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Erfgoed neemt vele vormen aan.
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VOOR DE SCHOUW
VAN CORTENBACH…
ENKELE ARCHEOLOGISCHE
RESULTATEN VAN
EEN STUDIE VAN DE
MUURBEKLEDING
PHILIPPE SOSNOWSKA
Onderzoeker-promovendus, Université libre
de Bruxelles

Afb. 1

In 2007 bestelde de Directie van Monumenten
en Landschappen in het kader van de restauratiecampagne
van de Hallepoort aan de Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis een voorafgaandelijk onderzoek van het
metselwerk van het muurvak in de zogenaamde schouw van
Cortenbach. Deze monumentale schouw is afkomstig van het
gelijknamige herenhuis in Mechelen, waar ze tussen 1853
en 1855 werd gedemonteerd en op het einde van de 19de
eeuw opnieuw werd opgebouwd als tentoonstellingsobject
in de Hallepoort.1

H

et doel was na te gaan of de toegang
tot de westelijke trap van de eerste
verdieping – die zich binnen de omlijsting van de schouw bevindt – dateert
van de door Hendrik Beyaert (1868-1870) geleide
restauratiecampagne. Er diende ook te worden
onderzocht welk verband er was tussen de deur
en de installatie van de schouw. Daarom werd in
situ een gedetailleerd archeologisch onderzoek
van de zone rond de deur en van de pleisterlagen
uitgevoerd. De studie werd beperkt tot de muurbekleding om niet te raken aan oude pleisterlagen en afwerkingslagen. Niettemin konden zeven
verschillende fasen worden onderscheiden, waarvan er twee rechtstreeks in verband staan met
de installatie van de deur (afb. 1). Deze resultaten
werden bevestigd en verrijkt met een analyse van
de verschillende plannen van het gebouw.
Zo is gebleken dat de noordelijke rechtstand en
het aanpalende muurvak van de hand van Beyaert
zijn (fase IV), terwijl de zuidelijke rechtstand wellicht van vroeger dateerde (fase III). Deze nieuwe
constellatie zou het resultaat zijn van de installatie
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De schouw met het
metselwerk en de deur naar de
wenteltrap (foto A. de Ville de
Goyet, 2012 © MBHG).

van de wenteltrap naar de tweede verdieping. Via
een lacune in de bepleistering kon het metselwerk
worden onderzocht. Het bestaat uit kleine bakstenen van 18,5x8,5x4,5 cm, die typisch zijn voor de
ingrepen van de architect in dit gebouw. De schikking van het geheel is opmerkelijk: de eigenlijke
deuropening is smaller dan de omlijsting zelf, die
nog hengsels en schootplaten heeft (afb. 2). Dit is
zowel op een structurele als een esthetische logica
gebaseerd. Eerst en vooral werd geprobeerd om
het geheel aan te passen aan de installatie van de
wenteltrap en ten tweede om de afmetingen van
alle deuren op de verdiepingen met elkaar te harmoniëren. Deze opbouw en de transformatiefase
worden bevestigd door de in 1892 gepubliceerde
plannen van de werken die door Beyaert werden
uitgevoerd.2 Later (fase VI) maakte de plaatsing
van de monumentale schouw een aanpassing nodig van de opening van de deur ter hoogte van de
schoorsteenmantel. De kunstig bewerkte deur van
Beyaert werd vervangen door uit eenvoudige planken bestaand schrijnwerk. Tot op vandaag werd in
de archieven geen informatie gevonden over de
exacte datum van de installatie van deze schouw,
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Afb. 2
Schematisch overzicht van het metselwerk
binnen de schouw en van de fasen van de
bepleistering en afwerkingslagen
(Philippe Sosnowska, 2008 © MBHG-KMKG).

die nochtans volgens de beschikbare iconografie
tussen 1870 en het begin van de 20ste eeuw moet
hebben plaatsgevonden.3 Mogelijk gebeurde dit
gelijktijdig met de installatie van de tegenoverliggende deur, afkomstig van het in 18724 gesloopte
huis van het vissersgilde. Deze werd vóór 1875
in de Hallepoort gemonteerd.5 Deze analyse liet
uiteindelijk toe om twee voorafgaande fasen aan
de hoger beschreven werken te identificeren. Het
gaat om twee afwerkingslagen met kalk, waarvan
de datering nog relatief moeilijk is.
Bij wijze van conclusie kunnen we alleen maar de
nadruk leggen op het belang van de gedetailleerde analyse van de bepleistering en afwerking bij
voorafgaande studies. Dit type onderzoek laat
namelijk toe om de achtereenvolgende fasen van
de muurbekleding te preciseren, lokale reparaties te identificeren, maar ook mogelijke wijzigingen in de structuur van de muur zelf vast te
stellen. Deze laatste kunnen echter niet volledig
in kaart worden gebracht zonder de bekledingslagen volledig te verwijderen en een minutieuze
archeologische registratie uit te voeren.
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