Gravure van het kloosterdomein uit het werk ‘Belgium Dominicanum’
door Bernard De Jonghe, gedrukt in Brussel in 1719.
© Collectie Stadsarchief Mechelen, www.beeldbankmechelen.be

Marieke Jaenen is licentiaat kunstwetenschappen en
archeologie (VUB) en heeft een Master in Conservation of
Monuments and Sites (RLICC- KU Leuven) en een Master
in Cultuurwetenschappen (VUB). Behalve als zelfstandig
bouwhistorica werkte zij ook als wetenschappelijk onderzoeker
aan de KU Leuven en de Artesis Hogeschool. Tussen 2009 en 2018
was zij assistent aan de Master Erfgoedstudies van de UA. Om zich
verder te specialiseren in de erfgoedzorg volgde zij een ICOMOSworkshop over ‘20Th Century World Heritage’ in Chandigarh (India) en een
training course ‘Conserving Modern Architecture’ aan de Getty Conservation
Institute in Los Angeles (US). Sinds 2018 is zij terug voltijds actief als
zelfstandig bouwhistorica.

Het klooster, met zijn vier vleugels rondom een vierkante
binnenplaats, en de barokkerk die de aanvankelijke kapel
verving, getuigen van hun veelzijdige, bewogen geschiedenis.

Eens de bibliotheek er was, stond het stadsbestuur voor grote uitdagingen. Was hier
een kerntaak weggelegd voor de lokale besturen? De collectie bestond voor een groot
deel uit schenkingen van rijke, Franssprekende burgers en dus moest het aanbod van
Nederlandstalige boeken op kosten van de stadskas aangevuld worden. Politieke
propaganda en aanstootgevende geschriften moesten geweerd worden, maar waar
lag de grens? En moesten de boeken opgevraagd worden uit het magazijn of zouden ze
in open kasten geplaatst worden?

Eerst belichten we de bouw van het Predikherenklooster
tussen 1655 en 1793. De focus ligt hier op de aankoop van de
gronden aan de voormalige Kerkhofpoort in de 17e eeuw, de
verschillende bouwfasen van de kloostersite en de functies van
de gebouwen en ruimten gerelateerd aan de levenswijze van
de predikheren. Het tweede deel gaat dieper in op de militaire
inname van de kloostersite tussen 1809 en 1975. We zoomen
in op de periode waarin het klooster als hospitaal en de kerk als
arsenaal werd gebruikt en wanneer de verschillende ruimten
heringericht werden als klaslokalen.

Een priester hamert met een kruisbeeld de katholieke doctrine in het hoofd van een nietsvermoedend
jongetje. Die zuigt met een fopspeen de ‘wijsheid’ op uit een zak, waarop ‘1+1 = 1’ vermeld staat.
Ernaast ligt een catechismus. Spotprent uit het antiklerikale blad Les Corbeaux, 21 februari 1909

Herwig De Lannoy is als zakelijk coördinator van het Autonoom Gemeentebedrijf
‘Mechelen Actief in Cultuur’ (AGB MAC) rechtstreeks betrokken bij de exploitatie van
de bib in Het Predikheren. Hij is licentiaat geschiedenis (KU Leuven, 1984) en voltooide
een postgraduaat Bedrijfskunde (KU Leuven, 2008). Hij is voorzitter van de Koninklijke
Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen en tevens gastdocent voor
de opleiding Mechelse stadsgidsen. Daarnaast publiceert hij in wetenschappelijke
uitgaven en schreef hij de boeken ‘Een stad in omwenteling. Mechelen in de ‘lange’
negentiende eeuw’ en ‘Een stad in volle vaart’ over Mechelen in de twintigste eeuw.

Sinds 1 september 2019 heeft de nieuwe interactieve bibliotheek onderdak in het
vroegere Predikherenklooster aan de Goswin de Stassartstraat. Het gaat om veel
meer dan het uitlenen van boeken. Het Predikheren speelt volop haar troef uit als
centrum voor (internationale) meetings in een gebouw met een unieke erfgoedwaarde.
Daarnaast wil ze een ontmoetings- en belevingsruimte zijn, waar de bezoeker via de
modernste kanalen kan communiceren met de wereld.

Op 10 juli 1865 opende de eerste stadsbibliotheek. Ze ging de concurrentie aan met de parochiale
‘boekerijen’, waar enkel ‘goede lectuur’ beschikbaar was, streng uitgeselecteerd door de katholieke
elite. Het initiatief voor de bib kwam van de liberalen. De maatschappelijke strijd rond de bibliotheken
was al even fel als die voor het onderwijs. Dat was zeker zo in Mechelen, de katholieke hoofdstad
van het land.

HERWIG DE LANNOY

Van volksboekerij tot digitale bib

DO 24 oktober 2019 om 20.00u

Grafsteen uit de pandgang van het
Predikherenklooster te Mechelen. © Jan Smets

Broeder Anton-Marie Milh, geboren in Bonheiden maar getogen in Mechelen, is als kerkhistoricus verbonden
aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij doet onderzoek naar de spiritualiteit
van bedelordes (kapucijnen, franciscanen en dominicanen) en hun recente geschiedenis in België. Naast zijn
academische werkzaamheden is hij actief in de gevangenispastoraal.

Tot slot overlopen we kort de geschiedenis van de orde na de uitdrijving van de broeders in 1796 ten
gevolge van de Franse Revolutie. Sindsdien is van een permanente dominicaanse presentie in Mechelen
geen sprake meer, maar dankzij enkele voorwerpen en een aantal broeders blijven de banden tussen
Dominicus’ orde en de Dijlestad levendig.

In het tweede deel van de lezing bekijken we hoe de dominicanen van
’s Hertogenbosch in 1629 door de protestanten uit hun klooster werden verdreven.
Na heel wat omzwervingen dienden ze uiteindelijk een aanvraag in om naar
Mechelen te mogen verhuizen. Hun komst lokte heel wat protest uit, zowel bij andere
bedelordes en de lokale clerus, als bij de burgerlijke overheid. In mei 1651 slaagden de
broeders er toch in zich in Mechelen te vestigen. Ze trokken er een nieuw klooster op, in
de periode 1720-1735 gevolgd door de kerk zoals we die nu kennen. De geschiedenis van
de Mechelse dominicanen bestaat evenwel uit ‘meer dan stenen’. De broeders preekten,
publiceerden en onderwezen, bouwden een Derde Orde-afdeling uit, animeerden verschillende
broederschappen en ondersteunden devoties gelieerd aan de dominicaanse spiritualiteit.

Deze lezing start met een korte blik op de geschiedenis en de spiritualiteit
van de ‘orde der predikbroeders’, in de Lage Landen vaak ‘predikheren’
genoemd, of ook wel ‘dominicanen’ naar hun stichter Dominicus van
Caleruega (†1221). Deze Spaanse kanunnik werd op reis door het Zuiden
van Frankrijk diep getroffen door de massale afval van de katholieke
geloofsleer ten voordele van het katharisme. Daarom stichtte hij een orde
die het Evangelie in woord én in daad zou verkondigen ‘tot heil van de
zielen’. Na de pauselijke erkenning in 1216 volgde een snelle verspreiding
over heel Europa: de eerste dominicanen arriveerden in 1226-1227 in Gent,
een jaar later in Brugge. Vreemd genoeg kwam het in de eerste eeuwen van
de orde niet tot een kloosterstichting in Mechelen, ondanks het kerkelijke en
wereldlijke belang van deze stad.

BROEDER ANTON-MARIE MILH

Meer dan stenen: een geschiedenis
van de dominicanen in Mechelen

In 2012 werd het Predikherenklooster, toen in erg ruïneuze
toestand, onderworpen aan een bouwhistorische studie
op basis van literatuur-, archief- en in situ onderzoek. De
onderzoekresultaten en het bouwhistorische verhaal komen
tijdens deze lezing op een chronologische wijze aan bod.

MARIEKE JAENEN

De bouw van het Predikherenklooster
tussen 1655-1793

DO 10 oktober 2019 om 20.00u

Een slaapzaal van Kazerne Delobbe,
in een van de voormalige kloostervelugels.
© Collectie Stadsarchief Mechelen, www.beeldbankmechelen.be

Michel Leriche was officier in het Korps van de Logistiek van het
Belgische leger tot zijn opruststelling in 2018. Vanuit zijn grote
interesse in militaire geschiedenis, en vooral de militaire
geschiedenis van zijn thuisstad Mechelen, werkte hij als
Mechels stadsgids een militaire wandeling uit. Michel Leriche
is ook natuurgids, museumgids en gids in het Fort van
Breendonk, het Fort van Duffel en het fort van Lier.

Kazerne Delobbe, na WOI vernoemd naar Lt. Generaal Hector Delobbe, volgt die
geschiedenis. Het oude Dominicanenklooster werd eind 18e eeuw door de Fransen
gesloten en huisvestte nadien een militair hospitaal, krijgsarsenaal en kazerne.
Het gebouw behield zijn militaire functie tot het midden jaren zeventig van
vorige eeuw werd overgekocht door de stad Mechelen. Vandaag is Het
Predikheren als thuishaven van de Bib een nieuwe cultuursite in de stad.

Zo staat het oudste kazernegebouw van de Nederlanden in de Dijlestad: het Hof van Habsburg,
beter gekend als Kazerne Dossin. Andere gebouwen die hetzij als kazerne werden gebouwd,
hetzij door het leger werden ingepalmd en omgevormd tot kazerne, zijn in de loop van de
laatste decennia verdwenen. Sommige kregen een nieuwe invulling.

De aanwezigheid van militairen heeft onze stad vorm gegeven en zijn sporen nagelaten.

Vandaag zijn de soldaten nagenoeg volledig uit het straatbeeld verdwenen. De laatsten verlieten
Mechelen in 1975 om vanuit Kazerne Dossin en Kazerne Delobbe - twee kazernes met een
gezamenlijke geschiedenis - naar Peutie te trekken.

De Mechelse geschiedenis is doorweven met een sterke militaire rode draad. Gewenste, minder gewenste
en zelfs gehate soldaten passeerden onze stad en beïnvloedden het leven in de wijken waar ze verbleven.

MICHEL LERICHE

Voor God en vaderland.
Een klooster wordt kazerne

DO 12 september 2019 om 20.00u

DO 26 september 2019 om 20.00u

Ontdek ook de activiteiten tijdens het
openingsweekend van de Bib op:
hetpredikheren.mechelen.be

WWW.HOFVANBUSLEYDEN.BE

Frederik de Merodestraat 65
2800 Mechelen
hvb@mechelen.be

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN – ZAAL DODOENS

MEER INFORMATIE:
www.hofvanbusleyden.be
hvb@mechelen.be

Soirée MuzE is een initiatief van Musea en Erfgoed
Mechelen in samenwerking met Vormingplus regio
Mechelen.

Neem plaats in Zaal Dodoens, geniet van de lezingen en
leg je vragen voor aan de sprekers. Dankzij de infomap
kan je het onderwerp van de lezingen thuis verder
uitpluizen. Laat je verleiden door de snedige vertellingen
uit de coulissen van het Mechelse erfgoed!

In september en oktober 2019 viert Soirée MuzE met de
reeks PREDIKHEREN de heropening van het voormalige
Predikherenklooster aan de Goswin de Stassartstraat. Nu
de Bib en andere stedelijke cultuur- en erfgoeddiensten
Het Predikheren nieuw leven inblazen, blikken we terug
naar de bewogen geschiedenis van dit gebouw én van de
bibliotheek. Ontdek hoe en waarom de predikbroeders
naar Mechelen kwamen, hoe het klooster en de
bijhorende gebouwen verrezen en welke impact de komst
van militairen op de site en de omgeving had. Ook de
woelige politieke context waarin de volksbibliotheken in
de 2e helft van de 19e eeuw ontstonden wordt ontrafeld.

Soirée MuzE neemt je mee achter de coulissen van het
Mechelse erfgoed. We nodigen telkens een deskundige
uit die je gepassioneerd én op een toegankelijke manier
vertelt over zijn of haar onderzoek. Zo maak je kennis
met de vele gezichten van erfgoed en leer je meer over
de petite histoire en de mijlpalen uit onze geschiedenis.
Elke reeks van Soirée MuzE telt vier lezingen en heeft een
centraal thema als rode draad.

€ 1,00

Prijs per ticket voor houders van
een UiTPAS met kansentarief
(een drankje inbegrepen)

D/2019/0797/17
V.U. Heidi De Nijn, p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen / grafiek: volta.be

Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Slechthorenden kunnen gebruik maken van de ring
leiding.

Een wegbeschrijving vind je op
www.hofvanbusleyden.be/bereikbaarheid.

BEREIKBAARHEID

€ 19,20

€ 6,00
Basisprijs voor een volledige reeks
(20% korting)

Basisprijs per ticket			

TARIEVEN

Opgelet: Zaal Dodoens heeft een beperkte capaciteit.
Eens de zaal volzet is, sluiten we de verkoop af. Tickets
die bij UiT werden gereserveerd maar nog niet betaald,
worden doorverkocht als ze om 19u55 niet zijn opgehaald.

Als er op de avond van de lezing nog plaatsen beschikbaar
zijn, worden deze verkocht tot 19u55 aan de balie in het
Hof van Busleyden.

Museum Hof van Busleyden - Balie
Sint-Janstraat 2a, 2800 Mechelen

• aan de balie in het Museum Hof van Busleyden (enkel
ter plekke). Hier betaal je geen administratiekosten.

UiT in Mechelen
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen, T 070 22 00 08
www.uitinmechelen.be

• bij UiT in Mechelen. Je betaalt hier 2 euro administratiekosten per transactie. Wil je meerdere lezingen volgen,
dan reserveer je de tickets dus best allemaal tegelijk.

Tickets kan je op voorhand reserveren:

RESERVEREN

TICKETS

Snedige vertellingen
uit de coulissen van het
Mechelse erfgoed

PR
ED
IK
HER
EN

12 SEPTEMBER 26 SEPTEMBER 10 OKTOBER 24 OKTOBER
MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN
ZAAL DODOENS, FREDERIK DE MERODESTRAAT 65, 2800 MECHELEN
WWW.HOFVANBUSLEYDEN.BE HVB@MECHELEN.BE

