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Deze lSd"-eeuwsepastorie heeft bijna 230 jaar haat functie als
pastoorswoningbehouden.Zoals vele pastorieënkreeg ook deze van
Grimminge enkelejaren geledenwegens het grote priestertekort,een
herbestemming.Zij wordt verhuurd aan privépersonen.Ondanks deze
herbestemmingis het pastoriegebouwvrij gaaf gebleven.saVergelijkt
men de huidige situatiemet het plan van 1776 dan blijkt dat er weinig
wijzigingen zijn aangebrachten dat het bouwconceptvan architectJ.B.
Simoensnog steedsgoederkenbaaris.

DE NIEUWBOUW VAN DE KARTUIZERPRIORIJ
VAN SINT:MARTEI\S-BOSIN SINT:MARTBNS.
LIERDE NAAR DE ONT\ilERPEN VAN JAN
BAPTTSTSTMOENS(1762-1773)
Marcel COCK
De kartuizerpriorij

Geert Van Bockstaele
Bevegemstraat14
9620 Zottegem

van Sint-Martens-Bos

De kartuizerpriorij van Sint-Martens-Bosin Sint-Martens-Lierdeis een
stichting van Jan Gheylinc. De stichter stamt uit een schepengeslacht
van Geraardsbergen,
is raadsmanvan de Vlaamse graafLodewijk van
Nevers en heeft onïoerend goed in Schendelbekeen Sint-MartensLierde.l De stichting,die in 1328 eerstin Schendelbeke
geplandwas,
verhuisdewegensongeschikteligging bij eendrukke weg in 1329-1330
uiteindelijk naar Sint-Martens-Lierde.2
De kartuize bleef er bestaantot de afschaffingvan comtemplatieve
kloosters op 17 maart 1783 door Jozef II. Omdat de oude dorpskerk
bouwvallig was geworden, werd de karfuizerkerk vanaf 1801 de
parochiekerk en kreeg de pastoor onderdak in het voormalige
brouwerijgebouw.De kerk, het poortgebouw,de woning van de prior
en procurator, het brouwerijgebouw, de verbouwde refter, de schuur
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en omheiningsmurenvan de voormalige karluize bleven tot op heden
bewaard.3

getuigenisvan prior Bruno van Damme (1709-173g)somt samenmet
de bouw van de cellenook de optrekvan die anderekloostemrimtesop.8
Een nieuwe grote bouwcampagne ging van start onder het
prioraatvan Bruno van Damme (1709-1738).vanaf lTrl Liethij het
vrouwenkwartier, het verblijf van vrouwelijke bezoekers buiten de
eigenlijkepriorijpoort, annexde kapel ervanopnieuw opbouwen,omdat
het oudeverblijf eenruïne was geworden.eNog in hetzelfcledecennium
werd de westelijke kloostermuur vernieuwd, die meer afzondering
aan de monniken moest bieden.In 1722 startteeen grootsewerf met
de bouw van een nieuwe priorijkerk. De kerk werd in r72g ingewijd
door de Mechelseaartsbisschop
Thomasd'Alsace de Boussu,o.m. met
assistentievan de Ninoofse abt Ferdinand van der Haeghen.Tenslotte
liet hrj ook nog de oostelijke kloostermuurherbouwenen plande hij de
herbouw van de zuidelijke muur.ro

Bouwwerven in de priorij vóór 1763
Informatie over de bouwwerken in de priorij vóór de verwoestingin
godsdienstonlusten
ervanin 1578is schaars.Er is alleende melding
de
van de inwijding van de kartuizerkerkin 1352.4De verwoestingin I 578
was zo totaaldat het GeneraalKapittel van de orde in 1589eraandacht
de kartuize op te geven.
Eerst onder het prioraat van Lieven de Jaghere(1609-1625)begon
volop de heropbouwmet gedeeltelijkeafiverking van cellen en refter en
Zo kon Antonius Sanderusca. 1644 toch
met nieuwe dienstgebouwen.s
eentekeningin vogelperspectiefmakenvan de priorij, die grotendeels
uit haar puin was herrezen.6
In het midden van de 17d'eeuw liet prior Hugo van Gessel(16501659), naast verdere verfraaiingen aan de kerk, een nieuwbouw
optrekken. Het gebouw met verdieping omvatte op de gelijkvloerse
verdiepingtwee ruime cellen voor de prior en de procurator.Mogelijk
zijn in die bouwcampagneook een refter voor de hospites-monnniken,
een refter voor defratres, een archiefruimte,een keuken en archief en
op de eersteverdieping verschillendeslaapkamersvoor de hospite.ten
een grote bibliotheek gebouwd.TDe kostprijs van ca. 2.500 gulden,
die prior van Gesselvoor de twee cellen aangeeft,laat immers een
ruimer bouwwerk dan de twee monnikenverblijvenveÍïnoedenen een

De bouwwerf van architect Jan Baptist Simoens (1762-1773)
De bouwheren
omstreeks 1760 overwoog men in de priorij het optrekkenvan nieuwe
residentiëlegebouwen.Het is daarbij de vraag in hoever de bouwheren
van de katítize in Lierde zich bij hun bouwinitiatief niet laten leiden
door de algemenehaussevan religieuzeen burgerlijkebouwprojecren,
die in de regio juist in hetzelfde decenniumal gestart zijn ol van start
zullen gegaan.rr

,E VOS, Het roemloze einde van de kartuiI e t L a n dv a nA a l s t , 4 1 ,1 9 8 9 ,p . I 1 9 - I 9 4 ; d e
'rwen door de semeentebii G-.VANBOCK:hiearchiefte Sint-MartenS-Lierde(Lierde),
ieven te Lierde (Oost-Vlaams Verbond van
1. Zottesem.2001,p. 81.
II. Inventarissen.
vàn Karor Gillis de Flandfe,hulp-bisschop
auxiliaires de Cambrai àux XIIIè et XIVe
t3,p.249.
rwV. GAUBLOMME, Necrologie,p. 1p5
lois-Saint-Martinà Lieide-Saint-Mariin,in:
e de FlandreOrientale.Cinquièmevolume,
act. seeft niettemin een bruikbare voorstel: in het midden van de 17de eeuw; anders

7

De pÍocurator is de econoom van de pri
ven rn een nrrorii. waaÍ ze niet geprofe
niet-monnikenin de priorii, diàin de
huis, maar er niet het^strengeleefregin
V. GAUBLOMME, Necrológie,p. í44-147.
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Site van de priorij van Sint-Martens-Boste Sint-Martens-Lierde.Toestandin 1644
(Sanderusgravure)en 1784 (pentekeningvan PetrusCapeau).Algemeen rijksarchief
Brussel,Raadvan financiën,nr. 8154 (foto M. Cock).

ln 1784 tekendelandmeterPetrus Capeauook de plattegrondvan de kartuize met
een letteraanduidingvan A tot Z en van a tot I voor de verkoopbareloten, waarin het
beluik was in gedeeld.De priorijpoort met haar twee linkervleugel (de letÍerA, 1,2,
3 en 4), de brouwerij en de rechtervleugelbij de poort (de letter d,1,2,3, 4 en 5) en
het huis van de prior en de procurator (letter Y, naastde letter Z) zijn realisatiesvan
Simoens.Andere herkenbaregebouwenzijn de priorijkerk (letter I) en de cellen van
de monniken (lettersP tot en met W). Algemeen rijksarchief Brussel.,Kaarten en
plattegrondenin handschrift,eerstereeks,nr. 1887 (foto Marcel Cock).
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De bouwwerken in de kartuize zullen over circa één decennium
lopen in twee fasenen telkensvolgensplannenvan architectJanBaptist
Simoens.Een eerstewerf liep in 1763 en omvatte een nieuwbouw met
verbouwing van de bestaandenoordoostelijkepriorijgevel. Een tweede
werf in l772was grotendeelseennieuwbouw bij de oudekloosterpoort.
Op zondag 13 juni 1762 reisde Jan Baptist Simoensmet de koets
van Gent naar Sint-Martens-Bosom er te sprekenover een nieuw op
te trekken gebouw.r2Een en anderbetekent dat de bouwheren,in casu
hier de prior en zijn convent, zich op dat ogenblik dan toch al enige
reëlevoorstelling van de locatie en het conceptvan het gebouw hebben

Op zondag 5 oktober 1766, meer dan vier jaar na zijn eerstekomst
naar Sint-Martens-Bosreisde architect Simoensopnieuw met de koets
naar de priorij om bouwwerken rond de voorhof aldaarte bespreken.r6
TWee van de toenmalige beheerders,met name prior de Travers en
Antoon vander Elst, hadden de bouwplannenvan 1162 aI besproken
met de architect.Nieuw aangetredenin het beheerscollegewarennu wel
vicarius Bernard Morren, sacristaBenedictusde Biefue en procurator
Hugo Janssens.Ze komen met Simoens akkoord om een grondplan
voor buiten- en binnengevel en een kloosterpoort rond het voorplein
van de priorij te tekenen.

gevormd.
Nu deeder zich juist eind 1761in de kartuize,waar in de regel tien à
twaalf monniken verbleven,een wissel voor in de groep der dagelijkse
beheerdersvan het huis, die ongetwijfeld de nieuwe bouw planden.r3
Tot 5 december 1761was de stuurgroepsamengestelduit prior Martin
Melaerts (1751-1761),vicarius Amand opdenbergh, senior Bernard
d'Heyne, sacristaBenedict de Backer en procurator Jan van Bever. De
rekeningover het jaar 1161werdeerstop 17 juli 1762nog na de komst
van architectSimoensgoedgekeurd.Prior Melaertswerd na 5 december
116l opgevolgddoor prior Alexander de Travers (1761-L770)en ter
vervangingvan Benedict de Backer trad nu JanAlbert de Raymaeckers
als sacrista aan.De groep werd nog uitgebreid tot zes leden door de
komst van Antoon van der Elst.ta
Men kan het initiatief voor de eerst geplande bouw van 1763
Uit de
toewijzen aan de beide hiervoor genoemdebeheerscolleges.
met
beheerders
de
priorijrekeningen wordt immers duidelijk dat
ivoorbedachtenrade' het batig slot voor de jaarrekeningenin 1160,
176l en 1762 aanzienlljkhebbenopgedreventot respectievelijkl-167,
1.178 en 2308 gulden en aldus klaar waren om de bouwcampagnete
starten.l5

De keuzevoor architectJan Baptist Simoens
Men kan enigszinsvermoedenwaarom de bouwherenzich tot architect
Jan Baptist Simoenswenden voor hun bouwplannen.
Vooreerstis Simoensal sinds 1750als architectbetrokkenbij grote
religieuze bouwwerken in de Denderstreek.In Geraardsbergenwerkt
hij voor de benedictijnseSint-Adriaansabdij
vanaf 1151eendecennium
lang aan de bouw van het kerkschip; in Grimminge maakt hij vanaf
1760 de plannen voor vernieuwing van de cisterciënzerinnenabdij
van Beaupré en van 1161 tot 116Sleidt hij de werken in de Ninoofse
norbertijnerabdijvan Sint-Cyprianusen Sint-Cornelius.I7Onmiddellijke
contactentussen de priorij en de abdijen van Grimminge en Ninove
blijken er, voor zover op te maken uit de reiskostenin de rekeningen
van de prior en in mindere mate de procurator, evenwel niet te zijn.
In Geraardsbergendaarentegenkomen de prior en ztjn medewerkers
wel regelmatig, zodat men in de kartuize weet moet hebben van de
bouwwerken in de abdij aldaar.rs
Bovendienis JanBaptist Simoensvanaf 176111762rnde streekook
betrokken brj een burgerlijk bouwproject van grote allure. Yan 1762
tot 1773 leidt de architect de bouw en de tuinaanleg van het kasteel
van Leeuwergem.Nu is er tussen de heren van Leeuwergem en de
kartuize steedseen hechte band geweest.Monnik Bernard d'Heyne,
16
t7

l8
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die als sacristatot de beheersgroepbehoort om de beslissingtot de
verbouwingenin de priorij te nemen,is een zoon van Louis Frangois
d'Heyne.VaderLouis Frangoisheeft de bouw van de cel van zijn zoon
betaald,de familie d'Heyne biedt financiëlesteunbij de bouw van de
nieuwe karfuizerkerk, - ze heeft er haar familiewapensopgehangefl,-

De eerstebouwcampagnein I763; de bottwhetprior- enprocuratorhuis2r

en PieterEmmanuelJozefd'Hane,de bouwheervan het nieuwe kasteel
in Leeuwergem,die met architectSimoensakkoord maakt is de neef
van oom-kartuizerBernard.le
Hoe dan ook, de gebouwen, die Simoens voor Sint-MartensBos tekent, zullen niet het bouwvolume hebben van zijn andere
ondernemingenin de Zdd-Ylaamse abdijen, in zijn kerkgebouwenin
West-Vlaanderenof zijn burgerlijke en religieuze bouwwerken in het
'Biografen'
Gentseof in de bouw van het kasteelvan Leeu\Mergem.
van de architect vermelden daarom wel zljn grote abdijprojecten
en burgerhjke woonhuizen, maar gaan voorbij aan de gebouwen in
Lierde.2o

De nieuwbouw,waaryoor Jan Baptist Simoensop 13 juni li6z naar
Sint-Martens-Boskomt, hebben de prior en zijn convent gepland aan
de noordoostelijkehoek van het hoofdgebouwvan de kartuize.De vier
laatstenoordelijke traveeënin de gevel van dit hoofdgebouwzullen
worden opengebrokenen de nieuwbouw za| er haaks in oostelijke
richting worden tegenaangebouwd.
vier wekenlaterop 9 juli r762 zijndeplannen,eengrondplanen een
tekeningvan de opstand,al klaar en stuurt de architect ze naarLierd,e.22
Het gaat immers naast aanpassingenaan de bestaandepriorijgevel
alleen om een woonhuis van beperkteomvang en een bouwtechnisch
eenvoudigeconstructie.De plannen,- ze kosten 3 guldêr, - zijn niet
bewaard gebleven, maaÍ het gebouw met de vermelding anno 1763
op de bovendorpelvan de voordeur is omzeggensongewijzigdtot ons
gekomen.23
BovendienheeftlandmeterPetrusCapeaude plattegronden
opstandvan de nieuwbouw opgenomenin zijn monumentaletekeningen,
die hij in 1784na de afschaffingvan de priorij heeft getekend.
uit dit alles is op te maken dat het gebouw een dubbelhuisis van
fwee bouwlagen met rechthoekig grondplan (13.5 m. x 9 m.). De
noord-oostelijkehoek van het gebouw heeft een kelder.De fundering
in bakstenenmetselwerkis stevig uitgebouwden is 0.g0 m à 1.30 m.
dik' De gehjkvloerseverdiepingtelt vier kamers,waarvaner vier een
schoorsteen
hebben,en heeft verder eendoorlopendegang met de trap
naarde eersteverdieping.De bovenverdiepingheeft dezelfdeindeling.
Het plan voorziet een leien schilddak met een dakkapel boven de
deurtraveeen met aan de oostzijdeslechtséén wolfeind; de westelijke
heft van het dak is immersmet eànslaperingewerktin het hoofdgebouw
van de kartuize.

19
21 Tgnzryandersvermeldkomen de seser
nrngen va.nqg priorij. De inventa-ris"(l\
van de priorij van Sïnt-Martens_Bostt

rg van Simoensop 2 september1773 voor
.12.
van de familie Walraet. Een aantal bouw_
naarsmeegedeeld,waarvooronzedank.
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De opstandvan het gebouw is symmetrisch.De voorgevel naar het
zuiden telt vijf traveeënin de gelijkvloerse en op de bovenverdieping.
De oostelijke dwarsgeveltelt telkens vier traveeën;de noordelijke
achtergevel telt er telkens maar drie, omdat hU in de oostelijke
gevelpartij blind is opgebouwd. In het westen is het gebouw, zoals
vermeld, aangebouwdtegen de bestaandeen nu opengewerkteen in
het gebouw opgenomengevel van het hoofdgebouwvan de priorij. De
bakstenenwest- en oostgevelhebbeneen plint in bruingele Lediaanzandsteen. In die gevels zitten ook de rechthoekigemuuropeningen
met negblokken. De geprofileerdenegblokken in gelijke hoogte zijn
bovendien strikt symmetrisch verbouwd. De steekboogvormige
voordeur met waaier in de westgevelheeft eveneenseen geprofileerde
omlijsting en een gekorniste druiplijst, alles in dezelfde bruingele
zandsteen.De noordgeveltelt slechtszes steekboogvormigevensters,
eveneensmet negblokken.2a
De werken startenniet meer in 1762.Eerst laten de monniken het
pand in de priorij verder afiverken, waaÍ ze trouwens in 1761 al mee
gestartwaren. Ze kopen er schaliën, schalieplankenen ook Lediaanzandsteenvoor aan.zs
Pasop 28 april 1163noteertde procurator in zijn
dagkasboekde onkosten,die men maakt bij het leggen van de eerste
steenvoor de nieuwe bouw. De bakstenenvan acht duim worden ter
plaatse gebakken;Jan Baptist Cosyns, de geëigendesteenbakkerin
de priorij, knjgt op 9 juli meer dan221 guldenuitbetaaldom 157.000
stuks in te zetten en de 54 mudden steenkolenervoor zrjn in Bergen
met negenwagensafgehaald.26
Antoon Vierendeelsuit Denderwindeke
levert de Lediaan-zandsteen
en de kalk voor de mortel komt uit Maffie
bij Ath (113 manden)of uit Doornik, die in Leupegemdoor de firma
Pessemierwordt doorverkocht.2T
Het timmerhout, behalveeen levering

dennenhoutuit Dendermondeen uit Kwatrecht, wordt in de regel ter
plaatse gezaagddoor de familie Casteleyn.2slJzerwerk wordt o.m.
vanuit Geraardsbergendoor ene van Santengeleverd en de aankoop
van lood gebeurt in Aalst en Geraardsbergen.Voor stellingbouw
en het optakelen van draagbalken leent de procurator vijftig zvvare
touwen.Als er al leveranciersvan de bouwmaterialendoor de architect
zljn aangebracht,dan kan dat wellicht slechts voor de leveringen uit
Kwatrecht of uit Denderwindekezijn geweest.
De ambachtsliedenzljn in hoofdzaak inwoners van het dorp of
komen toch uit de onmiddellijke omgeving.Tot de familie Casteleyn
behorende zagers;uit de familie Kempe(n)komen de metsers;uit de
families Francks en Gaublomme komen timmerlieden en Lucas Burie
is de huissmid.Allen zijnze al jaren voordienin de priorij aanhet werk
geweestvoor herstellingenen of aanpassingen
aan de gebouwen.Voor
de nieuwbouw speciaal aangezochteambachtsmeesters
zijn wellicht
slechtsPieter de Savonie,een meester'compositie'metser,en pieter
de Gand, een schalielegger.Andere tijdelijke werklieden zullen de
steendragers
en de morteldragerszijn geweesten de 'jonge gasten',die
steenrecupereren.
De werken aan de nieuwbouw zijn dus in de lente van 1763 gestart.
Wellicht is de gevel van het hoofdgebouw,waar het nieuwe gebouw
tegenaankomt, vooraf opengebroken.Het afbraakmateriaalwordt door
de helpersvan de metsersgerecupereerden mogelijk is de Lediaansteen
ervan o.m. hergebruiktin de zes steekboogvensters
van de noordehjke
gevel van de nieuwbouw. Het optrekken van het gebouw verloopt
vlot; de metserszijn ca. 120 dagen aan het werk.2e op 25 september
1763 wordt schalieleggerde Gand met zijn helpers al betaaldvoor het
leggenvan het dak; de leien, die ervoor tekort waren, worden nog vlug
aangekochtin Ath.3o
Er is geenbewijs voor handendat architectSimoensde werken van
nabij volgt. De ambachtslieden,die vertrouwd zljn met werken in de

24 De beschrijving van het gebouw ook bii M. VERBEECK, Inventaris van het
bouwkundig erfgoed. Prov'incieOost-Vlaánderen.GemeentenBrakel, Horebeke,
KruishouteÍr, Liérde, Zingem enZwalm. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaan4gl"_n,Lierde.Breedhuis,priorshuis.l5N4 (onuitgegevenwerkdocumenten,ID:
43883).
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priorij, beschikkenover voldoende ondervinding en stielkennis.De
precisie, waarÍneehet gebouw is rechtgezet,blijkt uit de vaststelling
dat bij recenterestauratievan de houten ramen alle raamopeningenin
de breedteperfect dezelfdeafmetingenvan zes voet (1.30 m.) hebben
en de gevelmurenna 250 jaar nog steedsloodrechtzljnbhjven staan.
De afiverking van het gebouw is in I764 en Il65 verder gezet.Voor
bepleisteringvan de plafonds met een specie van kalk, wit en grauw
haar is er een contract met Jan Sternon (Steirnon/Stiernon)van 440
gulden. Sternonwerkt trouwenstussendoorook aan het pand enbezet
in het voorjaar van 1765 nog de kerkgevel. Schrijnwerker JozefVidts
werkt meerdan acht maand;de glazeniersfamilieGuidot knjgt meerdan
180guldenuitbetaalden er zijnbestellingenvan blauwzwarteleistenen
vloeren (bassècle)en tegelvloeren.3rlnhet voorjaarvan 1765 is het
nieuwe huis met de aanpassingenerbrj zekerbewoonbaar.In maart en
mei staanin het dagkasboekvan de priorij uitgaven ingeschrevenvoor
ringen van glas (25 stuks) en wellicht ook van anderematerie (160
stuks) om de gordijnen op te hangen o.m. in de kamer van de prior
en op 17 septemberheeft FrangoisBeauregard(Beaugrand)uit SolreSaint-Géry(Beaumont)zijn factuur voor twee marÍnerenschouwenen
vier vensterbankenal gemaakt.32
Het nieuwe gebouw knjgt in de rekeningen geen specifieke
bestemming.Doorgaansnoteert de procurator in de uitgaven 'onsen
nieuwen bauwe'. Uit de beschrijving van de plannen van petrus
capeau, hiervoor genoemd,bhjkt dat de nieuwbouw en de verbouwde
noordelijke hoek van de priorij het woonkwartier is van de procurator
en de prior. Dit betelcentdat cellen voor de prior en de procurator,twee
monniken met de toch belangrijkstefuncties in de priorij, ca. honderd
jaar na de bouw ervan in 165211656door prior van Hugo van Gessel
nieuw en vernieuwd z1jn.33
De tweedebouwcampqgnein 1772: de bouw van de nieuwe brouwerij
en de priorijpoort met poortvleugels
Zoals al aangegevenwas architect Simoensop zondag 5 oktober 1766
opnieuw met de koets naar Sint-Martens-Bosgereisd om er nog een
tweedebouwprojectte bespreken.Het werd wellicht het eerstebezoek
3 1 Tot de teselvloerenbehoren ook 'clompkens', rode of zwarte tegels in gebakken
aarde.

3 2 De factuurvoor de schouwenin RAG.. Priorii. lZ3.nr.I39.
JJ

De bouwwerken tijdens het prioraat van Hugó van Gesselook al vroeger bij noot
E.

Het voormalige priorshuis (boven) en de het
voormalige brouwershuis(thans
pastorie),gebouwdin 1763en 1772-1773,naarde
plannenvan Simoens
(foto's D. Van de perre).
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aandepriorij en het gebouw,dathij in1762 hadgetekenden dat intussen
omzeggenstotaal was afgewerkt.Het bouwwerk, dat nu geplandwerd,
zou eenclassicistische
totaalbouwrond het oostelijkgelegenvoorplein
van de priorij worden.
Eerstop 3 november116l,meer dan éénjaar later,warende plannen
klaar en stuurdede archítectzenaar de priorij. Ditmaal was de kostprijs
De ruimere omvang van deze
van de plannen 8 gulden en 15 stuivers.3a
nieuwbouw en mogelijk ook de drukke bezighedenvan Simoensop zijn
anderewerven o.m. in Ninove, Grimminge en in Leeuwergemkunnen
de langere wachttijd voor het tekenen van het ontwerp verklaren.
De architect stuurde twee grondplannen,twee gevelplannenvan de
nieuwe brouwerij en van de priorijpoort met zijvleugels in binnen- en
buitenaanzicht door; voor die poort tekende hij tevens de profielen
Zoa\s voor de eerstebouwcampagnebleven
voor de steenhouwers.3s
plannen
niet
bewaard.
Van het complex echtertekendePetrus
ook deze
Capeauin 1784 het grondplan en de opstandover. De gebouwenzijn
quasiongewijzigdtot vandaagblijven bestaan.
De nieuwe gebouwenzullen worden opgetrokkenten oostenvan het
voorplein van de priorij, links en rechts van de toegangsdreef,die het
priorijbeluik verbindt met de toenmaligeopenbareweg van Sint-Mariade huidige Kloosterstraat.
Lierde naar Sint-Maria-Oudenhove,
(7.60 m. x 8.60m.),
Het grondplanvoorzieteenopentoegangspoort
waaronder de kloosterdreef het beluik inloopt. Onmiddellijk rechts
van de poort komt er een vleugel (8.60 m. x 13.50m.) met eersttwee
kamers, waarvan de meest noordelijke een schouw heeft. Ten oosten
van de kamers ligt een gang met trap naar boven; kamers en gang zrjn
alleen toegankelijk langs deuren in de doorgang van de poort. Ten
noordenvan dit kleine bouwwerk liggen een overdekteen een naar het
westentoe open ruimte.
Nog ten noorden daarvan ligt een groot gebouw met drie
benedenruimtes;de grootste kamer in de noordoostelijke hoek wordt
de plaats met de brouwketels van de priorijbrouwerij; de ruimte is
toegankelijk langs de gang met de voordeur van het gebouw; tegen de
gangzelf ligt westelijk nog eenwasruimtemet schouw.
Links van de toegangspoortvoorziet de architect een bouwvleugel
(8.60 m. x 15.50m.) met vier ruimtes.Hij plant vanaf de poort tegen
de oostelijke buitenmuur van de vleugel een gang, toegankelijk vanuit

de priorijpoort, en twee ruime kamers ten westen van de gang. Deze
gang biedt ten zuidentoegangtot een andere gang,die aanleunttegen
de muur van het vrouwenkwartier, dat prior Bruno van Damme liet
herbouwen.36
Vanuit dezelaatstegangkan men dan de meestzuidetijk
gelegen kamer bereiken. De aangrenzendetweede kamer is zowel
vanuit dezekamer als vanuit het poortgebouwbereikbaar.Beide kamers
hebbeneenschoorsteen.
zoals kan worden opgemaakt uit de nog bewaarde delen heeft
Simoensminstensook de oostelijke vleugel van het vrouwenkwartieE
dat er stond vóór zljn plannen,laten vernieuwen.Dit gebouw met zijn
in oorsprongzandstenenplint, heeft aan die oostelijke gevel een grljze
kalkstenenplint gekregen in harmonie met de andereplinten, die de
nieuwbouwoveralheeft. Het is in de huidige standvan onderzoekniet
duidelijk of de architectook anderewijzigingen aandit vrouwenkwartier
doorvoert. Hoe dan ook, de betrouwbaretekening van petrus Capeau
toont voor dit laatstegebouw een tweelagig werk, dat vrijwel identiek
is met het brouwershuisvan Simoens.
In opstandis het grote brouwershuiseen bakstenendubbelhuismet
twee bouwlagenen zeventraveeën,waarvande twee oostelijketraveeën
blind zijn gehoudendoor de aanbouwvan de rechtsepoortgevel. Het
geheel dtaagteen schilddak met leien, waarin boven de deurtraveeeen
dakkapel staat. De voorgevel en zijgevels hebben een plint in grijze
kalksteen. De enige en steekboogvormigetoegangsdeurheeft een
gekornistedruiplijst. Rond de rechthoekigevenstersin de noordelijke
gevel en de voorgevelen rond de deuropeningstaanvlakke omlijstingen
eveneensin blauwe kalksteen.Ook de drie steekboogvormigevensters
in oostgevelhebbendie kalkstenenomlijsting.
De kloosterpoortmet eenblinde rondbogigedoorgangis geflankeerd
door eengelijke binnen- en buitengevelmet mansardedak.De doorgang
is omzoomd met geblokte hoekbanden,een driehoekig fronton en een
ovale oculusmet de enigeroccocoversiering
van het gansegebouw.De
rondbogigedoorgangheeft ook een kalkstenenprofiel met impostenen
eensluitsteen,alles naarmodel van Simoens.Bij de restauratiein 1989
is het geheelokerkleuriggeschilderd,wellicht naarorigineelmodel.
De beide poorfvleugels hebben op een kalkstenen plint een
bakstenengelijkvloerse verdieping van vijf traveeënmet een zadeldak
in leien. In de buitengevels ervan zitten rechthoekige.vensters,die
met kalksteenzijn omlijst, omwille van de geslotenheidvan de priorij
hoger in de gevelmuur in gewerkt dan in de binnengevel.Het dak heeft

34 Ter vergelijking: meesters-werkliedenaan de bouw verdienendoorgaans12 à 14
stuivers"peíOaË':helperskriisen 5 à 6 stuivers.
35 Dit alles^volgeí3de'afrekeriingvan de prestatiesvan de architect op 2 september
1773(RAc.fPriorij, 123, nr. B4).

36 Over dit bouwwerk al vroegernoot 8.
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hier trouwensook geen dakkapellen.De noordelijkebinnengevel,die
aansluit brj het grote brouwershuis, telt twee rechthoekige vensters
met kalkstenenomlijsting en drie aan elkaar sluitendeopen rondbogen
op hardstenenpilasters.De anderezuidelijke binnengevelheeft vijf
grote venstertraveeën,eveneensin een vlakke kalksteenomlijsting;
de laatste venstertravee,het verst van de poortdoorgang, is bij een
latereverbouwing en na het sluiten van de toegangsdeurtot de vleugel
vanonder de poort, in een deur verbouwd. De twee poorfvleugels
hebbenin hun binnengevelelk twee dakkapellen.37
In het voorjaarvan 1768op 30 april was de architectde bouwwerken
ter plekke gedurendetwee dagenlang komen uitmeten en vastleggen.
Meer dan een half jaar vroeger waren er al blijkbaar al voorbereidende
werken voor de nieuwbouw gestart. Prior Alexander de Travers en
procuratorBernard Morren hadden op 19 september1767, nog vóór
de plannen klaar waren, met enige plechtigheid de eerste steen voor
steenovenen de bouw gelegd en Jan Baptist Cosyns was bakstenen
beginnen vorïnen; op 10 oktober had hij de laatste 29.000 stenen
gevormd.In de winter en de vroegelentevan 1768kappenwel zevenà
acht houthakkersbomen om voor de nieuwbouw, vooral in het bos van
Erwetegem,en zaagtPieter Casteleynhet hout, abeelen eik, in planken
en balken.Er is een uitgavevoor dikke stellingtouwen(18 mei) en op
zaterdag11juni reizende bouwherennaar Maffle (Ath) om er de grijze
kalksteenvoor de muurplint en de poort-, deur- en vensteromlijstingen
te gaan zien.
Toch gingen de werken in 1768 niet meer van start.De kartuizers
hebben te dien tijde fwee complexe rechtszakenlopen, de ene met
baljuw Gillis Droesbekevan Lierde en de anderemet de overstevan
het Geraardsbergse
hospitaal.Bovendien verslechtertde gezondheid
van prior de Travers zienderogen.In het eerstehalfiaar van 1169 moet
hij herhaaldelijk op doktersbezoeknaar Leuze en in november plant
men bedevaartenvoor hem naar Halle en Brussel. Meer dan twee
maandvanaf april 1710wordt de prior dan nog verzorgd in Brussel om
tenslotteop 10juni terug te keren naar zíjnpriorij en er op 5 augustuste
sterven.De monniken kiezen op 20 augustusJan van Bever als nieuwe
prior. Hij had als procuratorin Lierde tot 7164de eerstebouwcampagne
meegemaakten was sindsdienprocurator gewordenin de kartuize van
Scheut(Anderlecht).38
37 De beschrijvingvan deze gebouwenook bii M.VERBEECK, Inventarisvan het
bouwkundígerTgoed,(onuítgegevenwerkddcumenten).
38 De le_vensldop
v"anJári van^Ée-ver,
ook de laatsteprioí van Lierde, volgens J. DE
GRAUWE, Chartreuse,p. 941.

poortgebouw,gebouwd naar de plannenvan
De binnenzijdevan het gerestaureerde
Simoens(1767) (foto M. Cock).

Twee jaar lang sinds het uitzetten van de funderingenlag de bouw
dusomzeggensstil. Er moetenwel voorbereidende
werkenzijn geweest
o.m. om op het bouwterreinde oude priorijpoort af te brekenTot die
werken behorenmisschien wel de prestatiesvan de priorijtemmerman
Lieven Franck, die van maart tot oktober 1ll0 al aan de riolering, de
trap, de vloeren van de nieuwe bouw werkt.3e
In de lente Illl kwam er grotevooruitgang.J.André,de leverancier
van grrjzekalksteenin Maffle (Ath), levert 998 mandenkalk; prior van
Bever reist op 16 april zelf naarMaffie om op zijn beurt de kalksteente
gaankeuren; de steenzelf wordt in de laatsteweek van mei opgehaald
met 13 wagens.Van die belangrijke levering natuursteenis de zware
aankoopfactuur,eerst op datum van 25 septemberlJJ2, bewaard.aO
De aankoop omvatte: plinten, venster- en twee deuromlijstingen (65
stuks), kroonlijsten,vier pilasters,imposten en bogen voor de open
ruimte in de rechterpoorfvleugel,de profielen van de poort en meerdere
dorpels.Alle venstershebbendezelfdebreedtevan 6 voet (1.30 m.),
die trouwens ook al gerekendwerd voor de venstersin de bouw van
1163. Op diezelfde septemberdagwerd ook landmeter Petrus Capeau
betaald, omdat hij alle geleverde stenen gedurende anderhalve dag
39 De betalingvan zijn werk RAG., Priorii, 123,nr.324.
40 De afreken"ing v aí 2 .563 gulden in RAë. , Priorij , 123, nr. 287.
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had opgemeten.In juni en juli rijden voerÍnannenom steenkolennaar
Bergenen Bracquegnies,worden er 30.000leien geleverd(9 augustus)
en op 27 septemberkrijgtJanBaptist Cosyns270 guldenuitbetaaldvoor
197.000bakstenen.Antoon Vierendeelsbrengt dekstenenin zandsteen
voor de riolering (13 maart Ill2) en ook eneJanBaptistCnuddelevert
kalk en stenenbrengen(4 mei en 28 juli 1772).41
voor de ruwbouw komt er een ploeg van acht waalse metsersmet
twee helpers ter plekke, die de lokale metser Martinus Kempe(n)
assisteren.a2
De nieuwe metserskunnen aangerworven
zijn via contacten
met J. André, de Waalsenafuursteenleverancier,
en ze hebbenmogehjk
een grotereervaring in het plaatsenvan de massievemonolieten raamen deuromlijstingendande meestersin Lierde.Nog nieuw aangetrokken
ambachtsliedenin vergelijking met de werfvan ll63 zijn schrijnwerker
JanJozefRoosensen glazenierBartholomé.Jan Sternonen Lucas Burie
blijven de respectievegeëigendestukadooren smid.
Uiteindelijk kouden de metsersin mei l77z van start gaan. Vijf
onder hen en één helper zrjn van mei tot 30 augustusaan de slag; drie
anderenen de helper werken ongeveerhalftijds. In septemberdekten
Jean JosephBremilst en Pieter de Weert de nieuwbouw al af; er zijn
facturen voor de levering van de schalienagelsen schalievorstendoor
JeanTellin en Petrusde Maerschalck(3 en l3 september).a3
De bestemmingvan de nieuwe gebouwenis ook nu maar ten dele
duidelijk. De rekeningensprekendoorgaansover 'den nieuwenbouw'.
Wel is de rechterpoorfvleugel
met onder meer de open arcadesen het
aangrenzende
grote dubbelhuisopgetrokkenals'nieuwe' brouwerij.aa
Francis Vermeiren heeft op 15 juni 1772 trouwens al brouwketels
gebracht. De linkerpoortvleugel is een renovatie en uitbouw van het
vrouwenkwartier.Die identificatievan de bouwvolumeswordttrouwens
bevestigddoor de legendevan PetrusCapeauop zijnpriorijplannen uit
1784.

4I

voordezeprestaties
ook in RAG.,Priorij,123,nrs.268,214,215
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Tot op heden is de rechterpoortvleugelmet zijn drie arcadesvaak
als het gastenkwartiervan de priorij aanzien.asUit het voorliggend
onderzoekblijkt echterdat het gastenkwartierin het hoofdgebouwvan
de priorij moet liggen en niet kan worden gerekendtot de bouwplannen
van Jan Baptist Simoens.Trouwens,gaste kamer en vrouwe quartier
zijn trouwens duidelijk van elkaar gescheidenruimtes in de inventaris
van de inboedelder priorijruimtes,die op 5 mei 1783voor de sluiting
van de priorij is opgemaakt.a6
Wel zijn er renovatiewerken aan de gastenkamers,wellicht naaÍ
aanleidingvan de bouw van 1763, die,zoals gezegd,tegende noordoostelijke hoek van het hoofdgebouw met het gastenverblijf is
aangebouwd.In 176711768in de nadagenvan de afiverking van het
priorshuisuit 1763en vóór de bouw van brouwerij en poort start,werkt
Jan Sternon aan het plafond van de grote en de kleine gastenkamers.
Hij heeft voor het plafonnerenvan het pand en de gastenkamerhet toch
aanzienlijke bedrag van 209 gulden beloofd gekregen.Op 9 oktober
1767wordt hij deelsuitbetaaldvoor zijn werk. In diezelfde afrekening
zit ook zijn verloning voor het plafond van de trap aan de keuken. De
grote gastenkamerwordt in 1768verder afgewerkt: nogmaalsFrangois
Beauregardlevert een marÍneren schou\ryen vier venstertablettenen
twee marÍneren tafeltjes; J. Jerni en zijn helper komen de schouw
plaatsen(29 maarten 1 april 1768).Het werk in de kamer(s)sleeptaan.
In 1770(28 juli) staater nog eenuitgavegenoteerdvoor kalk en houten
plafondlatten,die men te kort kwam in de gastenkamer.
Zoals bij de bouwwerken in 1763 houdt architect Simoensook nu
geentoezicht op de werf. Opnieuw wordt de degelijkheid van de bouw
eenzaakvan kunde der ambachtsmeesters.
De afiverking van de gebouwen is eind 1773 dan wel zo ver
gevorderddat Simoenshet loon voor zijn plannenen de onkostennota
voor zljnrerzen naar Lierde op 2 september1773uitbetaaldlaijgt. Ook
daarvoor komt hij niet naar Sint-Martens-Bos.Hij heeft zich met zljn
nota van 18 gulden en 3 stuivers aangebodenin de Gentsekartuize bij
prior Martin Melaerts, toen ook ordevisitator,en die tot 5 december
176I in de Lierdsekartuizeprior was geweesten er misschientoen al

42 "+]ri;i!^tngen

43
44

45 Zobv. in ProjectgroepCultuur Lierde, Lierde vroeger.De dorpen waarin wij kinderen waren, ZotÏegem, 1992,p.206'uitgave van20 zichtkaàrtenSint-MartensLierde, uitgeverijÈ Veys, 1972,prent 3, firetdateringvoor het gebouwvan 1760
voor 17'721
46 De inventarisop 5 mei 1783 in ARA., Religiekas,423,Rapportdu substitutfiscal
de Flandre.In de grote gastenkamerhingen-erl5 schilderijeh,in de kleine gastenkamer hingen5 sdhilOeÉien.
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had mee nagedachtover de plannenvan de nieuwbouw.vanSimoens.aT
Hoe dan ook, architectJanBaptist Simoensheeft in één decennium
het gansevoorplein van de priorij een classicistischuitzicht gegeven.
In opstandvertoondezijn ganseconcepteenheel symmetrischuitzicht,
niet in het minst versterkt door de opstelling van de gebouwen in
U-vormig plan rond het voorplein.

DE CLASSICISTISCHBKLOOSTERGEBOU\ryEN
vAN DE NTNOOFSEABDIJ (176L-1793)
Het aandeelvan L.B. Dewez,J.B. Simoensen F. Drieghe
Dirk VÁN DE PEkkE

hedenten dage
De Simoensgebouwen
De bouwwerken van Jan Baptist Simeons zljn tot op heden bewaard
gebleven.Het buitenaanzichtvande priors- en procuratorswoning,van
de brouwerijen van depoort enpoortvleugelsis nog steedsongewijzigd.
De gebouwenwerdenop 11 april 1984beschermd.
Het priorshuis heeft zijn originele indeling binnenin behouden.
De woning is privebezit en momenteel zljn er in de rechtervleugel
aande gang.Het brouwershuiswerd op 14 vendemiaire
behoudswerken
jaar VII (5 oktober 1798)door de gemeenteaangekochtom er voortaan
De grotebrouwerijruimte,
de pastoorvan de parochiete latenwonen.aS
rechtsvan de BanB,werd daarvooropgedeeldin wel vier kleinerewoonen dienstruimtes;de oostelijke dienstruimte heeft zelfs delen van de
originelebrouwerijvloerin leienvloeren rode tegelvloerbewaard.
Het poortgebouwmetzljntwee vleugelsin afzonderlijk privébezit is
integraalbewaard,op kleine binnenaankledingna in de rechtervleugel.
De linkervleugel heeft een restauratie in originele toestand gekregen.
Het aangrenzendevroegerevrouwenkwartier is sterk verbouwd.
poortcomplexmet de okerkleurigetint oogt
Het in 1989gerestaureerde
juiste
zoninval zelfs frisserdan ooit tevoren.ae
bij de
Marcel Cock
Pijlekaart 103
9506 Schendelbeke

Inleiding
Van de Ninoofse classicistischeabdrjgebouwenrest vandaagenkel
nog de voormaligeinfirmerie, thanshet huis Van Saenein deAbdijstraat.
Voor de reconstructievan een van de meest omvangrijke complexen
van classicistischekloosterarchitectuurin Vlaanderen beschikkenwe
gelukkig over twaalf anonieme ontwerpplannendie zich bevinden in
het Rijksarchief te Beveren en te Gent en in het Aartsbisschoppeltjk
Archief te Mechelen.Tevensrest onsnog eengrondplanvan de abdijsite
van ll9l, de verkoopsaffichevan de gebouwenuit 1822 en fwee zeer
nauwkeurigeperspectieftekeningenvan de abdijgebouwengemaaktin
I8z3juist voor de afbraak.De meestevan dezedocumentenwerden in
'WerkgroepAbdij'
1985getoondop de tentoonstellingvan de Ninoofse
en besproken in de bijhorende catalogus.tAndere archiefgegevens
zijn schaars.Er zljn geen contractenbewaard met de naam van de
architect(en).Rekeningen bieden terloopse informatie, maar geven
beeld van het verloop van de bouwactiviteit.
geen samenhangend
Twee architecten worden steedsvernoemd in verband met deze
gebouwen: de Waal Laurent-Benoït. Dewez (1134-18 12) en de
GentenaarJanBaptist Simoens(1715-1719).De meestgangbareversie
luidt dat Dewez de plannen ontworpen heeft en dat Simoensze heeft
uitgevoerd.2In 1985 formuleerde Isabelle Walraevensop basis van
de stijlverschillen tussen de oostgevel en de noord- en westgevel de
veronderstellingdat Dewez de oostvleugelzolJ gerealiseerdhebbenen
-1

2
-

van Ninove (II37-1791). Catalogusvan de tentoonstelDe oremonstratenzerabdii
iine over Kerk en Patrooïheiligen,Niàove, 1985;p.56-68 en G. VANDE WINvan Ninove (1137-1196),Ninove, 1985,p.
iiÉ- (red.),De premonstratenzéralidij
31-38.
Goetghebuer,voor het eerst geuit in zijn Matières
Menine van Pierre-Jacques
óu nótices sur les sculpïeurset aíchitectésdes Pays-B1s;ni.ein.dit hummer D.
VÁN pB PERRE, Nieu^webiografischetekstenovei Jan Baptist Simoensen Frans
Drieghe.
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