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WAAROM?
Op 25 april 2021 werd de 200ste verjaardag herdacht van de geboorte van Jean Baptiste Bethune
(1821-1894) met een themanummer van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (2021-2). De coronapandemie
duwde het dan eveneens geplande colloquium naar mei 2022.
Bethune is immers niet de eerste de beste. Deze Kortrijkzaan, actief vanuit Brugge en Gent, mag worden
bestempeld als een van de grootmeesters van de neogotiek. Hij maakte naam als architect van
kastelen (bijv. Loppem) en landhuizen (bijv. Sint-Denijs Westrem), abdijen (bijv. Maredsous) en
vrouwenkloosters (bijv. Vivenkapelle, Gistel en Roubaix), kapellen (bijv. Zwevegem) en kerken
(bijv. Vivenkapelle, Begijnhof Sint-Amandsberg, Dadizele).
Maar nog meer was hij de ontwerper van interieurs, inclusief meubilair, gebrandschilderde ramen en
medaillons, edelsmeedwerk, boekbanden en kleingrafiek om textiel niet te vergeten.
Meester Bethune is vaak in een adem genoemd en vergeleken met de Franse grootmeester Emmanuel
Viollet-le-Duc (1814-1879) en de Nederlandse architect Pierre Cuypers (1827-1921). Zelf was hij een
adept van de Engelse architect Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852), die de neogotiek zag als
een perfecte vormentaal voor de hernieuwde vestiging van een christelijke samenleving, gekenmerkt
door sociale solidariteit en corporatieve samenwerking.
Redenen te over voor de Stichting Jean van Caloen (Loppem), de Stichting de Bethune (Marke) en
KADOC-KU Leuven om een balans op te maken van het leven en werk van deze veelzijdige ontwerper.
Bethune was in menig opzicht een voorloper. Te weinig is hij gekend als een gesamtkunstenaar of
totaalontwerper. Hij wilde in een harmonieus samengaan van architectuur en aankleding de
vermeende glorie van de middeleeuwen oproepen. Bethunes werk kenmerkte zich door een warme,
gloedvolle kleurzetting, vergulde pracht met een scherp oog voor symboliek en iconografisch detail,
kunstambachtelijke techniek en technische verfijning.
Het colloquium wil op een internationaal vergelijkende wijze het hierboven geschetste oeuvre nader
bekijken en betekenis geven. Het programma reikt daarbij inzichten aan vanuit ouder en vooral recent
onderzoek. Een kritische terugblik die boeiende discussies niet schuwt.

PROGRAMMA
VRIJDAG 6 MEI
09.15 u.
Onthaal en koffie.
10.00 u.
Isabelle van Caloen, Stichting van Caloen
Verwelkoming.
10.15 u.
Jan De Maeyer en Emiel Lamberts, KU Leuven
Jean Baptiste Bethune, exponent van het
Belgisch ultramontanisme.

10.45 u.
Lori Van Biervliet
De mysterieuze Mann in het leven van Jean
Baptiste Bethune.
11.15 u.
Verena Smit, Büro für Kunst- und
Architekturgeschichte Leverkusen
Einblicke in die Netzwerke des “Gothic Revival”:
Sir John Suttons Engagement für das gotische
Kirchenensemble in Kiedrich im Rheingau.
(De lezing, in het Duits, krijgt ondersteuning door een
Nederlandstalige presentatie)

12.30 u.
Vragenronde.
13.00 u.
Broodjeslunch.

14.00 u.
Aletta Rambaut, kunsthistorica – conservator
glaskunst
Bethunes weg naar en focus op de
glasraamkunst.

ZATERDAG 7 MEI

14.30 u.
Olivia Smith
A look at the influence of the English John
Hardman Company on Jean-Baptiste Bethune’s
stained glass production in Belgium.

09.30 u.
Onthaal en koffie.

(De lezing, in het Engels, krijgt ondersteuning door
een Nederlandstalige presentatie)

15.00 u.
Wim Nys, Museum DIVA
Het verleden vertaald in zilveren
meesterwerken. Zilverdrijver Jan Pieter
Antoon Verschuylen (1801-1865) en de
ontwikkeling van de neogotische
edelsmeedkunst in Antwerpen .
15.30 u.
Koffiepauze.
16.00 u.
Mario Baeck, Gilliot & Roelants Tegelmuseum
Hemiksem
Bethune en zijn keramische vloer- en
wandtegeltoepassingen in Europees
perspectief.
16.30 u.
Carine Dujardin, KADOC-KU Leuven
Jean Baptiste Bethune en het boek:
een meerlagig verhaal.
17.00 u.
Frédéric Vienne, Archives Diocèse de Lille
Jean Baptiste Bethune à Lille (France) :
grands projets…petits succès .

(De lezing, in het Frans, krijgt ondersteuning door
een Nederlandstalige presentatie)

17.30 u.:
Vragenronde.
18.00 u.-19.00 u.
Mogelijkheid tot bezoek aan het Kasteel van
Loppem.

10.00 u.
Jan De Maeyer, KU Leuven
Synthese van de zaterdagsessie.
10.15 u.
A.J.C.(Wies) van Leeuwen, cultuurhistorisch
onderzoeker en oud-voorzitter
Cuypersgenootschap
Bethune en zijn plaats in de internationale
neogotiek.
11.00 u.
Panelgesprek
Met Wies van Leeuwen, Luc Verpoest (KU
Leuven) en Frédéric Vienne en de aanwezigen.
12.00 u.
Jean de Bethune,
voorzitter Stichting de Bethune
Slotwoord.
Einde van het colloquium.

12.30 u.
Vertrek naar Vivenkapelle en Roubaix
(Met bus, max. 50 deelnemers,
broodjeslunch op de bus)

Broodjeslunch voor wie niet inschreef
voor de excursie.

Bezoek aan het werk van Bethune in
Vivenkapelle en Roubaix.
13.30 u.
Rondleiding in het neogotische dorp
Vivenkapelle (Damme).
14.30 u.
Vertrek naar Roubaix.
16.00 u.
Rondleiding in de Sint-Jozefskerk en
het gewezen Clarissenklooster.
18.00 u.
Vertrek naar Brugge.

DEELNAMEPRIJS

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Vrijdag (met broodjeslunch):
60 euro.

Eén formulier per deelnemer.

Zaterdag voormiddag
(met broodjeslunch):
30 euro.

Elektronisch inschrijven

Bezoek (bus met broodjeslunch,
Vivenkapelle, Roubaix, klein
avondmaal):
30 euro.
Het passende bedrag wordt
overgemaakt op rekening
BE73 3632 0049 1360
van de
Stichting Jean van Caloen,
met vermelding
‘Colloquium + naam deelnemer’.
De inschrijving is pas definitief na
ontvangst van de betaling.

De inschrijvingen zijn open tot 25 april, maar kunnen in functie van het maximale
aantal deelnemers vervroegd worden afgesloten.
is mogelijk via www.kasteelvanloppem.be

Voornaam en naam:
_____________________________
Instelling/organisatie: _____________________________
Adres:
_____________________________
_____________________________
Postnr. en gemeente:
_____________________________
E-mail:
_____________________________
Mobiele tel.:
_____________________________
Neemt deel aan het colloquium
•
Op vrijdag 6 mei:
•

BEREIKBAARHEID

Wagens kunnen ter plaatse parkeren.
Openbaar vervoer: Station Brugge – Lijn 72/74, halte Sportcentrum
(op 7 min. wandelen doorheen het kasteeldomein).

JA

NEEN

Op zaterdag voormiddag 7 mei: JA

NEEN

Neemt deel aan het bezoek Vivenkapelle en Roubaix:
JA
NEEN
•

Omwille van organisatorische en praktische redenen
•

is het aantal deelnemers beperkt,

•

is het enkel mogelijk om de trip mee te volgen met de bus
(geen individueel vervoer).

