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Analyse Cultuurgoederen in oude beschermingen

1. Identificatie

Beschermd monument:
Beschermingsbesluit:

Sint-Foillanuskerk Neerlinter
Beschermd als Monument bij MB van 4 maart 2004

Erfgoedwaarden in Besluit:
				
				
				
				

Artistieke waarde: de Sint-Foillanuskerk bezit een opmerkelijk rijk, overwegend 18de eeuws meubilair
met daarnaast schilderijen uit de Vlaamse school, een renaissancedoopvont (1551) en diverse 15de en 16de
eeuwse houtsculpturen. Uniek evenwel zijn de stilistisch in de eerste helft van de 16de eeuw te dateren 		
renaissanceschilderingen op houten gewelf en noordwand van de zuid-of herenkapel met onder meer 		
een prachtige voorstelling van Sint-Joris die de draak bevecht.

2. Aanleiding Vraagstelling:

opmaak beheersplan

3. Vermelding cultuurgoed in:

			
1. Beschermingsbesluit of een lijst in bijlage: Ja, zie M.B. 4 maart 2004
					
- schilderijen uit de Vlaamse school
					- renaissancedoopvont (1551)
					
-diverse 15de en 16de eeuwse houtsculpturen
					
			
2. Inhoudelijk dossier: Ja, zie LEUVEN, OE, Beschermingsdossier Sint-Foillanuskerk, G.PAESMAN, 2004.
Mobilair:
- Hoofdaltaar, portiekaltaar toegewijd aan de H. Foillanus, bekroond met kruis, op top van fronton geschilderd monogram, in fronton Godsoog
in stralenkrans, in portiek altaarstuk met voorstelling heilige, op deurtje van expositietroon Godsoog, Lam op kruis en geopend boek, omringd
door engeltjes, op tabernakeldeurtje Ciborie, op altaartafel geschilderd Jezusmonogram geflankeerd door voorstelling Offer van Melchisedek
en Abraham en Isaak op weg naar het offer, geschonken door Benedict van Loen, abdis van Maagdendal te Oplinter, 174’, beschilderd en
gemarmerd hout, altaartafel e 19e-b 20e. beschilderd hout.
- Zijaltaar (Z), portiekaltaar, in fronton cartouche omringd met drie engelenkopjes, altaarstuk met HH. Ignatius van Loyola en Franciscus
Xaverius in verering voor Jezusmonogram, 18e., gemarmerd hout.
-Zijaltaar (N), vrijwel identiek portiekaltaar, voorheen verstopt achter Lourdesgrot; in 1995 gerestaureerd en voorzien van een altaarstuk naar
Gerard David, door Jos Groessens.
-Dienstaltaar met reliëfs van de HH. Jozef en Foillanus voorstellend, afkomstig van preekstoel door Everard van Antwerpen, 1943, omgevormd
tot altaartafel ca. 1965, witte steen.
-Biechtstoel in N.-transept, ca. 1725
-Biechtstoel in Z.-zijbeuk
-Communiebank, zes middelste panelen door François de Linotte, van Hoeleden, 1783, twee buitenste door Félix Lambeets, van Neerlinter,
1866, eik.
-Koorlambrisering, door François de Linotte, van Hoeleden, 1782, eik.
-Doksaal, 2e h. 18e., eik
-Orgel afkomstig van de abdij van Opheylissem, Chr. Ancion uit Hoei, 1666, deels verguld hout.
-Doopvont, aan kuip vier hoofden, tegen voet vier schilddragende leeuwen, hardsteen, ged. 1551.
Schilderijen:
- door J. Baerts (?), H. Ambrosius van Milaan en tafereel van zijn marteldood, o.r. wapenschilden van Balthasar Hecking en echtgenote
Elizabeth Vuchelen, 1814.
-door J. Baerts (?), H. Barbara en taferelen van haar marteldood, o.l.v. wapenschilden van Balthasar Hecking en echtgenote Elizabeth
Vuchelen, ca. 1814.
-Vlaamse school, Doop van Jezus, 17de e., doek
-Vlaamse school, HH. Ignatius van Loyola en Franciscus Xaverius, altaarstuk zijaltaar Z, 17de-18de e., doek
-Vlaamse school, H. Foillanus, altaarstuk hoofdaltaar, ca. 1744, doek
-Jezus wordt met het kruis beladen, m. 19de e., gerestaureerd door Eugeen Arnauts.
Sculpturen:
-triomfkruis afkomstig van verdwenen stenen doksaal, ca. 1534, gepolychromeerde eik.
-beeld H. Foillanus, e. 15de e., Brabants atelier
-beeld H. Lucia, b. 16de e., Brabants atelier, voorh. gepolychr.
-beeld H. Rochus van Montpellier, b. 16de e., Brabants atelier, voorh. gepolychr.
-beeld H. Wivina van Brussel, begin 16de e., Brabants atelier, gepolychr. hout.
-beeld H. Barbara, 1e derde 16de e., Brabants atelier, gerestaureerd in 1974, gepolychr. hout.
-beeld H. Job op mesthoop, 1e derde 16de e., Brabants atelier, gerestaureerd in 1974, gepolychr.
-beeld H. Catharina van Alexandrië, begin 16de e., Leuvens atelier, voorh. gepolychr.
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-beeld O.L.Vrouw met Kind, 1st h. 17de e., Mechels atelier, gepolychr. hout
-beeld H. Anna met O.L.Vrouw, e. 15de e., ingrijpend gerestaureerd, gepolychr. hout.
-beeld Christus op koude steen, e. 16de e., Brabants atelier, gerestaureerd in 1974, gepolychr. hout.
-beeld O.-L.-Vrouw van Calvarien e. 16de-b. 17de e., gepolychr. hout
-beeld H. Sebastiaan, 18de e., gepolychr. terracotta.
-beeld H. Furseus, 19de e., gepolychr. hout.
-beeld H. Ultanus, 19de e., gepolychr. hout.
Bovenstaande oplijsting in het inhoudelijk dossier van de Sint-Foillanuskerk omvat een beschrijving van alle erfgoedobjecten in de SintFoillanuskerk. Een letterlijke vermelding in het beschermingsdossier is, gezien de recente bescherming van de Sint-Foillanuskerk, voldoende
om een bescherming als cultuurgoed aan te tonen. Ze werden opgelijst onder titel II. Cultuurgoederen. Hierbij werden alle bovenstaande maar
nagelvaste objecten, die geen cultuurgoederen betreffen maar onroerend zijn door bestemming opgenomen onder de titel I. Onroerend door
aard.
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I. ONROEREND DOOR AARD

Gemeente Linter
Helen-Bosstraat 43
3350 Linter

STUDIO ROMA cvba
Abdij Vlierbeek 7
3010 Kessel-Lo

1.1.

HOOFDALTAAR

inventarisnummers

M232941 KIK-IRPA fotonummer

Locatie
koor

Beschrijving

Portiekaltaar toegewijd aan H. Foillanus. Bestaat uit
eikenhouten trappen, altaartombe met kaarsenbank en een
tabernakel. Opbouw met vergulde kapitelen, bekroond met
kruis op top van fronton geschilderd monogram. In het fronton
Godsoog met stralenkrans, in het portiek een altaarstuk met
voorstelling heilige. Op het tabernakeldeurtje lam op kruis
en geopend boek, omringd door engeltjes. Op de altaartafel
geschilderd jezusmonogram geflankeerd door voorstelling offer
van Melchisdek en Abraham en Isaak op weg naar het offer.
Opbouw met vergulde kapitelen, bekroon met kruis op top van
fronton geschilderd monogram.
Materiaal
Eikenhouten trappen en altaartombe vervaardigd uit
eikenhouten onderdelen, met messing bekleed. Het
antepedium bestaat uit (marmer)schilderingen en is verguld.
Schilderij H. Foillanus op doek. (Slordige) vergulde bekroning
uit bladgoud. Achterzijde is niet zichtbaar.

Toestand

In goede staat, recente marmerimitatie. Plaatselijk is het
messing vervuild met achtergebleven poetsmiddel, verniste
zuilen vertonen donkere strepen. Houtwerk vertoont plaatselijk
oude uitvliegopeningen.

Datering

1744, altaartafel 19e-begin 20e eeuw

Erfgoedwaarde

Het altaar bezit zowel een cultuurhistorische, historische
ouderdomswaarde als een religieuze sociale waarde. Het
is een cultuurgoed want onroerend door wilsbestemming.

Relevante Bronnen

Altaar geschonken door Beneficia van Loen, Abdis van
Maagdendaal te Oplinter. (geschilderde inscriptie)
KIK-IRPA
Interieurinspectie MoWa (2008)

Vereiste ingrepen

Nazicht controle op het voorkomen van schade visueel of met
behulp van meetapparatuur. Alle nodige werkzaamheden die
curatief en/of preventief werkzaam zijn tegen beschadiging van
een nader te bepalen oorzaak van schade
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1.2.

ZIJALTAAR (ZUIDELIJK-TRANSEPT)

inventarisnummers

M232948		

Locatie

KIK-IRPA fotonummer

Zuidelijk transept

Beschrijving

Portiekaltaar toegewijd aan H. Ignatius van Loyola. Bestaat
uit eikenhouten trappen, en altaartombe met kaarsenbank.
In portiek een altaarstuk van HH. Ignatius van Loyola en H.
Franciscus Xaverius in verering voor jezusmonogram. Opbouw
met vergulde kapitelen, bekroond met fronton met cartouche
omringd met drie engelenkopjes. Houtsculptuur van de H.
Foillanus.

Materiaal

Houten trappen met ‘fraai parketvloertje’, antependium met een
raam en beschilderd doek. Vergulde bekroning uit bladgoud
is slordig uitgevoerd. Houten balk met messing bekleed.
Achterzijde is niet zichtbaar.

Toestand

In goede staat; plaatselijk is het messing vervuild met
achtergebleven poetsmiddel, recente marmerimitatie. Verniste
zuilen vertonen donkere strepen. Houtwerk vertoont plaatselijk
oude uitvliegopeningen.

Datering

1749 (inscriptie altaartombe)

Erfgoedwaarde

Het altaar heeft een hoge religieuze sociale waarde, een hoge
artistieke decoratieve waarde en een hoge cultuurhistorische
en ouderdomswaarde. Het is een cultuurgoed wegens
ornamentele bestemming

Relevante Bronnen

2. Zijaltaar H. Ignatius

KIK-IRPA
Interieurinspectie MoWa (2008)

Vereiste ingrepen

Nazicht controle op het voorkomen van schade visueel of met
behulp van meetapparatuur. Alle nodige werkzaamheden die
curatief en/of preventief werkzaam zijn tegen beschadiging
van een nader te bepalen oorzaak van schade. Monitoring
uitvliegopeningen.

STUDIO ROMA cvba
12

SINT-FOILLANUSKERK NEERLINTER

INVENTARIS CULTUURGOEDEREN EN
ERFGOEDOBJECTEN ONROEREND DOOR AARD

12.02.2018
13

1.3.

ZIJALTAAR (NOORDELIJK-TRANSEPT)

inventarisnummers

M232946		

Locatie

KIK-IRPA fotonummer

Noordelijk transept

Beschrijving

Portiekaltaar toegewijd aan de H. Anna. Bestaat uit houten
trappen, en altaartombe met kaarsenbank. Vrijwel identiek
exemplaar als het Zuid-altaar. In portiek voorzien van
een altaarstuk toegewijd aan de H. Anna naar Gerard
David door Jos Groessens. Opbouw uit marmerimitatie
met salomonzuilen. Bekroning met vergulde kapitelen en
gepatineerde cherubijntjes in fronton cartouche omringd met
drie engelenkopjes. Houtsculptuur van O.L.V met kind.

Materiaal

Eikenhouten trappen met tombe uit eikenhout, plint met
messing bekleed. Geheel overschilderd. Eikenhouten trappen
bekleed met tapijt. Achterzijde is niet zichtbaar.

Toestand

In goede staat; tapijt bevat oppervlakteschimmel. Oude
aantasting aan houtwerk, minder uitvliegopeningen zichtbaar
wegens recente overschildering. Actieve infectie was niet
duidelijk.

Datering

170-1800

Relevante Bronnen

Tot 1995 was het altaar verstopt achter een lourdes-imitatie
grot. Restauratie van het altaar na verwijdering van het
KIK-IRPA
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

3. Zijaltaar H. Anna

Het altaar heeft een hoge religieuze sociale waarde, een hoge
artistieke decoratieve waarde en een hoge cultuurhistorische
en ouderdomswaarde. Het is een cultuurgoed wegens
ornamentele bestemming.

Vereiste ingrepen

Nazicht Controle op het voorkomen van schade visueel of met
behulp van meetapparatuur. Alle nodige werkzaamheden die
curatief en/of preventief werkzaam zijn tegen beschadiging
van een nader te bepalen oorzaak van schade. Alle nodige
werkzaamheden om schadelijke vervuiling te verwijderen
(oppervlakteschimmel). Monitoring uitvliegopeningen.
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1.4.

COMMUNIEBANKEN

inventarisnummers

M232936-37
7224 		

Locatie

KIK-IRPA fotonummer
KIK-IRPA objectnummer

koor

Beschrijving

Communiebank bestaat uit geajoureerde of opengewerkte
panelen vervaardigd op de plaats van het voormalige
doksaal.

Materiaal
Hout

Toestand

Panelen vertonen verticale naden. Bovenste plank is
plaatselijk beschadigd.

Datering

1782-1783

Relevante Bronnen

Vervaardigd in 1782 door plaatselijke schrijnwerker Francis
de Linotte uit Hoeleden (6 middelste panelen), in 1866
werden de twee uiterste panelen door Felix Lambeets uit
Neerlinter vervaardigd.
KIK-IRPA (1975)
Interieurinspectie MoWa (2008)

4. Communiebank

Erfgoedwaarde

De communiebank heeft zowel een cultuurhistorische en
historische ouderdomswaarde als een religieuze sociale
waarde.
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1.5.

KOORGESTOELTE EN LAMBRISERING

inventarisnummers

M232906 KIK-IRPA fotonummers
M232907
7237
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Zuidmuur koor
beschrijving

Kunstige 18e-eeuwse lambrisering met houtsnijwerk. Onderdeel van de
wandafwerking van het koor.

Materiaal
Hout

Toestand

Oppervlakteschimmels (kleine, witte, wattenachtige vlakken), aan de
onderzijde van zowel de banken aan de hoge wand als de onderzijde van
de horizontale onderdelen van de lagere voorste wand, beschuldiging
verlijming van de planken zitbank. Lichte vermolming aan de oostelijke zijde.
Aanwezigheid van boormeel ter hoogte van altaar wijst op actieve aantasting.

Datering
1782

Relevante Bronnen

Vervaardigd in 1782 door plaatselijke schrijnwerker, Francis de Linotte uit
Hoeleden KIK-IRPA
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Het gestoelte bezit een historische ouderdomswaarde en een religieuze
sociale waarde. Vanwege de gedetailleerde afwerking ook een
vakmanschapswaarde

Vereiste ingrepen

Actieve aantasting door houtetende insecten dient behandeld te worden.
verwijderen van schimmels (zie aanbevelingen MoWa)

5.

koorgestoelte zuidmuur

STUDIO ROMA cvba
18

SINT-FOILLANUSKERK NEERLINTER

6.

7.

8.

koorgestoelte zuidmuur

koorgestoelte noordmuur

koorgestoelte noordmuur
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1.6.

ORGEL

Inventarisnummers

M232953 KIK-IRPA fotonummer
7257
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Doksaal
beschrijving

Orgel van omstreeks 1660 met zeldzame orgelkast met
kenmerken van de vroeg barok. Wegens zeer grote
gelijkenissnen met orgel van Zoutleeuw eveneens
toegeschreven aan Chr. Ancion uit Hoei. Afkomistig uit abdij
van Heylissem, waar het in 1778 werd aangekocht door J.B.
Goynaut. o.a pijpwerk met nog gotische labium-vorm.
1890-1904: aanpassingen doorgevoerd door A. D’Hondt
toevoeging fabrieksmatig pijpwerk ter vervanging Ancionpijpwerk. o.a ook recuperatiemaeriaal van Van Peteghem en
Dillens.

Materiaal

Dunwandig pijpwerk met tamelijk hoog tingehalte, thans met
aluminiumbransverf beschilderd, pijpwerk binnenin werd met
boluslijm geconsolideerd. 18e eeuws pijpwerk: bekers met
blikken onderstukken en loden bovenstukken, de kleinste
bekers zijn in tin, brede soldeernaden, tamelijk smalle lepels.
Orgelkast met eikimitatie beschilderd.

Toestand

Oude aantasting (2008) kon niet bevestigd worden.
Krimpscheuren in houten panelen, oppervlakteschimmel bij
klavier, lokale corrosie van de orgelpijpen, gedemonteerde,
gedeukte of gescheurde pijpen.

9.

orgel

Datering
1666

Relevante Bronnen

Herstelling en vernieuwing van het orgel (AAB, 1901).
inhuldigingsfolder van het orgel in OLVrouwkerk te Kessel-Lo
(1904)
T. Timmerman: ‘het orgel te Neerlinter”, in ‘De Praestant’, 13
(1964),16-17.
G. Potvlieghe, ‘De orgelmakers Bernabé-Goynaut’, in De
Praestant, 13 (1964), 54.
KIK-IRPA (1975)
G. Potvlieghe, Het historisch orgel in Vlaanderen, 1976, 390395.
restauratieontwerp orgel (2005)
interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Gezien van Chr. Ancion zeer weinig instrumenten bewaard zijn
gebleven is het orgel te Neerlinter van uitzonderlijk historisch
belang. Werd reeds afzonderlijk beschermd op 12 oktober
1981.

Vereiste ingrepen

Orgel is momenteel niet bespeelbaar. Restauratieadvies pleit
voor zinvol behoudt van alle historische elementen waarbij ze
weer in functie worden gebracht.
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II. CULTUURGOEDEREN

Gemeente Linter
Helen-Bosstraat 43
3350 Linter

STUDIO ROMA cvba
Abdij Vlierbeek 7
3010 Kessel-Lo

2.1

DIENSTALTAAR

inventarisnummers

M232903 KIK-IRPA fotonummer
7220
KIK-IRPA objectnummer

Locatie
koor

Beschrijving

Gebeeldhouwd blokaltaar met reliëfs van de H. Jozef en H.
Foillanus, reliëfs afkomstig van de preekstoel door Everard
van Antwerpen vervaardigd in 1943. In 1965 omgevormd tot
altaartafel in witte steen.

Materiaal

Volledig uit geverniste, witte natuursteen vervaardigd
dienstaltaar.

Toestand

Structureel in goede staat.

10. Dienstaltaar

Datering

oorsprong 1943,
in 1965 tot altaartafel omgevormd

Relevante Bronnen

Preekstoel kwam tot stand na betwisting eerdere ontwerpen
door kanunnik R. Lemaire (OE)
interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Bestempeld als cultuurgoed: nl specifiek voor de SintFoillanuskerk vervaardigd. Het altaar heeft een zekere sociale
en religieuze waarde.
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2.2

Biechtstoel

Inventarisnummers

M232895 KIK-IRPA fotonummer
7222
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Noordelijk transept

Beschrijving

Eikenhouten biechtstoel met beschilderd hout.

Materiaal
Zachthout

Toestand

Onderaan enkele herstellingen uitgevoerd (aanwezigheid
moderne schroeven), vochtschade aan achterwand (staat te
dicht tegen de muur), lichte schade aan bovenste kroonlijst.
Enkele ornamenten zijn lichtjes beschadigd. Westelijke
siervaas toont sporen van vermolming. Wederom oude
aantasting die niet bevestigd kon worden.

Datering
ca. 1725

Relevante Bronnen

KIK-IRPA (1975)
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

De biechtstoel heeft een hoge religieuze sociale waarde, een
hoge cultuurhistorische en hoge ouderdomswaarde. Kan als
cultuurgoed beschouwd worden omwille van vermelding in het
beschermingsbesluit.

Vereiste ingrepen

Monitoring uitvliegopeningen.

11. Biechtstoel Noordelijk Transept

12.
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2.3

Biechtstoel

Inventarisnummers
		

Locatie

nvt

Zuidelijke zijbeuk

Beschrijving

Biechtstoel vervaardigd uit zachthout beschilderd met
eikimitatie op zichtbare zijde. Knielbanken werden vernieuwd.

Materiaal
Zachthout

Toestand

Uitvliegopeningen van houtetende insecten. Actieve aantasting
in 2008 kan niet onmiddellijk teruggevonden worden.
Plaatselijke beschadiging aan kroonlijst. Lichte vervuiling van
de eik-imitatie. Grote openstaande naad aan achterwand
priesterruimte. Geen structurele gebreken.

Datering

18e eeuw

Relevante Bronnen

Interieurinspectie MoWa (2008)

Vereiste ingrepen

Monitoring uitvliegopeningen aangewezen wegens voormalige
aantasting.

13. Biechtstoel zuidelijke zijbeuk

Erfgoedwaarde

De biechtstoel heeft een hoge religieuze sociale waarde, een
hoge cultuurhistorische en hoge ouderdomswaarde. Kan als
cultuurgoed beschouwd worden omwille van vermelding in het
beschermingsbesluit.

Vereiste ingrepen

Monitoring uitvliegopeningen.
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2.4

Doopvont

inventarisnummers

M232908-11
M232913		
7240		

Locatie

KIK-IRPA fotonummer
KIK-IRPA fotonummer
KIK-IRPA objectnummer

Schip

Beschrijving

Hardstenen doopvont, aan kuip vier hoofden en tegen voet vier
schilddragende leeuwen. Gebeitelde datering in boord (1551).
Houten en inox deksel met smeedijzer zijn recenter.
(hoogte: 113cm)

Materiaal

Hardsteen, inox deksel en houten deksel met smeedijzeren
beslag.

Toestand

Roestvorming op de sokkel, geheel in vernis ingestreken
(visueel erg storend), inox deksel met eikenhouten deksel,
ijzeren beslag.

Datering
1551

Relevante Bronnen

Inventaris 1829 (AAM): een deksel voor de doopvont vermeld
KIK-IRPA (1975)
interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Doopvont heeft een hoge religieuze sociale waarde, een erg
hoge historische waarde (ouderdom) en artistieke waarde. Kan
als cultuurgoed beschouwd worden omwille van vermelding in
het beschermingsbesluit.

14. Doopvont

15. © KIK IRPA
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16. © KIK IRPA

18. © KIK IRPA

19. © KIK IRPA

17. © KIK IRPA
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2.5

H. Ambrosius van Milaan

Inventarisnummers

M232897 KIK-IRPA fotonummer
7262
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Doksaal

Beschrijving

H. Ambrosius van Milaan, tafereel van zijn marteldood
vervaardigd door J. Baerts en geschonken door Balthasar
Hecking en Elizabeth van Vuchelen (hoogte: 200cm, breedte
120cm)

Materiaal

Schilderij op doek, olieverf

Toestand

Spanraam komt aan bovenzijde volledig los. Sporen van
vermolming aan raam. Vergeelde vernis heeft plaatselijk sterke
verkleuring veroorzaakt. Oude aantasting houtetende insecten.

Datering

1814 (inscriptie)

Relevante Bronnen

BETS (p77)
KIK-IRPA (1975)
interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Schilderij geschonken door fam. Hecking-Vuchelen aan SintFoillanuskerk. Het schilderij heeft een hoge sociaal religieuze
waarde, een artistieke waarde en een historische waarde. Toch
kreeg het recent geen zichtbare plaats meer toegekend in de
kerk wegens als ‘niet waardevol’ beschouwd.

20. H. Ambrosius

Vereiste ingrepen

De mogelijke aantasting van houtetende insecten dient
opgevolgd en behandeld te worden (zie MoWa). Kan als
cultuurgoed beschouwd worden omwille van vermelding in het
beschermingsbesluit. Toch kreeg het recent geen zichtbare
plaats meer toegekend in de kerk wegens als ‘niet waardevol’
beschouwd. Een herlocatie van het schilderij is gewenst.

21. © KIK IRPA
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2.6

H. Barbara

Inventarisnummers

M232896KIK-IRPA fotonummer
7263
KIK-RIPA objectnummer

Locatie
doksaal

beschrijving

Schilderij van de H. Barbara op doek, tafereel van haar
marteldood, vervaardigd door J. Baerts en geschonken door
Balthasar Hecking en zijn vrouw Elizabeth van Vuchelen
(wapenschilden in rechter onderhoek).

Materiaal

Zachthoutenlijst op de vloer van het doksaal, beschilderd met
houtimitatie.

Toestand

Vermoedelijk oude aantasting kleine klopkever. Span
raam met uitvliegopeningen, doek onvoldoende gespan
nen, veel vuil tussen raam en doek, geen ernstige
gebreken, onregelmatig aangebrachte vernis geeft
een aantal plaatselijke verkleuringen.

Datering
1814

Relevante Bronnen

KIK-IRPA (1975)
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Schilderij als cultuurgoed bestempeld. Het schilderij heeft een
hoge sociaal religieuze waarde, een artistieke waarde en een
historische waarde gezien de schenking door de fam. HeckingVuchelen. Toch kreeg het recent geen zichtbare plaats meer
toegekend in de kerk wegens als ‘niet waardevol’ beschouwd.
Een herlocatie van het schilderij is gewenst.
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2.7

Doop van Jezus

inventarisnummers

M232894 KIK-IRPA fotonummer
7264
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Noord muur noordelijk transept

Beschrijving

Schilderij doop van Jezus op doek (hoogte: 160cm, breedte 60
cm)

Materiaal

Naaldhouten lijst, zachthouten spanraam, schilderij op doek.

Toestand

Lijst en beschildering in goede toestand, spanraam
vertoont veel uitvliegopeningen (niet-actief), goed
gespannen wel golvingen op de randen waar
door kleine lacunes, sterk vergeelde vernis.

Datering

1601-1700

Relevante Bronnen

Vlaamse school
KIK-IRPA (1975)
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Kan als cultuurgoed beschouwd worden omwille van
vermelding in het beschermingsbesluit

Vereiste ingrepen

Alle nodige werkzaamheden die schade ongeacht zijn oorzaak
hersteld, door het in zijn originele staat terug brengt, incl.
mogelijke bijkomende verstevigingen en andere aanpassingen
die nodig worden geacht om de schade op een duurzame wijze
te herstellen.
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23. Doop van Jezus © KIK IRPA
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2.8

Altaarstuk H. Ignatius en H. Franciscus

inventarisnummers

M232947 KIK-IRPA fotonummer
7265
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Zijaltaar zuidtransept

Beschrijving

HH. Ignatius van Loyola en Franciscus Xaverius in
verering voor Jezusmonogram, schilderij op doek. Kopie
vervaardigd naar twee schilderijen van Peter Paul Rubens in
Brukenthalmuseum te Roemenië.

Materiaal

Schilderij op doek

Toestand

Slap gespannen, verschillende gebreken: middennaad is
over breedte van 20cm gescheurd (vermoedelijk werd
op achterzijde stoplap gekleefd en geretoucheerd) scheur
ter hoogte van IHS-monogram, aantal deuken werden
geretoucheerd. Perforaties langs de randen door
metalen spijkers. Doek vertoont golvingen, hoek en
raam craquelures, vernis is lichtjes vergeeld

Datering

1601-1800

Relevante Bronnen

Vlaamse school
KIK-IRPA (1975)
Interieurinspectie MoWa (2008)
Naast dit altaar hing een bakje met gebeden en beeldekens en
gerieve der bedevaarders en een houten kader bestemd voor
de ex-votos. (volkskunde; 15)
afdruk van een in 1915 vervaardigd bedevaartsprentje
naar afdruk in 1869 op vraag van Bets gemaakt te Mechelen bij
Steenackers. Gedrukt bij steendrukker Ch.Peeters te Leuven.
De ets op steen ging verloren samen met gans het materiaal
en al de uitgaven van de firma in de brand WOI (was gelegen
naast de universiteitshal).

24. Altaarstuk H. Ignatius en Franciscus

Erfgoedwaarde

Als cultuurgoed bestempeld. Schilderij heeft een belangrijke
cultuurhistorische, religieuze en sociale waarde alsook een
belangrijke esthetische waarde want vervaardigd naar Rubens.
Als cultuurgoed beschouwd omwille van vermelding in
het beschermingsdossier. Onroerend door ornamentele
bestemming: schilderij dat materieel geïntegreerd is in het
onroerend erfgoed

Vereiste ingrepen

Alle nodige werkzaamheden die schade ongeacht zijn oorzaak
hersteld, door het in zijn originele staat terug brengt, incl.
mogelijke bijkomende verstevigingen en andere aanpassingen
die nodig worden geacht om de schade op een duurzame wijze
te herstellen.

25. Originele P.P. Rubens (©Scolaresource.com)
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2.9

Altaarstuk H. Foillanus

inventarisnummers

M232952 KIK-IRPA fotonummer
7269
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Hoofdaltaar

Beschrijving

H. Foillanus in bisschoppelijk gewaad temidden van een
landschap. Aan de rechterzijde een bos en links een zuil
waarop een wapenschild van zilver met 3 zwaantjes en
bastaardstok van sabel. De heilige houdt in de linkerhand
een open boek waarop een duif zich neerzet, rechts de
bisschopsstaf. Boven zijn hoofd zweeft een engel die de
gloriekroon der martelaren vasthoudt. Aan zijn voeten liggen
twee mannen, wier grijnslach en woest gebaar doen gissen dat
het beulen zijn. (Folklore 14) (hoogte: 250 cm, breedte: 150
cm)

Materiaal

Schilderij op doek, vergulde en gemarmerde lijst

Toestand

Horizontale naad onderaan het doek met plamuurretouches,
bovenaan lichte horizontale scheur, picturale laag in goede staat,
kleine lacune op de rechterhand van de engel, in het kleed
van de heilige vele lacunes slordig geretoucheerd. Sterk
verdonkerde
vernis
geeft
onregelmatige
glans.

Datering

ca 1744 (beschermingsdossier)

Relevante Bronnen

Vlaamse School
Wapenschild en spreuk van schenker Benedicta van Loen,
abdis van Maagdendaal te Oplinter
KIK-IRPA (1975)
Interieurinspectie MoWa (2008)

26. Altaarstuk H. Foillanus

Erfgoedwaarde

Als cultuurgoed bestempeld wegens vervaardiging voor het
altaar van de H. Foillanus en scheking door de abdis van de
abdij van Maagdendaal bij 18e-eeuwse wijzigingen in het
interieur. Schilderij heeft een belangrijke cultuurhistorische,
religieuze en sociale waarde. Als cultuurgoed beschouwd
omwille van vermelding in het beschermingsdossier. Onroerend
door ornamentele bestemming: schilderij dat materieel
geïntegreerd is in het onroerend erfgoed

Vereiste ingrepen

Alle nodige werkzaamheden die schade ongeacht zijn oorzaak
hersteld, door het in zijn originele staat terug brengt, incl.
mogelijke bijkomende verstevigingen en andere aanpassingen
die nodig worden geacht om de schade op een duurzame wijze
te herstellen.
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2.10

Jezus met het kruis beladen

inventarisnummers

M232952 KIK-IRPA fotonummer
7268
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Westmuur, zuidelijk transept
beschrijving

Schilderij Jezus wordt met het kruis beladen (hoogte: 253cm,
breedte:170cm)

Materiaal

Schilderij op doek, olieverf twee in de lijst bevestigde oogvijzen
opgehangen met stalen kabel, zachthouten lijst

Toestand

Oude uitvliegopeningen op lijst, doek is onvoldoende opgespannen (on
deraan buikvorming), scheuren in rechter beneden en linker boven
hoek, grote scheur in de rechterhelft, verschillende stoplappen op
achterzijde (veroorzaken vervormingen), verticale steun in
midden van de lijst, picturale laag in redelijke staat, jeugd
craquelures,
op
verschillende
plaatsen
stootschade.

Datering

19e eeuw

Relevante Bronnen

gerestaureerd door Neerlinteraar Eugeen Arnauts (voor 1924)
KIK-IRPA (1975)
Interieurinspectie MoWa (2008)

Vereiste ingrepen

Een aanzienlijk aantal scheuren/craquelures vraagt om herstelling.
.
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2.11

Triomfkruis

Inventarisnummers

A073823 KIK-IRPA fotonummer
A7229 KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Tussen kruising en koor

Beschrijving

Eikenhouten triomfkruis, sculptuur hangt op grote hoogte
(hoogte: 200cm)

Materiaal

eikenhout, gebeeldhouwen christus

Toestand

Slordig hersteld, vele stukken overschilderd, lichtjes vervuild

Datering
1534

Relevante Bronnen

De Borchgrave d’Altena (1941): laatgotisch
KIK-IRPA (1944)
Interieurinspectie MoWa (2008)
Dit kruis is vermoedelijk het groot ‘kostelijk houten kruis’ waar
over pastoor Bets spreekt als zijnde het enige overblijfsel van
het doksaal van Schutteputte waaraan het bevestigd was. Op
zijn vier hoeken vertoont het zinnebeelden van de vier
evagelisten. (Geschiedenis: 76). Datering KIK komt niet
overeen met bron.

Erfgoedwaarde

Bestempeld als cultuurgoed want enige overblijfsel van het
doksaal van Schutteputte. Het triomfkruis bevat een sociaal
religieuze waarde, en heeft naast een ouderdomswaarde ook
een hoge cultuurhistorische waarde.

28. Triomfkruis

29. © KIK IRPA
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2.12

H. Foillanus

Inventarisnummers

A73829 KIK-IRPA fotonummer
M232917 KIK-IRPA fotonummer (insigne)
7269
KIK-IRPA objectnummer
7247
KIK-IRPA objectnummer (insigne)

Locatie

Zuidelijk zijaltaar

Beschrijving

Eikenhouten beeld van de H. Foillanus van Fosses in bisschopsgewaad met
kazuifel. Op het hoofd heeft hij een mijter waaronder gouden haarlokken
tevoorschijn komen. Zijn strakke blik wordt met goedheid getemperd, zijn
handschoenen eindigen op een floche. In de linkerhand houdt hij een de staf
en in de rechterhand een krom zwaard. De stijve statige houding wordt een
weinig gebroken door het vooruitzetten der linkerknie. (Folklore, 12). Het
beeld wordt mechanistisch beveiligd. (hoogte: 122cm)

Materiaal

Eikenhouten religieusbeeld. Staf en mes in gedreven zilver met
schenkingsinscriptie B. Hecking 1821.

Toestand

Geen ernstige structurele gebreken, rechterhand staat licht
jes los, duim van de linkerhand en enkele ornamenten van
de mijter zijn afgebroken. Op slordige wijze gerestaureerd, ingesmeerd met
was. Zilvere zwaard sterk aan
gelopen. De verginding tussen de mesing staf en de
zilveren krul werd uitgevoerd met tinsoldeer.

Datering

eind 15e eeuw.
Staf en mes met inscriptie 1821.

Relevante Bronnen

Brabants atelier
inventaris 1829: sabel en staf voor H. Foillanus vermeld
De Borchgrave d’Altena (1941): médiocre
KIK-IRPA (1944)
Interieurinspectie MoWa (2008)
Dit beeld werd rond 1835-1840 door de echtgenoten
Hecking- van Vuchelen met een zilvere staf en krom zwaard vereerd. Tijdens
processies werd de heilige gekleed met een rode met goud
bestikte koormantel en droeg hij een mijter van dezelfde kleur. (Folklore
13).

30. H. Foillanus

Erfgoedwaarde

Dit beeld van de patroonheilige van de kerk heeft een erg grote sociaal
religieuze waarde en werd bestempeld als cultuurgoed. Daarnaast beschikt
het over een hoge artistieke en cultuurhistorische waarde. Onroerend door
ornamentele bestemming: beeld op sokkel die materieel geïntegreerd is in
het onroerend erfgoed.
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2.13

H. Lucia

inventarisnummers

A73829 KIK-IRPA fotonummer
7270
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Tussen zuidelijke zijbeuk en schip

Beschrijving

Eikenhouten religieusbeeld van de Heilige Lucia van Syracuse.
Fijne en tere vorm van het gelaat valt op, contrasteert met de
zware en gebroken plooienval van het kleed van de vrouw:
ontsiert door de schreeuwende beschildering van latere datum.
Zeer poëtische schepping van de Brabantse beeldsnijkunst van
omstreeks 1500. (ARS SACRA ANTIQUA, 80) (hoogte: 101cm)
Beeld wordt mechanisch beveiligd

Materiaal

Eikenhout, Afgeloogd, plaatselijk restanten vroegere
polychromie.

Toestand

Aan rechterkant spinthout strook, met enkele oude
uitvliegopeningen. Structureel in goede staat.

Datering

1501-1510

Relevante Bronnen

Brabants atelier
De Borchgrave d’Altena (1941)
KIK-IRPA (1944)
Ars Sacra Antiqua (1962)
Interieurinspectie MoWa (2008)

31. H. Lucia

Erfgoedwaarde

Groot waardeverlies want helemaal ontdaan van zijn
oorspronkelijke polychromie. Ondanks aflogen heeft het beeld
een hoge artistieke, sociaal religieuze en cultuurhistorische
waarde. Als cultuurgoed bestempeld.
Onroerend door ornamentele bestemming: beeld op sokkel die
materieel geïntegreerd is in het onroerend erfgoed.

32. © KIK IRPA
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2.14

H. Rochus

inventarisnummers

A73828 KIK-IRPA fotonummer
7271
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Zuidelijke zijbeuk

Beschrijving

Religieusbeeld van de Heilige Rochus van Montpellier,
pestheilige voorgesteld als bedevaarder, met pelgrimshoed op
het hoofd en reistas aan de lenden, staf in de hand. Litteken
van de pest op de ontblote dij. Rochus geraakte zelf besmet
na in de Italiaanse stad Aquapendente de pestlijders te hebben
verzorgd. (hoogte: 90 cm). Beeld wordt mechanisch beveiligd.

Materiaal

Eikenhout, afgeloogd.

Toestand

Op verschillende plaatsen nog verfsporen van vroegere
polychromie, de rechterhand is plaatselijk lichtjes beschadig.
Het rechter voorpootje van het hondje dat werd hersteld met
beschilderd gips, is opnieuw beschadigd.

Datering
1500

Relevante Bronnen

Brabants atelier
De Borchgrave d’Altena (1941)
KIK-IRPA (1944)
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Groot waardeverlies want helemaal ontdaan van zijn
oorspronkelijke polychromie. Ondanks aflogen heeft het beeld
een hoge artistieke, sociaal religieuze en cultuurhistorische
waarde. Als cultuurgoed bestempeld. Onroerend door
ornamentele bestemming: beeld op sokkel die materieel
geïntegreerd is in het onroerend erfgoed.

33. H. Rochus

34. © KIK IRPA
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2.15

H. Wivina

inventarisnummers

A73831 KIK-IRPA fotoummer
7272
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Zuid muur zuidelijk transept

Beschrijving

Eikenhoutenbeeld van de H. Wivina van Brussel,
voorgesteld als abdis met de kromstaf. Stichteres van de
Benedictessenabdij van Groot-Bijgaarden bij Brussel. (h: 99cm)
(van Buyten, 21) ( ARS SACRA ANTIQUA, 80)

Materiaal

Eikenhouten, overschilderd beeld. Plaatselijk restanten van
vroegere polychromie

Toestand

Nimbus en vergulden randen zijn verdwenen, structureel in
goede staat, lichte schade aan de krulstaf.

Datering
1500

Relevante Bronnen

Brabants atelier
De Borchgrave d’Altena (1941)
KIK-IRPA (1944)
Ars Sacra Antiqua (1962)
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Als cultuurgoed bestempeld.
Onroerend door ornamentele bestemming: beeld op sokkel die
materieel geïntegreerd is in het onroerend erfgoed.

35. H. Wivina
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2.16

H. Barbara

inventarisnummers

A73825 KIK-IRPA fotonummer
7273
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

noord muur/noordelijk transept
beschrijving

Religieus beeld van de H. Barbara. (hoogte: 86cm).
Beeld wordt mechanisch beveiligd.

Materiaal

Eikenhouten beeld op gipsen sokkel

Toestand

Beeld werd slecht gerestaureerd door grof wegkrabben van door
elkaar lopende polychromielagen, plaatselijk ook eikenhout
zichtbaar,stootschade werd geretoucheerd, lichte opstuwing aan de
pink van de linker hand. Ook gipsen sokkel heeft veel stootschade.

Datering
1500

Relevante Bronnen

inventaris 1829 (AAM): nog kroon en tak voor H. Barbara
vermeld, ook op foto KIK-IRPA (1944)
Brabants atelier
De Borchgrave d’Altena (1941)
KIK-IRPA (1944)
Ars Sacra Antiqua (1962)
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Als cultuurgoed bestempeld.
Onroerend door ornamentele bestemming: beeld op sokkel die
materieel geïntegreerd is in het onroerend erfgoed.
37. H. Barbara

36. © KIK IRPA
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2.17

Job op de Mesthoop

inventarisnummers

A073836 KIK-IRPA fotonummer
7274
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Noordelijke zijbeuk

Beschrijving

Religieusbeeld van de Heilige Job op de Mesthoop,
aangeroepen tegen de melaatsheid, ook als patroon van
muzikanten en minnezangers, volkse voorstelling van deze op
het einde van de middeleeuwen veel vereerde noodhelper. De
zwaar beproefde dienaar Gods, het naakte lichaam met zweren
overdekt, zit neer op een mesthoop en aanhoort gelaten en
verduldig de verwijten en beschimpingen die zijn vrouw en
vrienden hem toesturen. (Ars Sacra Antiqua, 74)
(hoogte: 70cm). Beeld wordt mechanisch beveiligd.

Materiaal

Eikenhouten beeld, plaatselijk restanten vroegere polychromie

Toestand

Enkele vingertoppen afgebroken van de rechterhand, groot aan
tal herstellingen met houtpasta uitgevoerd, plaatselijk nog resten
van de polychromie bewaard gebleven.

Datering

1501-1533

Relevante Bronnen

Brabants atelier
De Borchgrave d’Altena (1941):
KIK-IRPA (1944)
Ars Sacra Antiqua (1962)
restauratie (1974)
Interieurinspectie MoWa (2008)
Geringe afmetingen doen vermoeden dat het gaat om
bekroning van Sint-Jobsretabel uit een 16e-eeuws
productiecentrum (zo is er één bewaard gebleven in
schoonbroek/retie) uit 1540-45.

38. H. Job

Erfgoedwaarde

Groot waardeverlies want helemaal ontdaan van zijn
oorspronkelijke polychromie. Ondanks aflogen heeft het beeld
een hoge artistieke, sociaal religieuze en cultuurhistorische
waarde. Als cultuurgoed bestempeld.
Onroerend door ornamentele bestemming: beeld op sokkel die
materieel geïntegreerd is in het onroerend erfgoed.

39. © KIK IRPA
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2.18

H. Catharina

inventarisnummers

A73830 KIK-IRPA fotonummer
M144037 KIK-IRPA fotonummer
7275
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Tussen noordelijke zijbeuk en schip

Beschrijving

Religieus beeld van de heilige Catharina van Alexandrië. één
van de 14 noodhelpers die op het einde van de middeleeuwen
in onze bedevaartshuizen vereerd werd. Voorgesteld met haar
traditionele attributen: aan haar voeten de keizer die haar
veroordeelde en het gebroken folterrad dat door een engel
werd vernield. Door De Borchgrave d’altena beschreven als
uitmuntend voorbeeld van brabantse sculptuur: de soepelheid
van vorm, de adel in houding en gelaat en de rijkdom van
het gewaad maken het een kwaliteitsvol werk. Werd in 1962
beschreven als ontsierd door een schreeuwende beschildering.
(ARS SACRA ANTIQUA, 79.) (hoogte: 122cm) Dit beeld wordt
mechanisch beveiligd.

Materiaal

Eikenhouten beeld, afgeloogd met plaatselijk restanten
vroegere polychromie zichtbaar.

Toestand

Ornamentenkroon bevestigd met houtpasta, kleine barsten of
krimpscheuren in het voetstuk, plaatselijk resten van de
polychromie bewaard.

Datering

40. H. Catharina

begin 16e eeuw (beschermingsdossier)

Relevante Bronnen

Leuvens atelier: vermoedelijk het atelier van de meester der
Madonna van Piétrebais (VAN BIUYTEN, 23)
De Borchgrave d’Altena (1941)
KIK-IRPA (1944)
Ars Sacra Antiqua (1962)
KIK-IRPA (1980)
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Groot waardeverlies want helemaal ontdaan van zijn
oorspronkelijke polychromie. Ondanks aflogen heeft het beeld
een erg hoge artistieke, sociaal religieuze en cultuurhistorische
waarde.
Onroerend door ornamentele bestemming: beeld op sokkel die
materieel geïntegreerd is in het onroerend erfgoed.

41. © KIK IRPA (1980)
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2.19

O.L.V. met Kind

Inventarisnummers

A073832 KIK-IRPA fotonummer
M232935 KIK-IRPA fotonummer
7276
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Zuidelijk zijaltaar

Beschrijving

Religieus beeld van O.L.V. met Kind (hoogte: 66cm).

Materiaal

Polychromie hoofdzakelijk afgekrabd, geretoucheerd en bijgewerkt.
Sommige onderdelen werden verguld.

Toestand

Sommige onderdelen werden verguld. Onder de arm van het kind
oppervlakteschimmel. Lichte stootschade aan de mantel ter hoogte
van het bekken van OLV. Scepter, kronen en wereldbol in goede staat.
Kronen vermoedelijk recent opnieuw verguld.

Datering

1601-1650

Relevante Bronnen

geproduceerd in Mechelen( Kik-irpa)
KIK-IRPA (1944)
KIK-IRPA (1975)
Interieurinspectie (2008)

Erfgoedwaarde

Als cultuurgoed bestempeld.

42. O.L.V. met Kind
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2.20

H. Anna met O.L.V.

Inventarisnummers
A73826-27
7277		

Locatie

KIK-IRPA fotonummer
KIK-IRPA objectummer

Oostelijke nis, noordelijk transept

Beschrijving

Tamelijk stugge en stijve voorstelling van Sint Anna, gezeten met
Maria op schoot. De kroon van Sint-Anna en nimbus zijn verwijderd.
Het beeld wordt mechanisch beveiligd. (h: 90cm)

Materiaal

Houten beeld, oude polychromie van dit veelvuldig overschilderde
beeld werd verwijderd en vervangen door een nieuwe beschildering.
Houten sokkel in marmerimitatie

Toestand

Ingrijpend hersteld, aantal lacunes door ingreep, sommige delen
slordig en recent verguld. Nieuwe beschildering is fel afgeblot. Beeld
is structureel in goede staat. Er steken twee schroeven dwars door
het voetstuk. Ook lichte stootschade aan het voetstuk. Plaatselijk
oppervlakteschimmel aanwezig.

Datering

einde 15e eeuw (Ars Sacra Antiqua, 62)

Relevante Bronnen

Kan dit beeld mogelijks in verband gebracht worden met Jan
Taelmans, voormalig burgemeester van Neerlinter, die in 1550 een
altaar voor de heilige Anna liet stichten en hier schilderijen en een
beeld voor haar liet vervaardigen. (BETS, 158)
De Borchgrave d’Altena (1941)
KIK-IRPA (1944)
Ars Sacra Antiqua (1962)
Interieurinspectie MoWa (2008)

45. H. anna met O.L.V.

Erfgoedwaarde

Als cultuurgoed bestempeld.

43. © KIK IRPA

44. © KIK IRPA

INVENTARIS CULTUURGOEDEREN EN
ERFGOEDOBJECTEN ONROEREND DOOR AARD

12.02.2018
45

2.21

Christus op koude steen

inventarisnummers

7278

Locatie

KIK-IRPA objectnummer

Oost-muur zuid transept
beschrijving

Eikenhouten beeld van Christus op Koude steen, (hoogte:
145cm).

Materiaal

Polychromie in goede staat, verflagen op onoordeelkundige
wijze blootgelegd en overschilderd. Ingestreken met vergeelde
vernis.

Toestand

Oppervlakteschimmels aan voetstuk (onderzijde), geen ernstige
structurele gebreken, kleine verticale barst in het perizonium,
spinthoutstroken aan achterzijde achterzijde vertonen
uitvliegopeningen (niet-actief), vergeelde vernis,
uitvliegopeningen op houten sokkel.

Datering

16e- begin 17e eeuw

Relevante Bronnen

De Borchgrave d’Altena (1941)
KIK-IRPA (1975)
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Als cultuurgoed bestempeld.
46. Christus op koude steen

47. © KIK IRPA
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2.22

O.L.V. van Calvarie

inventarisnummers

A73824 KIK-IRPA fotonummer
7279
KIK-IRPA fotonummer

Locatie

Oost muur/noord transept

Beschrijving

Religieusbeeld van O.L.V. van Calvarie, (hoogte: 123,5 cm), Dit
beeld wordt mechanisch beveiligd beeld.

Materiaal

Eikenhoutenbeeld met verschillende polychromielagen.

Toestand

verschillende polychromielagen lopen door elkaar heen want
grof weggekrabd, plaatselijk eikenhout zichtbaar.
Plaatselijk slordig geretoucheerd, retouches op incarnatie zijn
storend, enkele verticale barstjes

Datering

16e- begin 17e eeuw

Relevante Bronnen

De Borchgrave d’Altena (1941)
KIK-IRPA (1944)
Interieurinspectie MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Als cultuurgoed bestempeld.

49. O.L.V. van Calvarie

48. © KIK IRPA
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2.23

H.Sebastiaan

inventarisnummers

A73837 KIK-IRPA fotonummer
7281
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Noord muur noordelijk transept

Beschrijving

Religieusbeeld van de H. Sebastiaan. (h: 91cm)

Materiaal

terracotta, keramiek met gipsen sokkel.(beschermingsdossier)

Toestand

structureel in goede staat, van rechter wijsvinger is een stukje
afgebroken

Datering

1701-1800

Relevante Bronnen

KIK-IRPA (1944)
Inspectierapport MoWa (2008)

Erfgoedwaarde

Kan als cultuurgoed beschouwd worden omwille van
vermelding in het beschermingsbesluit
Onroerend door ornamentele bestemming: beeld op sokkel die
materieel geïntegreerd is in het onroerend erfgoed.

50. H. Sebastiaan
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2.24

H. Furseus

inventarisnummers

M232940 KIK-IRPA fotonummer
7283
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

Noordzijde koor

Beschrijving

Religieus beeld van de H. Servatius van Tongeren, de broer
van de H. Foillanus. Furseus werd eveneens bisschop en
martelaar, heilige afgebeeld staande op een draak, in
de linkerhand houdt hij de bisschopsstaf en de palm der
martelaren, (hoogte:160cm)

Materiaal

Eikenhouten beeld

Toestand

Beeld in slechte staat. Kleine verticale barsten, wellicht op de
plaatsen waar het hout tegen elkaar werd gelijmd, op
verspreide plaatsen uitvliegopeningen. Boormeel doet actieve
aantasting vermoeden; Op het groene kleed werden
oppervlakteschimmels teruggevonden. Beeld werd reent
herschilderd.

Datering

1801-1886

Relevante Bronnen

Pastoor Bets zou dit beeld samen met dat van de H. Ultanus
hebben aangekocht met de opbrengst van zijn geschiedenis
van Neerlinter (1868). (Folklore, 14)
KIK-IRPA (1975): foto toont nog een andere kleursamenstelling
Interieurinspectie MoWa (2008)

51. H. Furseus

Erfgoedwaarde

Kan als cultuurgoed beschouwd worden omwille van
vermelding in het beschermingsbesluit
Onroerend door ornamentele bestemming: beeld op sokkel die
materieel geïntegreerd is in het onroerend ergoed.

Vereiste Ingrepen

Actieve aantasting houtetende insecten moet bestreden
worden
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2.25

H. Ultanus

inventarisnummers

A73662 KIK-IRPA fotonummer
7284
KIK-IRPA objectnummer

Locatie

zuidzijde koor

Beschrijving

Religieus beeld van de H. Ultanus in priesterhabijt. Eveneens
broer van de H. Foillanus. Hij draagt een kruis in de rechterhand
en met de linker houdt hij een boek open waarop een duif rusten
komt, het is de duif die hem de tijding bracht van den marteldood
en de glorierijke beloning die zijn broeder ten dele viel; aan zijn
voeten knielt een jongeling. Er ligt geen koningskroon aan de
voeten van de heilige, wat nochtans het geval is bij heiligen van
Koninklijke bloede.
(hoogte:160cm) ( volkskunde 15)

Materiaal

Eikenhouten beeld

Toestand

Mechanisch gezien geen gebreken toch in slechte staat. Aan
de onderzijde, op het voetstuk en aan het linkerbeen van de
knielende figuur uitvliegopeningen van houtetende insecten.
Hoopjes boormeel doen vermoeden dat de aantasting actief is.
Ter hoogte van de lacunes opnieuw sporen van insectenvraat,
lichte stootschade in de polychromie.

Datering

1801-1886

Relevante Bronnen

Pastoor Bets zou dit beeld samen met dat van de H. Ultanus
hebben aangekocht met de opbrengst van zijn geschiedenis van
Neerlinter (1868). (Folklore, 14)
KIK-IRPA (1944)
Interieurinspectie MoWa (2008)

52. H. Ultanus

Erfgoedwaarde

Kan als cultuurgoed beschouwd worden omwille van vermelding
in het beschermingsbesluit
Onroerend door ornamentele bestemming: beeld op sokkel die
materieel geïntegreerd is in het onroerend ergoed.

Vereiste Ingrepen

Actieve aantasting moet bestreden worden

53. © KIK IRPA
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Maatregelen voor de cultuurgoederen
herstel

Nazicht

Alle nodige werkzaamheden die schade hersteld.
Door het in zijn originele staat terugbrengt, incl. mogelijke bijkomende
verstevigingen en andere aanpassingen die nodig worden geacht om
de schade op een duurzame wijze te herstellen

controle op het voorkomen van schade
Alle nodige werkzaamheden die curatief en/of preventief werkzaam
zijn tegen beschadiging van een nader te bepalen oorzaak van
schade

Conservatie of restauratie door een deskundig restaurateur
Houten gepolychromeerde beelden (dringend)
- H. Foillanus
- H. Barbara
Fixeren opstuwende verflaten
Reinigen of ontstoffen
Verwijderen van de oppvlakteschimmels
Eventueel kitten of opvullen van lacunes in de verflaag
Aangepast retoucheren van de lacunes
Verwijderen van de slordige retouches
Behandelen tegen houtetende insecten
Indien nodig verharden van vermolmde delen
Verwijderen van de onvakkundige herstellingen
Herstellen van de mechanische schade
Eventueel verlijmen of opvullen van de open naden
Verwijderen van de verdonkerde vernis
Afwerken met een beschermlaag (enkel na restauratie)

Start met monitoring om de aanwezigheid van de kleine klopkever
(lat. Anobium punctatum – gewone houtwormkever). Voortaan op
een doeltreffende manier kunnen vaststellen. Het is op basis van één
visuele inspectie namelijk onmogelijk om met zekerheid uit te maken
of een instectenaantasting actief is. Bovendien moet het overbodig
gebruik van voor mens en milieuschadelijke insecticiden voorkomen
worden. Daarom is het noodzakelijk om met voldoende zekerheid
te kunnen bevestigen of een aantasting actief is of niet. Een zeer
efficiënte methode hiervoor is het gebruik van feromonen. Feromonen
zijn stoffen waarmee insecten proberen te lokken in de paarperiode.
Er bestaan een feromoon (in gelvorm) dat gebruikt wordt om de
broodkever te vanen. Deze kever is erg verwant met de Anobius
punctatum en maakt gebruik van hetzelfde type feromoon.
Blijft daarnaast regelmatig en vooral in de lente- en zomermaanden
controleren op vers boormeel of nieuwe uitvliegopeningen. Verwijder
vooraf het oude of vervuilde boormeel. Plaats eventueel zwart papier
onder de beelden om het boormeel makkelijker te herkennen.

Herstellen van de gebreken aan Lambriseringen (koor)

Ongedierte

Conservatie van haast alle schilderijen
-opstuwende verflagen moeten gefixeerd worden om verder verlies te
voorkomen
-slordige retouches en vervuiling worden doorgaans verwijderd
-lacunes worden opgevuld en geretoucheerd
-slaphangende doeken worden opnieuw opgespannen
-eventueel kunnen vroegere bedoekingen verwijderd worden
-houtaantastingen worden behandeld: spieën, ramen en lijsten kunnen
eventueel vernieuwd worden
-bij beschadigde doeken (scheuren, perforaties) wordt er meestal een
bedoeking uitgevoerd en stoplappen worden verwijderd
-sterk verdonkerde en blindgeslagen vernis wordt doorgaans ook
verwijderd
Elke ingreep moet minimaal zijn, voldoende gedocumenteerd worden
en zoveel mogelijk omkeerbaar zijn of ongedaan kunnen gemaakt
worden.
Nazicht Controle op het voorkomen van schade visueel of met behulp
van Meetapparatuur
Alle nodige werkzaamheden die curatief en/of preventief werkzaam
zijn tegen beschadiging van een nader te bepalen oorzaak van
schade
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Het betreft organismen die schade toebrengen aan waardevolle
elementen van het gebouw (bvb. houtborende insecten, duiven,…)
Volgende gepolychromeerde houten beelden en beschilderde houten
voorwerpen moeten behandeld worden tegen aantasting door de
kleine klopkever:
-tabernakel en thabor van het hoofdaltaar/koor
-H. Servatius – Sint Fursues
H. Ultanus
H. Antonius
Omdat curatieve behandeling van vast kerkelijk meubilair doeltreffend
zouden zijn, is het mogelijk noodzakelijk de aangetaste delen van
het constructiehout (onzichtbare delen) ook te laten behandelen
en eventueel te laten vervangen. Deze kunnen tijdens een visuele
inspectie niet gecontroleerd worden, daarom kan het demonteren van
het meubilair eveneens zinvol zijn. Deze werken moeten uiteraard
door een bekwaam of een ervaren restaurateur worden uitgevoerd.
Eventueel eigenhandige behandeling
De volgende onbeschilderde houten voorwerpen moeten behandeld
worden tegen een aantasting door kleine klopkever (anobium
puncatum – gewone houtwormkever)
-biechtstoel zuidelijke zijbeuk
-indien nodig biechtstoel noordelijk transept
-de spinthoutenstroken in de zitting van een koorstoel
-de houten blokken van zes kandelaars/hoofdaltaar

SINT-FOILLANUSKERK NEERLINTER

Reinigen

Alle nodige werkzaamheden om schadelijke vervuiling te verwijderen
van de nader te bepalen bouwelementen.
verwijder de oppervlakte schimmels op de volgende voorwerpen:
-koorgestoelte /noordmuur koor
-koorgestoelte/zuidmuur koor
verwijder oppervlakteschimmels op textiel
-tapijt op de trap van het zijaltaar/noordelijk transept

(Her)plaatsen

Het opnieuw of terugplaatsen van beschadigde of verdwenen
materialen i.f.v. opwaarderen van het monument.
- schilderij H. Barbara (herwaardering)
- schilderij H. Ambrosius (herwaardering)
- biechtstoel zuidelijke zijbeuk (staat te dicht tegen de muur)
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