusters Victorinnen van de
ondertussen in Ieper gevestigde abdij O.L.Vrouw ter Nieuwe plant, een bijdrage voor de
10

bouw van een nieuwe sacristie . Minstens tot het eind van het ancien régime hadden de
11

zusters immers een bijdrageplicht in de kosten voor de kerk . Deze sacristie werd in
12

1784 gebouwd .
Zonder twijfel is de sacristie die op oude kadasterkaarten, o.a. de Atlas der Buurtwegen
de

(1840) is ingetekend deze laat 18 -eeuwse sacristie.
de

Er mag worden aangenomen dat, in weerwil van de vele 19 -eeuwse plannen voor een
nieuwe sacristie, de huidige sacristie nog steeds deze van 1784 is. Hoewel er gebruik
gemaakt is van rode baksteen, lijkt de gemetselde kroonlijst in gele baksteen ook wel in
de

deze richting te wijzen, evenals de 18 -eeuwse opdekdeur die toegang geeft tot de
13

de

kerk . Voor een goed begrip van de 19 -eeuwse (niet gerealiseerde) plannen is het
de

belangrijk te melden dat deze sacristie aan een behouden 15 -eeuwse inpandige
sacristie is aangebouwd en de toegang tot de nieuwe sacristie centraal in de oostwand
14

van het polygonale kooreinde is aangebouwd .

10

Liber Memorialis, op.cit. p. 15. M.b.t. de abdij O.L.Vrouw ter Nieuwe Plant te Beveren (Kalsijde)/ Roesbrugge en te Ieper zie
ook : Daniël DESCHRIJVER, De abdij O.L.V. ter Nieuwe Plant te Beveren-IJzer, s.l. s.d., Anselm HOSTE, De abdij O.L.Vrouw ter
Nieuwe Plant 1236-1986, Roesbrugge Dames, Ieper, 1986, Emile VANDEN BUSSCHE, Histoire de la commune de RousbruggeHaringe, Brugge, 1867.
11
Bijvoorbeeld in 1790 stonden de zusters in voor de herstelling van de daken van de zijbeuken van de kerk. De middenbeuk
was ten laste van de gemeente. Liber Memorialis, op.cit. p. 16.
12
Met nog twist tussen de pastoor en de overste van de abdij. De pastoor Bouden had van het klooster Sint-Sixtus kasten
gekocht, die niet binnen konden in de sacristie. Daarvoor liet hij op eigen kosten de vloer van de nieuwe sacristie uitbreken en
lager herplaatsen. De zusters, hierdoor ontstemd gezien dit risico’s inhield voor de bewaring van de kerkschatten, hebben in
1785, na het overlijden van de pastoor, de vloer opnieuw op de oorspronkelijke hoogte laten inbouwen. Liber Memorialis, op.cit.
p. 16.
13
De dakkap van de sacristie is evenwel recenter. Er zijn aanduidingen dat de kap verbouwd werd bij het openmaken van de
vensters in het polygonaal kooreinde (zie verder). Het gebruik van eikenhout en olmenhout voor het met zekerheid verbouwde
westelijke dakvlak komt overeen met de rest van de dakkap, waardoor kan afgeleid worden dat het volledige kapje toen
vervangen werd.
14
Michiel English wijst in een tweetal artikels, gewijd aan de Sint-Blasiuskerk te Krombeke, op het belang van de 15de-eeuwse
sacristie, aldaar in ongeveer gelijke vorm behouden gebleven. Van dit type sacristie, eigen aan rurale kerken en eigen aan de
streek, zijn immers niet zoveel voorbeelden bewaard. Couranter is dat de sacristie, als bewaarplaats van de liturgische
voorwerpen, een afzonderlijk volume is dat tegen de kerk aan wordt gebouwd. Bij dit type maakt de sacristie deel uit van het
gebouw zelf. Onderaan bevond zich de sacristie, die met zware kruisribgewelven is overkluisd; daarboven was een kapel
gelegen, die open was naar de kerkruimte toe. Zowel de dakconstructie als het houten gewelf liepen aanvankelijk door. Deze
oorspronkelijke opstelling van de kapel naar de kerkruimte toe is nog steeds behouden in de Sint-Audomaruskerk te Beveren
aan de IJzer; in de Sint-Blasiuskerk te Krombeke werd deze ruimte op de verdieping dichtgemaakt allicht voor de plaatsing van
het barokke zijaltaar van O.L.Vrouw van de Rozenkrans, uit de eerste helft van de 17de eeuw. English vermeldt verder ook de
kerk van Zerkegem (Jabbeke) als derde voorbeeld waar een dergelijke sacristie met bovengelegen kapel is bewaard. In deze
kerk heeft de bovenkapel ook geen verbinding (meer) met de kerkruimte. Michiel ENGLISH, artikelenreeks “Au marge du
Calendrier” in La Patrie, (vermoedelijk) 1934. HOOFT E. , BOONE B., CALLAERT G., DE BODT V., SANTY P. , Bouwen door de
eeuwen heen in Vlaanderen: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke,
Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Brugge, 2007, p. 262-264.
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Figuur 9 : Atlas der buurtwegen 1841 (versie © Giswest)

de

de

Figuur 10 : 18 -eeuwse sacristie, aangebouwd aan de 16 -eeuwse inpandige sacristie
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de

Figuur 11 : 18 -eeuwse sacristie : detail afwerkingen metselwerk
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de

de

Figuur 12 : 18 -eeuwse opdekdeur, doorgang van de 18 -eeuwse sacristie naar de 16 -eeuwse
inpandige sacristie

Volgens meerdere eigentijdse bronnen heeft het Franse bewind vanaf 1790 heel wat
nadelige gevolgen gehad. De kerk werd 11 maanden lang als kazerne gebruikt voor de
infanterie en cavalerie. Door het stoken van vuur in de kerk schoot van het interieur van
de kerk weinig over. Ook werden de klokken en loden goten van de kerk meegenomen,
15

het orgel vernietigd en de sierraden van de kerk geplunderd .
Na het concordaat van Napoleon zou de kerkfabriek slechts zeer beperkte middelen
hebben gehad, waardoor nodige herstellingen toen een zeer provisoir karakter hadden :

15

Belangrijkste bron is een passage in een register met inkomsten en uitgaven van de kerkfabriek 1825-1877 (kerkarchief
Beveren aan de IJzer), opgetekend tussen de boekhoudingen van jaren 1839 en 1840. Er dienen evenwel enkele
kanttekeningen hierbij geplaatst te worden. Met betrekking tot de klokken is in ieder geval een niet opgevuld hiaat in de
geschiedenis. Volgens een getuigenis van kapelaan (?) Desodt zouden drie klokken zijn geroofd met de Franse annexatie
(Daniël DESCHRIJVER, op.cit. deel 2, p. 2 – Deschrijver lijkt terug te gaan op een (handgeschreven ?) bron van pastoor
Masschelein in de jaren 1960 – het is onduidelijk of de aangehaalde 18de-eeuwse bron dezelfde is als in noot 9); evenwel waren
in de kerk twee klok aanwezig op het ogenblik dat de nieuwe klokken in 1864 (zie verder) werden geleverd. In de offertes is
immers sprake van ongeveer 625 kg terugnameprijs voor brons (zie ook noot 48). M.b.t. de altaren wordt ook duidelijk vermeld
in de 19de-eeuwse restauratiefasen dat in hoogkoor en nevenkoren hoge altaren worden afgebroken t.b.v. het openmaken van
de vensters. Gezien nergens sprake is van nieuwe altaren in de vroege 19de eeuw, is het waarschijnlijk dat toen de 18deeeuwse altaren werden afgebroken.
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dakbedekkingen van de kerk werden in stro hersteld, goten werden met tegels
16

uitgevoerd .

In 1809 wordt de communiebank in ijzer en koper als oud meubel overgekocht van
17

pastoor Neudt van Proven .

Vanaf 1836, onder pastoor Van den Bussche, werd aanvang genomen met de
heraankleding van de kerk.
In 1836-’37 wordt (een deel van) de kerk opnieuw betegeld met tegels in Doornikse
18

steen . Omstreeks 1839 worden er werken uitgevoerd aan het doksaal en het orgel : het
doksaal wordt met een plafond afgewerkt en geschilderd, het orgel werd geschilderd en
19

met twee engelen opgesmukt . Hetzelfde jaar wordt een nieuwe doopvont geleverd
door Elias Tiedryck; in 1841 wordt de kapel voor de doopvont gemaakt en gestuct,
respectievelijk door L. Verley en L. Vulsteke. Ook worden twee kasten gemaakt voor het
opstellen van de beelden van O.L.Vrouw en Sint-Audomarus.
20

Het orgel zou van 1839 dateren, en zijn gemaakt door Fr. Loret .

16

Brief van de kerkfabriek aan de koning van België september 1851. In dit schrijven wordt het kunsthistorisch belang van de
kerk in de verf gezet, en wordt de Franse bezetting aangehaald als belangrijkste reden waarom heden op financiële steun van
de Provinciale en nationale overheid beroep wordt gedaan om de kerk in orde te brengen (Kerkarchief Beveren aan de Ijzer,
bundel m.b.t. restauratiewerken 1862).
17
Liber Memorialis, op. cit. p. 37. Gebaseerd op ondertussen verdwenen kerkrekeningen. Dit is trouwens een vreemd
gegeven, gezien de kerk van Proven in 1802 is afgebrand en daar sprake is van grote schade. Zie VANHOVE Dries, SintVictorkerk te Proven, motivatienota beschermingsaanvraag, ongepubliceerde studie, Krombeke, 2012.
18
Register inkomsten en uitgaven van de kerkfabriek 1825-1877. Leverancier was Jacquelin uit Doornik, die ook instond voor
het leggen ervan.
19
Register inkomsten en uitgaven van de kerkfabriek 1825-1877, in 1837 en 1839.
20
Fiche Alveringem02-Sint-Audomaruskerk Beveren op http://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/orgel/95 . De enige
vermelding in het kerkarchief m.b.t. het nieuwe orgel is de volgende : betaald den heer pastor [i.e. E.H. Vandenbossche] tot
volle betaelinge van den nieuwen orgel de somme van 100fr in 1839 (register van uitgaven van de kerkfabriek 1825 e.v. –
kerkarchief Beveren). Dit wijst er naar alle waarschijnlijkheid op dat de pastoor zelf ingestaan heeft voor het aankopen van het
orgel en het betalen van het saldo. In hetzelfde jaar wordt Francis Blomme betaald voor het schilderen van het doksaal (85 fr)
en het doen maken en schilderen van twee engelen voor den orgel (46 fr.). Mogelijk gaat het om de twee engelen die heden in
het hoogkoor tegen de gewelfvoet zijn aangebracht. In ieder geval blijkt wel op een postkaart, vermoedelijk uit de jaren 1920,
dat de engelen in het hoogkoor toen daar reeds aanwezig waren.
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ste

Figuur 13 : vroeg 20 -eeuwse postkaart met het borstbeeld van St. Audomarus opgesteld in kast en de
voorganger van het huidige zuidelijke altaar (verzameling auteur).

In 1843 en 1844 wordt respectievelijk de lambrisering van het noordelijk en zuidelijk
21

nevenkoor gemaakt met geïntegreerde zitbanken . In de periode 1849-1852 worden de
biechtstoelen en de lambriseringen aan zuid- en noordzijde vervolledigd. Een nis in het
zuidelijke zijbeuk, met een schilderij van de grafaflegging van Christus werd geschonken
door J. Brutsaert.

21

Het eigenlijke meubel in rood noords dennenhout door Laureins Kerkhove uit Leisele; de kapitelen door P.J. De Vos,
‘beeldendraaier’. Deze laatste werden allicht uit lindehout gemaakt en geschilderd om eenzelfde tint te krijgen als de bijgetinte
lambriseringen. In het noordkoor waren de koorbanken bestemd voor het kerkbestuur, in het zuidkoor voor het
gemeentebestuur.
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Figuur 14 : noordelijke zitbanken (kerkmeesters)

Figuur 15 : zuidelijke zitbanken (gemeentebestuur)

Ondertussen maakt de kerkfabriek werk van een groot hersteldossier voor vieringtoren en
daken, met de bedoeling zich door de Provinciale overheid financieel te laten bijstaan.
22

In 1848 wordt een bestek opgemaakt door de Provinciale Bouwmeester Pierre Buyck .
In 1851 wordt een nieuw bestek opgemaakt door J.H. Wancour (?)

23

en Pieter Van den

Kerckhove. Er wordt voorzien in het bouwen van een gewelf en gaanderij in het zuidelijk
22

Mededeling van Jeroen Cornilly. Dit bestek wordt vermeld in briefwisseling van Pierre Buyck, doch is voor zover gekend niet
bewaard gebleven.
Onduidelijke handtekening. Diverse archieven beschikken over een versie van dit bestek (Kerkarchief Beveren aan de IJzer,
Gemeentearchief Alveringem Oud gemeentearchief Beveren, RAB Provinciaal Archief 3).

23
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transept, in het supprimeren van drie dwarse tussengoten, in het vervangen van de
houten balken in de kerk door ijzeren trekkers en in herstellingswerken aan de toren, o.m.
het vernieuwen van de loden goten en het herstel van de borstwering van de wandeling.

Aangezien deze werken, al dan niet met financiële tussenkomst van de hogere
overheden, gedeeltelijk worden gerealiseerd, wordt hier even dieper op de wijzigingen
ingegaan.
Bij de geplande wijziging van het zuidelijk transept zijn door dezelfde personen
tekeningen gemaakt. Een galerij wordt voorzien vanaf de traptoren in de ZW steunbeer
van het zuidtransept naar het vervolg van de traptoren in de NW hoek van het transept
(tegen de vieringtoren). Een nieuw gepleisterd tongewelf is dan ook voorzien, evenwel
24

niet of in gewijzigde toestand uitgevoerd .

De galerij is als een naar de kerk

openstaande passerelle voorzien, met een leuning. Allicht moet voorheen de overgang
van beide traptorens op een volledig analoge wijze gerealiseerd zijn, gezien de beide
(deur)openingen telkens aan de binnenzijde van de dakconstructie gelegen zijn, en dus
zeker zichtbaar in de kerkruimte. De doorgang werd in gewijzigde vorm geconstrueerd :
25

de doorgang werd achter de gewelflambrisering weggewerkt .

24

Het huidige tongewelf van het zuidelijk transept, gebouwd op ribben van 4 x 8 cm (hoogte x breedte) maakt geen deel uit van
de houten structuur van het dak, in tegenstelling tot de beuken en koren. De houten structuur bestaat uit sporenparen met
dubbele hanenbalken, waarbij de onderste hanenbalk in een fliering zijn ingepend. In tegenstelling tot de dakkappen van de
beuken en koren is deze fliering niet tussen makelaars ingelaten, doch draagt ze van de muur van de vieringtoren naar de
buitenmuur van het transept. De sporenparen zijn verder uitgerust met horizontale standzonen op een binnenste muurplaat,
opgelegd op de scheibogen van het transept, en met korbelen. De situatie in het noordtransept is volledig analoog. De
structuren van de gewelven zijn in de structuur opgehangen, met een as verschoven t.o.v. de nok-as. Het bestek uit 1851
voorzag in 12 nieuwe centerstukken (samengesteld uit planken gelijke dikte en te spijkeren) en een nieuw gepleisterd gewelf.
Er dient dus met verschillende mogelijkheden rekening te worden gehouden. a* De gewelven van de transepten werden
uitgevoerd omstreeks 1851 doch met een gewijzigde uitvoering (bebording i.p.v. bepleistering, hergebruik ribben i.p.v. nieuwe),
als vervanging van bestaande gewelflambrisering of als wijziging van een eerder open toestand. b* Bestaande gewelven
werden omstreeks 1851 behouden en enkel aangepast i.f.v. een nieuwe doorgang. In ieder geval is het ook onduidelijk of de
transepten, in tegenstelling tot de overige dakkappen van de kerk, oorspronkelijk wel dan niet een gelambriseerd tongewelf
hadden. Om verschillende redenen zijn we geneigd aan te nemen dat de hoger vermelde mogelijkheid a* minder waarschijnlijk
is : 1* uit de context blijkt dat het noordtransept in 1851 niet is aangepakt, hoewel voorzien was ook daar de dwarsgoten te
supprimeren; in 1862 zit dan weer geen lambrisering voorzien in het bestek 2* centraal in beide gewelflambriseringen lijkt een
houten trekbalk te zijn weggezaagd, naar analogie van de overige gewelven in de kerk.
25
Hetzij een aanpassing van het bestaande gewelf, hetzij een nieuw gewelf in deze vorm. Zie vorige noot.
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Figuur 16 en 17 : plannen geparafeerd door J.H. Wancour (J) (links RAB, PA3, rechts oud gemeentearchief
Beveren). Detail in inzet.

Tevens was voorzien in het supprimeren van drie dwarse zalinggoten in de kerk (NZde

oriëntatie). Uit de sporen van dakmoeten en uit de aanvang van de bewaarde 15 eeuwse sporenkappen menen we de toestand van de daken als volgt te kunnen
reconstrueren voor deze wijzigingen, cf. tekening hierna :
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Figuur 18 : Hypothetische reconstructie dakenplan, toestand 1800 (op basis van dakenplan
Monumentenwacht West-Vlaanderen)

Het dak van het zuidtransept werd in 1851 aangepast, evenwel zouden de dakvorm en
26

de goten van het noordtransept pas in 1862 worden uitgevoerd .

Uit de huidige

gebouwde context kan worden afgeleid dat de eindgevels van de zijbeuken en van het
noordelijk nevenkoor geen gemetselde muren kunnen zijn geweest, maar gemaakt waren
uit houten constructies, afgetimmerd met bebording en gedekt met leien.
De houten trekbalken werden volgens de rekeningen effectief in 1851 en in 1854
vervangen door nieuwe ijzeren trekkers. In ieder geval gaat het om de trekkers in de drie
koren.

De aanduidingen op het plan van Wancour (?) lijken alleszins te kunnen

aanduiden dat ook de houten balken van de hoofd- en zijbeuken en van de
27

transeptarmen toen zijn weggezaagd . Mogelijk zijn de trekbalken van de middenbeuk
reeds vroeger weggezaagd; zeker kregen de balkkoppen hier secundair een
28

opbevestigde versiering met bloemmotieven .
De herstellingen aan de toren van de kerk werden toen niet uitgevoerd. Ondertussen
werd duidelijk dat de schade steeds erger werd; in 1851 diende het metselwerk op de
29

klokkenverdieping zelfs te worden geschoord .

26

Dit maakt immers nog deel uit van het bestek van Pierre Buyck in 1860.
De zijbeuken telden elk 9 balken (2 strijkbalken inbegrepen), de middenbeuk 6 (alternerend balk en kopje), de transeptarmen
1, 4 in het zuidelijk en noordelijk nevenkoor en 3 in het hoofdkoor. Lode Declercq toont in zijn studie aan dat de houten
trekbalken in de drie koren (in 1851 vervangen door metalen trekkers) een latere toevoeging waren. De balken werden op een
gegeven ogenblik toegevoegd om de stabiliteit te verbeteren. De trekbalken zijn onderling doorverbonden, en dus gelijktijdig
aangebracht in de drie koren. Dit stoelt voornamelijk op vaststellingen in het zuidelijk nevenkoor, waar de balken naast de
blokkelen zitten en dus niets van doen hebben met de oorspronkelijke constructie. De primaire sporenparen en gewelfribben
zetten oorspronkelijk aan op slikblokkelen. (Lode DECLERCK, Sint-Audomaruskerk Beveren aan de IJzer. Materieel-technisch
onderzoek van de drie koorgewelven Augustus – Oktober 1999, ongepubliceerde studie, Antwerpen, 1999).
28
Voor de middenbeuk is de voormalige aanwezigheid van trekbalken onzeker en eerder punt van discussie geweest: de vlakke
balkeinden kunnen weggezaagde trekbalken zijn geweest, doch ook grote versierde blokkelen, met in oorsprong opgebrachte
versiering. Dit laatste lijkt de auteur wel minder waarschijnlijk, gezien het vreemd zou zijn alternerend een in de massa
gesculpteerd hoofd te hebben, en een blokkeel met versiering die niet in de massa is ingewerkt. Lode Declercq leek dit bij
studie van nabij nog te betwijfelen (Lode DECLERCK, op.cit., 1999). Ook Jules Coomans heeft deze vraag bestudeerd (zie
verder), evenwel weinig waarschijnlijk van dichtbij. Zo inderdaad houten trekbalken werden weggezaagd in de middenbeuk,
blijft nog de vraag of dit in 1851 gebeurde of in een vroeger stadium.
29
Briefwisseling in bundel ‘herstellingswerken toren 1862’.
27
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Figuur 19 en 20 : waarschijnlijk weggezaagde houten trekkers in de middenbeuk

Voor het herstel van de vieringtoren zijn bestekken van Provinciaal Bouwmeester Pierre
30

Buyck bewaard van 1854 en 1859 . Aan het laatstgenoemde bestek werd in 1860 nog
een tweede bestek gevoegd met diverse werken.
Voor het herstel van de vieringtoren was voorzien (bestek 1859) :
- het herstel van het metselwerk van de vieringtoren;
- nieuwe dekstenen en plaatselijk herstel van hoekstukken en lijsten in witte steen van
Saint-Saunien

31

(in 1854 was nog voorzien in blauwe hardsteen van Ecaussines);

- herstel van het timmerwerk van de spits in eikenhout; een nieuwe vloer ter hoogte van
de aanzet van de spits in rood noords dennenhout;
- nieuwe loden goten in de wandeling ter vervanging van de bestaande zinken goten.
Het toegevoegde bestek in 1860 voorzag in :
- herstel van baksteen metselwerk in de muurvoeten van de kerk, de steunberen, de
pinakels van het zuidtransept en de monelen van de westelijke vensters;
- herstel van natuursteen in steen van Creil

32

voor o.a. 200 hogels, topstukken pinakels

en kruisen;
- herstel van de lambriseringen van de houten tongewelven in het schip en het
herschilderen ervan;

30

Respectievelijk in het archief Alveringem, oud gemeentearchief Beveren, en in het kerkarchief Beveren.
Steensoort afkomstig van gelijknamig dorp ten noorden van Saintes en ten oosten van Rochefort (Fr).
32
Het is onduidelijk of deze steensoort effectief is gebruikt, gezien ze niet is vermeld in de rekeningen. Creil is een plaats 10 km
boven Chantilly (Fr) die een witte kalksteen levert. Het is ook gekend onder de (huidige) benaming pierre de Saint Maximin en
de (vroegere) benaming Saint Leu d’Essent. Vanaf halfweg de 19de eeuw wordt het een belangrijk product, zowel in het Parijse
Boulevards en als exportproduct naar Noord-Frankrijk. Voor België zijn de auteur maar enkele referenties bekend: het tympaan
van de inkompoort van het bisschoppelijk paleis in Brugge (1859) (www.vioe.be) en het Beursgebouw van Leon Suys te Brussel
in de jaren 1860 (BERGMANS Anna, DE MAEYER Jan, DENSLAGEN Wim, VAN LEEUWEN Wies (ed), Neostijlen in de negentiende
eeuw. Zorg geboden? Handelingen van het tweede Vlaams-Nederlands restauratiesymposium Enschede 3-4 september 1999,
Leuven, 2002, p. 177). Deze steen werd in 1858 gebruikt voor de venstermonelen van de nabij gelegen Sint-Victorkerk te
Proven (zie: Dries VANHOVE, Sint-Victorkerk te Proven. Motivatienota beschermingsaanvaag februari 2012, ongepubliceerde
studie, Krombeke, 2012, p. 18).
31
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- maken van twee ogivale gewelven op nieuwe houten ribben (cirkelstukken) en
33

gepleisterd, in beide transeptarmen ;
- het supprimeren van twee dwarse goten in het dak van de noordelijke transeptarm;
- een nieuw torenuurwerk.
34

Het werk werd in regie uitgevoerd door diverse uitvoerders, veelal uit de omgeving .
Vermeldenswaardig zijn de volgende uitgaveposten :
Beeldhouwer M. Meeuws uit Brugge wordt in 1861 betaald voor het leveren van 45
35

stukken in Rochefort (‘Rosefort’) steen voor de kroonlijst van de toren .
Beeldhouwer Henry Pickery uit Brugge wordt ook betaald voor diverse werken aan de
36

kerk, waaronder onder meer fleurons en een wit kruis in witte steen .
Er wordt een hoeveelheid van 3,625 m³ witte krijtsteen geleverd door dhr. Dieulot uit
37

Hordain .

De metselwerken, timmerwerken en schilderwerken gebeurden door

plaatselijke ambachtslui, respectievelijk Ferdinand Deswarte, Pieter Vandekerckhove

38

en

39

P. Boone . Carolus L. Dequecker maakte het nieuwe torenuurwerk in 1862.

33

Zie noot 24.
Het verzoek om de werken te mogen uitvoeren in regie en niet tegen totaalaanneming werd door de KCML, op bijzonder
verzoek van de kerkfabriek, toegestaan.
35
Gecombineerde gegevens van de uitgavenlijst (map werken aan de toren 1862 in het kerkarchief Beveren) en de kwitanties
(oud gemeentearchief Beveren), oktober 1861 totaalprijs 400,20 fr..
36
Een eerste uitgave in mei 1862 voor niet nader gemelde werkzaamheden, een tweede uitgave in juni 1862 voor het herstellen
van twee beelden in eikenhout, voor vier nieuwe fleurons en 1 kruis in witte steen (samen 328,50 fr.) en twee engelen in hout
(300,00 fr.) (oud gemeentearchief Beveren).
37
In de uitgavenlijst wordt dit gemeld als pierres d’Avesnes, waarvan Hordain een variante is.
38
Het gaat om dezelfde persoon die in 1851 het bestek voor de kerk heeft opgemaakt en tevens voor de uitvoering ervan
instond (timmerwerken). De kerkfabriek had Pieter Vandekerckhove ook naar voor geschoven als bouwkundige die zou instaan
voor de controle op de werken. In het bestek van Pierre Buyck wordt een uitgavepost voorzien voor de opvolging van de
werken. Deze uitgavepost komt niet terug in de lijst met uitgaven i.v.m. de werken in 1861-’62, doch het is aannemelijk dat
deze uitgavepost onder een andere rubriek diende te worden opgenomen. (Register beraadslagingen van de kerkfabriek 1859
e.v., map dossier der herstellingswerken van 1862 in het kerkarchief Beveren).
39
Het gaat om het schilderen en het vergulden van het gewelf van de ‘achterkerk’ (3 koren), van het Christus beeld, de troon
van O.L.Vrouw en de kornysse buiten de kerk. Uit dit laatste mag worden verondersteld dat de kroonlijst met florale motieven
in de toren van de kerk geschilderd werd uit overwegingen van duurzaam behoud en/of om de verschillen met de nieuwe
natuursteen te camoufleren. In de afrekeningsnota komen de volgende materialen voor : krijt, lijm, Blanc de neige, mastiek,
zwart, mordan en mixtion, olie, céruse broyée, kalk, vernis, droogsel, blauw, fijn wit in vernis gebroyeerd, 325 goud boekjes en 5
groen goud boekjes (kwitantie in het archief Alveringem, oud gemeentearchief Beveren).
34
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Figuur 21 : Van de figuratieve stenen fries rondom de vieringtoren werd in 1862 ongeveer een
tiende vervangen

Figuur 22 : Figuratieve fries rondom de toren. Florale motieven, maskers e.a.

Na deze werken aan de toren en in het interieur van de kerk worden enkele nieuwe
stukken kerkmeubilair besteld bij beeldhouwer Henri Pickery in Brugge. In 1863 maakt hij

14-04-2012

pagina 19

Sint-Audomaruskerk Beveren a.d. IJzer

diagnosenota
40

de nieuwe preekstoel .

Kerkfabriek Sint-Audomarus

In 1865 maakt hij het gedenkmonument voor de overleden
41

pastoor Cossey in natuursteen en pleisterwerk .
In 1865 beslist de kerkfabriek om een nieuw hoogaltaar te laten maken en de vensters
42

van het hoogkoor te vernieuwen, die allicht waren dichtgemaakt t.b.v. een hoger altaar .
43

De nieuwe vensters werden gemaakt door M. Duthoo in 1865 , de glas-in-loodramen
werden vervaardigd door Samuel Coucke uit Brugge

44

en het nieuwe altaar werd, samen
45

met twee nieuwe koorbanken, gemaakt door Henri Pickery in 1866 . In 1868 wordt het
46

hoogkoor geschilderd door kunstschilder Thibault Clarysse uit Rijsel .
Ook nog in 1863 worden de plinten van alle kolommen bekleed met gepolijste blauwe
hardsteen plaketten, die worden besteld bij M. Meeuws uit Brugge.

Figuur 23 en 24 : koorgestoelte en hoogaltaar, door Henri Pickery in 1866

40

Dit kostte 4000 fr. in 1863 (register kerkrekeningen 1825 e.v. – kerkarchief Beveren). Tevens is een overschrift van het
contract bewaard, waarin gestipuleerd wordt dat de uitvoering volgens goedgekeurd plan diende te gebeuren. De auteur van
het plan is niet vermeld; er kan allicht worden aangenomen dat Pickery zelf dit plan heeft afgeleverd (archief Alveringem, oud
gemeentearchief Beveren).
41
Dit kostte 450 fr. in 1865 (register kerkrekeningen 1825 e.v. – kerkarchief Beveren). Er werd beslist dit praalgraf te laten
maken in 1863 (register beraadslagingen van de kerkfabriek 1859 e.v. – kerkarchief Beveren) en hiervoor werd een niet verder
benoemd plan ter goedkeuring toegestuurd aan de KCLM (stukkenlijst KCML, archief Onroerend Erfgoed Brugge).
42
Kerkraad april 1865 (register beraadslagingen van de kerkfabriek 1859 e.v. – kerkarchief Beveren).
43
Uitgave van 300 fr. in 1865 (register kerkrekeningen 1825 e.v. – kerkarchief Beveren).
44
Kostprijs van 2200 fr. in 1867 (register kerkrekeningen 1825 e.v. – kerkarchief Beveren). Het programma omvatte : Christus
en de discipelen van Emaus (centraal), de H. Familie (venster NO) en Sint-Audomarus, Sint-Jan de Doper en Sint-Benedictus
(venster ZO).
45
Uitgaven van respectievelijk 2900 fr. en 2000 fr. (register kerkrekeningen 1825 e.v. – kerkarchief Beveren). Het hoogaltaar
werd gemaakt naar een plan van dhr. Verbeke uit Brugge. De bas-reliefs en de pinakels dienden in witte steen te worden
vervaardigd, de altaartafel in goed eikenhout (Kerkraad mei 1866 - register beraadslagingen van de kerkfabriek 1859 e.v. –
kerkarchief Beveren).
46
Volgens pastoor Dejonckheere in Liber Memorialis, op.cit., p. 45. Deze uitgavepost werd echter niet teruggevonden in het
register van uitgaven.
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Figuur 25 (links) : preekstoel door Henri Pickery in 1863
Figuur 26 (rechts) : glas-in-loodramen door Samuel Coucke in 1865

Figuur 27 : naamtekening en datering glas-in-loodramen (Samuel Coucke, Brugge 1865)

De kerkfabriek beslist in 1866 om drie nieuwe klokken te laten gieten. Na diverse offertes
te hebben opgevraagd, beslist de kerkfabriek te gaan voor gietstalen klokken van de
47

sociëteit van Bochum (Westfalen, Duitsland) . Uiteindelijk werden vier klokken geleverd:
Sint-Audomarus (toon mi b, diameter 1,39 m, 1070 kg), Sint-Maria (toon fa, diameter
1,29m, 818 kg), Sint-Constantinum (toon sol, diameter 1,12m, 585 kg) en SintBenedictus, een schelklok (toon sol, diameter 0,6m, 105 kg). De klokken kwamen er ter
48

vervanging van twee bronzen klokken .
47

Een offerte werd ook gevraagd aan Druot. Tevens werd informatie aangevraagd over gietstalen klokken van het huis Jacob
Goltzer en cie (Unieux-Loire), verdeeld door firma Dutot in Parijs. De verdeler in België was P.J. Liem in Gent. (Bundel
briefwisseling m.b.t. nieuwe klokken in 1868 – kerkarchief Beveren).
48
Een grote klok van 550 kg en een schelklokje van 30 kg (inventaris opgemaakt door pastoor Plaetevoet in 1857 – kerkarchief
Beveren).
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Architect Louis Tulpinck maakt in 1888, samen met zijn collega Michel Debraey uit
Antwerpen, een restauratieplan op voor het exterieur en interieur van de kerk. De
plannen voorzien, behoudens de restauratie van de bestaande kerkdelen, in :
- het supprimeren van de neoclassicistische lambriseringen in de kerk (1843-1852)
waaronder de doopkapel;
de

de

- het supprimeren van de 16 - en 18 -eeuwse sacristieën;
- een nieuwe doopkapel ten noorden en nieuwe sacristie ten zuiden van de kerk;
- een nieuw doksaal en orgel in het zuidelijk transept, vanuit de bestaande traptoren
bereikbaar;
de

- het vervangen van de 18 -eeuwse gepleisterde koorgewelven door houten gewelven;
- (in een tweede ontwerp) het vervangen van de gewelven van de vieringtoren en van de
middenbeuk;
- een achthoekige scherpe torenspits;
- wijziging van de maaswerken van de kerk;
- opsmuk van de westgevel (rond venster met vierpas in de noordelijke zijbeuk,
maaswerk boven de inkompoort).
De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen vraagt het dossier te
willen opsplitsen in dringende werken en niet dringende werken, naast enkele
inhoudelijke bemerkingen, o.a. de vraag om het afnemen van het pleisterwerk in de kerk
49

verder te zetten .

49
Deze vraag is gestoeld op een misverstand. Bij het dossier van Tulpinck zaten diverse foto’s waarop plaatselijke
onderzoeken naar de bouwconstructie door de ontwerpers waren afgebeeld. De kerkfabriek wijst er in zijn antwoorden steeds
op dat het nooit de bedoeling was om het pleisterwerk af te nemen. De KCML zou nog lang aandringen op het afnemen van
het pleisterwerk van de kerk ten voordele van de zichtbare metselwerkconstructies; pas laat zou de kentering hieromtrent
komen. De KCML was daarnaast niet te vinden voor de nieuwe sacristie en doopkapel: nieuwe bouwwerken dienden te worden
vermeden. De provinciale bouwmeester is dan weer tegen de houten spits, gezien hij van oordeel is dat er oorspronkelijk een
stenen spits met vier arkeltorens op deze kerk aanwezig moet zijn geweest. Indien dit project behouden werd, dienden in ieder
geval de vier dakkapellen bescheidener te worden uitgewerkt en de vier beelden van de evangelisten op de hoeken te worden
achterwege gelaten. Tot slot meent de KCML dat het een gemiste kans is dat de houten balken niet worden teruggeplaatst en
de kort daarvoor geplaatste ijzeren trekkers niet worden gesupprimeerd als men de koorgewelven reconstrueert.
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Figuur 28: Plan Louis Tulpinck 1888 : grondplan (plannenarchief KCML, Onroerend Erfgoed Brussel)

Figuur 29 : Plan Louis Tulpinck 1888 : langsdoorsnede (plannenarchief KCML, O.E. Brussel)
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Figuur 30: Plan Louis Tulpinck 1888 : dwarse doorsnede viering (plannenarchief KCML, O.E. Brussel)

Figuur 31 : Plan Louis Tulpinck 1888 : dwarse doorsnede schip (plannenarchief KCML, O.E. Brussel)
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Figuur 32: Plan Louis Tulpinck 1888 : westgevel (plannenarchief KCML, O.E. Brussel)

Allicht omwille van het feit dat de kerkfabriek niet goed bij kas zat, gaat het project niet
door. Vanaf zijn aantreden in 1891 maakt de nieuwe pastoor E.H. Bayart opnieuw werk
van een lichtere vorm van de geplande werkzaamheden, waarvoor de architecten Alfons
Depauw uit Lokeren en Eugène Van Heede uit Brugge als nieuwe architecten worden
aangesteld. Evenwel wordt de kerkfabriek aangeklaagd door de erven Louis Tulpinck
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voor het niet betalen van de kosten voor het opmaak van de plannen; er wordt een
compromis voor betaling bereikt met de uitdrukkelijke voorwaarde dat de plannen voor de
50

op til zijnde restauratie kunnen worden gebruikt . Een bestek van augustus 1893, allicht
51

van architect Van Heede, wordt bewaard .
De werken voorzagen in :
- het vervangen van alle leien op de kerk, met uitzondering van een reeds eerder
vernieuwd deel op de noordelijke zijbeuk; het plaatselijk herstellen van leien op de
torenspits met hergebruik leien en nieuwe geglazuurde nokpannen met wel. Op oude
postkaarten is af te leiden dat de nieuwe nokpannen voorzien waren van een
leliemotief;
- nieuwe hanggoten uit zink en een nieuwe riolering;
- gedeeltelijk vervangen van kroonlijst in geprofileerde bakstenen;
- het aanpassen van de dakkap van de sacristie in functie van het openen van de
vensters in de absis van de H. Kruiskapel;
52

- nieuwe maaswerken en monelen van de vensters in Euville steen ; nieuw glas in groen
kerkglas; blauwe hardsteen (Ecaussines) voor de vensterdorpels:
- dekstenen van de afzaten van de steunberen in blauwe hardsteen;
- het afbreken van twee “schuilplaatsen” aan de ingang van de kerk.
De werken worden uitgevoerd door aannemer Lambert in 1896.
Pastoor Dejonckheere wenst in 1903 het werk van zijn voorganger verder te zetten met
de restauratie van het interieur. In de wetenschap dat dit hogere financiële bijdragen
oplevert van de hogere overheden, spant hij zich in om de kerk geklasseerd te krijgen,
53

met resultaat, gezien de kerk in 1904 onder de derde klasse wordt opgenomen .
Ondertussen wordt een dossier, opgemaakt door architect Jules Carette uit Kortrijk,
goedgekeurd.
Het plan voorzag, opnieuw, in het verwijderen van alle houten lambriseringen en het
supprimeren van de bestaande sacristieën.
zuiden van het zuidelijke nevenkoor.

Een nieuwe sacristie werd voorzien ten

De scheibogen van de koren zouden worden

aangepast tot telkens een grote scheiboog.

Alle bepleisteringen in de kerk zouden

worden afgehakt en de gepleisterde gewelven van de koren vervangen door nieuwe

50
Het kerkarchief Beveren is zeer gestoffeerd met briefwisseling van Camille Tulpinck (broer van de ondertussen overleden
Louis Tulpinck) en architect Michel De Braey, enerzijds, en van E.H. Boudeweel, voorganger van E.H. Bayart, anderzijds. De
kerkfabriek en de vorige pastoor houden vol dat het initiatief om de kerk op te meten en een bestek op te maken er kwam op
aandringen van Tulpinck, niettegenstaande die was ingelicht over de precaire financiële toestand van de kerkfabriek. Een
akkoord zou zijn gemaakt onder het voorbehoud dat er geen honorarium verschuldigd was zo het niet tot een project zou
komen. Niettemin heeft het kerkfabriek het onderspit moeten delven, allicht na een rechtszaak (volgens het Liber Memorialis).
Het niet onaardige bedrag van 2000 fr. werd betaald aan de erven Tulpinck in 1894, toch 15% van de begroting voor het deel
‘dringende werken’.
51
Map met losse stukken over het kerkherstel, 1894-1907 (kerkarchief Beveren).
52
Enkel de binnenste monelen en het maaswerk werden vervangen. De buitenmonelen bleven in baksteen bewaard. De
monelen werden in de jaren 1960 opnieuw vervangen bij de restauratie van de glas-in-loodpanelen.
53
Onder andere werden Jan de Bethune en Charles Lagasse de Locht aangeschreven. Pas na een positief rapport van Adolf
Duclos en Jules Coomans, die de pastoor hiertoe bereid had gevonden, kwam er kentering ten voordele van een opname onder
de geklasseerde gebouwen (Liber Memorialis, op.cit., p. 53).
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eeuw gesupprimeerde balken waren voorzien om terug
54

te plaatsen, met inbegrip van deze van het schip .
In de besprekingen van het dossier komt meermaals de preoccupatie naar voor dat de
nieuwe sacristie niet te dicht tegen het kerkgebouw zou worden ingepland, om dit laatste
zo veel mogelijk te vrijwaren. Allicht is dit de reden waarom nieuwe ontwerpen voor de
sacristie worden opgemaakt.

54

Het project kwam ook op enkele opmerkingen vanwege de (correspondenten) KCML te staan : Aldolf Duclos meende dat de
oude overwelfde sacristie te behouden was. Bij de heraankleding van de scheibogen stelde hij voor om het model van het
schip te kopiëren. Bij het terugplaatsen van de houten trekkers werd best de oorspronkelijke indeling gevolgd. Carette voorzag
in het noordelijk en zuidelijk nevenkoor resp. 2 en 3 balken, terwijl dit er telkens 4 waren geweest. Er wordt ook een opmerking
gemaakt over het feit dat in het transept maar een horizontale rib voorkomt, terwijl er twee waren in de middenbeuk; het zou
beter zijn om het type van het transept te voorzien in de koren dan het (voorziene?) type van de middenbeuk. Tot slot waren er
nog enkele opmerkingen op de nieuwe sacristie: de puntgevels waren te stomp voorzien en dienden beter te worden aangepast
aan de gotische stijl, de ramen waren te modern en dienden van stenen kruisen te worden voorzien, evenals van diefijzers, er
werd best geen pleisterwerkplafond op latten voorzien en de goten werden best vervangen door vrije dakranden. Jules
Coomans van zijn kant betreurde dat de binnenbepleisteringen niet zouden worden hersteld voor alle baksteendelen en dat er
ook trekbalken waren voorzien voor de middenbeuk. In een later schrijven bevestigde Coomans dat er volgens hem nooit
balken aanwezig waren geweest in de middenbeuk. (Allicht werd deze laatste vaststelling niet van dichtbij uitgevoerd. Het lijkt
de auteur moeilijk om dit vast te stellen vanaf de begaande grond.) Briefwisseling KCML in het archief Onroerend Erfgoed
Brugge.

14-04-2012

pagina 27

Sint-Audomaruskerk Beveren a.d. IJzer

diagnosenota

Kerkfabriek Sint-Audomarus

Figuur 33 : eerste ontwerp van Jules Carette voor de restauratie van de kerk, 1906 (kerkarchief Beveren)

Figuur 34 (links) : tweede ontwerp van Jules Carette voor de sacristie
Figuur 35 (rechts) : derde, en in januari 1907 goedgekeurde, ontwerp van Jules Carette voor de sacristie
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Opnieuw zorgde de opvolging van pastoors ervoor dat de voorziene werken niet werden
uitgevoerd. E.H. Foulon, die in 1907 E.H. Dejonckheere opvolgde, meende dat deze
werken veel te kostelijk waren en bovendien onnodig. Daarenboven zou de kerkfabriek
zich nog aan hogere kosten mogen verwachten, om al het kerkmeubilair te vervangen dat
was voorzien om te supprimeren – uitgavepost die in het dossier nog niet was voorzien.
De pastoor was er voorstander van om het interieur enkel op te frissen met een nieuwe
kalkwitsel laag en om het stucwerk van de twee nevenkoren, die ten gevolge van het
openmaken van de vensters in 1891 te lijden had gehad, plaatselijk te herstellen. E.H.
Foulon tekent op dat in het zuidkoor daardoor zelfs een groot gat was ontstaan in het
gewelf, waardoor het enorm tochtte in de kerk.
Hoewel dit de pastoor op tegenkanting van de KCML, van de burgemeester en van zijn
voorganger kwam te staan, kon hij voet bij stuk houden en werden de werken effectief
55

hiertoe beperkt .
Het O.L.Vrouwaltaar werd in 1909 nog hergeschilderd. Enige tijd later, in 1918, wordt het
56

vervangen door een nieuw houten altaar, gemaakt door H. Dupont uit Brugge .
Mogelijk in dezelfde periode wordt ook het zuidelijk zijaltaar vervangen. In ieder geval
gebeurt dit tussen 1905

57

58

en 1944 . Op een eigentijdse foto in de collectie Provincie

West-Vlaanderen staat de volgende informatie m.b.t. dit altaar : het zou zijn gemaakt
door de gebroeders Alloo in Brugge, op basis van de volgende inspiratiebronnen : een
schilderij van Pourbus m.b.t. het altaar / een schilderij van Isenbrandt m.b.t. de
59

geschilderde medaillons en een beeld in Woesten voor het beeld van O.L.Vrouw .

55
Liber Memorialis, op.cit. Briefwisseling KCML (archief Onroerend Erfgoed Brugge). O.m. had E.H. Foulon moeite om de
reeds door E.H. Dejonckheere voor de restauratie ingezamelde gelden los te krijgen. De KCML eiste voor de nieuwe werken
wel nieuwe plannen en suggereerde dat Jules Coomans hiervoor zou worden ingeschakeld. Het feit dat geen nieuw dossier
werd ingediend wijst er waarschijnlijk op dat voor de opfrissingswerken in de kerk geen beroep op overheidssteun werd gedaan.
56
Volgens DESCHRIJVER Daniël, Beveren-IJzer. De kerk door de eeuwen heen, Deel 2. Het interieur van de kerk, s.l., 1996, p.4.
In ieder geval is de datum en schenkingsinscriptie “C. Feys-Callewaert 1918” op het altaar gebeiteld.
57
Foto 280NF18 F7990 – verzameling provincie West-Vlaanderen Tolhuis en ongedateerde postkaart Figuur 13.
58
Foto K.I.K. A62027.
59
Foto 280NF8 F7984. Voor Alfons en Oscar Alloo zie :
www.brugseverenigingen.be/geschiedenisbrugge/files/alphons_ALLOO.pdf
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Figuur 36 : foto collectie Tolhuis Provincie West-Vlaanderen - het altaar van het H. Sacrament
opgesteld in het kunstenaarsatelier van gebroeders Alloo (?). Het mariabeeld is nog niet
60
gepolychromeerd .

Na de Eerste Wereldoorlog waren kleine herstellingswerken nodig aan de kerk, onder
meer gezien de torenspits een tijdlang in gebruik was als uitkijkpost door Belgische
soldaten. Hiervoor werden de onderste twee meter van de leibedekking en bebording
weggenomen; nadien werd deze op voorlopige wijze hersteld door het aanbrengen van
61

bitumenpapier . Een bestekje van Jules Coomans in 1918 voorzag daarnaast ook in
herstellingen aan de galmborden, en beperkte herstellingen aan de goten en het
62

baksteenmetselwerk van de toren .
Vanaf 1937 worden opnieuw plannen gemaakt voor herstellingswerken aan de daken en
63

de vensters van de kerk .
Het bestek van 1942 voorziet in

64

:

- het herstellen van het baksteenmetselwerk en van het voegwerk van de kerk met
cementmortel

(voornamelijk

de

westgevel,

de

noordelijke

steunberen

en

de

vieringtoren);
- herstellingen in Euville steen (4 pinakeltoppen, de kruisen op de zijgeveltoppen en 55
delen van monelen);
- het wegnemen van de gepolijste marmerplaten op de kolomsokkels en het vervangen in
blauwe hardsteen;
- plaatselijke herstellingen van de glas-in-loodramen;
60

Vergelijk met foto K.I.K. A62027 (1944) waar de huidige polychromie wel reeds aanwezig was.
Liber Memorialis, op. cit., p. 76.
62
Map met losse stukken over het kerkherstel, 1894-1907 (kerkarchief Beveren).
63
Register beraadslagingen kerkfabriek 1936 e.v. (kerkarchief Beveren), kerkraad van april 1937. In de kerkraad van oktober
1938 is er sprake van het bisschoppelijk verzoek om een nieuwe sacristie te bouwen en om de kerk langs binnen te verfraaien
door het afkappen van het plaksel aan de muren en de pilaren. In juli 1941 is sprake van een dossier van Louis Verstraete voor
herstellingen van de buitenzijde van 59.586 fr.; in januari 1943 van een dossier dat 21.796 fr. zou kosten aan de buitenkant,
72.259 fr. aan de binnenkant en 21.135 fr. voor de sacristie.
64
Map : ontwerp van herstellingswerken aan de kerk (1941-1943) (kerkarchief Beveren).
61
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- het afschrapen van het pleisterwerk van de kerk;
- het uitbreiden van de sacristie met diverse nieuwe ruimtes (o.a. voor toegangssas en
plaatsen van een nieuwe brandkoffer);
- nieuwe lambriseringen in eikenhout tegen de kerkmuren, met boogvormige uitwerking
boven het zuidelijke altaar;
- een nieuw portaal, doksaal en buitendeuren in eikenhout;
- het herplaatsen van de doopvont;
- vernieuwen van de houten tongewelven en vervangen van de pleisterwerk gewelven
door houten tongewelven.
Na advies van de KCML

65

wordt het bestek aangepast door middel van een bijvoegsel,

waarbij Vaurion Roche claire wordt voorgesteld als natuursteensoort.

Voor de

kolomsokkels wordt voorzien de witte natuursteen blokken te herstellen i.p.v. ze opnieuw
te bekleden.
Het dossier werd niet uitgevoerd.

65
Advies werd gegeven na het inwinnen van advies bij architecten Verbeke en Jules Coomans. Voorkeur wordt gegeven aan
de vervanging van de Euville steen van de monelen in baksteen monelen, gezien men dit een minder geslaagde 19de-eeuwse
ingreep vond. Evenwel zou dit de kostprijs van het dossier te sterk opdrijven. De beschadigde platen aan de voeten van de
kolommen zouden best niet in Euville steen maar in Vaurion steen worden hersteld. Men wenst ook detailtekeningen van de te
vervangen pinakels, kruisen en fleurons. Verbeke en Coomans vinden het een verkeerde optie om het pleisterwerk in het
interieur te verwijderen; briefwisselend lid van de KCML Schaessens uit Sint-Idesbald juicht dit initiatief echter nog toe. Tot slot
wordt aangestipt om geen rond venster voor de sacristie te realiseren, maar om een bestaand dichtgemaakt venster te
heropenen. (Gezien dit dossier hoogst waarschijnlijk niet gerealiseerd werd, gezien de huidige toestand gelijk is aan de
toestand begin 20ste eeuw, kan met het dichtgemaakte venster alleen de ronde oculus worden bedoeld in de punt van de
oostgevel). Briefwisseling KCML (archief Onroerend Erfgoed Brugge).
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66

Figuur 37 : plan van Louis Verstraete uit 1937 (kopie)

66

Een A4 kopie van dit plan is opgenomen in een dossier van architect Philippe Pauwels in 1998 m.b.t. het vooronderzoek van
de kerk. De bewaarplaats van het origineel of de herkomst van het A4 (soort reproductie) is ongekend. Vraag van de auteur
dienaangaande aan genaamde architect bleef onbeantwoord. Het plan is ook, in geretoucheerde vorm (maten en bijschriften
gewist) opgenomen in [TERMOTE], op. cit. 1994.
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In 1961 wordt het zink in de wandeling van de vieringtoren voor het laatst vernieuwd door
67

Oscar d’Haveloose uit De Panne .

In de periode 1967-1975 kreeg de kerk een nieuwe restauratiebeurt, in drie fasen :
68

restauratie gevels, restauratie daken en restauratie interieur .
De restauratie van de gevels wordt uitgevoerd in 1967-’68 door de gebroeders
Vandekerckhove uit Ingelmunster. Alle glas-in-loodramen worden hersteld en de monelen
69

vervangen . De raambruggen worden vervangen in brons; het detail van de architect
wordt gevolgd, met de invoeging van een loden slabbe per paneel. Daarnaast zijn ook
herstelwerken uitgevoerd aan het baksteen metselwerk en aan de leibedekking van de
70

kerk .
In 1972-’73 worden de werken aan de daken uitgevoerd, door aannemer Wilfried
Beselaere uit Torhout. De volledige leibedekking wordt vervangen in nieuwe Belgische
leien (het bestek voorziet herkomst Herbemont of Warmifontaine). De volledige
dakbebording wordt vervangen in rood noords grenen van 1”, op een uitdikkingstructuur
om de sporenconstructies uit te rechten. Alle nieuwe nokken worden voorzien in lood. De
71

kilgoten en platte daken worden in zink vervangen , de zakgoten, de hanggoten en de
regenwaterafvoer van de kerkdaken worden vervangen in koper; een nieuwe riolering
wordt voorzien in gresbuizen. Er worden tevens isolatiematten op de gewelven
aangebracht.
In 1975 wordt het interieur van de kerk hergeschilderd door aannemer Verbrigghe uit
Oostrozebeke. Naast schilderwerk van muren en gewelven van de kerk en de sacristie,
72

wordt ook het houtwerk geschilderd en het pleisterwerk van het koor hersteld .

In 1968 wordt de elektriciteit in de kerk hersteld. In 1970 wordt het torenuurwerk en het
73

luiden van de drie grootste klokken geëlektrificeerd . Het nieuwe elektrische uurwerk
werd gestuurd door een moederuurwerk in de sacristie.
67

Archief Alveringem, oud gemeentearchief Beveren.
Van het dossier voor de eerste fase bleven enkel de 5 plannen bewaard gedateerd in 1961, van de tweede fase het bestek uit
1968 en twee detailplannen uit 1970 (m.b.t. de koperen hanggoten), van de derde fase een ongedateerd plan. (kerkarchief
Beveren – diverse mappen).
69
De monelen geplaatst in 1896 in Euville steen bleken immers in slechte toestand te verkeren. In een brief van briefwisselend
lid van de KCML A. Deschrevel wordt gemeld dat vele stukken uit de monelen zijn gesprongen. Deze monelen worden een
onverantwoorde 19de-eeuwse restauratie genoemd. Indien de ‘panelen’ (maaswerken) niet nog zo goed waren zou een
vervanging terug in bakstenen te verkiezen zijn (briefwisseling KCML – archief Onroerend Erfgoed Brugge). Aan de beperkte
verwering van de maaswerken op vandaag te oordelen meent de auteur dat het probleem met de monelen geenszins gelieerd
was met een mindere kwaliteit van Euville steen, maar uitsluitend met het roesten van de ijzeren raambruggen.
70
(Een groot deel van) de voorgevel werd hergemetseld, 1,85 m³ herstelmetselwerken aan de borstwering van de wandeling,
80,50 m² baksteenmetselwerk van de gevel wordt vervangen en 1780 m² hergevoegd. 1610 m² leien vervangen, de
uurwerkplaat wordt vervangen. Bij de meerwerken staat opgenomen : het afnemen en herstellen van twee hoektorens van de
voorgeel, het herstellen van het torenkruis, het afnemen en herplaatsen van de dekstenen van de wandeling, het plaatsen van
een torenluik, het verduurzamen van de bestaande dakconstructies, het hermetselen van de gevelafdekkingen in geprofileerde
baksteen. (Vorderingstaten in het archief Alveringem – oud gemeentearchief Beveren).
71
Dit is een minwerk t.o.v. de voorziene koperen uitvoering.
72
Map ‘schilderen kerk 1975’ (kerkarchief Beveren).
73
Map ‘clock-o-matic’ (kerkarchief Beveren). Reeds in 1955 was hiervoor een offerte ingediend, doch toen blijkbaar niet
uitgevoerd. (offerte in : Archief Alveringem, oud gemeentearchief Beveren).
68
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In 1994 vindt een onderzoek plaats van de houten tongewelven in de kerk, na een
gedeeltelijke instorting in het zuidelijk nevenkoor. De werken worden uitgevoerd, naar
ontwerp van architect Philippe Pauwels uit Kortrijk, door firma d’Hooghe uit Veurne
enerzijds en Lode Declerck uit Antwerpen anderzijds.
In 1996 wordt de houten wand van het inkomportaal onder het doksaal integraal
vervangen. Dit gebeurt door Roland Veryser uit Roesbrugge.

1.2

Gebouwbeschrijving

Figuur 38 : overzichtsplan Sint-Audomaruskerk Beveren (tekening auteur)

De Sint-Audomaruskerk is een oostelijk georiënteerde driebeukige hallenkerk met
centrale vieringtoren. Middenbeuk en zijbeuken zijn onderverdeeld in vier traveeën en
zijn overwelfd door houten spitstongewelven. Het gewelf van de middenbeuk is geleed
met houten ribben die een traveemaat bepalen, afwijkend aan deze van de wanden;
daarnaast is een bijkomende onderverdeling aangebracht door ribben in langse richting,
twee aan elke zijde van de nokrib. De gewelven van de zijbeuken hebben geen geleding
met ribben; enkel een nokrib is hier aanwezig. Een vroegere indeling in traveeën was
gerealiseerd door middel van de trekbalken van de primaire sporenparen; deze volgden
wel beter de travee-indeling van de wanden (acht traveeën in de kap). De transepten zijn
sterk geprononceerd in de kerkruimte en in de gevelgeleding. Ze zijn overkluisd met
houten tongewelven in NZ-richting. Deze tongewelven zijn geleed met een dwarse ribbe
en drie langse ribben : nokribbe en onderverdeling aan weerszijden ervan.
Het koor is in de gevels geleed in drie traveeën. De scheibogen hebben een tweeledige
onderverdeling.
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De koorgewelven zijn alle gepleisterd in de 18 -eeuw. De houten geprofileerde
nokribbe/hanenbalkfliering met sponning voor gewelfplanken is telkens nog integraal
bewaard en getuige van een vroegere houten gewelflambrisering, die werd verwijderd
i.f.v. het plaatsen van rinkellatten en de bepleistering. In het zuidkoor is aan oostzijde
een overwelfde sacristie ingebouwd als lager volume, dat erboven open blijft naar de
kerkruimte.
Behoudens de kolommen van het schip zijn alle wanden, inclusief dagkanten van
vensters, scheibogen en kolommen van het koor, gepleisterd.
De gevels zijn opgetrokken in metselwerk van gele baksteen. Diverse geveldelen,
waaronder de gevelplinten, zijn gemetseld in ijzerhoudende kalkzandsteen. Zij wijzen op
secundair hergebruik en op een romaanse voorganger van de kerk, met uitzondering van
de westgevel van de middenbeuk, die waarschijnlijk nog over oorspronkelijke romaanse
muurdelen beschikt.

Figuur 39 : westgevel van de Sint-Audomaruskerk

De vieringtoren en aangrenzende traptoren zijn tevens in gele baksteen opgetrokken.
In de gevels is natuursteen gebruikt voor de hogels en kruisbloemen in spitsen, pinakels
en druiplijsten boven de vensteropeningen. Vermeldenswaardig zijn tevens de
figuratieve fries in de vieringtoren en traptoren, en de bekroning van de vieringtoren. Het
oorspronkelijke natuursteengebruik is – opmerkelijk – deels in ijzerhoudende zandsteen
74

uitgevoerd en hoofdzakelijk in een witte natuursteen, hoogst waarschijnlijk krijtsteen .
74

Beide wijzen op recuperatie uit de vorige Romaanse stenen kerk. Het hergebruik van witte krijtsteen is tevens vastgesteld in
de Sint-Bartholomeuskerk te Pollinkhove. Het gebruik van witte krijtsteen in romaanse of vroeg gotische context is nog in situ
gekend in de vieringtorens van de Sint-Mildredakerk te Izenberge en Sint-Victorkerk te Proven, evenals in de torenaanzet van
de Sint-Niklaaskerk te Veurne. De herkomst dient waarschijnlijk gezocht te worden in de regio van Saint-Omer. (Dries
VANHOVE, Sint-Victorkerk te Proven, motivatienota beschermingsaanvraag, ongepubliceerde studie, Krombeke, 2012, Dries
VANHOVE, Restauratie van de Sint-Mildredakerk te Izenberge. Diagnosenota, ongepubliceerde studie, Heuvelland, 2007, +
herwerkte versie bouwhistorische nota bij het restauratiedossier fase 1 gevels en daken, Benoît DELAEY, Dries VANHOVE,
Restauratienota Restauratie toren Sint-Niklaaskerk te Veurne, ongepubliceerde studie bij restauratiefase 1, Brugge, 2007).
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Relatief veel natuursteen werd evenwel tijdens de 19 - en 20 -eeuwse
restauratiecampagnes vervangen door nieuwe natuursteensoorten (zie hoger).
Tijdens de restauraties werd ook natuursteen toegepast in de volgende geveldelen :
Euville steen voor de maaswerken en monelen (monelen in 1969 vervangen door een
nog niet gedetermineerde natuursteensoort, Massangis of Comblanchien) en blauwe
hardsteen voor de afzaten van de steunberen.

Figuur 40 (links) : zuidelijke zijgevel van de kerk
Figuur 41 (rechts) : opmerkenswaardig natuursteengebruik in de kerk : gebruik van ijzerhoudende kalkzandsteen
voor de hogels en driepasbogen in de onderste geledingen van de steunberen van de vieringtoren

De kerkdaken zijn zadeldaken met polygonale einden voor de drie koren, en gedekt met
natuurleien. De toren is bekroond met een relatief lage ingesnoerde achthoekige spits,
tevens met leibedekking.
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Interieurafwerkingen
De gewelven en de muren van het zuidelijk koor zijn afgewerkt met een stucdecoratie :
ionische gecanneleerde pilasters schragen een sterk geprofileerd hoofdgestel in het
polygonaal kooreinde. Dit wordt op zijn beurt bekroond door gewelfribben uitgewerkt met
75

bladmotieven. Deze zijn uitgestuct op de oorspronkelijke houten bolle gewelfribben .
Centraal in het oostelijke gewelfvlak is een afbeelding van de H. Geest uitgewerkt (duif
met stralenkrans).
De rest van het koorgewelf is vlak uitgewerkt, met twee decoratieve doch vlak
uitgewerkte gordelbogen in stucwerk.

Figuur 42 : aankleding van het noordelijk nevenkoor

Een beperkt kleuronderzoek werd in 1999 uitgevoerd op de gewelven. Hier is nog een
de

polychromie in lijmverf bewaard, mogelijk de oorspronkelijke 18 -eeuwse.
In het zuidelijk nevenkoor werd het gewelf eerder eenvoudig heraangekleed met
stucwerk. Twee van de vier ribben van de absis werden behouden; de vorm van het
gewelf werd rechtgetrokken wat mogelijk gepaard ging met een aankleding van de
de

76

wanden in de 18 eeuw . Het gewelf is halfweg geleed met een brede gordelboog
(omgaande profiellijst).

75

Lode DECLERCQ, op. cit., p. 7.
Zie hoger in noot 15. Er bestaat alleszins een vermoeden bij de auteur dat de zijaltaren de Franse verwoestingen hebben
doorstaan. Pastoor Foulon laat omstreeks 1909 de restruimte in dit gewelf dichtmaken, die er gekomen is ten gevolge van het
opnieuw openmaken van de vensteropeningen in 1892.
76
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Figuur 43 : gewelf van het zuidelijk nevenkoor

Op een foto uit 1944 is een spreukbanderol waar te nemen omheen een moeilijk te
onderscheiden motief. De spreuk luidt : Crux Ave Spes Unica (wees gegroet kruis, onze
enige hoop). Wellicht werd deze spreuk, die verwijst naar de ondergelegen
beeldengroep van de kalvarie, aangebracht tijdens de schilderwerken omstreeks 1909,
77

mogelijk dateert ze van ouder .

77

De kalvarie wordt in TERMOTE, op. cit. halfweg de 19de eeuw of nog vroeger gedateerd. Het opschrift lijkt in ieder geval
recenter te zijn.
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Figuur 44 : opschrift en afbeelding op het gewelf van het zuidelijk nevenkoor 1944
(foto © KIK, A62027 detail)

Figuur 45 : foto zuidelijk nevenkoor in 1912. Bemerk tevens de vermoedelijke restanten van een
oudere muurschildering, vrijgelegd op het NW muurvlak van de absis
(foto Provincie West-Vlaanderen 208NF18/F7990 – detail)
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Tijdens het vooronderzoek in 1999 kwam onder de uitgepleisterde uitdikking een
gesculpteerd blokeel te voorschijn met voorstelling van een schildknaap. Dit geeft een
zicht op de afwerking van het oorspronkelijke houten tongewelf.

Figuur 46 : gesculpteerd en gepolychromeerd blokeel in de hoek tussen O en ZO muurvlak van de
absis van het zuidelijk nevenkoor (foto Lode Declercq 1999).

In het hoogkoor werden de houten ribben en gesculpteerde koningsmakelaar in het absis
behouden, evenals de houten aanzetlijst met afwisselend kopjes en blokelen. De
gewelfvlakken werden hernomen in pleisterwerk, waarbij allicht (5) houten ribben werden
afgehakt en vervangen door een (1) gordelboog.
Uit het vooronderzoek uit 1999 blijkt dat op de houten elementen in het absis (met
de

uitzondering van de engelen) de oudste polychromie 19 -eeuws is. Op een foto uit 1912
de

is deze polychromie nog zichtbaar. Het gewelf is in de 18
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kalkverf gewit. Bij de engelen gaat de polychromie ook tot de 18
de

zijn de engelen afkomstig van een altaar dat in de 19

eeuw terug. Mogelijk

eeuw werd gesupprimeerd;

misschien gaat het om de gepolychromeerde engelenbeelden die ooit voor het orgel
78

waren voorzien .

Figuur 47 : foto gewelf hoogkoor met twee engelen in de absis

Figuur 48 : foto gewelf hoogkoor met figuratieve consoles

78

Zie noot 20.
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Figuur 49 : hoogkoor omstreeks 1968 (foto © KIK, M20305 Van Raefelghem)

Figuur 50 : hoogkoor omstreeks 1968, detail (foto © KIK, M20305 Van Raefelghem)
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Figuur 51 : hoogkoor in 1912 (foto Provincie West-Vlaanderen 336NF33/F7372 - detail)

In de middenbeuk en de zijbeuken zijn de houten gewelven bewaard en wit geschilderd.
Het vooronderzoek in 1999 wees uit dat in de middenbeuk het hout allicht ongeschilderd
79

was .

79

De huidige witte laag werd waarschijnlijk in de jaren 1970 aangebracht. Op de foto’s van het KIK uit 1944 lijkt het eerder te
gaan om de lichtgrijze onderliggende laag.
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Figuur 52 en 53: figuratieve console (links) en later tegen afgezaagde balkkop aangebrachte decoratie (rechts) in
de middenbeuk (foto’s Lode Declercq 1999)

Figuur 54 : afwerking van de middenbeuk in 1912 (foto Provincie West-Vlaanderen 336NF33/F7372)
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2.1

Metselwerk

2.1.1

kerkgebouw

Kerkfabriek Sint-Audomarus

Het baksteen metselwerk verkeert over het algemeen in een goede bewaringstoestand.
Plaatselijk is het voegwerk sterk uitgeloogd. Dit is voornamelijk in de volgende
geveldelen :
- de bakstenen spits van en de wanden van de traptoren, aangehecht aan de vieringtoren
- schuine delen in de vieringtoren
- afzaten van de steunberen en vensters aan de westgevel van de kerk
- afzaten van vensters aan de zuidgevel van de kerk.

Figuur 55 (links) : metselwerk van de traptoren, aanpalend aan de vieringtoren
Figuur 56 (rechts) : uitgeloogd voegwerk steunberen en pinakels westgevel

Vooral aan de noordkant is er een relatief sterke mosbegroeiing op de afzaten en op de
steunberen.
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Figuur 57 : uitgeloogd voegwerk op de afzaten van het noordelijk nevenkoor, mosvervuiling

De reeds vervangen natuursteen delen zijn in relatief goede bewaringstoestand. Vele
van de niet vervangen stukken in witte krijtsteen of in Balegemse steen zijn echter
verweerd : relatief veel hogeltjes zijn afgebroken, driepassen in de steunberen zijn
verweerd.
Indien een restauratie van de mestelwerken globaal zou plaatsvinden, is het aangewezen
deze delen te verharden en de meest verweerde stukken te vervangen.

Figuur 58 (links) : verweerde natuursteen in de hoektorens van het noordtransept
Figuur 59 (rechts) : verweerde natuursteen en barst in baksteenmetselwerk in de westelijke
hoektoren van het noordtransept
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Figuur 60 : verweerde natuursteen hogels in de traptoren van het zuidtransept

In het verleden hadden de puntgevels van de westgevel en van de transepten een kruis
in natuursteen als eindstuk. Deze zijn heden alle verdwenen. Er zou kunnen overwogen
worden om deze kruisen te reconstrueren en terug te plaatsen.
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Figuur 61 : kruisbloemen op de westgevels van de noordelijke zijbeuk en middenbeuk in 1944
(foto © KIK A62023 – detail)

Figuur 62 (links) : kruisbloemen op de westgevel van de zuidelijke zijbeuk in 1944 (foto © KIK A62023 – detail)
Figuur 63 (rechts) : kruisbloem op de puntgevel van het zuidelijk transept in 1944 (foto © KIK A62024 – detail)

2.1.2

sacristie
Het baksteen metselwerk van de sacristie verkeert over het algemeen in goede
bewaringstoestand. Een scheur werd nogal breed met een cementvoeg dichtgezet. Het
strekt tot aanbeveling deze scheur iets breder te hernemen en gewapend in te naaien.
In het voegwerk, voornamelijk aan zuidzijde, zijn diverse boorgaten van insecten, allicht
van de rosse metselbij (Osmia rufa).

Hoewel deze gaten bouwfysisch nog (niet)

problematisch zijn, zijn ze visueel wel wat storend. Er zou kunnen aan gedacht worden
om het voegwerk van de sacristie plaatselijk te hernemen.

Voor de bijenkolonie zou

desgevallend een nieuw verblijf kunnen worden voorzien in de vorm van een
geperforeerde houten blok of een kastje met rietstengels.
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Figuur 64 : metselwerk van de 18 -eeuwse sacristie – doorlopende barst

de

Figuur 65 : metselwerk van de 18 -eeuwse sacristie – insectengaten in het voegwerk

2.2

Gevelsluitingen

2.2.1

spitsboogvensters
Het natuursteen van de spitsboogvensters vertoont geen schade.

Doordat alle

middenmonelen vervangen zijn en nieuwe koperen raambruggen werden geplaatst
omstreeks 1970, is hier geen actie nodig.
2.2.2.

glasramen
De glas-in-loodramen werden alle geplaatst op nieuwe koperen raambruggen omstreeks
1970.
Aan de drie glas-in-loodramen van Samuel Coucke uit 1865 is diverse schade zichtbaar
aan de zwartschildering van kleine elementen, aan incarnaten en aan gele partijen.
Diverse kalibers zijn hersteld met breuklood.
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groot deel van de spreuk (‘Cogo Verunt sum in fracttione panis) vervangen t.g.v.
vandalisme.

Figuur 66 (links) : glas-in-loodramen Samuel Coucke : verwering in de incarnaten
Figuur 67 (rechts) : glas-in-loodramen Samuel Coucke : verwering in de gele partijen

Figuur 68 : glas-in-loodramen Samuel Coucke : verwering in de grisaille partijen

Het is aangewezen om de panelen van deze drie glas-in-loodramen uit te halen voor een
conserverende behandeling van de kalibers en om het glas in lood in museale opstelling
terug te plaatsen.

Door aan de buitenzijde gebruik te maken van gelaagd glas zal ook

het probleem m.b.t. vandalisme opgelost zijn.
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Figuur 69

2.2.3

Kerkfabriek Sint-Audomarus

: Principe van ontdubbelde beglazing met binnenventilatie

houten schrijnwerk sacristie
Het houten schrijnwerk van de sacristie verkeert nog in goede staat.

2.2.4

overig houten schrijnwerk
De houten luikjes, die toegang geven tot de zakgoot, worden best hergeschilderd.
De inkompoort van de kerk krijgt ook best opnieuw een nieuwe eindlaag, i.c. vernislaag.

2.2.5

galmborden
De leibedekking van de galmborden begint her en der uit te vallen.

Mogelijk is dit

gerelateerd aan een vernageling met ijzeren nagels.
Als gevolg daarvan is het hout van enkele galmborden reeds aangetast.
Het is aangewezen de galmborden uit te nemen, te herstellen en te vervangen waar
nodig, en met nieuwe leien te beslaan.
2.2.6

duivenwering
De huidige duivenwering houdt de duiven en andere vogels buiten.

Evenwel is de

duivenwering aan de galmgaten aan de binnenkant van de openingen aangebracht,
waardoor er nog wat vervuiling is van takken en mest.
Zo de galmborden worden uitgenomen voor herstel (zie hoger) is het aangewezen om de
duivenwering aan de buitenzijde van de openingen te voorzien : hiertoe worden UV vaste
en quasi onzichtbare nylon netten met maaswijdte van 30 x 30 mm aangebracht op een
roestvast stalen kabelsysteem.

80

Figuur overgenomen uit BERCKMANS, W., CAEN, J., “Het behoud van historische glasramen : buitenbeglazing als
conservatorische ingreep”, in Monumenten en Landschappen, jg. 15 nr. 6, november-december 1996.
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Figuur 70 : vervuiling van vogels op de klokkenverdieping

2.3

Timmerwerken en kapconstructies

2.3.1

algemeen - bereikbaarheid

In 2011 werden dakluiken geplaatst, zodanig dat men heden in alle dakkappen binnen
kan.

Er werd heden voorzien in een losse uitschuifbare aluminium ladder in de

noordelijke zakgoten. Deze worden in de toekomst best vervangen door vaste roestvast
stalen ladders.
Een reeds aanwezig luik in het dak van de sacristie is dichtgemaakt. Het zou dienen te
worden uitgerust met sluitwerk opdat het vlot open en dicht zou kunnen.
De dakkappen dienen uitgerust te worden met loopvloeren om een veilige inspectie en
onderhoud te kunnen bewerkstelligen.
De zolders van de toren en torenspits zijn vlot bereikbaar. Er kan wel gedacht worden
aan het plaatsen van een borstwering aan het mangat in de vloer van de torenspits, i.f.v.
de veiligheid.
2.3.2

algemeen - brandveiligheid
Gezien de vrijwel vrijstaande inplanting van de kerk is ze van buitenaf relatief goed
bereikbaar bij bluswerken.
Er kan desgevallend ook gedacht worden om een branddetectiesysteem, bijvoorbeeld
81

middels rookmelders, in alle zolders en torenverdiepingen in te bouwen .

81

Er dient te worden opgemerkt dat een dergelijk systeem, wil ze voor restauratiepremie in aanmerking komen, conform moet
zijn aan de bepalingen van omzendbrief ML10 van 19.11.2002. De inhoud van deze brief vindt men terug op
www.onroerenderfgoed.be of meer bepaald : http://www.onroerenderfgoed.be/nl/index.cgi?id=1055&nav=true.

14-04-2012

pagina 52

Sint-Audomaruskerk Beveren a.d. IJzer

diagnosenota

Kerkfabriek Sint-Audomarus

Een verbetering van de brandveiligheid zou ook kunnen worden gerealiseerd door het
brandvertragend compartimenteren van de vieringtoren.

Overslag tussen toren en

zadeldaken en tussen zadeldaken onderling zou hierdoor kunnen worden vertraagd.
Of dit gemakkelijk te realiseren is, dient nog te worden onderzocht : het ontdubbelen van
het luik naar de hoofdbeuk met een brandwerende deur is gemakkelijk realiseerbaar; het
plaatsen van een brandwerende deur in de toegang tot de tweede traptoren en het
plaatsen van brandwerend schrijnwerk in de driepasvormige vensters van de eerste
torenverdieping dient technisch te worden onderzocht.
2.3.3

kerkgebouw
De houten dakkappen tonen relatief veel aantastingen van meubelkever (Anobium
82

punctatum), al zijn deze mogelijk niet meer actief .

In de kap van de middenbeuk zijn

ook aantastingen van de grote klopkever (Xestobium rufovillosum) vastgesteld.
De

eerste

aantasting

oppervlaktebehandeling.

is

relatief

gemakkelijk

te

verdelgen

met

een

De tweede genaamde aantasting is veel moeilijker te

verdelgen.
Er wordt voorgesteld om gedurende een uitvliegseizoen de populatie en de activiteit in
kaart te brengen. In april 2012 werd hiervoor een lijmval met UV licht geplaatst in de
zolder. Er kan worden gedacht aan een warme lucht behandeling van deze zolder, maar
gezien hier geen stenen gewelven maar houten gewelven aanwezig zijn is de controle op
de uitvoering relatief moeilijk.

Na het verwijderen van de spijkerflensdekens, nodig om de initiële verdelging uit te
voeren, worden best niet opnieuw isolatiedekens aangebracht om voortdurend inspectie
en behandeling mogelijk te blijven maken.
Hoogst waarschijnlijk hebben de spijkerflensdekens er ook toe bijgedragen dat de
aantasting van grote klopkever in de middenbeuk zo goed kon gedijen : defecte goten
(vervangen omstreeks 2008) zorgden voor een vochtig en gunstig klimaat; de matten
zorgden dat de uitdroging bemoeilijkt werd.
De huidige isolatie is bovendien weinig efficiënt en de verwijdering ervan zal praktisch
weinig verschil maken. Bijvoorbeeld is op het gewelf van het zuidelijk koor maar een
helft geïsoleerd. De dekens zijn bovendien slordig versneden zodat enorm veel verlies is
op de wel geïsoleerde vlakken.
Ook is door de temperatuurmetingen aangetoond (zie verder) dat de temperatuur tegen
het gewelf beperkt blijft met de huidige stookwijze, waardoor de isolatie weinig nut heeft.
Inschrijver is daarnaast ook geen voorstander van een her-isolering op langere termijn,
gezien voor kerken de extra risico’s bij isolering niet opwegen tegen de potentiële
voordelen, met name :

82

Door de plaatsing van isolatiematten is het op heden moeilijk vast te stellen of de houten bebording nog actieve aantasting
vertonen.
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- het feit dat sommige isolatiesoorten water kunnen opnemen en bij een gebeurlijk lek
aan de dakbedekking dit pas veel later wordt opgemerkt, waardoor meer water in het
83

gebouw kan indringen, dat bovendien minder makkelijk kan uitdrogen ;
- het feit dat de gewelven niet meer aan visuele inspectie kunnen onderworpen.
Er wordt voorgesteld om alle isolatiematten op de gewelven te verwijderen. Hiervoor
zullen de dakvoeten moeten worden opengelegd op een hoogte van 50 tot 80 cm.
Gezien alle goten nog in goede bewaringstoestand verkeren, zullen deze stroken net
boven de gootslabben moeten worden opengemaakt. Alle zijgevels en kooreinden van
de kerk zullen hierom ook in stellingen dienen te worden geplaatst.
Minstens de gewelfbovenzijden dienen een preventief-curatieve oppervlaktebehandeling
te krijgen.
Er kan gepoogd worden de aantasting van de grote klopkever in de middenbeuk, met
84

injecties in te dijken .
In de killen van de beide transeptarmen zijn er enkele rotte balken ten gevolge van
vroegere insijpelingen. Deze dienen te worden vervangen.
Ook staan in het zuidelijke nevenkoor en transept diverse verbindingen open van de
sporenconstructie. Gezien de trekkers aldaar hun taak niet meer opnemen, dienen deze
verbindingen terug te worden hersteld.

Figuur 71 : losgekomen houtverbindingen in het zuidelijk nevenkoor

2.3.4

klokkentoren
De klokkentoren vertoont vooral aantastingen in de vloer van de klokkenverdieping : een
enkele ingerotte balk werd reeds ontdubbeld door een nieuwe. Een andere balk heeft

83

Voor een deel dient volgens de auteur dan ook de aantasting van grote klopkever (Xestobium rufovillosum) in de dakgoten
gerelateerd worden aan de isolatie die in de dakvoeten aanwezig was, waarbij de dakvoeten, na jarenlange lekkende zakgoten,
moeilijker konden uitdrogen.
84
Voor dit type behandeling kan geen sluitende garantie worden gegeven. Andere behandelingswijzen lijken in dit type kap
zeer moeilijk haalbaar. Een hittebehandeling lijkt omwille van het houten gewelf bij voorbaat zeer moeilijk controleerbaar. Een
gasbehandeling moet eerder op niveau van de volledige kerk bekeken worden. Methylbromide kan omwille van
veiligheidsvoorschriften niet meer gebruikt worden. Andere gassen op de markt (fosgeen of zwaveldifluoride) kunnen omwille
van de aanwezigheid van gepolychromeerd hout en omwille van het omzichtigheidsprincipe (nog) niet worden gebruikt. Er kan
wel op gewezen worden dat het vrijmaken van de dakvoeten (verwijderen van de isolatiematten) sowieso voor een minder
gunstig klimaat zal zorgen voor deze aantasting.
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aan zijn beide uiteinden een sterke aantasting van grote klopkever. Op deze verdieping
worden best de nodige herstellingen van de balkkoppen voorzien.

Figuur 72 : ingerotte balkkop in de vloer van de klokkenverdieping

2.4

Dakbedekkingen

2.4.1

algemeen – onderhoud en bereikbaarheid
Alle zakgoten zijn goed bereikbaar, met uitzondering van de zakgoot tussen hoogkoor en
zuidelijk nevenkoor.
Er wordt best een traject in vaste roestvast stalen ladders voorzien die overheen de
dakvlakken van het zuidelijke transept gaan, waardoor ineens ook daar enkele moeilijk te
bereiken hoeken bereikbaar worden.

2.4.2

dakbedekking in leien
De dakbedekkingen verkeren algemeen gesproken in een goede bewaringsconditie. Wel
dient de nodige aandacht te worden geschonken aan de leien met pyrietinsluitsels
(ijzerhoudende insluitsels in de natuurleien), een fenomeen dat zich vooral op de
zuidelijke dakvlakken manifesteert. Daar waar de insluitsels doorheen de volledige
leidikte gaan, worden de leien op langere termijn best plaatselijk vervangen in een of
meerdere onderhoudscampagnes.
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Ook dient aandacht te worden geschonken aan enkele plaatselijke minder behouden
onderdelen, zoals de kilgoten en de loodloketten. De vervanging van deze kan, waar
reeds nodig, best mee opgenomen worden in een dossier voor de herstelling van de
daken.

2.4.3

dakbedekking in metaalblad
Het platte dak van de sacristie werd onlangs in zink vervangen en verkeert in goede
bewaringstoestand.

2.4.4

hemelwaterafvoer
De regenwaterafvoer is praktisch integraal vervangen in koper en verkeert in goede
bewaringstoestand.

Enkel de zinken gootbekleding van de wandeling zal best ook nog vervangen worden.
Ze werd reeds meermaals met teer gedicht.
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Figuur 73 : reeds meermaals herstelde zinkbekleding in de wandeling van de vieringtoren

2.4.5

torenkruis
Het torenkruis is wat roestig.
Gezien echter de leibedekking van de torenspits in goede bewaringstoestand verkeert,
wordt voorgesteld vooralsnog geen actie te ondernemen.

2.4.6

bliksembeveiliging
De kerk beschikt niet over een bliksembeveiliging. Gezien de hoogte waarmee de kerk
en vooral de vieringtoren (ongeveer 35 m) boven zijn omgeving uittorent, is een
bliksembeveiliging geen overbodige luxe.
Er kan geopteerd worden voor twee systemen :
- een bliksembeveiliging op te nemen in een restauratiepremiedossier dat wordt behartigd
door de ontwerper
- beroep doen op de stockaanbesteding.

Hiervoor wordt de vakafdeling beveiliging van

Onroerend Erfgoed als ontwerper aangesteld en wordt er gewerkt binnen de context
van omzendbrief ML10 van 19.11.2002.
2.5

Interieurafwerkingen

2.5.1

kerkvloeren in steenachtige materialen
Behoudens her en der een gebroken zwarte tegel in Basècles verkeert de kerkbevloering
in een goede bewaringstoestand.
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In de kerk zijn diverse 17 - en 18 -eeuwse witmarmeren grafplaten in de vloerbekleding
ingewerkt. Doordat heden op diverse daarvan stoelen zijn opgesteld, zijn de
letteropschriften van bepaalde grafplaten nogal sterk verweerd.
Gezien de opstelling van stoelen in deze zone allicht niet strikt nodig is, is het beter om
ze in deze zones weg te nemen en deze zones zoveel mogelijk voor betreden te
verhinderen.

de

de

Figuur 74 : 17 - en 18 -eeuwse marmeren grafplaten in de zijbeuken

Zo nodig kunnen deze zones afgeschermd worden voor betreding met eenvoudige
afstandhouders in koord, te monteren op natuursteen blokjes, die los op de vloer kunnen
worden geplaatst.

Figuur 75 : voorgesteld systeem voor afscherming van de grafplaten,
te monteren op vierkante natuurstenen blokjes
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houten vloeren
De houten vloer van de eerste torenverdieping is sterk verweerd en heeft vele zwakke
plekken en gaten.

De vloer wordt best uitgebroken, de te hergebruiken planken

gesorteerd en aangevuld met nieuwe eikenhouten planken.
De vloeren op de hogere torenverdiepingen zijn in betere staat. Op de klokkenverdieping
is het klokkenluik gemaakt met planken van gelijke sectie als de overige planken,
evenwel zonder tussenplaatsing van kinderbalken en dus met een te grote overspanning.
Er wordt best voorzien in het aanpassen van dit klokkenluik d.m.v. plaatsen van losse
(uitneembare) kinderbalken.
2.5.3

sacristie
De sacristie is ooit, allicht in de jaren 1960 op een weinig gelukkige wijze herafgewerkt :
de zuidelijke buitenmuur werd bekleed met houten schrootjes, het plafond met Rockfon
plafondtegels en de vloer met linoleum.
Het lijkt aangewezen om de houten vloer terug vrij te maken en te herstellen en om de
gepleisterde wand- en plafondbepleistering terug in ere te herstellen.

de

Figuur 76 en 77 : interieurafwerkingen in de 18 -eeuwse sacristie

2.5.4

muurbepleistering en -beschildering
De verflagen laten op diverse plaatsen reeds los.

Er mag aangenomen worden dat

minstens de laatste schilderbeurt in 1970 met synthetische muurverf is gebeurd. Op
diverse hogere plaatsen is de verf reeds afgebladerd door vochtschade. Op de
vieringpijlers is de laatste verflaag ook reeds afgebladerd ter hoogte van de

14-04-2012

pagina 59

Sint-Audomaruskerk Beveren a.d. IJzer

diagnosenota

Kerkfabriek Sint-Audomarus

evenwichtszone van de capillaire vochtzone.

Het is in deze zone dat de zouten

uitkristalliseren.

Figuur 78 en 79 : afbladering en zoutdruk in de vieringpijlers

Figuur 80 : typische afbladering van synthetische verf in het zuidtransept

In functie van een betere vochthuishouding van de muren is het belangrijk om de
afwerkingen opnieuw dampopen te maken. Hierdoor wordt de synthetische verflaag best
afgenomen met solventen of (ecologische) verfstrippers en wordt opnieuw aansluiting
gezocht met de historische afwerking met kalkverf.
De zoutproblematiek op de vieringpijlers zal blijven bestaan.

De problematiek kan

worden getemperd door op de sterk zoutbelaste zones heel diep de voegen uit te halen
en te hervoegen met een zoutbestendige mortel.

Aan de problematiek zou slechts

helemaal (doch ook maar tijdelijk) kunnen worden geremedieerd door het aanbrengen
van

een

zoutbestendige

bepleistering

(type

‘Sanierputz’).

Gezien

dit

dikke

pleisterlaagsystemen zijn, kan deze oplossing hier niet weerhouden worden gezien de
ranke profilering van de bundelpijlers volledig te niet zou worden gedaan.
Er dient trouwens te worden opgemerkt dat de bepleistering op de meeste plaatsen is
verdwenen in de kerk en dat heden voornamelijk de baksteenstructuur onder kaleilagen
zichtbaar is.
Hieruit mag worden aangenomen dat betrekkelijk weinig historische afwerkingen zullen
aangesneden worden bij het afnemen van de synthetische verflagen.
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Figuur 81 : overgang gepleisterde – gekaleide zone (zijbeuk noord)

In de drie koren zijn wel nog pleisterpakketten aanwezig. Het vooronderzoek door Lode
Declercq in 1999 heeft zich enkel op de gewelven van de koren gericht.

De

aanwezigheid van historische afwerkingen op de wandvlakken is niet onderzocht.
Voor de drie koren zal, in samenspraak met Onroerend Erfgoed, misschien een klein
bijkomend vooronderzoek nodig zijn in functie van :
- onderzoek naar de aanwezigheid van eventuele oudere afwerkingslagen (bijvoorbeeld
de

de

de 18 -eeuwse in het noordkoor, de gekende 19 -eeuwse afwerking van het
hoogkoor);
- de mogelijkheid om de laatste synthetische verf af te nemen zonder schade aan
aanwezige oudere polychromieën;
- aard van de oudere polychromieën en hieruit volgend voorstel voor (dampopen)
verfsoort voor een nieuwe monochrome muurafwerking.

2.5.5

houten spitstongewelven schip
De laatste synthetische verflaag is op vele plaatsen aan het afbladeren. Onderzoek door
Lode Declercq in de middenbeuk in 1999 toonde aan dat onder de huidige synthetische
laag nog slechts twee oliehoudende verflagen aanwezig zijn, zowel op de bebording als
op de decoratieve delen van het gewelf (ribben, kopjes, …).

Dit wijst er op dat de

gewelven oorspronkelijk niet geschilderd zullen zijn geweest.
Hetzij wordt er gekozen om de gewelven volledig vrij te leggen en het hout met een
historisch type vernis (shellac vernis, damar vernis, …) terug af te werken. Hetzij wordt
de witte of voorgaande lichtgrijze kleur aangehouden met een nieuwe verflaag. Hierbij is
het minder belangrijk dan op de wanden om de synthetische lagen verwijderd te hebben.
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Zo enkel de loszittende verf wordt weggeschuurd, zal wel met een synthetisch systeem
dienen te worden verdergezet.

Figuur 82 : afbladerende verf op het houten gewelf van het noordtransept
Figuur 83 : afbladerende verf op het houten gewelf van de middenbeuk

2.5.6

gepleisterde koorgewelven
Ook hier bladert de synthetische verf af, en zal er moeten ingegrepen worden op de
laatste afwerkingslaag, alvorens een nieuwe kan worden aangebracht.
Het vooronderzoek bracht aan het licht dat de gewelven kleurrijk, doch met beperkt
aantal gepolychromeerde toetsen (ribben, figuratieve afbeeldingen, …) zijn afgewerkt, in
verschillende fases.
Gezien de zones met meer uitgewerkte polychromie gekend zijn, kan hetzij worden
geopteerd voor bijkomende vrijleggingen in de eigenlijke restauratie, hetzij wat bijkomend
vooronderzoek.
de

Desgevallend kan voor de koren geopteerd worden om zich te inspireren op de 18 eeuwse afwerkingen bij een nieuwe schilderbeurt, wat de kerk terug wat levendiger zou
maken dan het huidige wit. In voorkomend geval dienen ook de wanden van de koren
hierbij betrokken te worden en zal sowieso bijkomend vooronderzoek voorafgaand aan
de opmaak van een dossier dienen te gebeuren.
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De vier klokken zijn vervaardigd uit gietstaal in 1858 door Bochumer Verein. Deze firma
uit West-Falen had in 1854 dit procedé ontwikkeld en na de Wereldtentoonstelling in
Parijs in 1855 sterk gecommercialiseerd.
De bewaringsproblematiek van dergelijke klokken, met name sterke roestvorming, heeft
mede een relatieve zeldzaamheid, althans voor België, bewerkstelligd.
In principe kan weinig worden gedaan tegen de roestvorming. Al bij al valt de schade
nog mee, gezien na ongeveer 150 jaar de klokken nog hun toon hebben bewaard.
De roestvorming zou kunnen vertraagd worden door de klokken af te wrijven (alle losse
delen verwijderen) en het plaatsen van een roestomvormer. Deze behandeling dient dan
wel tweejaarlijks te worden herhaald om ze effectief werkend te houden, en bijvoorbeeld
in een lopend onderhoudscontract met een gespecialiseerde firma te worden
opgenomen.
Het houten luiwiel van de schelklok, heden buiten gebruik, wordt best gerestaureerd,
zelfs al blijft de klok verder buiten gebruik. Er kan evenwel ook worden gedacht om
terug een luitouw te voorzien, voor manuele bediening van de klok vanuit de kerkruimte,
85

in geval bijvoorbeeld dit een liturgische invulling of accent kan krijgen .

85

Bijvoorbeeld te denken aan het aankondigen van het begin van de liturgische viering of het inbouwen van een moment in een
huwelijksviering.

14-04-2012

pagina 63

Sint-Audomaruskerk Beveren a.d. IJzer

diagnosenota

Kerkfabriek Sint-Audomarus

Figuur 84 : gietstalen klok van Bochum Verein
Figuur 85 : gietstalen schelklok van Bochum Verein met gebroken houten luiwiel.

Er wordt best ook onderzocht of alle componenten van de mechanisatie van de
klokkeninrichting nog in voldoende goede staat verkeren. De magneethamers zijn sterk
verroest en mogelijks reeds aan vervanging toe.
2.6.2

torenuurwerk
Het mechanische torenuurwerk van Carolus Dequecker uit 1862 heeft een bijzondere
historische waarde. Doorgaans vraagt Onroerend Erfgoed de nodige aandacht voor het
bewaarde torenuurwerk en wordt aangestuurd op een werkzame restauratie, met
automatisering van de opwindmechanismes en digitale sturing van het uur.
Dit zal dienen te worden onderzocht aan de hand van de (on)volledigheid van het
uurwerk.
Minstens zal een conserverende behandeling dienen te worden voorzien van het uurwerk
(ontvetten, ontroesten, behandelen van de metalen elementen) en een restauratie van de
uurwerkkast.

14-04-2012

pagina 64

Sint-Audomaruskerk Beveren a.d. IJzer

2.6.3

diagnosenota

Kerkfabriek Sint-Audomarus

verwarmingsinstallatie
De kerk wordt heden verwarmd met gasstralers. De installatie bestaat uit afzonderlijke
stralers zonder waterdampafvoer. Verbranding van gas gaat steeds gepaard met de
vorming van relatief grote hoeveelheden waterdamp. In deze zin kan een dergelijk
verwarmingssysteem een nadelig effect berokkenen voor het behoud van
interieurelementen in de kerk.
Hiertoe werd het klimaat in de kerk gedurende een langere periode geregistreerd en
geanalyseerd om te kunnen nagaan wat het effect is van de stookwijze en het
stookregime.

Los van de eventuele nadelige effecten op de bewaringscondities van het kerkinterieur,
die in punt 5 hierna meer in detail zullen worden besproken, dient te worden gestipuleerd
dat deze kerkverwarming in wezen volstaat voor het huidige gebruik. De kerk wordt op
maandelijkse basis slechts twee maal verwarmd in functie van een viering.
Er dient de nodige aandacht worden geschonken, bij het gebruik, op :
- het veiligheidsaspect : met gekeurde toestellen te werken, de onderhoudsvoorschriften
van de toestellen te volgen, de veiligheidsvoorschriften van de gasleverancier
nauwgezet te volgen en de toestellen niet in de nabijheid van brandbare materialen op
te stellen;
- de straling op gevoelige elementen van het kerkmeubilair te voorkomen : de stralers niet
op te stellen bij de lambriseringen, de preekstoel, …
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elektrische installatie
De elektrische installatie bestaat uit een moederbord in de sacristie en een
de

leidingenverloop doorheen de 16 -eeuwse sacristie, naar de ruimte boven deze sacristie,
bovenop de lambrisering van het zuidelijk nevenkoor, om in de ZW hoek van het zuidelijk
nevenkoor verticaal zijn weg te vervolgen naar de dakkappen van de kerk.
Allicht is de installatie naar ontwerp van Jos Leye, uitgevoerd in 1972 door firma Deblock
uit Oostvleteren, en is sindsdien weinig aanpassing gebeurd.

De installatie lijkt

bijvoorbeeld volledig ongeaard te zijn. Allicht zal de installatie niet meer keurbaar zijn
naar de huidige normen.

Best lijkt, ingeval een restauratie van het interieur met

herschilderen van de wanden en de gewelven zou plaatsvinden, de elektriciteit te
vernieuwen.

Figuur 86: elektrisch moederbord in de sacristie

De kerk wordt heden verlicht door halogeen stralers ter hoogte van de gewelfaanzetten.
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Figuur 87 : halogeen armatuur in het hoogkoor

2.6.5

sanitair
De sanitaire voorziening bestaat heden uit :
de

- een handwastafel in de 18 -eeuwse sacristie;
de

- een toilet in de 16 -eeuwse sacristie.
In principe volstaat deze voorziening voor de huidige behoefte.
2.7

Roerend patrimonium
de

ste

De kerk bevat voornamelijk 19 -eeuws meubilair, met enkele vroeg 20 -eeuwse
stukken (zijaltaren).

de

de

Daarnaast beschikt de kerk over enkele oudere, 17 - en 18 -

eeuwse beelden. Gezien de kerk beschikt over relatief veel belangrijke stukken, wordt
hier voorgesteld om in het kader van de geplande restauratiewerken bijzondere aandacht
te schenken aan dit patrimonium en in nauw overleg met de betrokken instanties en (al
dan niet subsidiërende) overheden, naar passende oplossingen voor revalorisatie ervan
te zoeken.

Het bestaan van een actuele wetenschappelijke inventaris van de kunstvoorwerpen in de
kerk, zowel meubilair als kunstwerken, is ons niet bekend. We kunnen hier slechts het
belang onderstrepen van een actief bij te houden wetenschappelijke inventaris van het
kerkbezit, waarin ondubbelzinnig alle materieel-technische gegevens, omschrijvingen en
iconografie van elk object opgenomen worden.
roerend patrimonium
Het roerend patrimonium bestaat uit de meubileringen en de afzonderlijke kunstwerken
en gebruiksvoorwerpen van allerlei aard, al dan niet “nagelvast” met het gebouw
verbonden. Het omvat eveneens de meest elementaire liturgische gebruiksvoorwerpen
als de monumentale beelden en schilderijen. Dit patrimonium is opgebouwd uit de meest
diverse materialen en al dan niet afgewerkt in de meest uiteenlopende technieken.
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Regelmatig nazicht en onderhoud van de kerk impliceert minstens even regelmatig
nazicht naar de bouwfysische toestand waarin het roerend patrimonium zich bevindt. Het
lijkt ons aangewezen om een grondig onderzoek van alle elementen te laten uitvoeren.
Dit onderzoek zou voor elk stuk moeten omvatten de volledige bouwfysische registratie
van de constructieve en decoratieve onderdelen, zichtbare en onzichtbare, alsook de
registratie en de in kaart brengen van alle aantastingen. Hierbij dienen alle verdachte
plaatsen aan een bijkomend onderzoek onderworpen te worden. Na verwerking van de
onderzoeksresultaten kan voor elk stuk een correct onderhoudsschema opgesteld
worden, waarbij mogelijke herstellings- en restauratiefasen gedetailleerd ingebouwd
worden.
Een grondig nazicht van het kerkmeubilair door de Monumentenwacht Interieur, zoals in
West-Vlaanderen op aanvraag wordt uitgevoerd sinds 2002, zou reeds een eerste stap in
deze richting betekenen.
In deze paragraaf geven we eerst een summier beeld van het kunstbezit, gerubriceerd
naar aard en gebruik, waarbij enkele markante knelpunten worden aangegeven. Waar
nodig worden specifieke aanbevelingen voor bewaring en onderhoud gegeven.

Het voornamelijk houten kerkmeubilair is doorgaans in vrij goede staat van bewaring en
van onderhoud.

Regelmatig nazicht naar vocht- en insectenschade van meubels en

beeldhouwwerk is echter aangewezen, daar plaatselijk actieve aantasting van de
meubelkever (Anobium punctatum) wordt aangetroffen.

Het lijkt belangrijk om met name speciale aandacht te besteden aan de volgende
interieurelementen:
Lambriseringen
De lambriseringen vertonen heel wat uitvlieggaten van de meubelkever (Anobium
punctatum).

De aantastingen situeren zich hoofdzakelijk in de kapitelen van de

lambriseringen. Zoals hoger reeds aangehaald werden de kapitelen door een andere
beeldhouwer vervaardigd, allicht in lindehout en bijgetint om te integreren in de
dennenhouten lambrisering. Het is onduidelijk of deze aantasting op heden nog actief is.
In maart 2012 werd in ieder geval geen los boormeel in de gaten vastgesteld. Gezien er
voor augustus 2012 geen nieuwe reinigingsbeurt is voorzien zal de activiteit worden
nagezien na het huidige uitvliegseizoen.
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Figuur 88 : kapitelen van de lambrisering : aantasting door meubelkever en gebroken stukken.

Zo de aantasting nog (hoog) actief zou blijken te zijn, zal een behandeling dienen te
gebeuren, gepaard gaande met demontering van de lambriseringen. Instrijken langs de
86

zichtbare zijde is immers onmogelijk; vergassing stelt ook de nodige problemen .
Het strekt in ieder geval tot aanbeveling om, in een dossier interieurrestauratie, de
loszittende stukken terug te bevestigen en de meest storende lacunes aan te vullen.

Figuur 89 : verweerde afwerkingen op de lambriseringen ten gevolge van te vochtig reinigen

Er dient tot slot gewezen te worden op de vochtschade aan de voeten van de
lambriseringen. Er dient benadrukt te worden dat reinigen met overvloedig water in
kerken uit den boze is, zeker in de nabijheid van het houten kerkmeubilair. In principe
mag slechts worden gereinigd met een uitgewrongen dweil.
Er kan overwogen worden om deze schade te restaureren; doch een dergelijke
restauratie zal gepaard gaan met de afname van de volledige vernislaag van de
lambrisering en het aanbrengen van een nieuwe beschermlaag op basis van een
historische vernis. Op meerdere plaatsen blijken de historische vernislagen bovendien af
86

Zie de bespreking hiervan in noot 84
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te schilferen, waardoor een nieuwe oppervlaktebehandeling eens te meer nodig lijkt.
Gezien de totale oppervlakte van de lambrisering zal dit wel een arbeidsintensief werk
zijn.

Figuur 90 : afschilferende vernislagen op de lambrisering

Gedenkmonument pastoor Cossey
Ten gevolge van roestvorming van de metalen dragende elementen van het
gedenkmonument zijn de onderste consoles, gemaakt in kunststeen of gips, gebarsten.
Het is aangewezen om de gedenkplaat ter plaatse te schoren, de bevestigingen in ijzer
uit te nemen en door nieuwe in roestvast staal te vervangen en de consoles met
lijmtechnieken te herstellen.

Figuur 91 : gedenkmonument van pastoor Cossey door H. Pickery
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Figuur 92 en 93 : ondersteunende consoles van het grafmonument

Beeld van Sint-Eligius van Noyon
We stellen vast dat het beeld van Sint-Eligius van omstreeks 1600, toch wel een
belangrijk beeld voor de geschiedenis van Beveren omwille van de verdwenen SintEligiuskapel, sedert 1944 zijn attributen verloor (hamer en staf) en een storende
overschildering kreeg.

Figuur 94 (links) : foto beeld Sint-Eligius in 1944 (foto © KIK, B59494)
Figuur 95 (rechts) : beeld Sint-Eligius, huidige toestand

Reliekbeeld van H. Audomarus van Terrouane
de

Het vroeg 18 -eeuwse reliekbeeld vertoont afschilfering in de geschilderde partijen en,
voornamelijk, afschilfering in de gronderingen van de verguldingen.
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Figuur 96 en 97 : reliekbeeld van H. Audomarus + detail

de

19 -eeuwse kruisweg
de

De 19 -eeuwse kruisweg vertoont over het algemeen veel schade in afschilferende
verflagen.

de

Figuur 98 en 99 : 19 -eeuwse kruisweg

De 3 hoger in de kerk opgehangen schilderijen konden nog niet aan een onderzoek
worden onderworpen en worden in deze studie aldus niet behandeld.
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FASERING VAN DE WERKEN

Naar hun aard en toepassing stellen we voor om de werken in drie afzonderlijke percelen
of uitvoeringsfasen op te splitsen:
- fase 1 : restauratie van gevels, daken en vieringtoren
- fase 2 : vooronderzoek interieurafwerkingen
- fase 3 : restauratie van binnenafwerkingen en technische uitrustingen.

Fase 1 – gevels, daken, zolders en vieringtoren
Volgende werken worden voorzien, zowel aan de kerk als aan de toren :
- herstellen van alle timmerwerken (dakkappen en zoldervloeren);
- aanvullen van de hulpmiddelen ter verbeteren en beveiligen van de bereikbaarheid van
zolders en daken : vaste buitenladders en loopvloeren in de zolders;
- reinigen van de kerkzolders, waaronder het verwijderen van de isolatiematten;
- behandeling tegen aantasting insecten en zwammen;
- vernieuwen van de hemelwaterafvoeren waar nodig : kilgoten en goot van de
wandeling;
- bliksembeveiliging (zie hoger : desgevallend een afzonderlijk dossier);
- restauratie van de gevels: metselwerken in baksteen (voornamelijk hervoegen) en
herstellen van natuursteen (voornamelijk transeptgevels en toren);
- voorzien van een duivenwering aan de buitenzijde van gevelopeningen;
- vervangen/ herstellen van de galmborden;
- restauratie van het gebrandschilderd glas van het hoogkoor en museaal heropstellen
ervan;
- desgevallend restauratie van de klokkeninstallatie;
- conservatie of werkzame restauratie van het torenuurwerk.

Fase 2 – bijkomend vooronderzoek interieurafwerkingen
Afhankelijk van de noodzaak hiertoe (zie bespreking hoger) wordt een bijkomend
vooronderzoek naar afwerkingen op de koorwanden voorzien.

Deze noodzaak zal in

overleg met Onroerend Erfgoed worden bestudeerd.
Voor deze werken kan een speciale restauratiepremie voor vooronderzoek worden
aangevraagd.
Het dossier voor deze fase kan gelijktijdig of voorafgaand aan dat van fase 1 worden
opgemaakt. In ieder geval zullen de resultaten van het bijkomend onderzoek ten dienste
staan van de opmaak voor het dossier van fase 3.

Fase 3 – binnenafwerkingen en technische uitrustingen
Deze werken omvatten het voorbereidend werk voor een nieuwe geschilderde afwerking :
het verwijderen van de synthetische verven en het saneren van zoutbelaste delen.
Het herschilderen van de wanden wordt vooropgesteld met kalkverf. Voor de gewelven
en de koorwanden wordt idealiter het verfsysteem en eventueel het kleurschema
vastgelegd aan de hand van de door een bijkomend vooronderzoek aangereikte
gegevens (zie hierboven).
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In dit dossier worden werken ter bevordering van de brandveiligheid opgenomen :
- het verbeteren van de brandveiligheid van de vieringtoren t.o.v. de kerkdaken;
- (indien van toepassing zal het plaatsen van een brandbeveiliging eerder deel uitmaken
van een afzonderlijk dossier – zie hoger);
- de restauratie van de lambriseringen (afwerkingslagen) en zo nodig de behandeling
ervan;
- eventuele restauratieve werkzaamheden aan de gewelfaanzetten die tijdens de
uitvoering van fase 1 zouden zijn gebleken;
- restauratie van het interieur van de sacristie.
Voorts worden enkele aanpassingen aan bestaande technische uitrustingen voorzien,
zoals het nazicht van en eventuele aanpassingen aan de elektrische installatie

Tot besluit wensen we hierbij het belang van behoedzaam onderhoud van het gebouw te
benadrukken.

Er dient permanent ingestaan te worden voor regelmatig nazicht van

gebouwen en installaties en voor onmiddellijk ingrijpen bij vaststelling van verstoppingen
van hemelwaterafvoer, schade en verwering.

De beperkte kosten voor een correct

opgemaakt én opgevolgd nazichts- en onderhoudsplan, zullen – met inbegrip van de
herstellingskosten – nooit opwegen tegen de hierdoor vermeden restauratiekosten.
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4.2

Metingen temperatuur en relatieve vochtigheid in de kerkruimte

4.2.1

Doel van de metingen
Het doel van de metingen was voornamelijk het verkrijgen van een overzicht van de
klimatologische omstandigheden in de kerk over een langere periode.
omstandigheden

zijn

belangrijke

parameters

voor

het

evalueren

Deze
van

de

bewaringscondities van de in het gebouw aanwezige kunstwerken.
Vooral uit de wetenschap dat ernst van bepaalde biologische aantastingen, zoals niet in
het minst deze door de grote klopkever (Xestobium rufovillosum), gelieerd kunnen
worden aan de vochthuishouding in het gebouw, wordt het nodig bevonden om het
klimaat in de kerk te meten.
Zoals hoger vermeld is er ook het vermoeden dat de stookwijze, d.m.v. gasbranders
zonder dampafzuiging, bijdraagt tot een hoger vochtgehalte in de kerk.
4.2.2.

Plaats en tijd van de metingen
De metingen zijn op aanraden van de ontwerper en volledig in beheer van de ontwerper
uitgevoerd in de maanden november 2010 tot juni 2011.

Gedurende deze periode

werden vier digitale loggers van het merk Gemini en type Tinytag Plus, ter beschikking
gesteld door de ontwerper, op volgende plaatsen in de kerk gezet :
- op het hoogaltaar, aanzet van de linker (noordelijke) wimberg (logger 1)
- boven de preekstoel in het noordelijk transept; permanent in de schaduw (logger 2)
- op hoogte van het kerkgewelf, aan buitenzijde van het luik in de westelijke wand van de
vieringtoren; hoog in de kerk en permanent in de schaduw (logger 3)
- buitenmetingen, ter hoogte van de deuropening van de sacristie, beschut in de strekse
rollaag van de opening.
Deze loggers hebben met intervallen van 15 minuten de temperatuur en relatieve
vochtigheid in de kerk geregistreerd van 15 november 2010 tot 6 juni 2011.

4.2.3.

Aanvulling met externe gegevens
Omwille van een instelfout van de datalogger (meting alle 15” i.p.v. alle 15’) zijn de
meetgegevens van het buitenklimaat niet gemeten tussen 17 november 2010 en 13 april
2011.
Gezien de buitenomstandigheden evenwel belangrijk zijn tot de analyse van het
binnenklimaat, werden de klimatologische inlichtingen met betrekking tot neerslag,
temperatuur, relatieve vochtigheid in de zone Koksijde-Veurne voor deze periode bij het
KMI opgevraagd. De verkregen gegevens werden op de volgende wijze in de grafieken
met de door de loggers geregistreerde meetresultaten verwerkt voor de periode
15.11.2010 tot 13.04.2011 :
- temperatuur : een virtuele curve werd aangemaakt, waarbij vooropgesteld werd dat de
minimum dagtemperatuur om 01.00u gemeten werd en de maximale dagtemperatuur
om 13.00u en dat tussen beide een rechtlijnig lineair verloop bestaat
- relatieve vochtigheid : de metingen in Koksijde per uur werden verwerkt, waarbij per uur
(en dus per 4 metingen) de gemeten waarde in Koksijde als staafkolom wordt
weergegeven.
- neerslag : het neerslagniveau van deze dag wordt als een staafkolom weergegeven

14-04-2012

pagina 78

Sint-Audomaruskerk Beveren a.d. IJzer

diagnosenota

Kerkfabriek Sint-Audomarus

Er dient opgemerkt dat vanaf 13.04.2011 om 17.00u opnieuw de ter plaatse gemeten
klimaatgegevens temperatuur en relatieve vochtigheid in de grafieken zijn opgenomen.
Tijdens de meetperiode werd aan de kerkfabriek gevraagd om een overzicht bij te
houden van de activiteiten die in de kerk hadden plaats gehad; zowel de wekelijkse
erediensten, als begrafenissen, trouwmissen en speciale erediensten.

4.2.4

Eerste bespreking van de meetresultaten
De grafieken zijn als bijlage achteraan in voorliggend bundel opgenomen.

Ze zijn

afgedrukt per periode van vier weken, startend op 15 november 2011.
De meest opvallende vaststellingen zijn de volgende :
- met betrekking tot de fluctuaties van de relatieve vochtigheid:
- de relatieve vochtigheid in de kerk is zeer hoog gedurende de volledige winterperiode.
Gemiddeld ligt de relatieve vochtigheid in de kerk op 85%, met een zeldzame zakking
tot 70%, maar veelal en gedurende langere periodes op vochtigheden van 90 % en
hoger. Deze waarden worden genoteerd tussen 7 januari 2011 en 27 januari 2011 en
opnieuw tussen 2 februari 2011 en 1 maart 2011 en een laatste piek tussen 31 maart
2011 en 3 april 2011. De periodes in de winter waarbij de relatieve vochtigheid eerder
rond 80% of lager ligt, zijn de koudste periodes met negatieve buitentemperaturen.
De gemiddelde temperatuur in de kerk zakt in deze periodes tot 2 à 3°C, en de iets
lagere

relatieve

vochtigheid

staat

in

verhouding

tot

deze

zeer

lage

binnentemperaturen.
- het klimaat in de kerk volgt daarnaast relatief nauwgezet het buitenklimaat.
Fluctuaties op dagbasis van 10 tot 15 % relatieve vochtigheid zijn doorgaans een
uitvlakking van het buitenklimaat. Niettemin zijn deze schommelingen op dagbasis
behoorlijk. Het is een aanduiding voor het feit dat er in de kerk een zeer grote
87

luchtverversing is, doorheen de glas-in-loodramen .
- er kan vastgesteld worden dat na het aanleggen van de verwarming met gas
(bijvoorbeeld 25 november 2010 avond, 26 november 2010 middag, 28 november
2010 middag, 9 december 2010 avond en 12 december 2010 middag op het eerste
vier-weekrapport) er een kleine algemene verhoging is van de relatieve vochtigheid in
de hoge regionen van de kerk (logger 3) ten opzichte van de vochtigheid vòòr de
verwarming. Dit gaat slechts om 2 tot 3 %. Daaruit lijkt men te mogen besluiten dat
het extra vocht, dat door de gasbranders de kerk wordt ingebracht, verwaarloosbaar is
t.o.v. de algemene fluctuaties van de relatieve vochtigheid onder invloed van het
buitenklimaat. Er dient te worden opgemerkt dat gedurende de volledige periode van
metingen uitsluitend zeer korte periodes werd verwarmd (gedurende 1 tot 2 uur).
- tijdens een opwarming ten gevolge van stoken is op te merken dat de relatieve
vochtigheid ter hoogte van het altaar (logger 1) en ter hoogte van de noordelijke
biechtstoel (logger 2) een weinig stijgt, respectievelijk in de grootteorde van 2% en

87

Het zal ongetwijfeld bijdragen aan het afvlakken van de fluctuaties om de glas-in-loodramen opnieuw te mastieken.
Ongetwijfeld werden bij de restauratie in 1967 alle panelen herlood en bijgevolg ook gehermastikeerd. Sindsdien zullen ze
nooit bijgewerkt zijn en zal de mastiek veelal uitgevallen zijn. In de huidige quasi onverwarmde toestand van de kerk zou het
hermastieken van de ramen mogelijk ook kunnen bijdragen tot het beter buitenhouden van de wintervochtigheid in globo.
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4%, terwijl de temperatuur op hetzelfde ogenblik een weinig stijgt. Dit wijst op de
directe invloed van de vochtontwikkeling van de gasverbranding
- in de hoge regionen zakt de relatieve vochtigheid tijdens een stookperiode, gemiddeld
met 15% en met uitschieters tot 20% (26 december 2010, 30 december 2010, 15
januari 2011).

Deze maximale dalingen komen overeen met temperatuurstijgingen

van ongeveer 10°C.
- vanaf de lente tot de vroege zomer kan vastgesteld worden dat relatieve vochtigheid
in de kerk nauwgezet maar met enige afvlakking, de schommelingen van de relatieve
vochtigheid in het buitenklimaat volgt.

In de zeer warme periode in april 2011

(buitentemperaturen hoger dan 20°C van 19 april tot 25 april) is er nog een globale
uitdroging van de kerk; de relatieve vochtigheid blijft er gemiddeld op 70%; pas bij een
volgende en meer matige opwarming vanaf 30 april 2011 zakt de relatieve vochtigheid
tot 55 à 60 %.

Evengoed blijft de relatieve vochtigheid, tijdens latere vochtigere

periodes terug stijgen tot niveau’s van 75%.
- de temperatuur in de kerk
- de temperatuur in de kerk ligt in de winter doorgaans zeer laag gezien het zeer
geringe

aantal

keren

dat

wordt

verwarmd.

In

vorstperiodes

daalt

de

binnentemperatuur mee tot ongeveer 2°C (1 december tot 4 december 2010, 18
december tot 25 december 2010). Er dient te worden bemerkt dat er de afgelopen
jaren periodes zijn geweest met strengere vorst dan in de winter 2010-2011.
- tijdens stookperiodes stijgt, zoals hoger reeds aangehaald, de temperatuur in de
hogere regionen (logger 3) met maximaal 10°C. In absolute cijfers zijn dit stijgingen
van 3°C naar 13°C. Quasi nooit stijgt de temperatuur tegen de gewelven boven 15°C.
Er is gemeten in de middenbeuk, waarbij – af te gaan op de opstelling van de
gasbranders – het effect van opwarming het grootst is. De al bij al zeer geringe
opstapeling van warmte in de gewelfzones houdt onmiddellijk verband met de
stookwijze, via stralingswarmte van gasbranders.
- ter hoogte van het hoogaltaar (logger 1) en de noordelijke biechtstoel (logger 2) blijft
de invloed van de verwarming op de temperatuur beperkt. De temperatuur stijgt er
doorgaans minder dan 5°C, met een enkele uitschieter tot 7°C (30 december 2010).
- onder invloed van zonnewinsten zijn er op zonnige dagen dagschommelingen in de
kerk van 3 à 4 °C. De logger aan het hoogaltaar (logger 1) meet soms iets hogere
pieken, te wijten aan rechtstreekse invloed van bezonning.

Al bij al zijn deze

schommelingen zeer aanvaardbaar.
Invloed van het gebruik van de kerk op het binnenklimaat :
- er zijn een aantal buitengewone diensten op vrijdag 26 november 2010, donderdag 30
december 2010, zaterdag 15 januari 2011, maandag 31 januari 2011, vrijdag 11 maart
2011 en donderdag 31 maart 2011). Een aantal van deze diensten zijn ongetwijfeld
begrafenissen met een hogere bezetting

88

in de kerk. Er is geen verschil in het verloop

van de klimaatgegevens op te merken met de gewone zondagsdiensten.

Er kan

worden besloten dat een groot aantal kerkbezoekers bij vochtig weer weinig invloed
heeft op de (reeds zeer hoge) relatieve vochtigheid in de kerk.

88

De aard van deze diensten en de bezetting werd niet bijgehouden.
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Voorlopige conclusies
* de huidige verwarmingsinstallatie kan,

binnen de huidige context, niet worden

aangewezen als een belangrijke vochtbron, bijdragend aan de houtaantastingen
* door het zeer geringe aantal keer dat de kerk wordt verwarmd (2 diensten op
maandbasis, een of twee buitengewone diensten op maandbasis) en gezien het zeer
kortstondig stoken is de relatieve vochtigheid in de kerk zeer hoog.
* de huidige stookwijze en stookregime hebben het voordeel dat de schommelingen in
temperatuur en relatieve vochtigheid in de kerk beperkt blijven. Het is in ieder geval af
te raden om de periodes van niet stoken te combineren met periodes van langer stoken
(meerdere uren per dag), gezien dan hoogst waarschijnlijk andere problematiek zal
ontstaan aan het kerkmeubilair.
* de algemeen zeer hoge relatieve vochtigheid, die gedurende quasi de volledige winter
boven 76% blijft, is wel een uitstekend klimaat waarin de meubelkever (Anobium
puncatum) en de grote klopkever (Xestobium rufovillosum) zich in het aanwezige hout
gedijen (zie grafiek hieronder).

Te meer daar de laatst genoemde aantasting zeer

moeilijk te verdelgen zal zijn binnen de randvoorwaarden (zie hoger) zou deze kerk
gebaat zijn met een basisverwarming (11°C) om de vochtigheid in de kerk te beperken.

Figuur 100 : evenwichtsvochtgehaltes in hout - relatieve vochtigheden boven 76% komen overeen met een
evenwichtsvochtgehalte van meer dan 15% in hout, en vormen een uitstekend klimaat voor de kolonisatie van de
meubelkever en de grote klopkever (afbeelding uit : MCCRAIG Iain, RIDOUT Brian, Practical Building Conservation
- Timber, English Heritage + Ashgate, Burlington, 2012)
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* dergelijke basisverwarming kan uiteraard niet met de huidige middelen worden
gerealiseerd (afzonderlijk gevoede gasbranders). Dit zou impliceren dat een andere
verwarmingsinstallatie zou moeten worden voorzien in de kerk. Bovendien is dit slechts
zinvol indien effectief een basisverwarming wordt aangehouden.

Gezien het zeer

gering gebruik van de kerk zal een basisverwarming, hoe bedrijfseconomisch een
nieuwe installatie ook zou zijn, de stookkosten voor de kerk sterk doen stijgen. Om
deze redenen lijkt het aangewezen om de aantastingen van grote klopkever in eerste
instantie met injecties van de geïnfecteerde zones trachten in te perken (zie hoger) en
vervolgens de aantastingen verder op te volgen.
* de afhankelijkheid van het buitenklimaat op het binnenklimaat is zeer hoog. Dit kan zijn
gelieerd aan een sterke luchtverversingsfactor, doorheen de glas-in-loodramen. Een
verbetering van het binnenklimaat zou kunnen betracht worden door het hermastieken
89

van de glas-in-loodramen .

89

Het uithalen van de glas-in-loodpanelen, die voorts nog in uitstekende conditie verkeren, zou tot een hoge kostprijs en nieuwe
schade aan het glas kunnen leiden. Er kan eventueel worden onderzocht of het technisch niet mogelijk is ter plaatse te
hermastieken, bijvoorbeeld door het voorzien van voldoende tegendruk vanaf de binnenzijde alvorens te hermastieken..
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