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DE BESLOTEN HOFJES VAN MECHELEN

In het Mechelse museum Hof van Busleyden 
worden zeven Besloten Hofjes bewaard uit de tijd 
van Margareta van Oostenrijk en Karel V.(1) Het 
zijn zeldzame overblijfselen van een traditie die 
ontstond in de late middeleeuwen en tot in de 
16de eeuw doorleefde. De houten kasten her-
bergen kleine gepolychromeerde sculpturen van 
Maria, Christus, heiligen en oudtestamentische 
figuren, opgesteld in een ‘besloten tuin’.(2) Deze 
Hofjes, ook wel bekend als ‘paradijstuinen’, zijn 
gerealiseerd met flora en fauna vervaardigd in 
zijde, perkament, glas, halfedelstenen, lovertjes 
en metaaldraad. In die zeer dichte vegetatie kre-
gen ook relieken en andere devotionele objecten 
een plaats, onder andere een Agnus Dei in was, 
pelgrimsinsignes in metaal, miniaturen en in-
scripties op perkament, prenten op papier, kralen 
in glas en koraal. De tuin wordt vooraan afgeslo-
ten met een omheining en een fijn houten hekje. 
De meeste Hofjes hebben luiken die beschilderd 

zijn met heiligen en opdrachtgevers. Door te 
werken met ambachtelijk vervaardigde, verza-
melde, gerecycleerde of gekochte ready-made 
artefacten en devotionalia en deze te verenigen in 
een kast met een complexe iconografie is er in de 
Lage Landen bij de aanvang van de 16de eeuw een 
unieke exemplarische vorm van historische mixed 
media kunst ontstaan. (3) 

De groep van zeven Hofjes werd door de eeuwen 
heen bewaard in de gebouwen van de Mechelse 
gasthuiszusters augustinessen. Bij de verhuizin-
gen van de gemeenschap in 1857 en 1956 werden 
ze telkens meegenomen.(4) In 1999 hebben de 
zusters de Hofjes in langdurige bruikleen gege-
ven aan de Stad Mechelen. Deze groep van zeven 
Hofjes werd op 23 december 2011 definitief inge-
schreven op de lijst van Vlaamse Topstukken. (5) In 
het nieuwe stadsmuseum in het historische Hof 
van Busleyden zullen ze vanaf 2018 een centrale 
plek krijgen. Eind 2016 gaan drie Hofjes tijdelijk 
naar de tentoonstelling ‘Op zoek naar Utopia’ in 
M, Leuven. (6)
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Besloten Hofje met de heilige Ursula, Catharina en Elisabeth van Hongarije (inv. nr. BH2) (Agnus Dei uit 1513). Kast met 
geschilderde luiken gevuld met een rijke vegetatie, Mechelse popjes en tal van devotionalia van uiteenlopende materialen 
zoals papier en perkament, was, metaal, zijde, glas, been, half-edelstenen (© KIK-IRPA Brussel)
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Na de eerste studie van de Hofjes door Camille 
Poupeye in 1912 (7) is er de laatste decennia een 
vernieuwde interesse vanuit cultuur-antropolo-
gische en kunstwetenschappelijke studies voor 
deze uitzonderlijke retabelkasten en de er aan 
verwante reliekencultus. De studies en publica-
ties van Paul Vandenbroeck, Jeffrey Hamburger, 
Barbara Baert, Kathryn Rudy, Marjolijn Kruip, An-
drea Pearson, Fanny Cayron en Delphine Steyaert 
hebben de bijzondere betekenis van de Hofjes in 
kaart gebracht (8).

DE ORGANISATIE VAN HET BESLOTEN HOFJES 
PROJECT

Door hun complexe samenstelling en actueel 
fragiele staat zijn de Besloten Hofjes een bijzon-
dere uitdaging voor zowel de conservatie-res-
tauratie, het onderzoek als voor de permanente 
tentoonstelling, die vanaf 2018 in het vernieuwde 
museum Hof van Busleyden is voorzien. Dit es-
say geeft een verkenning van de eerste fase van 
het onderzoeks- en conserveringsproject, dat in 
2012-2013 aanving. Het project startte met de 
voorstudie en de toestandsbeschrijving die resul-
teerde in een conditierapport per Hofje.

Een optimale communicatie creëren was van bij 
de aanvang een belangrijke sleutel tot het wel-
slagen van het zesjarig traject. Er werden twee 
communicatiestromen opgebouwd. Een eerste 
onderbouwt het netwerk binnen het conservatie-
restauratie team, een tweede verzorgt de contac-
ten met de externe experten via een communica-
tieplatform.

De samenwerking en het overleg tussen de 
collega’s van het conservatie-restauratie team 
onderling gebeurt via:
1. samenwerking en vergadermomenten in het 

‘pop-up’ atelier in het Hof van Busleyden
2. rapportering: digitaal dagrapport per Hofje via 

google drive waarin de collega’s het geleverde 
werk kort beschrijven, opmerkingen en vragen 
voor elkaar formuleren, afspraken maken

3. documentatie: objectfiches per item, in te vul-
len door de respectievelijke collega’s die het 
stuk behandelen.

Het conservatie-restauratieteam communiceert 
met de opdrachtgever, de wetenschappelijke raad 
en de onderzoeksraad (9) in functie van een opti-
male behandeling en het doorgeven van nieuwe 
info over de historiek, de context, de historische 
materialen en technieken:

Besloten Hofje met calvarie en de jacht op de eenhoorn (inv.nr. BH1)  uit de vroege 16de eeuw. De luiken zijn verloren gegaan. 
Het 19de- of vroeg 20ste-eeuwse beschermglas is eenvoudig weg te nemen. Hierdoor was de inhoud niet beveiligd tegen 
diefstal (© KIK-IRPA Brussel)
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1. verslagen en vergaderingen
2. onderzoeksraad
3. bezoeken van externe experts uit binnen- en 

buitenland.

Als draaischijf voor de communicatie werd door 
de KU Leuven een digitaal platform ontworpen, 
gebruik makend van Cumulus© software. Beeld-
materiaal, verslagen documentatie, artikelen en 
andere data zijn in deze databank verzameld. Ze 
wordt door het volledige team gebruikt. Ook de 
medewerkers van Musea en Erfgoed Mechelen en 
de wetenschappelijke partners hebben toegang. 
Dit platform fungeert tevens als het digitaal ar-
chief van het Besloten Hofjes Project.

DE CONSERVERING VAN DE HOFJES: 
UITGANGSPUNT EN DOELSTELLINGEN

De huidige bewaringstoestand van de Besloten 
Hofjes is na 500 jaar uiterst fragiel. De arte-
facten in de Hofjes (ongeveer 400 per kast) zijn 
samengesteld uit zeer diverse organische en 
anorganische materialen. Deze zijn door vervui-
ling, natuurlijke veroudering en gebruik bijzonder 
kwetsbaar geworden. Ze dreigen onder andere 
los te komen van hun drager, te breken en te 
verpulveren of ze zijn vervormd en/of gecorro-
deerd. De behandeling is dringend om volledig 
verlies van de onderdelen te voorkomen. Ook op 
esthetisch vlak is een ingreep aanbevolen om de 
samenhang en de leesbaarheid van het ensem-
ble te verhogen. Na overleg over de visie van de 
conservatie/restauratie van het ensemble is een 
consensus bereikt over een globale conserve-
rende aanpak. Het behoud van de historische 
gelaagdheid vormt een essentieel uitgangspunt. 
Stof en vuil moeten weggenomen worden in 
functie van het behoud op lange termijn maar niet 
direct bedreigende materiële sporen die naar de 
bewaargeschiedenis verwijzen, zoals ontbrekende 
fragmenten, insectenschade, vervormingen, som-
mige oudere ingrepen worden gericht bewaard. 
Een terughoudende behandeling wordt zowel 
door de kunstwetenschappers, het team conser-
vators-restaurateurs als de beheerders onder-
steund. Alle Hofjes worden in situ geconserveerd 
volgens dit gereserveerde principe, met één 
uitzondering. Voor het Hofje met calvarie en de 
jacht op de eenhoorn (inv.nr. BH1) is een gehele 
ontmanteling noodzakelijk om de sterk verzwakte 
instabiele en vervuilde staat van het ensemble 
aan te pakken. 

TEAMWERK

De monumentale mixed media objecten worden 
sinds 2014 door een multidisciplinair team van 
conservators-restaurateurs en wetenschappers 
aangepakt. Deze samenwerking is in Vlaande-

ren vrij uniek, maar werd in Duitsland reeds in 
de jaren ’90 toegepast voor de behandeling van 
twee reliektuinen uit het Museum Kloster van 
Bentlage (10). Ook het Hofje met de Jacobslad-
der uit de predella van het Johannes altaar van 
de Sankt Nicolaikirche in Kalkar werd in 2012 
zo georganiseerd door het atelier LVR-Amtes 
für Denkmalpflege in Rheinland (11). In Mechelen 
wordt ieder materiaaltype door een deskundige 
aangepakt. Er zijn acht disciplines met een focus 
op de drager of het materiaal betrokken, begeleid 
door een werkgroep preventieve conservering en 
een werkgroep wetenschappelijke beeldvorming 
en analyse van het KIK en de KU Leuven. 

HET ‘POP-UP’ CONSERVATIE ATELIER IN HET 
HOF VAN BUSLEYDEN

Het pop-up atelier in de nieuwe ondergrondse 
zaal in het Hof van Busleyden werd door de Stad 
Mechelen ingericht als beveiligde en geklimati-
seerde conservatieruimte. Ze heeft een opper-
vlakte van honderd vierkante meter en alle Hofjes 
staan er samen opgesteld. De eerste stap (april 
2014) van het project was de verhuis van de zeven 
Hofjes van de minder ideale behuizing in Huis de 
Zalm in het stadscentrum naar dit nieuwe gekli-
matiseerde atelier onder begeleiding van de cel 
Preventieve conservering van het KIK. Het trans-
port gebeurde in zeven op maat gemaakte houten 
kisten, in een vrachtwagen met luchtvering. Op 
elke koffer werd een shock watch geplaatst. 
Er werden gedurende dit korte transport geen 
veranderingen vastgesteld. Preventief werden 
enkele uiterst labiele sculpturen en artefacten 
losgemaakt en apart verpakt verhuisd.
Dankzij dit centrale atelier op de museumsite 
hoeven de werken niet meer nodeloos verhuisd te 
worden wat hun bewaring ten goede komt. Verder 
kan de conservatie-restauratiebehandeling geco-
ordineerd verlopen. Het team heeft hier immers 
een vaste werkplaats. 

Geklimatiseerd ‘pop-up’ atelier van honderd vierkante meter in het 
vernieuwde gedeelte van het museum Hof van Busleyden, Mechelen 
(© BH Project CRT Mechelen)
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DE BEHANDELING VAN HET HOFJE MET CALVA-
RIE EN DE JACHT OP DE EENHOORN

In overleg en na toestemming van de Topstukken-
raad van de Vlaamse Gemeenschap werd gestart 
met de meest complexe casus: het Hofje met 
calvarie en de jacht op de eenhoorn. In dit uiterst 
rijke Hofje zit rechts, naast het centrale kruis-
beeld op een altaar met kaarsen, een dame die 
lieflijk kijkt naar een eenhoorn, die symbool staat 
voor haar zoon, Christus. Links en rechts staan 
kleine gepolychromeerde sculpturen, de zoge-
naamde Mechelse popjes, met de voorstelling 
van Johannes de Doper en Maria Magdalena. Zij 
flankeren een crucifix die op een altaar staat. Het 
rugpaneel heeft een ruitvormig patroon, gevormd 
door in textiel gewikkelde rolletjes met hierop 
onder andere twee wassen Agnus Dei, metalen 
pelgrimsinsignes, miniatuurtjes op perkament 
en twee Jezuskindjes in pijpaarde. Honderden 
boompjes en bloemen waaronder lelies en rozen 
en ranken met druiventrossen vervolledigen 
het spektakel, samengesteld uit meer dan 400 
elementen.

Dit merkwaardige Hofje heeft een turbulente be-
waargeschiedenis achter de rug. In het begin van 
de 20ste eeuw werd het volledig ontmanteld. Ook 
de zijluiken zijn verdwenen. Uit onderzoek bleek 
dat het decoratief papier (imitatie boommarmer 
op een machinaal vervaardigd papier) dat het 
rugpaneel van de kast momenteel bekleedt, 
niet origineel is. Het dateert van de late 19de of 
zelfs vroege 20ste eeuw. Op de achterzijde van de 
retabelkast werden sporen van relatief nieuwe 
deuvels gevonden waarmee de polychrome 
beeldjes doorheen het rugpaneel met de achter-
wand van de kast verbonden waren. Dit bewijst 
dat het Hofje waarschijnlijk ongeveer een eeuw 
geleden ontmanteld is geweest en alle objecten 
er nadien opnieuw in werden geplaatst, nu echter 
in een minder verzorgde compositie. Ook recenter 
zijn er ingrepen geweest zoals tal van hechtingen 
met nietjes en een slordige was/harsfixatie op de 
polychrome beeldjes. Opvallend veel stof en vuil 
hadden zich in de loop van de tijd opgestapeld. Op 
historische foto’s is te zien dat er de laatste hon-
derd jaar stukken van plaats wisselden en dat er 
tussen 1999 en 2006 een engel verdwenen is (12).

Om de huidige toestand grondig te documente-
ren voor de ontmanteling werd een RX opname 
gemaakt door de cel wetenschappelijke beeld-
vorming van het KIK. Een afdruk op ware grootte 
toont in detail de verbindingen van de objecten 
onderling en deze met de houten drager. 

Een gedetailleerde methode voor de documen-
tatie van de plaatsing van de artefacten werd 
in kaart gebracht nadat de kast eerst grondig 
gefotografeerd en geanalyseerd was. De volgende 

beeldvormingsmethodes werden gehanteerd: 
hoge resolutie opnames met opvallend licht, 
strijklicht en zijdelings licht; wetenschappelijke 
beeldvorming met Reflection Transformation 
Imaging (RTI) (RICH project) met micro dome; 
infraroodreflectografie; UVfluorescentie en de 
eerder genoemde röntgenopnames. 

Het rasterschema dat het Hofje in 9 velden (13) ver-
deelt vormt het uitgangspunt samen met de on-
derverdeling van de honderden artefacten in tien 
arbitraire objectgroepen die elk naast een naam 
een kleurcode meekregen. De groepen ‘Bloemen’ 
(rood) en ‘Vegetatie’ (groen) bevatten de meeste 
stukken. Verder zijn er nog ‘Constructieve delen’ 
(wit), ‘Polychroom object’ (geel), ‘Tekstband’ 
(roze), ‘Rolletjes’ (licht blauw), ‘Ster’ (donker 
blauw), ‘Insignes’ (oranje), ‘Nagels en spijkers’ 
(grijs), ‘Andere’ (paars). Elk artefact binnen die 
grotere groep kreeg een inventarisnummer. 

Per objectgroep werd een transparant voorzien 
waarop de contouren van de aparte onderdelen 
werden afgetekend in de kleur van de groep 
waartoe ze behoren, ook het inventarisnummer 
werd er bij genoteerd. Op een laatste transparant 
kwamen notities in verband met de positie en de 
hechtingswijze van elk artefact, het inventaris-
nummer werd er opnieuw in de desbetreffende 
kleur van de groep bij vermeld (bijvoorbeeld: gat 
in het rugpaneel = o, geklemd = x, nietje = [, garen 
= ---, enz.). 

Aanvullend op deze transparanten werd een een 
Exceldocument aangemaakt met inventarisnum-
mers. Voor elke groep werd een apart blad met 
het bijhorende kleurlabel voorzien. Naast elk 
nummer staan de respectievelijke positiecoördi-
naten en de wijze van hechting genoteerd van het 
artefact in casu, eventueel voorzien van bijko-
mende commentaar. 
Eens deze tools op punt stonden kon een ploeg 
collega’s met de ontmanteling starten volgens 
een strak protocol. Ieder kreeg een vaste taak 
toebedeeld: fotografie van het deelobject met 
inventarisnummer voor het wegnemen, demonta-
ge, fotografie van het hechtingspunt met inven-
tarisnummer, noteren van de contour en de wijze 
van hechting op de transparanten, noteren van de 
hechtingscoördinaten met bijkomende commen-
taar, opbergen van het gedemonteerde artefact in 
speciale gecompartimenteerde zuurvrije doosjes 
en aanbrengen van inventarisnummer. Tot slot 
werd elk stuk nadien nog apart gefotografeerd 
voor behandeling.

Al deze fotografische opnamen worden bewaard 
op de beelddatabank. Om de foto’s via verschil-
lende zoekfilters te kunnen terugvinden moeten 
ze gekoppeld zijn aan Metadata velden (bestands-
naam – object groep – locatie in de kast – inv. 
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Wetenschappelijke beeldvorming met ‘Reflection Transformation Imaging’ RTI (RICH Project) opnames op het Besloten 
Hofje met de heilige Anna, Augustinus en Elisabeth van Hongarije van ca. 1525 (inv. nr. BH6) (© KU Leuven RICH)

Besloten Hofje met calvarie en de jacht op de eenhoorn 
(inv. nr. BH1). Deze afdruk van een Duits negatief uit ca. 1914 
toont de bewaringstoestand van het Hofje in het begin van de 
20ste eeuw. Het bruine imitatie boommarmer papier op het 
rugpaneel en het groene papier op de basis zijn reeds aanwe-
zig. Bemerk ook de emmer aan de crucifix en de engel op de 
kop van de rol links onder (© KIK-IRPA Brussel)

Besloten Hofje met calvarie en de jacht op de eenhoorn 
(inv. nr. BH1) gefotografeerd in 2012. De engel is verdwenen, 
vermoedelijk gestolen (© KIK-IRPA Brussel)

Röntgenopname (RX) van het Besloten Hofje met calvarie en 
de jacht op de eenhoorn (inv.nr. BH1). De hechtingen met mes-
singdraad doorheen het rugpaneel en deze van de artefacten 
onderling zijn duidelijk te zien (© KIK-IRPA Brussel)

Besloten Hofje met calvarie en de jacht op de eenhoorn 
(inv.nr. BH1) gefotografeerd in 1999. De emmer is hier verhuisd 
naar rechts onder en de engel is verhuisd en hangt nu wat hoger 
op het rugpaneel (© KIK-IRPA Brussel)
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Besloten Hofje met calvarie en de jacht op de eenhoorn tijdens de ontmanteling (inv.nr. BH1) (© BH Project CRT, Mechelen)

Detail van de transparanten (veld MR) met aanduidingen 
van de contouren van de artefacten met hun inventarisnum-
mer in de kleur van de objectgroep waar ze toe behoren. De 
groep ‘Rolletjes’ is weergegeven in het licht blauw, de groep 
‘Polychroom object’ in het geel. Bovenop ligt de transparant 
met de aanduiding van de plaats en het type hechting (o = gat, 
[ = nietje, --- = garen, x = geklemd enz.). Zie ook ill. 12 (© BH 
Project CRT, Mechelen)
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nr. – fase conservatie (VCR = vóór conservatie-
restauratie, OCR = ontmanteling cons. rest., 
TCR = tijdens cons. rest., NCR = na cons. rest.). 
De bestandsnamen van het beeldmateriaal zijn 
daarom ook telkens in Excel opgesomd met de 
erbij horende informatie. 

Deze complexe ontmantelingsprocedure was in 
meerdere fasen gepland zodat de werkwijze na 
elke stap kon geëvalueerd en bijgestuurd worden. 
In oktober-november 2014 werd het hekje met 
de omheining en de basis vooraan verwijderd om 
het rugpaneel toegankelijk te kunnen maken en 
uit de kast te kunnen lichten. December was een 
maand van overleg en evaluatie in verband met de 
noodzaak tot ontmanteling van de basis die met 
20ste-eeuws papier bekleed was. Na een bijko-
mende test werden in januari 2015 de polychrome 
beeldjes van de basis gehaald evenals de laatste 
vegetatie en het zeer breekbare 20ste-eeuwse pa-
pier. De kern van de basis (14) bekleed met linnen 
en een vermoedelijk originele groene tafzijde zijn 
nog bijna intact. Een verdere ontmanteling vond 
het team daarom niet noodzakelijk.
Vervolgens werd het al dan niet verder demonte-
ren van het rugpaneel geëvalueerd. Na onderling 
beraad werd een gedeeltelijke ontmanteling van 
het erg los liggende rolletjes raster en de vege-
tatie van de rug gerealiseerd (linker deel). Van bij 
de start van de ontmanteling zijn ook de eerste 
reinigings- en stabilisatietesten uitgevoerd. De 
mogelijkheden werden per discipline bekeken en 
vergeleken. Overleg over te gebruiken producten 
voor gemengde materialen blijft tijdens de volle-
dige behandeling essentieel net als het nauw-
keurig op elkaar afstemmen van de reiniging en 
retouche van elk artefact om een zo evenwichtig 
mogelijk eindresultaat te bereiken. 

Het opnieuw monteren is voorzien voor april-mei 
2016. Dit moet zo minutieus mogelijk gebeuren 
op basis van de ontmantelingsdocumentatie en in 
overleg met de wetenschappelijke raad. De nog 
bewaarde historische foto’s zullen als verge-
lijkingsmateriaal fungeren. Ook iconografisch 
onderzoek zal een toetssteen vormen. Momenteel 
suggereert het team om alles op dezelfde plaats 
terug zetten behalve het recentere groene papier 
van de basis en de nietjes.
Bij deze beslissing is onder meer rekening 
gehouden met het actueel esthetisch aanvoe-
len van de groep die het object nu bestudeert 
en behandelt. De kunstwetenschappers en de 
conservators-restaurateurs hebben er voor ge-
kozen om de vrij recente nietjes en het ‘moderne’ 
groene papier waarmee de basis in de loop van de 
20ste eeuw bekleed werd te ontmantelen en apart 
te bewaren. De vrij gelegde originele zijde sluit 
beter aan bij de rest van de inhoud van de kast. 
Die kast zal na de behandeling, zoals voorheen, 
een minder strak uiterlijk vertonen omdat er 

materiaal ontbreekt en onvoldoende informatie 
en documentatie is om de compositie te recon-
strueren zoals ze ooit was. De resultaten van het 
lopend onderzoek naar de iconografische correct-
heid van de huidige opstelling zullen de montage 
in de lente van 2016 verder bepalen.

ONDERZOEK PREVENTIEVE CONSERVERING 
VAN HET ENSEMBLE VAN DE ZEVEN BESLOTEN 
HOFJES: DE OPTIMALE LANGETERMIJNBEWA-
RING VAN HISTORISCHE MIXED MEDIA

De zeer verscheidene organische en anorgani-
sche materialen in de Hofjes zijn in de loop van de 
eeuw op verschillende manieren gedegradeerd. 
Alle materialen zijn met elkaar verbonden en 
interageren. Het traject preventieve conserve-
ring, uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium  in samenwerking met 
Illuminare, KU Leuven; Universiteit Antwerpen, 
Axes en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort-Amsterdam, Nederland ging begin 
2015 van start. Dit project wil via onderzoek en via 
een proefopstelling (simulatie) de meest optimale 
situatie evalueren voor de langetermijnbewaring 
van de Hofjes in het Hof van Busleyden (startop-
stelling voorzien in 2018). Hierbij zullen vijf cruci-
ale parameters in rekening gebracht worden:
1. klimaat: de relatieve vochtigheid en tempera-

tuur spelen een belangrijke rol bij een veilige 
bewaring van museale objecten. Aanvaardbare 
grenzen en limieten van deze grootheden die-
nen bepaald te worden.

2. licht: het is algemeen bekend dat licht ver-
snelde veroudering van materialen veroorzaakt. 
Voor de meest geschikte belichting zullen 
volgende aspecten aan bod komen: golflengte, 
verlichtingssterkte, tijdsduur en aard van het 
materiaal. 

3. luchtkwaliteit: luchtverontreinigingen zo-
als schadelijke gassen en fijn stof kunnen 
de degradatie van (historische) materialen 
versnellen. De invloed van deze schadelijke 
stoffen moet daarom tot een minimum beperkt 
worden. 

4. trilling: vele kleine objecten zijn aan de wanden 
van de Hofjes bevestigd met pinnen, draden 
of haakjes en bewegen bij de minste lucht-
verplaatsing of aanstoot van de kast. Tril-
lingsmetingen kunnen helpen om praktische 
oplossingen te vinden om de objecten correct te 
beschermen tegen die vibraties. Bovendien zijn 
deze metingen relevant voor mogelijk toekom-
stig transport bij bruiklenen van de Hofjes.

5. glas, display: momenteel worden de Hofjes 
door een glasplaat afgeschermd. Er zal onder-
zocht worden of dit medebepalend is voor de 
bewaaromstandigheden (mogelijk microkli-
maat). Als alternatief wordt gedacht aan een 
presentatie van het ganse ensemble in een of 
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meerdere tentoonstellingskasten. Dit heeft 
gevolgen voor de bewaring, maar ook voor de 
visuele appreciatie. 

De bovengenoemde parameters zullen afzon-
derlijk geregistreerd worden zowel in de testop-
stelling van een tentoonstellingskast, als in de 
museale ruimte. Een vergelijking tussen deze 
twee is belangrijk voor een objectieve evaluatie. 
Daarnaast zullen de verouderingsexperimenten 
in het labo en de simulaties in de vitrinekast een 
cruciale rol spelen in de evaluatie.

Dit deelonderzoek wil nieuwe knowhow creëren 
omtrent de preventieve conservatie van histori-
sche  'multimediale' objecten die ook toegepast 
kan worden op andere cases van  mixed media, 
zoals bijvoorbeeld collectiestukken in etnografi-
sche ensembles.

Tijdens het project ondersteunt het onderzoeks-
team ook concrete vragen vanuit het conservatie-
team; in het najaar 2015 wordt bijvoorbeeld een 
simulatietest uitgevoerd met verschillende oude 
en moderne hechtingsmaterialen en -wijzen met 
aansluitend een evaluatie. De resultaten hiervan 
zullen het feitelijke montagewerk van bijvoor-
beeld het Hofje met calvarie en de jacht op  de 
eenhoorn onderbouwen.

BESLUIT

Het onderzoek, de conservering en de studie rond 
de preservering van het ensemble van de Beslo-
ten Hofjes in Mechelen is een unieke uitdaging 
voor de experten en de collectiebeheerders. Dit 
essay is een introductie op het meerjarenproject 
(2014-2018). Alle onderzoeksdisciplines zullen 
hun bevindingen in de loop van de komende jaren 
publiceren. Op 10 januari 2017 zal het Symposium 
XX for the Study of Underdrawing and Technology in 
Painting met als thema Imaging Utopia: New Techno-
logical, Iconological and Art Historical Perspectives on 
Northern Renaissance Art focussen op het onder-
zoek en de conservatie van de Mechelse Besloten 
Hofjes. (15)

De conservatie, documentatie en het weten-
schappelijk onderzoek zullen deze eeuwenoude 
paradijstuinen terug tot bloei laten komen tijdens 
de Utopia tentoonstelling in 2016 in Leuven en 
tijdens de finale opstelling van de zeven Besloten 
Hofjes in het historische pand van het Hof van 
Busleyden in 2018.
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Details uit de Mechelse Besloten Hofjes (© KIK-IRPA Brussel; © KU Leuven en © BH Project CRT, Mechelen)
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NoteN
(1) Het Besloten Hofjes Project (2014-2018) is een initi-

atief van de Stad Mechelen. Het Fonds Inbev-Baillet 
Latour financiert de conservering van drie Besloten 
Hofjes, het studietraject Preventieve Conservering 
door het Fonds J.J. Comhaire van de Koning Bouw-
dewijnstichting. De auteurs en onderzoekers danken 
de medewerkers, sponsors, onderzoekers, studenten, 
het erfgoedteam, de museummedewerkers en de 
Vrienden van de Musea van de Stad Mechelen. ook 
de gasthuiszusters augustinessen voor hun bijzondere 
belangstelling voor het conservatieproject van hun 
eeuwenoud erfgoed. Het team van de tentoonstelling 
“op zoek naar Utopia” in M Leuven danken we voor 
de wetenschappelijke ondersteuning en de bijzondere 
stimulans voor de valorisatie van de Besloten Hofjes 
tijdens de tentoonstelling in 2016-2017.

(2) Naast de 7 Hofjes in Mechelen (inv.nr. BH1, BH2, 
BH3, BH4, BH5, BH6, BH7) zijn er nog slechts enkele 
Hofjes bewaard in de Lage Landen en het Rijnland. 
Antwerpen, Museum voor Schone Kunsten inv.nr. 
5090, Arras (Pas-de-Calais, Frankrijk), Musée des 

Beaux-Arts inv.nr. 945.3.45; Balen, Sint-Andrieskerk; 
Bentlage (Duitsland), Museum Kloster Bentlage twee 
‘Reliquiengarten’, Bornem privébezit (meer een relie-
kenkast); Brecht Sint-Lenaarts, Sint-Leonarduskerk 
object nr. 46295; Diest, Stedelijk Museum object nr. 
9839 (eerder een reliekenkast) en 94869; Geel, Sint-
Dimpnakerk object nr. 73143; Herentals, Begijnhof-
museum inv.nr. B2.12; Kalkar (Duitsland), Sankt-
Nicolaikirche in predella van het Johannesaltaar en 
het Drievuldigheidsaltaar van Arnt van tricht; Peuti 
privébezit; Walsrode (Lüneburg, Duitsland) Sankt 
Johanniskirche.

(3) Zie: IteRBeKe H., Devotie tot de Zijden Bloem: Tussen 
Techniek en Betekenis: de Zijden Bloemen uit de Besloten 
Hofjes van de Lage Landen in de Zestiende Eeuw, onuitg. 
masterscriptie KU Leuven, Faculteit Letteren, 2015 
(tekst beschikbaar op KU Leuven e-thesissen).

(4) In 1857 verhuisde het o.L.Vrouwegasthuis aan de 
Dijle, van de o.L.V.straat naar een nieuw complex aan 
de Keizerstraat, en in 1956 naar de verpleegsterschool 
Hof van Duffel,een historisch pand aan de Augus-
tijnenstraat en de Bleekstraat. De NIJN H. e.a., 800 
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jaar Onze-Lieve-Vrouwegasthuis. Uit het erfgoed van 
de Mechelse gasthuiszusters en het OCMW, tent. cat., 
Mechelen, 1998, p. 49-57.

(5) Publicatie van het besluit van 23 december 2011 in het 
Belgisch Staatsblad, 25.01.2012, ed.2., p. 6164.

(6) De tentoonstelling ‘op zoek naar Utopia’ in M Leuven 
is een samenwerking met Illuminare, Studiecentrum 
voor Middeleeuwse Kunst - KU Leuven en KU(N)St 
Leuven vzw. In 2016 is het 500 jaar geleden dat de 
engelse humanist en politicus Thomas More in Leu-
ven zijn boek Utopia publiceerde. De verjaardag van 
deze mijlpaal in de europese intellectuele en culturele 
geschiedenis is de aanleiding voor een grote tentoon-
stelling waar drie Besloten Hofjes van de Gasthuis-
zusters in Mechelen te zien zullen zijn. ‘op zoek naar 
Utopia’ van 19.10.2016 tot 17.01.2017 [www.mleuven.
be/oude-kunst/verwacht/op-zoek-naar-utopia/].

(7) PoUPeYe C., Les Jardins Clos et leurs rapports avec la 
sculpture Malinoise, in Bulletin du Cercle Archéologique, 
Littéraire et Artistique de Malines, 22, 1912, p. 21-114.

(8) VANDeNBRoeCK P., Hooglied. De Beeldwereld van 
Religieuze Vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, 
vanaf de 13de eeuw, tent. cat., Brussel, 1994; ID., De 
energetica van een onkennelijk lichaam. Het sacrale en 
het beeldloos-sublieme in de religieuze cultuur van de 
vroegmoderne tijd, in De hemel in tegenlicht. Macht en 
devotie in het aartsbisdom Mechelen, tent. cat., Meche-
len, 2009, p. 174-204 [ook in het engels verschenen]; 
HAMBURGeR J.F., The Rothschild Canticles: Art and 
Mysticism in Flanders and the Rhineland circa 1300, 
New Haven,1990; HAMBURGeR J.F. en SUCKALe R., 
Zwischen Diesseitsund Jenseits. Die Kunst der geistlichen 
Frauenim Mittelalter, in Krone und Schleier. Kunstaus 
mittelalterlichen Frauenklöstern, tent.cat., essen-Bonn, 
München, 2005, p. 21-39; BAeRt B., Echoes of Liminal 
Spaces. Revisiting the Late Mediaeval ‘Enclosed Gardens’ 
of the Low Countries (A Hermeneutical Contribution to 
Chthonic Artistic Expression), in Jaarboek Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 2012, p. 
9-46; BAeRt B. Late Medieval Enclosed Gardens of the 
Low Countries. Contributions to Gender and Artistic 
Expression, in Studies in Iconology, 2, Leuven, Parijs/ 
Bristol, 2015; RUDY K. M., Virtual Pilgrimages in the 
Convent. Imagining Jerusalem in the Late Middle Ages, 
turnhout, 2011; KRUIP M., In beeld gebracht. De 
sculptuur in laatmiddeleeuwse Besloten Hofjes, onuitgeg. 
masterscriptie Nijmegen , 2006; KRUIP M., Het 
Besloten Hofje: een spirituele pelgrimage, in  KoLDeWIJ 
A.M., Geloof en Geluk. Sieraad en devotie in middeleeuws 
Vlaanderen, tent.cat., Brugge-Arnhem, 2006, p. 229-
232; PeARSoN A., Sensory Piety as Social Intervention 
in a Mechelen Besloten Hofje, in voorbereiding; Fanny 
Cayron en Delphine Steyaert focussen eerder op het 
fenomeen van de Mechelse popjes: CAYRoN F. en 
SteYAeRt D., Les statuettes malinoises entre 1500 et 
1550: étude matérielle et typologique de leurs marques, 
de la sculpture et de la polychromie, nog te publiceren 
e-book en databasis, website KIK [www.kikirpa.be/
NL/44/32/Publicaties.htm].

(9) De stad Mechelen treedt op als opdrachtgever. De 
wetenschappelijke raad begeleidt het academisch 
onderzoek rond de Besloten Hofjes en bestaat uit 
specialisten, vertegenwoordigers van de verschillende 
deelnemende onderzoeksinstellingen (KU Leuven, 

Illuminare, Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst 
- tevens coördinator - en het Departement Kunstwe-
tenschappen; Koninklijk Instituut voor het Kunstpa-
trimonium Brussel; Universiteit Antwerpen; Radboud 
Universiteit Nijmegen; Provincie Antwerpen) en de 
opdrachtgever, de stad Mechelen. In de onderzoeks-
raad zetelen externe experten van diezelfde instel-
lingen. Voor het KIK komen ze uit de cel Laboratoria 
en de cel Preventieve Conservering, voor de UA 
van de Axes onderzoeksgroep en het Departement 
ontwerpwetenschappen. ook hier is de coördinatie 
in handen van de KU Leuven, Illuminare, Studiecen-
trum voor Middeleeuwse Kunst. De onderzoeksraad 
ondersteunt het conservatie-restauratieteam en het 
onderzoek naar de Hofjes in het algemeen via overleg 
in kleine of grotere groep.

(10) Die Bentlager Reliquiëngärten, in Westfalen. Hefte für 
Geschichte, Kunst und Volkskunde, 77 Band.1999, Mün-
ster Westfalen 2002, I. p. 2-173. Zie voorwoord door 
BeILMANN-SCHÖNeR M., Die Spätmittelalterlichen 
Bentlager Reliquiëngärten, I, p. 2-5; VoN ULMANN 
A., Die Restaurierung der Bentlager Reliquiëngärten. Die 
Untersuchung, I p. 114-136; BRUNNeRt S., HILDe-
BRANDt G., MoRoZ R., PIetSCH A. en WeNZeL 
F., Die Restaurierung der Reliquiëngärten aus Kloster 
Bentlage, I, p. 137-173.

(11) KARReNBRoCK R. en PeeZ M., Die „besloten hofjes“ 
in St. Nicolai in Kalkar, in Jahrbuch der rheinischen 
Denkmalpflege, Band 44, I, p. 118-146; HAMMeR M. 
en HAUCK G, Ein „besloten hofje“ aus dem Johannesal-
tar in St. Nicolai in Kalkar, in Jahrbuch der rheinischen 
Denkmalpflege, Band 44, I, p. 147-172. 

(12) In 2006 heeft het KIK de beeldjes van al de Me-
chelse kasten in het kader van het onderzoek naar 
de Mechelse popjes gefotografeerd. De engel die op 
de foto van het Duits negatief uit 1914-1918 (KIK-
IRPA 20140729_B19752) nog op de rol in de linker 
onderhoek stond, is op een foto uit 1999 (KIK-IRPA 
20140729_KN8407) bijvoorbeeld verplaatst en op de 
foto van 2012 (KIK-IRPA 20121010_X056999) volledig 
verdwenen. In 2006 is er geen beeld van gemaakt 
wat betekent dat de sculptuur dan waarschijnlijk 
reeds verdwenen was. er zijn nog meer verschillen 
op te merken tussen de oude Duitse foto en de meer 
recente. Zo is de vegetatie op de voorgrond eerst 
schraler en hangt het emmertje dat nu in de rechter 
onderhoek voor de verzegelde bron staat eerst aan 
de voeten van de gekruisigde Christus. Verder zijn 
Johannes de evangelist en Maria Magdalena wat van 
het kruis weg en wat hoger opgehangen.

(13) De negen velden kregen volgende namen: BL, BM, 
BR, ML, M, MR, oL, oM, oR (B = boven, M = mid-
den, o = onder, L = links, R = rechts).

(14) Deze kern bestaat uit een reeks blokken die vermoe-
delijk van turf zijn. ook in Kalkar is dat materiaal 
teruggevonden in het Hofje met de Jacobsladder uit 
de predella van het Johannesaltaar in de St. Nicolai 
kerk.

(15) Het internationale symposium ‘technology in Pain-
ting’ is een jaarlijks initiatief van Illuminare, KU Leu-
ven, KIK, UCL en Musea Brugge. Het congres heeft 
plaats van 10 tot 13 januari 2017 in Lamot, Mechelen 
en aan de KU Leuven.



5 2   |   J O K E  V A N D E R M E E R S C H  E N  L I E V E  W A T T E E U W

CONSERVATION DES JARDINS CLOS 
MALINOIS DU 16EME SIECLE. UNE 
APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE DES 
ŒUVRES COMPOSITES HISTORIQUES

Pièces rares datant du 16ème siècle, et Plus 
Précisément de l’éPoque de charles quint et de 
marguerite d’autriche, les sePt Jardins clos 
de l’hosPice des sœurs augustines de malines 
sont rePris dans la liste des œuvres flaman-
des maJeures (vlaams toPstukkendecreet) et 
confiés au musée municiPal de malines. Pour 
assurer leur Préservation, une série de mesures 
urgentes de conservation et des interventions 
de restauration étaient nécessaires. c’est en 
2012/2013, qu’une équiPe de chercheurs et 
de sPécialistes en conservation en a démarré 
l’étude Préliminaire avec une double finalité: 
d’une Part l’exPosition Permanente des Jardins 
clos au musée hof van busleyden à malines, 
et d’autre Part la Présentation de trois d’entre 
eux lors de la Prestigieuse exPosition ‘a la 
recherche d’utoPia’ Prévue en 2016 au musée 
m de louvain. 
en fonction des constats d’état des rétables, 
les restaurateurs-conservateurs sPécialisés 
ont émis des recommandations Pour les inter-
ventions nécessaires. des trois Jardins des-
tinés à l’exPosition de leuven, l’un était dans 
un tel état de dégradation qu’une intervention 
s’est révélée urgente. Pour les deux autres, 
il est souhaitable que la fixation de la couche 
Picturale et la conservation de leur contenu 
soit réalisées raPidement. les divers matériaux 
entrant dans la réalisation des Jardins néces-
sitent une équiPe de sPécialistes: outre les 
Panneaux Peints et les Polychromies (PouPées 
de malines), les Jardins clos contiennent des 
Parties de textile, métal, Parchemin et PaPier, de 
cire et d’argile à PiPes, des reliques, du verre 
des Pierres Précieuses, des fragments d’os, des 
graPPes de raisin faites de soie et de noyaux de 
cerises, etc.
en matière d’investigation et de traitement des 
données, le ProJet Jardin clos (2012/2013-
2018) est donc multidisciPlinaire et fait 
aPPel aux méthodes traditionnelles ainsi qu’à 
l’innovation. au musée hof van busleyden, un 
atelier temPoraire a été installé suivant les 
desiderata de chaque disciPline. Placée sous la 
resPonsabilité de la ku leuven, l’organisation 
comPlexe du travail (de nombreuses mains 
nécessaires sur une Petite surface) est facili-
tée Par une Plate-forme (cumulus©) où sont 
stockées les images d’archive, la bibliograPhie 
d’histoire de l’art, de laboratoire et de tech-
nique de restauration, les Photos de travail, 

les raPPorts de réunion des restaurateurs et 
des chercheurs. l’imagerie scientifique (xr, 
rti, irr, uv, rich) et l’analyse des matériaux 
et des techniques Permettent une référence 
à l’histoire de l’art et aPPuient la Prise de 
décision Pour le traitement (ku leuven, uni-
versité d’anvers et irPa). une équiPe envisage 
la conservation à long terme et évalue dans sa 
recherche les Paramètres oPtimaux de conser-
vation (temPérature, humidité relative, intensité 
lumineuse et éclairage et vibrations) Pour les 
différents matériaux comPosant ces artefacts 
mixed-média uniques.
cette intervention Présente les Partenaires, 
les résultats de recherches et de traitement 
des deux Premières années du ProJet Jardins 
clos. gérées efficacement, les nombreuses 
données et sources forment le fondement de 
la communication scientifique et de la commu-
nication au niveau Patrimoine. elles sont à la 
base d’un traitement comPlexe mais bien Pensé 
et bien PréParé dont le but est de garantir une 
conservation à long terme de qualité. l’étude de 
conditions oPtimales de Présentation en est la 
Prolongation.


