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Bouwgeschiedenis

H

et Brugse belfort maakt deel uit van een indrukwekkend hallencomplex. De toren is centraal ingeplant aan
de hallenvleugel die uitkijkt op de Markt. Op het gelijkvloers is er een doorgang naar de binnenplaats van de hallen.
In zijn huidige vorm bestaat het belfort uit drie bouwlagen.
De onderste twee vierkante geledingen in baksteen hebben
een robuust en gesloten karakter, een erfenis uit het feodale
tijdperk. De forse architectuur van de hallen met kantelen,
borstwering en arkeltorentjes versterkt nog de gelijkenis met
een versterkte burcht. In schril contrast daarmee is de elegante
en open bouwstijl van de bovenste achthoekige torengeleding
in natuursteen. Dit deel werd pas twee eeuwen later, tussen
1482 en 1486, opgetrokken.
De vroegste geschiedenis van dit monument blijft
onbekend, omdat archiefstukken uit de 12de en vroege
13de eeuw ontbreken. Historici hebben een sterk vermoeden
dat er in het prille begin van de 13de eeuw al een !houten?)
halle met toren was gebouwd. De succesvolle jaarmarkten
vroegen toen om een gepaste infrastructuur. In een document
van 121 1 is er sprake van een schepen Richardus met de
familienaam Bachterhallen !hij die achter de hallen woon~ .
Zeker in de loop van de 13de eeuw krijgen hallen en belfort
vorm in baksteen, eikenhout en Doornikse steen. De binnenstructuur blijft hoofdzakelijk in hout.
In 1280 teistert een zware brand de toren. Daarna
volgden meteen herstellingswerken. De brand vernielde het
gebouw niet volledig, zoals vroeger werd gedacht.
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De stadsrekeningen vermelden enkele namen van vaklieden die
meewerkten aan de herstelling en verbouwing van de hallen
en het belfort, zoals de meester-timmermannen Ghiselino
(Ghiselino carpentario) en Jan van Dordrecht en meestermetselaar Boudewijn De Neckere. Deze laatste twee waren ook
betrokken bij de bouw van een van de ziekenzalen van het
Sint-Janshospitaal.
Wellicht werden de indrukwekkende dakgebinten van de
hallenvleugels volledig nieuw aangebracht na 1280.
Dankzij dendrochronologisch onderzoek (datering van het hout
aan de hand van jaarringen) weten we immers dat het lokale
eikenhout dat werd gebruikt voor de dakgebinten in het laatste
kwart van de 13de eeuw is gerooid. De baksteen en de toegepaste metseltechniek (het zogenaamde staand verband) voor
zowel de hallenvleugels als de twee onderste geledingen van
de toren wijzen eveneens op de 13de eeuw. De hallenvleugels
moeten dus toen al hun huidige omvang hebben gehad.
In de loop van de 14de eeuw en ook in de
daaropvolgende eeuwen werden onafgebroken herstellingsof onderhoudswerken of zelfs heuse verbouwingswerken
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uitgevoerd. Veel architecturale details getuigen van het
vakmanschap van de toenmalige Brugse meester-metselaars,
zoals de fijn uitgewerkte borstwering die de voorgevel van de
hallen bekroont.
De derde, achthoekige geleding van de toren werd tussen
1482 en 1486 opgetrokken en is 27,40 meter hoog. Deze slanke
'lantaarntoren' in Brabantse kalkzandsteen is opengewerkt door
grote galmgaten, die het geluid van de beiaard over de stad
moeten uitdragen. Luchtbogen maken de verbinding met de
vierkante geleding eronder. Tot in 1741 was de toren bekroond
met een sierlijke houten spits, die nog eens 19 meter hoger
reikte. Daarbovenop trotseerde een beeld van Sint-Miehiel weer
en wind. Later werd de heilige vervangen door een leeuw.
Op het eind van de 15de eeuw hadden belfort en hallen
ongeveer hun definitieve vorm, alhoewel nieuwe gaanderijen,
trappen en vensteropeningen het monument in latere eeuwen
nog ver.fraaiden, aanpasten aan de mode of functioneel hielden.
Zo werd in 1564-1565 aan de kant van de Oude Burg een
arduinen rondbooggaanderij in renaissancestijl aangebouwd.
De gevels van de binnenkoer zijn afgewerkt met een
16de-eeuwse kroonlijst die rust op consoles met
leeuwenkoppen. Tijdens restauratiewerkzaamheden zijn sporen
van onder meer rode beschildering teruggevonden. Binnenkoer
en kroonlijst vormden ooit een kleurrijk ensemble.
Het interieur van de hallenzalen werd in de 18de eeuw
aangepast aan de smaak van de tijd. Op de benedenverdieping
werd de houten afdekking met moer- en kinderbalken
vervangen door witgepleisterde graatgewelven die steunen op
gegroefde arduinen zuilen met Toscaanse kapitelen.
Ook de aankleding van het belfort evolueerde door de
eeuwen heen. Boven de poort van het belfort bevindt zich
een klein maar sierlijk balkon, van waar de hal/egheboden
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(gemeentelijke wetten en verordeningen) werden afgeroepen.
Tijdens de renaissance werd het aangepast aan de smaak van
de tijd. De grote nis met een Mariabeeld kwam er in 1526, naar
een ontwerp van schilder-beeldhouwer Lanceloot Blondeel.
Het huidige beeld is een kopie uit 1911 naar het origineel, dat in
1794 door aanhangers van de Franse Revolutie werd vernield.
In de eerste torengeleding bevindt zich nog een tweede balkon.
Vanop dit balkon kondigden blazers feestelijke gebeurtenissen
aan.
In 1449 werd een eerste
uurwerk aangebracht op de tweede torengeleding. In de 16de eeuw
werd het naar het hoge, achthoekige torengedeelte verplaatst.
Op de oorspronkelijke plaats van
het uurwerk werd toen het
wapenschild van de regerende
vorst ingewerkt. Tot aan de Franse
Revolutie werd het wapenschild
erop geschilderd. De huidige
koperen plaat met het wapen van
wijlen koning Boudewijn dateert
uit 1954.
Het belfort en de hallen
...._,,.,.,..,.,o-MrJ-..pfdt.a,
w...... ....
.. _.,_ _ ..... ,
vragen blijvende zorg.
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In nagenoeg elke generatie zijn
dan ook restauraties uitgevoerd.
De laatste grote restauratiecampagne van de buitengevels en
de toren dateert ondertussen al
61
van de periode 1969-1975.
De 13de-eeuwse gebinten van de hallezalen zijn in 1981
gerestaureerd.
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Belfort verschillende malen door brand
en storm getroffen

D

e grote brand van 1280 is niet de enige ramp die het
belfort en de hallen overkwam. In 1389 raasde een
bijzonder hevige storm over Brugge. Volgens de
stadsrekeningen was 'de oude halle omme gevallen'.
In 1394 -1395 volgden grote restauratiewerkzaamheden onder
leiding van meester-metselaar Jan van Oudenaerde,
de belangrijkste bouwmeester in Brugge op het eind van de
14de eeuw.
Tussen 1436 en 1438 stortte een gedeelte van de
westvleugel van de hallen in en een halve eeuw later,
in 1493, vernielde een blikseminslag de hoge spits van het
belfort. Daarbij ging ook het beeld van de heilige Miehiel
die de draak doodt verloren. De spits en het beeld waren
er amper enkele jaren voordien op geplaatst.
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De spits werd pas in 1499 heropgebouwd, met als versiering
een Vlaamse leeuw.
Daarna bleef het een tijd rustig. Maar op 30 april 1741
werd de spits opnieuw vernield door brand. Ze werd nooit meer
heropgebouwd. Kunstenaar Pierre Ledoulx berichtte over'(... )
een grauwsaam onweder van windt, donder ende blixem die
ten elf ûren en alf voor middag geslaegen is in het opperste van
de hallentoren, ende geheel afgebrandt, de c/oeken gesmolten
ende alles vernielt door de vlammen'.

Die laatste brand had het interieur van de toren zwaar
aangetast. Vanaf de tweede geleding werd toen een bijna
volledig nieuw arduinen skelet ingebracht. De authenticiteit en
ouderdom van het bouwmateriaal zou nog grondig onderzocht
moeten worden. Na de brand werd de belforttoren afgedekt met
een stomp dakje.
In 1822 kreeg de toren de huidige neogotische kroonafwerking.

De middeleeuwse bouwwerf

B

elfort en hallen symboliseren als bouwwerk en
bouwopdracht het succes van de jonge, rijke en vrije
handelsstad Brugge. Er was voldoende geld om een
grote prestigieuze halle te bouwen om goederen internationaal
te verhandelen, en voldoende vakkennis om een groot
bouwwerk te verwezenlijken.
Archiefbronnen onthullen weinig over de organisatie van
een middeleeuwse bouwwerf. Het blijft gissen hoe het er op
het einde van de 13de eeuw op de Markt in Brugge aan
toeging. Het moet een drukte
van jewelste en een kleurrijk
gebeuren zijn geweest.
Tientallen werklieden,
goed georganiseerd in hun
respectieve ambachten, waren
gelijktijdig betrokken bij de
grote bouwcampagne van
hallen en belfort, die ruim
twintig jaar in beslag nam.
In 1285 startte bovendien de
bouw van de nieuwe halle
(of waterhallel aan de oostkant
van het plein.
Als bouwmaterialen
zijn baksteen, eikenhout,
Doornikse kalkzandsteen,
Lediaanse zandsteen en arduin
gebruikt. Bakstenen werden
met duizenden aangemaakt
uit klei uit de streek. Pas
vanaf 1331 gebeurde dat in
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een eigen stedelijke steenbakkerij in Ramskapelle. Voordien
werden ze gemaakt en aangekocht bij zelfstandige kleibakkers.
Ook het eikenhout kwam aanvankelijk uit de Vlaamse
kuststreek, maar vrij snel werd dat hout zeldzaam en moest
het worden ingevoerd. De natuursteen die werd gebruikt voor
de constructieve onderdelen en versieringen werd eveneens
ingevoerd. Zo is de plint, de basis van het gebouw, opgebouwd
uit Doornikse steen. Voor de spitsboogvensters in de
hallenvleugels aan de zijde van de Wollestraat en de Hallestraat
werd in de 16de eeuw gebruikgemaakt van arduinsteen uit
de steengroeven van Ecaussinnes, Arquennes en Feluy in
Henegouwen.
De belangrijkste vaklieden waren de timmerlieden
en metselaars. Wie de werf leidde, is niet duidelijk. Was
het een meester-timmerman, een
meester-metselaar of een meestersteenhouwer? Metselaars bouwden
net als vandaag met een truweel en
voegden hun bakstenen met kalkmortel. Steenhouwers bewerkten de
zandsteen en de arduinsteen op de
werf zelf en ook de beeldhouwers
waren ter plaatse actief. Timmerlieden
deden ongetwijfeld het voorbereidende
werk voor de verschillende onderdelen
van de dakstoelen vooraf in hun atelier.
De houten structuur kon dan snel als
een 'bouwdoos' worden opgericht.
De verschillende ambachten zouden
door de verschillende kleur van hun
kledij herkenbaar zijn geweest op een
bouwwerf.

De 83 m hoge belforttoren helt over ...
maar er is geen onmiddellijk gevaar!

H

et belfort is al snel na de bouw gaan scheefzakken in
zuidoostelijke richting. De reden daarvoor is mogelijk
de toestand van de ondergrond. De Oude Burg ligt in de
overstromingszone van de Dijver en aan de kant van de Markt
bevond zich ook een depressie. Bij de verbouwingswerken
aan de tweede geleding werd rekening gehouden met de
scheefzakking en opteerde men ervoor de toren in westelijke
richting te 'corrigeren'.
Niettemin staat de toren zichtbaar uit zijn lood en zijn
bouwmeesters en ingenieurs er vaak over geraadpleegd.
In I523 riep een verontrust stadsbestuur een team specialisten
samen om de stevigheid van de toren te inspecteren.
De toren werd in 1528 extra verstevigd en ook in 1554 werden
de hoeken versterkt. In de daaropvolgende eeuw werd het
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stadsbestuur overladen met onrustwekkende meldingen van
bezorgde Bruggelingen. In 1603 besloot men de toren opnieuw
op te meten. De helling bedroeg toen 33,5 duim 183 cml.
In 1914 moest de eerste Brugse stadsingenieur, Clément
Salmon, opnieuw een mogelijk instortingsgevaar inschatten.
Door de wereldoorlogen zag het stadsbestuur zich genoodzaakt
alle restauratieplannen op te bergen. In de jaren 1960 werden
opnieuw wetenschappelijke metingen uitgevoerd. Die wezen uit
dat er geen extra funderingswerken noodzakelijk zijn.
De gemiddelde helling in zuidoostelijke richting bedraagt 87 cm
(sinds 1603 is er dus niet veel gewijzigd!.
Zonder natuurramp blijft de duurzaam gebouwde
belforttoren nog eeuwen staan.
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