
EEN KENNISMAKING 
MET PARAMENTEN UIT 

DE BRUGSE KERKEN
In 2015 zijn Erfgoedcel Brugge en de consulent religieus erfgoed Musea 
Brugge gestart met een langdurig inventarisatietraject van de erfgoedcol-
lecties in de Brugse parochiekerken. Dit zorgt voor boeiend vergelijkings-
materiaal in de twaalf al geïnventariseerde kerken. In Musea Brugge Magazine 
stonden al een aantal merkwaardige deelcollecties in de kijker: vaandels, 
voorstellingen van de kruisweg en altaren. Dit laatste artikel focust op ‘para-
menten’, een vaak opgeborgen en vergeten deel van het religieus erfgoed. 

 — Benoit Kervyn en Lothar Casteleyn

Paramenten zijn liturgische gewaden 
(kazuifel, dalmatiek, tuniek, koorkap) en 
hun toebehoren zoals stola, manipel, kelk-
velum, bursa en antependium (zie kader-
tekst). Alle zijn uitgevoerd in eenzelfde 
stof en de afwerking is doorgetrokken op 
alle stukken. Ze vormen dus een geheel. 
Volledig bewaarde reeksen kunnen snel 
meer dan 15 delen bevatten. Paramenten 
belichamen of onderstrepen de heiligheid 
van het liturgisch handelen. Veel aandacht 
gaat naar de materialen en de afwerking. 
De vorm, maar ook de gebruikte stoffen 
en de voorkomende motieven zijn daarbij 
tijdsgebonden. 

Nieuwe inzichten in de liturgie met 
onder andere het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965) zorgden ervoor dat 
vandaag bepaalde onderdelen – zoals de 
manipel en de bursa – in onbruik raakten. 
Net daardoor, en omdat ze vaak (te) veel 
plaats innemen in te krappe ladekasten, 
worden paramenten wel eens stiefmoe-
derlijk behandeld. Textiel is bovendien 
broos. Het is dus niet evident om ze op 

een verantwoorde manier op te bergen 
en te bewaren.

De sacristieën van onze Brugse histo-
rische kerken bewaren pareltjes van para-
menten. Soms uit het Ancien Régime (tot 
eind 18e eeuw), maar vooral veel materiaal 
verbonden met het katholieke reveil in de 
19e eeuw.

Deze paramenten zijn stille getui-
gen van de technische kennis van wevers 
die schitterend fluweel, damast en ander 
brokaat leverden. Ze tonen ons ook de 
verbluffende virtuositeit waarmee bor-
duurwerkers – ook wel naaldschilders ge-
noemd – de zijde-, goud- en zilverdraad 
hanteerden. Brugge heeft een lange tra-
ditie op het vlak van borduurateliers: het 

geslacht Grossé (actief vanaf de jaren 1850), 
Slabbinck (vanaf 1903), maar ook kleine-
re spelers, zoals de ateliers van Beyaert, 
Calmeyn, Deventer, De Vuyst, English, 
Isselée … Ook in enkele kloosters werden 
liturgische gewaden vervaardigd.

Sinds de 16e eeuw zijn de paramenten 
in vijf liturgische kleuren vastgelegd, ver-
bonden aan specifieke momenten door-
heen het kerkelijk jaar. Wit is de kleur voor 
de Kerst- en Paastijd, voor Allerheiligen 
en voor de feesten van Christus, Maria 
en bepaalde heiligen, voor huwelijken 
en doopsels. Rood wordt gebruikt op 
Passiezondag, Goede Vrijdag, Pinksteren 
en feesten van onder andere martelaren. 
Purper/paars is er voor de Advent en de 
Vasten. Zwart was de kleur voor begrafe-
nissen, maar is vandaag vervangen door 
purper of een combinatie van grijstinten. 
Groen tenslotte wordt gebruikt voor alle 
andere periodes. Goud en zilver vervangen 
wit bij belangrijke feesten. Roze wordt ge-
bruikt op Gaudete (de derde zondag van 
de Advent) en Laetare (de vierde zondag 
van de Vasten). Op Mariale feestdagen zien 
we ook blauw in plaats van wit.

Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk Lissewege, rugzijde 
kazuifel, ca. 1480-1550

Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk Lissewege, detail 
rugzijde kazuifel met Aanbidding van de Wijzen, ca. 
1480-1550

Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk Lissewege, detail 
voorzijde dalmatiek met Heilige Petrus, ca. 1480-1550
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Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk 
Lissewege
In Lissewege ontdekten we een reeks 

paramenten die gedateerd kunnen worden 
tussen 1480 en 1550. De reeks is bijna intact 
en bestaat uit een kazuifel, twee dalma-
tieken, een priester- en diakenstola, twee 
manipels, een kelkvelum en een bursa. De 
donkerrode fluwelen gewaden zijn rijk-
versierd met Bijbelse scènes in gekleurde 
draad en gouddraad. Zowel de fysionomie 
van de personages als de gotische architec-
tuur waarin ze geplaatst werden, onder-
steunen de datering in de late 15e of vroe-
ge 16e eeuw. De voorzijde van de kazuifel 
toont ons drie episodes uit het leven van 
Joachim en Anna, de ouders van Maria. 
Die scènes zitten telkens gevat tussen twee 
zuilen die een hanggewelf stutten. Op de 
rug is de kruisvorm centraal versierd met 
de Aanbidding van de Wijzen, terwijl de 
dienaren met kameel en ezel op de kruis-
armen staan. Op de voor- en rugzijde van 
de dalmatieken zijn verschillende heiligen 
afgebeeld, ook telkens gevat binnen een 
architecturaal kader. Sommigen heiligen 
zijn door hun attribuut identificeerbaar. 

Sint-Jakobskerk Brugge
Deze historische kerk bezit nog een 

uitgebreid aantal paramenten, gaande van 
de 18e eeuw tot vandaag. Een opvallende 
reeks (waarin de bursa en de palla ontbre-
ken) dateert uit de jaren 1730-1750. Tegen 
een gouden achtergrond verschijnt een 
gestileerd bloemendecor. Tussen de weelde 

aan pioenrozen en bloemen in roze, blau-
we en purperen tinten vinden we geen 
religieuze afbeeldingen of symbolen terug. 
Enkel op de rug van de kazuifel komt een 
onopvallende kruisvorm voor. Deze para-
menten zijn een typisch modeverschijnsel 
uit de 18e eeuw, uitgevoerd in stoffen die 
je eerder zou verwachten in de interieurs 
van de adel en de hoge burgerij. Uit onder-
zoek is gebleken dat trouwjurken na het 
huwelijk vaak aan de parochiekerk wer-
den geschonken voor het vervaardigen van 
liturgische gewaden. Zo zorgde de toen-
malige mode ervoor dat we in bepaalde 
kerken zijden paramenten terugvinden 
met daarop pagodes, bloesems, draken en 
paradijsvogels. Het antependium van deze 
reeks bleef jarenlang opgesteld voor het 
altaar. Die langdurige blootstelling aan 

licht heeft onherroepelijke schade berok-
kend aan de gouden achtergrond en de 
gekleurde bloemen. Het contrast met de 
in de kasten bewaarde gewaden spreekt 
boekdelen.

Sint-Gilliskerk Brugge
Deze kerk kende een grondige restau-

ratiecampagne op het einde van de 19e 
eeuw, waarbij voluit voor de neogotiek 
werd gekozen. Uit die tijd dateren ook de 
vele neogotische gewaden die bewaard zijn 
in de sacristie. Bijzonder is dat er (nog) drie 
reeksen paramenten zijn bewaard voor 
uitvaarten, telkens afgestemd op de status 
van de overledene. Deze koorkappen wer-
den gedragen van het sterfhuis tot aan de 
kerk en na de uitvaart tot op het kerkhof. 
De gewaden ‘eerste klas’, voor de uitvaarten 

Sint-Gilliskerk Brugge, 
voorzijde koorkap, 
ca. 1890

Sint-Gilliskerk Brugge, 
detail rugzijde koorkap 
met de opstanding van 
de zoon van de weduwe 
van Naïm, ca. 1890 

Sint-Jakobskerk Brugge, rugzijde kazuifel, ca. 1730-1750 (links) en rugzijde koorkap, ca. 1730-1750 
(midden) / Rechts: Sint-Jakobskerk Brugge, antependium, ca. 1730-1750
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om 11.00 uur, zijn erg luxueus uitgevoerd. 
Op zwart fluweel zijn in zilverdraad bloei-
ende passiebloemen aangebracht. Galons 
en franjes zijn in zilveren metaaldraad uit-
gevoerd. Voor de voering wordt een violet-
kleurige stof gekozen. 

De schilden op de rug van de drie 
koorkappen tonen ons de drie opstandin-
gen die terug te vinden zijn in de Bijbel: 
de Verrijzenis van Christus (gedragen 
door de hoofdcelebrant), de opstanding 
van Lazarus, en de opstanding van de zoon 
van de weduwe van Naïm (beide voor de 
medecelebranten). De geborduurde tafe-
relen zijn uitgevoerd in grijstinten en zil-
verdraad, met een uitzonderlijk oog voor 
detail en afwerking. 

Sint-Katarinakerk Assebroek
Deze art-decokerk in Assebroek bestel-

de ca. 1935-1950 bij het Brugse borduur-
atelier van Antoinette-Emilienne Grossé 
een rouwparament uit tien onderdelen 
(dalmatiek, tuniek, koorkap, drie stola’s, 
twee manipels, bursa en kelkvelum). De 
zwartfluwelen paramenten hebben rode 
accenten en zijn met goudkleurig satijn 
gevoerd. De strakke vormentaal past dui-
delijk bij de stijl van de kerk. Opvallend is 
het gebruik van de opstandingssymbolen 
voor een rouwparament, in plaats van de 
traditionele funeraire symbolen. Zo staat 
op de rugzijde van de kazuifel tegen het 
gaffelkruis (een Y-vormig kruis, dat een 
boom suggereert) een feniks, de mytholo-
gische vogel die uit zijn as herrijst. Op de 
dalmatiek, tuniek en op het schild van de 
koorkap vinden we de pauw of pauwen-
ogen terug. Die vogel verliest jaarlijks zijn 
veren, om dan de volgende lente nieuwe te 
krijgen. Kerkvader en theoloog Augustinus 
van Hippo (354-430) stelde ook de onbe-
derfelijkheid van het pauwenvlees vast. Zo 
werd de pauw een vroegchristelijk symbool 
voor de Verlosser en diens Verrijzenis. 

Duiding bij enkele paramenten

De hieronder opgesomde onder-
delen zijn uitgevoerd in dezelfde 
stof en hebben dezelfde afwerking 
als de gewaden.

Stola: een band van een achttal cm 
breed, onderaan vaak verbredend, 
en ruim 200 cm lang. Hij hoort 
bij de kazuifel (voor de priester/
bisschop) en de dalmatiek (voor de 
diaken). Bij de priester of bisschop 
ligt de stola om de nek, over de 
albe, en hangt evenwijdig af aan 
de voorzijde van het lichaam. De 
diaken draagt de stola over zijn 
linkerschouder, schuin over het 
lichaam en gebonden onder de 
rechterarm. De stola staat symbool 
voor het juk van Christus dat op de 
schouder van de geestelijke rust.

Manipel: een band van ongeveer 
8 cm breed, onderaan verbredend, 
een 70 cm lang. Tot het Tweede 
Vaticaans Concilie droegen priester, 
diaken en subdiaken hem over de 
linkeronderarm. Vandaag wordt dit 
onderdeel niet meer gebruikt.

Kelkvelum: een vierkante doek 
waarmee de kelk wordt bedekt 
voor en na het liturgisch gebruik. 
Op de kelk liggen dan de palla en 
pateen (vóór de mis met de grote 
hostie), daarover het kelkvelum met 
erop de bursa met het corporale.

Bursa: een foedraal bestaande uit 
twee stukken karton, overtrokken 
met dezelfde stof als de gewaden, 
aan één zijde aan elkaar bevestigd. 
Hierin wordt het corporale bewaard 
wanneer dit niet op het altaar is 
uitgespreid. Vanaf 1965 raakte de 
bursa in onbruik.

Antependium: de bekleding 
aangebracht ter versiering van het 
altaar, gespannen op een houten 
raam. In Zuid-Europa komen ook 
beschilderde houten of zilveren 
antependia voor. De exemplaren 
met textiel worden, zoals de 
gewaden, verwisseld volgens de 
liturgische kalender.

Sint-Katarinakerk Assebroek, rugzijde kazuifel (links) en rugzijde koorkap (rechts), ca. 1935-1950
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