Les vrais principes
de
L’architecture ogivale ou chrétienne
Het boek is een Brugse aangelegenheid. Het werd in Brugge uitgegeven, de
litho’s komen uit Brugse ateliers en… slechte voorbeelden die gehekeld worden
komen uit Brugge. Une figure purement païenne en marbre blanc, comme celle
de Notre-Dame, à Bruges, et que l’on attribue à Michel-Ange, ne produira
jamais rien, quelle que soit sa beauté comme oeuvre d’art. Il n’y a là rien qui
charme ou attire – c’est une déesse plus ou moins imposante, voilà tout. (p.
XXVII) L’architecture ogivale streeft naar authenticiteit door een juist gebruik
van de materialen. Maar kijk in de Brugse kathedraal heeft men houten
kandelaars verzilverd!
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Het is een mooi in-quarto (29 x 23 x 3,5 cm.). Wanneer je het openslaat wordt
je meteen getroffen door de bestudeerde opmaak. De zetspiegel met de
paginering is gevat in een lijst met hoekmotief en laat nog ruimte voor brede
marges.
Tijd om het titelblad eens volledig te lezen.

Het exemplaar van de Cultuurbibliotheek Stock Laureyns draagt het eerste
stempel van de bibliotheek en het aanwinstennummer 2008/224. Er staat ook
een stempel in: Société des arts réunis – 1857 – Bruxelles.
De stelling van het boek is behoorlijk radicaal. Het gaat niet over de beginselen
van de gotiek maar over de enige echt aanvaardbare: les vrais. Bovendien
wordt die stijl vereist door het katholicisme: Le grand principe d’après lequel
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nous écrivons est donc que l’art chrétien ou gothique est non pas un style parmi
plusieurs autres également beaux et convenables, mais le seul style que, comme
chrétiens catholiques, nous puissions employer d’une manière rationelle pour
bâtir et orner nos églises. (Préface des éditeurs, p. XVI)
August Welby Northmore Pugin (Londen 1812 – Ramsgate 1852) was architect
en fervent promotor van de gotiek. In 1834 bekeerde hij zich tot het
katholicisme, schreef in 1836 Contrasts waarin hij zijn geloof in de
Middeleeuwse beschaving beschreef en in 1841 The True Principles of Pointed
or Christian Architecture. Het is dit werk (remanié et développé) dat aan de
basis ligt van de Brugse uitgave die we hier bespreken.
Thomas Henry King (Londen 1822 – Teignmouth (Devon) 1892) was
kunsthistoricus en leerling van Pugin. In 1844 bekeerde hij zich ook tot het
katholicisme. In Brugge trouwde hij met Anna Morgan (1831 – 1858). In 1860
trok hij weer naar Engeland. Als architect werkte hij mee aan de bouw van de
H. Magdalenakerk in Brugge (1850 – 1865).
Pierre Lebrocquy (Gent 1797 – Nijvel 1864) was een tijd journalist van Journal
de Gand, wierp zich op de taalkunde en werd actief in de Vlaamse Beweging. In
1846 werd hij aangesteld als professor Germaanse talen aan de Gentse
universiteit waar hij consequent doceerde in het Nederlands. Door Charles
Rogier tegengewerkt, vertrok hij naar Nijvel en werd er docent aan het
atheneum.
Beyaert – Defoort was een boekhandel in de Mariastraat te Brugge. Louis
Alexander Beyaert (Roeselare 1817 – Brugge 1899) was drukker, uitgever,
boekbinder en handelaar. Hij was gehuwd met Julia Euphrosina Defoort.
1850 Precies in dat jaar werd de bisschoppelijke hiërarchie van de katholieke
kerk in het Verenigd Koninkrijk hersteld.

Steendruk aan zet
Op de eerste pagina’s zie je al Lithographie de Verbeke, Daveluy en BeyaertDefoort staan, maar ook de minderbekende De Lay-De Muyttere. Achteraan
staat een blad met reclame van Louis Grossé op het Simon Stevenplein. Brugge
was een belangrijk centrum voor de ontwikkeling van de neogotiek: er was een
Engelse kolonie in Brugge met als voortrekker James Weale, bisschop JeanBaptiste Malou was een man met ambitie en Louis Delacenserie werkte er een
en ander technisch uit.
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Zoals men kan verwachten van een werk over architectuur, dat tot actie wil
aanzetten, is het overvloedig geïllustreerd. Steendruk was toen nieuw en
aantrekkelijk. De talrijke litho’s zijn vaak instructieve en mooie afbeeldingen.
Daveluy leverde de meeste illustraties. Edouard Daveluy (Gent 1812 Oostende 1894) richtte in Brugge de eerste steendrukkerij op. Hij tekende zijn
werk vanaf 1842 met Lith. du Roi, Bruges. Twee litho’s van liturgische gewaden
zijn veelkleurig en met goud gedrukt. Sommige zijn verhoogd met licht gele
vlakken.
Antoine Verbeke (Brugge 1828 -Assebroel 1907) tekent met zijn adres: place
de la Digue, 93, Bruges. Hij was gehuwd met Marie-Jeanne Carette. Was
tekenaar, graveur, beeldhouwer en architect. In 1846 kwam hij voor 5 jaar in
dienst bij Daveluy. Hij werd stadsarchitect van Tielt en werkte mee aan het
meubilair en de glasramen van de Magdalenakerk in Brugge.
Het zeer gotische frontispice werd door hem gemaakt. Men moet weinig Latijn
kennen om de tekst te begrijpen: Domine, imple nos Spiritu Dei Sapientia et
Intelligentia et Scientia in omni opera ad excogitandum quidquid fabrefieri
potest, ex auro et argento et aere, marmore et gemniis. Heerlijk, het woord
fabrefieri, fabriceren! Er schuilt in dit woord wel enige miskende nuance.
Fabricare wordt gebruikt voor handwerk, terwijl fabriceren eerder slaat op
fabriekswerk.

4

Naast de titel staan de heiligen Barbara en Elooi. Op de vier hoeken ziet men
vaklui aan het werk om gebouwen, ornamenten en paramenten te maken. Op
een wapenschild leest men In portu salus.
De Lay-De Muyttere, Lith. Bruges. Edouard De Lay (Gent 1816 – Brugge 1857)
begon als steendrukker bij Edouard Daveluy, maar stichtte in 1842 zijn eigen
zaak in de Sint-Amandstraat nr. 31. Hij huwde Rosalie De Muyttere. Het bedrijf
bestond niet lang maar leverde toch heel wat mooi werk af.

De band
De merkwaardige romantische boekband contrasteert totaal met de inhoud.
Het is een volle, donkergroene marokijnband, met goudstempeling. Voor- en
achterplat zijn identiek. Ze zijn versierd met een gouden bladkrullenstempeling.
De platten zijn afgeboord met een dubbel filet in de hoeken versierd. De
gouden bladkrullen ranken rond een zwartstempeling in reliëf. De
zwartstempeling komt terug binnen de filets van het kader. Door de lichtere
gouddruk en de diepere zwartdruk ontstond een zwak reliëf in het leer. De rug
is ingedeeld met ribben, versierd en voorzien van de titel. De snede is volledig
verguld. Op de binnenkant van de platten is het leer fijn afgewerkt met een
vergulde boord. De schutbladen zijn van een glanzend wit met reliëf. Het is een
prachtige band van een ons onbekende meester.

Voorwoord van de uitgevers
Het werk begint met een Préface des éditeurs: 43 pagina’s vermoeiende
lectuur. Winstbejag en jaloersheid zijn te mijden, evenals vooroordelen, slechte
smaak en valse principes. Alles begint met stielkennis en het bestrijden van
regionalisme. Engeland geeft het goede voorbeeld. Charles Hansom (1817 –
1888), Rooms Katholieke architect, exponent van de Gothic Revival, krijgt
daarvoor een eervolle vermelding.

Renaissance au temps actuel
De auteurs zien de toekomst helemaal niet somber in. Ze gewagen van een
renaissance. Nu kunnen we hen gelijk geven. De neogotiek, zoals wij die
‘vernieuwing’ nu noemen is inderdaad nog overal aanwezig in Vlaanderen.
1. Het eerste hoofdstuk beklemtoont de noodzaak van de vernieuwing. Vanaf
de zestiende eeuw ging het mis. Men begon toen allerlei vreemde elementen
in te voeren. Dat wordt geïllustreerd met een litho van Daveluy: exemples de
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l’introduction de l’ornementation paienne sur les masses anciennes dans le 16e
siècle. Bemerk de religieuze terminologie: heidens.
Nu mogen we de voorstanders van de gotiek toch niet verwijten dat ze tegen
elke vooruitgang zijn. Dat toont de tweede plaat van Daveluy waar een goed
voorbeeld van werken voor de spoorwegen selon les anciens principes,
vergeleken wordt met een voorbeeld van moderne architectuur. In 1831 reed
de eerste trein in België van Brussel naar Mechelen. Te Brugge werd het eerste
station in classicistische stijl in 1844 in dienst genomen. Het werd in 1886
vervangen door een neogotisch gebouw van architect Joseph Schadde. Dat
werd gesloopt in 1947.
Dat het fout liep bij de architecten begon natuurlijk al bij de opleiding. Men is
te veel bezig met Pompeï en de Griekse tempels. Men moet de aandacht
verleggen naar notre foi, nos usages et nos traditions naturelles.
2. Het tweede hoofdstuk handelt over de architecturale beginselen van de
gotiek en is overvloedig geïllustreerd: 11 grote litho’s en tientallen kleinere
afbeeldingen in de tekst. Er zijn twee fundamentele regels: alles moet
functioneel zijn en elke versiering moet in dienst staan van de constructie. Aan
bod komen: de keuze van de stenen, bogen en luchtbogen, gewelven, pinakels,
spitsen en daken, moulures allerhande, het metselwerk, en het gebruik van
metaal.
3. Over het bouwen en versieren van constructies in hout. Zoals men op de
afbeelding kan zien vormen tekst en illustratie een functioneel geheel.

Op deze afbeelding (p. 50) kan men ook zien hoe elke pagina tekst een omlijsting krijgt.
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Het werk toont veel voorbeelden van daken, plafonds, vensters en
lambriseringen, maar is ook niet blind voor kitsch zelfs binnen de gotiek. Op p.
58 staat een prent “Exemple du ridicule dans les dessins d’ameublement en
gothique moderne.” Verder wordt aandacht gevraagd voor tapijten, gordijnen
en lambrekijns.

Op p. 61 springen een paar
voorbeelden van papier velouté in
het oog, als mogelijk alternatief voor
tapijten: Des papiers veloutés
remplacent admirablement les
anciennes tapisseries…

4. Al is dit hoofdstuk maar kort, het behandelt toch twee onderwerpen: de
glasramen en de beschildering van muren en zolderingen. Het lood mag zijn rol
spelen in glasramen. Kleuren moeten helder blijven maar mogen het toch niet
te bont maken. Pugin is het voorbeeld. Er is niets mis mee een gebouw te
beschilderen wanneer het maar niet gebeurd om materialen te verdoezelen
door bij voorbeeld hout te beschilderen alsof het marmer is.
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5. De versiering van een gebouw moet functioneel zijn: … l’apparence
intérieure et extérieure d’un édifice doit révéler le but pour lequel il est destiné
… Men kan drie soorten gebouwen onderscheiden: édifices religieux, collégiaux
ou monastiques, et civils.
Il est impossible de concevoir des bâtiments mieux appropriés à la vie collégiale,
tant sous le rapport de l’arrangement que sous celui du dessin, que les
établissements fondés par cet homme grand et bon, Guillaume de Wykeham, à
Winchester et à Oxford. (p. 83)
William de Wykeham (1324 – 1404) bisschop van Winchester, stichtte in 1382
Winchester College. Magdalen College Oxford werd in 1458 gesticht door
William of Waynflete, eveneens bisschop van Winchester en kanselier van
Engeland. Qu’il est grand l’esprit supérieur qui les conçut et les exécuta, et
cependant combien peu de nos jours sont capables de les comprendre ou
enclins à les imiter! (p. 84)

Daveluy. Monument moderne en cuivre d’après les anciens principes.
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6. Een stoommachine om hout te zagen is evident een goed hulpmiddel in de
bouw. Moderne uitvindingen mag men dus niet afwijzen. Maar, de
massaproductie die nu door de machines mogelijk gemaakt wordt, moet men
bestrijden. Een beeldhouwwerk kan mooi zijn, maar een beeld in gietijzer is
onzin. In dit hoofdstuk worden de beeldhouwkunst en de constructie van
grafmonumenten meer uitgebreid besproken. Ze worden beide geïllustreerd
met twee litho’s. Voor de grafmonumenten wordt in detail beschreven hoe
bisschoppen, priesters, diakens, subdiakens en leden van de vier lagere
wijdingen moeten voorgesteld worden. Daarna komen koningen, de adel en de
rechters aan bod. Zelfs de leden van de derde ordes passeren de revue.
7. Over de verschillende delen en functies van een kerk: toren, portaal,
doopvont, schip en zijbeuken, oksaal, koor, altaar, credenstafel en koorstoelen,
geïllustreerd met 4 platen van Daveluy.
8. Quelques remarques sur les sentiments qui ont produit les grands édifices du
Moyen-Age. Dit kort hoofdstuk is fundamenteel om de inspiratie die de
neogotiek voortbracht te begrijpen. De bezieling gaat uit van: 1. het geloof in
de heilzame werking van Jezus’ kruisdood, 2. het geloof in de drie-eenheid, 3.
het geloof in de zaligheid van de hemel. Het kruis, drieledigheid, de hoogte zijn
de uitdrukking van de christelijke bouwkunst.
9. Een hoofdstuk zonder afbeeldingen over Du résultat de l’adoption du
principe paien. Het is feitelijk een uitwerking van het eerste hoofdstuk. Pugin
laat zich leiden door het onlangs verschenen boek van Eugène De La Gournerie,
Rome Chrétienne ou Tableau Historique des souvenirs et des Monuments
Chrétiens de Rome. Débécourt, Paris, 1843 (2dln.).
Voici le moment venu de briser les chaines du paganisme qui ont chargé les
chrétiens des trois derniers siècles… Let misschien nog eens extra op de
woorden die in dit hoofdstuk over architectuur telkens terugkomen: heidens en
christelijk.
Maar er zijn al goede voorbeelden: Le grand Overbeck, ce prince des peintres
chrétiens, a formé une école d’artistes mystiques et religieux… Johann Friedrich
Overbeck (Lübeck 1789 – Rome 1869), Duitse kunstschilder, bekeerd tot het
katholicisme, stichter van de Lukasbund, wilde de monumentale fresco’s van
Perugio, doen herleven. Schilders in zijn stijl werden de Nazareners genoemd.
10. Het vorige hoofdstuk wordt nu geïllustreerd met voorbeelden. Het begint
met de krachtige zin: L’architecture est le baromètre de l’église. Dit wordt
uitgewerkt in diverse kapittels: kathedralen, altaren, tabernakels, afbeeldingen,
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preekstoelen, klokken, abdijen en kloosters (dit onderdeel krijgt meerdere
afbeeldingen), parochiekerken, koorstoelen, grafmonumenten, gewaden,
vaatwerk. Het hoofdstuk en meteen ook het boek eindigt met een uitgebreid
besluit. Volgen dan nog 3 appendices, meerdere illustraties en een blad
reclame van Louis Grossé.

Deze litho van Verbeke doet direct denken aan de H. Magdalenakerk in Brugge.
Die werd door Thomas Harper King ontworpen en toen King terug naar
Engeland vertrok werd het werk overgenomen door de Brugse architect
Antoine Verbeke. De bouw begon in 1851. De kerk was voltooid in 1853. De
toren in 1856. Maar, vanaf 1950 werden veel neogotische elementen, zoals de
muurschildering, verwijderd.

Appendices
A. Dit hoofdstuk beschrijft de diverse kenmerken waaraan men Christus en de
heiligen kan herkennen. Bij voorbeeld: Saint-Joseph; portant un lis et quelque
fois le Sauveur enfant. De auteur geeft maar liefst 6 bladzijden voorbeelden.
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B. Men krijgt de indruk dat de auteur zich in dit tweede appendix minder
competent voelt. Hij onderscheidt drie tendensen: terug naar het Gregoriaans,
een evolutie naar het grégorien harmonisé ou modernisé (zoals hij eens hoorde
in Sainte-Gudule à Bruxelles), ofwel selon les règles modernes. Over kerkorgels
wordt ook maar zeer bondig geschreven. De afbeeldingen tonen 5 soorten
orgels voor grote of kleine kerken.
C. Dit stuk over Savanarola is verrassend tot met leest: Il réclama la prohibition
totale des ouvrages immoraux des anciens poètes, et il visait probablement à
inculquer plus ou moins la leçon renfermée dans cet ancien proverbe: Accessit
latinitas, recessit pietas. (Wanneer de geest van de oudheid verschijnt,
verdwijnt de godsvrucht.) In die laatste bladzijden vindt men terug waarmee
het werk begon: Le grand principe d’après lequel nous écrivons est donc que
l’art chrétien ou gothique est non pas un style parmi plusieurs autres également
beaux et convenables, mais le seul style que, comme chrétiens catholiques, nous
puissions employer d’une manière rationelle pour bâtir et orner nos églises.
(Préface des éditeurs, p. XVI)

Een nabeschouwing
Hoe kijken we, nu de kerken leeglopen, naar de boodschap die het boek
uitdraagt? Die boodschap kan men als volgt samenvatten: De architectuur
moet de geloofswaarheden uitdrukken en ondersteunen. Die geloofspunten
worden in het boek herleid tot drie. 1. Jezus heeft ons gered door zijn dood aan
het kruis. 2. God is drie-eenheid: Vader, Zoon en H. Geest. 3. Het doel van het
aardse leven is de hemel te verwerven.
Vandaag kan de boodschap veeleer zijn: 1. Kijk niet zozeer naar Jezus’ dood
maar volg zijn leven na. 2. Vind God in de wereld. 3. Leven is het doel.
Misschien kan een hedendaagse kerk een tent zijn in het bos: een
bezinningsruimte vanwaar men straks weer vertrekt naar de stad.

Walter de Smaele
Mei 2022
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