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DE HUNNEGEMKERK TE GERAARDS.
BERGEN IN KAARTEN EN PLANNEN

G. VAN BOCKSTAELE

Bij de verbouwingswerken van de kerk en het klooster van

Hunnegem te Geraardsbergen op het einde van de 19de en bij het

begin van de 20ste eeuw en ook n.a.v. de publicaties over de ge-

schiedenis van Hunnegem heeft men gepoogd reconstructies te

maken van de primitieve kerk van Hunnegem vóór de aankomst

van de Benedictinessenzusters in 1.624 (L).

Hierbij steunde o.a. architect P. Goolaerts uit Ronse zich op

het bestaande kerkgebouw en ook op wat men bij het graven van

funderingen toevallig aantrof. Nooit echter ging een grondige stu-

die op iconografisch, archeologisch en historisch gebied eraan

vooraf.
Kent men vrij goed de geschiedenis van kerk en klooster

vanaf 1624 (2) dan zrjn de studies van de "voorgeschiedenis" van

het klooster beperkt en vooral onnauwkeurig. Een systematisch

archiefonderzoek van de periode 11de - begin 17de eeuw wacht
nog op een vorser. Ook ontbreekt nog een archeologische studie

van zowel de omgeving, die men de oudste kern van Geraardsber-

gen pleegt te noemen, als van andere sites in een stad die nochtans

in Vlaanderen de oudste stadskeure zou bezitten.
In afwachting van dit dubbel onderzoek kan het u'el nuttig

zíjn om aan de hand van originele aÍbeeldingen van de kerk van

Hunnegem die kennis gedeeltelijk aan te vullen en meteen ook

bepaalde misvattingen daaromtrent weg te werken.

Historische schets van Hummegem

De eerste vermelding van Hunnegem dateert vant067-L074,
als Boudewiin VI, graaf van Vlaanrleren, van Gerald (Gerard),

( 1) GERAARDSBERGEN, Prlorry Hurrttt'gt'rrr' 1\tL llirl, ,'lr. lrrrr'-t ttirttltrnts, 2,lt
reeks, Documents priués: met piannen vxn ilÍrihitcc( Prrul (lool.terts uit
Ronse.
A. HOSTE, De príorij Hunnegem t? C)!r'tdrdsl)(rur'rr, Bccrtteru, 1974. (;.

Van Bockstaele, Prieuré des bénédictines dc OrtttrtttLtnt' dit HutrrrL'Jotr' irt'.

Monasticon Belge, VII,2, Luik, 1977, p. 1.57-178 err (I VAN IIO(IK-

STAELE, Prieuré de la Pdix Notre Datttc,i lTuntrtglttttt' in: L)ictionrt;rirc

d'histoire et de géographie ecclésrastiques, o.l.r'. R Aubcrt, íesc.' l14.
Parils, 1986, kol. 1060-1062.

(2)
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een vooraanstaand burger van Hunnegem, een eigendom (allo-
dium) kocht om er een nieuwe stad te stichten, die men naar de
naam van de verkoper Geraardsbergen zal noemen (3).

ln 1.096 hevelde Manasses, bisschop van Kamerijk, op vraag
van Robrecht, graafvanVlaanderen, Stefaan, heer van Boelare en
Werinboldus, burggraaf van de stad, de abdij van Dikkelvenne
naar Geraardsbergen over. Hierbij gaf hlj de kerk van Hunnegem
met afhankelijkheden aan de nieuwe Benedictijnenabdij (4). Door
die verwerving was de abt voortaan de eigenlijke pastoor, de
hoofdverantwoordelijke van de Hunne§emkerk. Evenwel liet hij
de uitoefening van het ambt aan een seculier priester over.

In de loop van de Middeleeuwen verloor Hunnegem het sta-
tuut van voornaamste kerk van de stad ten voordele van de St.-
Lucaskerk, in de onmiddellijke omgeving van de abdij, en later
van de St.-Bartholomeuskerk.

Vanaf de 14de eeuw is Hunnegem bekend als bedevaarts-
plaats van O.-L.-Vrouw. Een eeuf later werd de kerk samen met
die van St.-Lucas, St.-Bartholomeus en St.-Catharina volledig
geïntegreerd in de St.-Adriaansabdij. Hiermee verloor Hunnegem
elke vorm van zelfstandigheid. Weer een eeuw later nam abt G.
Vincq een belangrijke beslissing door de kerk aan de zusters Bene-
dictinessen te schenken, die er in 1624 een klooster oprichtten, dat
tot op heden is blijven bestaan. De komst van de zusters bracht
grote verbouwingen aan de kerk mee. Deze werken werden door
een architect uit Arras geleid, nl. Dom Manessier.

Zoals de meeste kloosters werd ook Hunnegem tijdens de
Franse Revolutie in 1796 gesloten en in 1798 aan een Gents bur-
ger verkocht. In 1816 kochten zusters van Ghislenghien het Hun-
negemcomplex en startten er samen met enkele zusters uit het
vroegere klooster een nieuwe stichting. Vermits zíj z.ích nu voor-
namelijk toelegden in het onderricht van meisjes, dienden kerk en
klooster grondig verbouwd te worden. Samen met de noodzake-
lijke restauraties van de 19de en begin van de 20ste eeuw kreeg het
complex ziin huidig uitzicht (5).

3) F. BLOCKMANS, De zoogenaamde stadskeure uan Geeraardsbergen udn
tusschen 1067 en 1.070, ín: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor
geschiedenis, dl. CVI, 1.941., p. 62-64.

4) E. VAN MINGROOT, Het stichtingsdossier uan de Sint-Adriaansabdij te
Geraardsbergen (1081-1096), in: Handelingen van de Koninklijke Commis-
sie voor geschiedenis, dl. CLIII, 1.987, p. 9.

5) G. VAN BOCKSTAELE, Prieuré des bénédictines... passim en M. DE
MEULEMEESTER, Le prieuré des bénédictines de Hunnegem à Grammont,
Lerer,, 1947.
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l. Reconstructie van de eerste stenen kerk van Hunnegem door architect P. Goo-

laerts.
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Bespreking van de afbeeldingen van de kerk.
1._ Naar aanleiding van verbouwingswerken onmiddellijk na de
2de §í.O. trachtte architect P. Goolaerts uit Ronse een beeld te
schetsen van het eerste primitieve kerkje van Hunnegem. Hierbij
steunde hij zich vooral op de duidelijk zichtbare bouwnaad na dó
derde travee of vóór de twee kleine vensters achteraan. Deze teke-
ning is ondanks de afwezigheid van eigentijdse tekeningen of
.archeologisch onderzoek toch vrij aannemelijk. Hunnegeí zou
dan een klein Romaans zaalkerkje geweest zijn (6).

2. Als gevolg van de uitbreiding van de stad in de 12de-13de
eeuw - de linkeroever van de Dender werd intens bewoond - werd
het schip van de Hunnegemkerk verlengd en het geheel zou gedo-
mineerd worden door een zware vieringtoren. Deze bewering is
een zuiver vermoeden van de architect, want noch historisch noch
archeologische argumenten werden hiervoor aangebracht. Ook
zou deze kerk na de oorlog in 1381-1382 een veelhoekig koor ge-
kregen hebben (7).

3. Vanaf de 16de eeuw bezit men eigentijdse afbeeldingen. De
eerste schets zien we op de kaart van + 1560 door Jaàob van
Deventer (8).

In het zuidelijkste deel van de stad tegen de stadsmuur is de
Hunnegemkerk ingeplant. De kerk staat midden in een vierhoekig
perceel grond dat met straten omgeven is. Rond de kerk zljn à
niet veel huizen. Die zijn er wel verder in de omgeving van de Les-
sense poort.

( 6) M. DE MEULEMEESTER, Le prieuré... p. 79.
( 7) M. DE MEULEMEESTER, Le prieuré... p. 35.
( 8) BRUSSEL, Koninklijke Bibtiotheek, Handschriftenkabinet, nr. 22.090 pl.

31. Jacob van Deventer is een Nederlandse cartograaf die na ziin studies aan
de Universiteit van Leuven samen met G. Friseur en G. Mercator aan de basis
lag van de moderne cartografie in de Nederlanden. van koning Filips II kreeg
J. van Deventer de geheime opdracht om van alle steden dei Neàerlandei
plattegronden te rekenen. vooral moest hij de militaire belangrijke elementen
zoals vestingsmuren, verdedigingsgordels, torens en roegangswegen op kaart
brengen. Niet zozeer de yorm van de gebouwen *rs belÀg.ijt, maar wel
hun mogelijke militaíre waarde. Anderziids moet wel gezegJ worden dat J.
van Deventer een modern cartograaf was: zijn kaarten zijn allen naar het
noorden gericht, hij maakt met zijn medewerkers gebruik van de driehoeks-
mering en hij ging telkens ter plaatse de opmetingen maken. Zijn kaarten zijn
dus voor veel elementen vrij goed betrouwbaar.

( 9) J. MOSSELMANS, De landt-meeters uan de XVIe tot de XVIIIe eeuw in
onze prouincies (Cataloog), Brussel, 1976, p. XIII _ XV en A. DE SMET,
oude landmetershaarten, in: Bronnen voor de historische geografie in Belgie
(Cataloog), Brussel, p. 25-26.



Reconstructie van de Hunnegemkerk tijdens de 13de eeuw door architect P.

Goolaerts.
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3. Vergroot detail uit de kaart van Jacob van Deventer ( + 1560). (BRUSSEL,
Koninklij ke BibLiotheek, Handscbriftenkabinet, nr. 22.090).

De schets van de kerk toont een lengwerpige zaalkerk met een

toren die niet in het midden maar in het eerste deel van de kerk
staat, Op deze ruwe schets lijkt de toren niet de fijnheid te hebben

die men wel op de latere tekeningen ziet. Maar of dit eerdei zwaar
silhouet het gevolg is van een slordigheid van de caÍtograaf of van

één van zijn medewerkers dan wel de reële weergave van de toren,
kan niet onmiddellijk beantwoord worden. Blijkbaar is ook het

koorgedeelte in zekere mate uitgewerkt. Dat Jacob van Deventer
niet zo maar stereotype kerkgebouwen tekende is wel duidelijk
merkbaar bij de afbeelding van andere kerken van zowel dit plan
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als van andere grondplannen. Zo hebben de St.-Bartolomeuskerk,
het St.-Adriaanscomplex en de Karmelietenkerk allen een ander
bouwpatroon dat veel gelijkenis met latere afbeeldingen toont.

4. Onlangs vonden we op een molenkaart van Geraardsbergen
(L617) een tot hiertoe ongekende tekening van de Hunnegemkerk
(10). Die kaart werd in opdracht van het stadsbestuur gemaakt.
Na de L6de eeuwse oorlogen waren vele gebouwen in verval
geraakt of buiten gebruik. De molenaar Frangois vander Swalme
wilde in '1,61,7 weten wat de rechten en de plichten van de stad
waren omtrent de binnenmolens van Geraardsbergen. Bij deze
schepenbrief werd een gedetailleerde kaart van de diverse warer-
molens gevoegd. Van belang was hierbij hun preciese ligging even-
als de aard en de werking van de molens. Het bood meteen de
tekenaar de gelegenheid om enkele andere gebouwen van de stad
in detail weer te geven zoals de Pijntoren, de Gulden Cop - op de
hoek van de Molenstraat - en ook de kerken van Hunnegem en
Overboelare.

Zeven jaar vó6r de aankomst van de zusters Benedictinessen
bezit de Hunnegemkerk toch een dwarsbeuk aan de Z.O. kant.
Deze dwarsbeuk bevindt zich nog vrij achteraan en zeker niet
waar later het koor van de zusters zal komen. Op de viering staat
een klein torentje. Vergelijkt men deze tekening met het huidige
kerkgebouw, dan blijkt de toren nog steeds op dezelfde plaats re
staan, onmiddellijk vóór de bouwnaad aan de derde travee. Ook
blijkt het type van de toren van dezelfde aard als tegenwoordig.

Vergelijken we deze tekening mer de .uwe schels van;acób
van Deventer, dan stemmen die goed overeen, op de dwarsbeuk
en het torentype na. De dwarsbeuk zou dus na 1560 (Jacob van
Deventer) en vóór 1.61.7 (jaar van de tekening) bijgebouwd zijn.
Vermoedelijk is die wijziging doorgevoerd na de godsdiensroorlo-
gen, dus na 1590.

5. Een kwart eeuw later en enkele jaren vóór de aankomst van de
zusters, werd een nieuwe gravllre gemaakt die in het werk van
Sanderus "Flandria Illustrata" opgromen is (11). De gravure van
de nederlandstalige uitgave "Verheerlijkt Vlaanderen" uir het
begin van de 18de eeuw is, voor wat Hunnegem aangaat, gelijk
aan die van 1641 (12).

(10) BRUSSEL, Algemeen Rijksarchie;t', Kddrten en Plannen in handschri;t't, nr.
57 6.

(11) A. SANDERUS, Flandria lllustrata, dl. II, Amsterdam, 1,647, p. 80.
(12) A. SANDERUS, Verheerliikt Vlaandre, dl. II, Leiden, 1735, p. 88.
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5. Vergroot detail uit de gravure van A. SANDERUS, Flandria lllustrata, dl. 1l;
t641.
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Gezien de manier van werken van Sanderus is het gezicht op
de Hunnegemkerk beperkt, maar niettemin geeft de gravure
enkele interessante aspecten weer. De voorgevel lijkt op die van de
vorige tekening; de plaats van de nu wel spitse toren is ook hier
onmiddellijk na de bouwnaad, die de graveerder zelfs op het dak
liet doorlopen. Voor de eerste keer heeft men nu een gezicht op de
N.W. zijde van de kerk en merkt men dat er in tegenstelling met
de Z.O. zijde geen dwarsbeuk is. §Vel is er in de omgeving van het
koor een klein dwarselement en achteraan links een U-vormige
ingangspoort.

Architect Dom Manessier van St.-Vaast te Arras kan wel de
vroegere dwarsbeuk afgebroken hebben - wat wij toch sterk bet-
wijfelen -, maar niet de toren, die staat nog steeds op dezelfde
plaats.

6. In de 18de en de 19de eeuw ondergingen kerk en koor nog
slechts kleine wijzigingen, waarvan de laatste dateert van 1,964
o.l.v. architect Ph. Van Der Putten uit Geraardsbergen.
Op de foto van de hedendaagse kerk is duidelijk de bouwnaad aan
het voorlaatste venstertie zichtbaar evenals de ingangsdeur, die
vermoedelijk in 1,624 werd gebouwd, en het inspringend koorge-
deelte. Tevens is nog steeds het U-vormig deurtje aanwezig (13).
Tenslotte treft de opvallende gelijkenis van het slanke torentje en
een achthoekige klokkeruiter zoals we dit op de kaart van l6'J.7
konden zien.

Besluit.

De vergelijking van eigentijdse afbeeldingen van de kerk en twee
hypotetische plannen hebben aangaande de bouwfase van de
Hunnegemkerk interessant materiaal verstrekt.

De twee laatste traveeën van de huidige kerk geven goed weer
hoe de eerste stenen kerk moet geweest zijn. Bij een eerste uitbrei-
ding (13de-14de eeuw) heeft men het schip zonder meer verlengd
en in het begin van de uitbreiding, dus boven de huidige derde rra-
vee, een spits gotisch torentje of misschien een iets zwaardere
toren (cfr. J. van Deventer) geplaatst. Wellicht na de godsdienst-
oorlogen, einde 16de - begin 17de eeuw, heeft men de kerk uitge-
breid met vermoedelijk alleen een rechter dwarsschip. Zijn be-
staan was tot nu toe niet gekend. Alleszins moeten de funderingen

(1,3) Bonuen door de eeuwen heen. Inuentaris uan het cultuurbezit in België.
Architectuur, deel 5 n. l, Prouincie oost-vlaanderen, Arrondissement Ailst,
Gent, s.d. (1,978), p. 296-299.
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6. De hedendaagse Hunnegemkerk langs de N.W. ziide. (Bouwen door de eeuuen
heen... p. 298t.
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van die dwarsbeuk in de hof van het pand terug te vinden zijn,
waardoor ook de preciese afmetingen bij archeologisch onderzoek
zouden te achterhalen zijn. AIs er oorspronkelijk een zwaardere
toren opstond, dan werd die toen alleszins vervangen door een
kleinere toren. Bij de aankomst van de zuster Benedictinessen
heeft men de kerk aan de kloosternoden aangepast: de rechter
dwarsbeuk werd afgebroken, het koor werd uitgebreid en er werd
een pand aan toegevoegd. Nadien heeft de kerk nog weinig wilzi-
gingen ondergaan, op het koor van de zusters en de voorgevel na.

Voorts blijkt dat de Hunnegemkerk aan het koorgedeelte
nooit een vieringtoren of een transepr heeft gehad althans niet op
de plaats waar architect P. Goolaerts het situeerde.

Geen idee hebben wij over de juiste plaats en vorm van het
koor in de eerste en tweede bouwfase, evenmin over de juiste lig-
ging van de rechter dwarsbeuk.
Intens historisch onderzoek over de. periode van de 12de tot de
16de eeuw gekoppeld aan een wetenschappelijk geleid archeoio-
gisch onderzoek kan hierop een anrwoord geven. Dan zalmen niet
alleen beter de geschiedenis van de Hunnegemkerk kennen, maar
ook de groei van de oudste kern van Geraardsbergen.

G. Van Bocksraele
Bevegemstraat 14

9620 Zouegem


