TAFOFIEL 37 – EXTRA JUNI 2017 – LEDENDAG zondag 2 JULI 2017 te DOORNIK
Voor onze jaarlijkse ledendag laten we ons rondleiden te Doornik. Deze stad aan de Schelde is na
Tongeren de oudste stad van België en is bijgevolg van groot cultuurhistorisch belang. Op het
dagprogramma staan drie monumenten van funerair belang; de Sint-Jacobskerk met zijn 16e, 17e
en 18e eeuwse grafplaten in het portaal, de in het centrum gelegen Sint-Kwintenskerk met het
beroemde grafmonument van Jacques Castaigne uit 1327 en tenslotte het bekende Cimetière du
Sud.
We laten ons deskundig rondleiden (in het Frans) door Jacques en Robin Legge.
De Sint-Jacobskerk
De Sint-Jacobskerk staat op de lijst
van uitzonderlijk onroerend erfgoed
van het Waalse Gewest. Ze gaat terug
tot een romaanse kapel uit 1167. Haar
succes ligt in de toenmalige
populariteit van de Sint-Jacobscultus
en de bedevaart naar Compostella. Het
sanctuarium bevindt zich op de weg
die leidt van het graafschap
Vlaanderen naar Compostella via
Doornik,
haar
bisschoppelijke
metropool.
Het monument weerspiegelt de Doornikse architectuur met haar zuilen voorzien van kapitelen met
plantenmotief, evenals haar binnen-en buitengalerijen versierd met zuilen en pilasters. Ze stond
model voor vele kerken in het Scheldebekken.
In het portaal werden vele grafstenen geplaatst met grafschriften en wapenschilden uit de 16e, 17e en 18e
eeuw. Ze herinneren ons eraan dat de Sint-Jacobskerk het sanctuarium was van één van de meest
aristocratische parochies van de stad.
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De Sint-Kwintenskerk
De oorsprong van de kerk is vermoedelijk
verbonden met een gallo-romeinse begraafplaats
waar ze overheen is gebouwd in de 12e eeuw.
De architectuur van het transept en het koor
verraadt een overgang van romaans naar gotiek.
De twee kapellen tussen het schip en het transept
huisvesten twee grafmonumenten uit de 14e en 15e
eeuw.
Ook hier kunnen we een bijzondere aantal
opmerkelijke grafdallen bewonderen met vaak
opmerkelijk opschriften…

Cimetière du Sud
Het Cimetière du Sud werd opgericht in 1784, slechts enkele maanden na het edict van Jozef II.
Deze necropool herbergt talrijke oude grafmonumenten beladen met funeraire symboliek en
getuigen van vakmanschap met betrekking tot steenkapperij.
De Commission pour la sauvegarde du patrimoine funéraire de Tournai werd opgericht in 1995
met als doel dit rijk funerair erfgoed van lokaal en nationaal belang te inventariseren, te
beschermen en te valoriseren. Zij voorziet ook in een nieuwe dynamiek door de installatie van
hedendaagse monumenten en/of beeldhouwkunst. Daarnaast moedigt zij kunstinitiatieven aan
via het project ‘Ni fleur ni couronne’ (kransen van hedendaagse kunstenaars) of via
tentoonstellingen op de begraafplaats en/of het voormalige mortuarium herbestemd tot funerair
erfgoedmuseum.
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Organisatie
Het uurrooster van de dag ziet er als volgt uit:
-

10u : Bezoek aan de Sint-Jacobskerk (rue du Palais Saint-Jacques)
11u30 : Bezoek aan de Sint-Kwintenkerk (Grand’Place)
12u30 – 13u30 : lunch (zie suggesties hieronder)
14u : Bezoek aan het Cimetière du Sud (Chaussée de Douai, 104)
16u : Einde ledendag

Mensen die met de wagen komen kunnen deze parkeren op de parking van het Maison de la Culture
van Doornik (Avenue des Frères Rimbaut 2), net buiten het centrum. Men rekent 15 minuten
wandelen naar de Sint-Jacobskerk. Na de lunch kunnen/moeten de wagens worden opgehaald om
zich te begeven naar het Cimetière du Sud. Wij rekenen op carpooling met diegenen die met de
trein zijn gekomen. De organisatie hiervan gebeurt ter plaatse.

Suggesties voor de lunch :
-

Amis Réunis (cuisine simple mais copieuse dans un cadre ancien de pur style Tournaisien)
Carillon (excellente cuisine française dans un décor dessiné par l’architecte Henry Lacoste)
La table de Nédonchel (cuisine fraîche dans un chouette cadre)
Chez Agnès (adresse parfaite pour les salades, soupes et sandwichs, en face de l’Escaut)
Kiwi (autre adresse pour les salades et sandwichs, au pied du beffroi)

Wij wensen alvast Robin Legge te bedanken voor het opmaken van het programma en de culinaire
suggesties voor de lunch

!INSCHRIJVING IS VERPLICHT!
Dit is een ledendag – inschrijven is verplicht en dient te gebeuren via info@epitaaf.org met als
mededeling ‘LEDENDAG 2017 – DOORNIK’ – De inschrijving is pas definitief na betaling van 3€
voor leden of 8€ voor niet-leden over te maken op IBAN BE20 0682 0392 6056 – BIC
GKCCBEBB met als mededeling ‘LEDENDAG 2017 – DOORNIK’.
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