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Voor de toenmalige collegiale Sint-Hermeskerk is dinsdag 25 maart 2008 een
belangrijke datum in de geschiedenis van de huidige Sint- Hermesbasiliek.
Deze datum verwijst naar de opening van de aanbesteding voor de eerste
grote binnen-restauratie in de naoorlogse periode. Het dossier omvat immers
de restauratie van een deel van het interieur van de collegiale SintHermeskerk te Ronse, meer bepaald het koor, de dwarsbeuk en sacristie.
Tijdens deze restauratie worden eveneens de houten bekroning van de
zijaltaren, de beeldengroep van de Sint-Hermestribune en de beelden op de
vieringpijlers opgefrist door een afzonderlijk aangestelde restaurateur.
In 2008-2009 werd de St.-Hermesbeeldengroep onder handen genomen door Ruben
Willaert bvba (Bloemisterijstraat 6 te 8340 Sijsele-Damme). De werken omvatten
zowel de herstelling van de houten drager als de polychrome afwerkingslagen van
het Sint-Hermesbeeld, het paard en de duivel. De opties in het dossier resulteerden
uit de bevindingen van het vooronderzoek, opgemaakt door het studiebureau L. De
Clercq uit Antwerpen. De beelden van zowel de heilige Hermes als de Duivel werden
gerestaureerd zoals het bestek voorzag. De polychromie van Sint-Hermes werd
teruggebracht naar de voorgaande
afwerkingslaag en de Duivel werd volgens
zijn huidige kleurstelling geconserveerd.
Tijdens
de
demontage
van
de
beeldengroep bleek echter dat het paard
in veel slechtere toestand verkeerde dan
was vastgesteld bij het niet-destructieve
vooronderzoek. Bruinrotaantasting (1) is
aan het oppervlak onzichtbaar, waardoor
de vorm van de schade tijdens het
vooronderzoek en dus ook bij de opmaak
van het dossier niet gekend was. Om de schade veroorzaakt door bruinrot te
verhelpen is een diepgaande consolidatie (2) noodzakelijk. Het paard werd
1 Bruinrot breekt de cellulose in het hout af, waardoor het hout scheuren vertoont in een vaak kubusvormig
patroon. Hierdoor verdwijnt de structurele samenhang van het hout, waardoor het verpulvert en de sterkte
verloren gaat. Enkel het gezonde overblijvende hout kan worden behandeld.
2 Consolidatie betekent het verharden van het gezonde hout.

gedemonteerd in zeven delen, namelijk de romp, het hoofd, de staart en de vier
benen. De romp en een deel van het hoofd vertonen bruinrot-aantastingen. De vier
benen zijn zwaar aangetast door houtworm. De romp, gehouwen uit een massief
samengestelde houten blok, is helemaal van binnenuit door bruinrot aangevreten.
De mate waarin het hout aangetast was, kon men zonder verder onderzoek moeilijk
achterhalen.
Gedurende de werkzaamheden wordt beslist om binnen het lopende
restauratiedossier de afwerking laag van het paard terug te brengen naar een vorige
fase, zoals uitgevoerd bij het St.-Hermesbeeld. Tijdens de consolidatie worden de
verschillende verflagen aan elkaar gebonden, waardoor een latere vrijlegging tot
een vorige polychrome afwerking laag moeilijk wordt.
De beelden van de beeldengroep dateren uit verschillende perioden ten gevolge van
beschadigingen en herstellingen. Het Paard van Sint-Hermes hoort stilistisch
duidelijk tot een recentere periode (achttiende eeuw). Zijn berijder, Sint-Hermes, is
het oudste beeld en past proportioneel niet bij het paard. Of de Sint-Hermes ruiter
en het paard samen een nieuwe overschildering kregen, werd door het stratigrafisch
(3) onderzoek helaas niet bevestigd. Waar wel zekerheid over bestaat is het feit dat
zowel de ruiter als het paard in de voorlaatste schildering samen werden behandeld.
Een belangrijk gegeven is dat door de vrijlegging van de recentste afwerking laag
van het paard, de beeldengroep een historisch correcter beeld zal vertonen.
De afwerking laag van de romp
werd
weggenomen
tot
de
onderliggende polychromielaag. In
de vorige uitvoering was de kleur
van het paard dat van een
schimmel, eerder licht van kleur.
Na de wegname van een buitenste
verflaag met scalpel is het uitzicht
bruin gevlekt.
De restauratie van de figuren van
Sint-Hermes
en
de
Duivel
verliepen volgens plan. Ook de kop
van het paard werd onder handen genomen. Deze stukken werden in 2010
teruggebracht naar de toenmalige Sint-Hermeskerk en na een korte tentoonstelling
in één van de zuidelijke zijkapellen teruggeplaatst in de tribune. De toestand van de
romp van het paard was echter dermate precair, dat zich een aparte behandeling
opdrong.

3 Bij stratigrafisch onderzoek worden de op elkaar liggende verflagen zorgvuldig in vakjes naast elkaar vrij
gelegd waardoor een chronologische reeks van kleur en verflagen ontstaat.

Het studiebureau Bressers uit Gent maakt i.s.m. Ruben Willaert een nieuw
restauratiedossier op:
“Herstelling van houten drager en Polychrome
afwerkingslagen van het paard”. In afwachting van de goedkeuring van dit dossier
worden de romp en de benen in twee afzonderlijke kisten opgeborgen en
opgeslagen in het vroegere secretariaat. Na verkoop van dit gebouw werden ze
overgebracht naar de vroegere rouwkapel achteraan de Sint.-Hermesbasiliek.
Men gaat er vanuit dat na uitharding van de buitenschil van de romp het paard
voldoende stevigheid biedt om de ruiter te dragen. Na versteviging van de romp en
de consolidatie van andere onderdelen kan men dan overgaan tot de restitutie van
het paard. Met nieuwe pen-gat verbindingen zou men de verschillende onderdelen
van het paard vergaren en vervolgens de lacunes in de polychromie opvullen en
retoucheren.
Bij de nieuwe offertes ingediend tegen
13 juli 2018 werd de gunstigste
aanbieding afgeleverd door IPARC
(International Platform for Art
Research and Conservation; zie
www.iparc.eu).
Na ongeveer 10 jaar mochten romp en
benen opnieuw het daglicht zien. Wat
we niet weten is in hoeverre in deze
periode de aftakeling van het gezonde
hout verder is doorgegaan. De romp
van het paard wordt nu als het ware in
zijn vorm gehouden door de
stevigheid van de buitenste schil. Het
overige hout van de romp is
houtmassa
geworden
zonder
structurele of verstevigde functie. Men
dacht om 7 tot 8 cm van het
houtoppervlak van de romp te kunnen
consolideren.
Oorspronkelijk was de romp van het paard ondersteund door één stalen paal. Het is
moeilijk te vatten dat de romp onder het gewicht van paard en ruiter het niet heeft
begeven.
Voorafgaande aan de start van de werken werd door IPARC een onderzoek
uitgevoerd naar de ernst van de aantasting. Door o.m. gebruik te maken van
röntgenfotografie is vastgesteld dat de bruinrotaantasting zich had doorgezet in de
gehele romp. Het wordt duidelijk dat de technische bepalingen van het lastenboek
niet meer haalbaar zijn. Na het verwijderen van het aangetaste hout bedraagt de
overblijvende schil ten hoogste nog slechts 5 cm, op bepaalde plaatsen zelfs minder.

In samenspraak met de firma Tri Consult te Lummen werd een stabiliteitsstudie
uitgevoerd. Het doel van deze studie was na te gaan of de oorspronkelijke functie
van de romp nog behouden kon worden.
In de nota ”Evaluatie behandelingsvoorstel romp” van IPARC werd beschreven hoe
de structurele draagkracht in het gedrang komt, in het bijzonder de bevestiging van
benen en hoofd en de draagkracht van de romp voor de ruiter. Eén van de
denkpistes is om de romp van het paard te verstevigen door het toevoegen van
ribben in de binnenzijde, verspreid over de volledige lengte van de romp. In de
ribben kunnen openingen worden voorzien voor de bevestiging van benen en hoofd.
Na het bekijken van de verschillende mogelijkheden en na uitgebreid overleg met
Erfgoed en de Stad beslist de Kerkraad (4) op 16 februari 2020 om over te gaan tot
het beeldhouwen van een nieuwe romp.
De nieuwe romp werd
gerealiseerd door het
houtrestauratieteam
van
IPARC
in
samenwerking
met
sculptuur Ivo Voutov.
Deze werd vervaardigd uit een samengestelde
massief
lindenhouten
(Tilia
spec. div.) blok en
weegt
ongeveer
300kg. De nieuwe
romp wordt beschilderd met verschillende opeenvolgende lagen polychromie (veelkleurige beschildering). Eerst wordt
er een witte preparatie laag aangebracht. Deze vereffent de naden tussen de blokken
en andere oneffenheden. Vervolgens wordt de volledige romp in het bruin
geschilderd. Er worden meerdere transparante lagen over elkaar aangebracht om
een zo levendig mogelijk resultaat te bereiken. Als laatste wordt de polychromie
exact van het origineel gekopieerd. De vlekken in de vacht worden met sjablonen
overgezet. En na retouche van de benen en het hoofd wordt de nieuwe polychrome
afwerking getemperd zodat hij goed aansluit bij de originele delen. De verbindingen
van de ledematen aan de romp worden gereconstrueerd. Door de aangetaste delen
te verstevigen en aan te vullen met nieuwe houten blokken kunnen de pen- en
gatverbindingen opnieuw gerealiseerd worden. De lacunes in de polychromie van
de ruiter en de benen van het paard worden geïntegreerd door middel van
retouches om opnieuw een homogeen beeld te verkrijgen.

De montage van het paard gebeurt door middel van een staalstructuur met twee
palen. Met een steiger en takel zal het paard worden teruggeplaatst op zijn
oorspronkelijke locatie in de basiliek, in de nis, onder de baldakijn. Na de plaatsing
worden de laatste retouches uitgevoerd en worden de attributen geplaatst.
De oude romp werd behandeld en geconsolideerd om te voorkomen dat de
aantasting zich verder verspreidt. Om een extra dimensie te geven aan de St.Hermestribune beslissen de leden van de Kerkfabriek de oude romp van het St.Hermespaard in de St.-Hermeskapel op te stellen. Het is nu aan onze gidsen om het
‘mysterie van het paard’, na een lange bewogen geschiedenis van 200 à 300 jaar, uit
te leggen!
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