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De huidige begraafplaats wordt in 1860 voor het eerst in gebruik genomen. De initia-
tiefnemer is baron Charles Albéric de Montblanc, die in 1859 een stuk grond schenkt 
aan het gemeentebestuur om het te gebruiken als kerkhof. 

Bij de schenking is vastgelegd dat een stukje grond eigendom blijft van de familie 
de Montblanc om er hun overledenen te begraven.  Na het overlijden van de baron 
in 1861 besluit de familie een grafkapel te bouwen naar een Romaans model uit de 
Provence.

In 1865 is de kapel afgewerkt en wordt het lichaam van de baron in de kelder bijgezet. 
Ook de andere familiegraven worden uit de crypte van de Sint-Amandskerk overge-
bracht. In 1993 krijgt barones Mathilde de Meaux, de laatste bewoner van het kasteel, 

er als laatste haar rustplaats.  

VOORWOORD

De Gravenkapel is een zo goed als exacte 
kopie van de 12de eeuwse Romaanse graf-
kapel Sainte-Croix bij de abdij van Mont-
majour in de buurt van Arles (zie foto links).  
De familie de Montblanc wilde met de kapel 
haar status bevestigen en wellicht ook een 
band met het verleden aantonen.  Voor hen 
was dit een belangrijk gegeven want over 
de afkomst van de familie en de relatie met 
de vorige kasteelfamilie de Plotho zijn er 
vraagtekens. 

De kapel in Ingelmunser (foto rechts) is ge-
bouwd op een laag verhard terras. Dit is 
omheind door een bakstenen muurtje met 
waterspuwers en een bloemenkrans- en 
kruismotief. Dit laatste wijkt af van de ka-
pel van Sainte-Croix. Het dak, met centraal 
een open torentje, bestaat uit natuurstenen 
platen die met een heel aparte techniek ge-
plaatst zijn. 
De kapel heeft een vierlobbig grondplan 
met aan elke zijde een halfronde uitbouw.              

DE GRAVENKAPEL

De grafkapel is sinds 2002 beschermd. In 

2004 besluit de familie de kapel niet langer als 

familiegraf te gebruiken en schenkt ze aan het 

gemeentebestuur. Er wordt een restauratie-

dossier opgestart dat in 2014 uitmondt in een 

betoelaging door het Agentschap Onroerend 

Erfgoed.

De restauratie wordt voltooid begin 2016. 

Minister-President Bourgeois stelt de gerestau-

reerde Gravenkapel op 5 maart 2016 open voor 

het publiek.
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DE GRAVENKAPEL

In het portaal hangt een natuurstenen 
plaat met de namen van de familiele-
den die tussen 1861 en 1970 werden 
bijgezet in de crypte. 
De kapel is sober ingericht en verwijst 
door haar hoogte naar de macht en het 
aanzien van de bouwheer. De enige 
versiering is het eenvoudig altaar op 
korte zuilen met kapitelen in de vorm van 
bloembladeren. 

De grafkelder is bereikbaar langs een 
opening in de vloer afgedicht met een 
metalen rooster. De crypte bestaat uit 
twee delen waarvan enkel het eerste 
deel werd gebruikt als grafkelder. 
Het wapenschild van de familie de Mont-
blanc op het fronton werd pas later toe-
gevoegd. De architect was waarschijnlijk 
Pierre Nicolas Croquison, een gere-
nommeerd architect uit Kortrijk.
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RESTAURATIE
Toen de gemeente de kapel in schenking kreeg, was meteen duidelijk dat een 
indringende restauratie nodig was om het gebouw terug in goede staat te brengen. 

De dakbedekking bestaat uit op elkaar gestapelde natuursteenplaten zonder voeg-
werk, een typische techniek uit de Provence, die ook bij de kapel van Sante-Croix toe-
gepast werd. Bij het afnemen van de daktegels bleken zij in goede staat waardoor de 
meeste na herstel konden teruggeplaatst worden. Om de ruimte tussen de dakplaten en 
het gewelf eronder droog te houden werden nieuwe verluchtingsopeningen voorzien. 

Voor de restauratie

Na de restauratie

Het dak en de toren waren te zwaar voor de muren. 
Deze bogen door en de gewelven vertoonden indruk-
wekkende barsten.  De muren kregen een horizontale 
verankering, waardoor de krachten verticaal gaan 
werken en ze het gebouw niet verder openduwen. 
Daarna werden ook de barsten behandeld. De natuur-
steen van het klokkentorentje was in zeer slechte staat. 
Het torentje werd daarom volledig gedemonteerd en 

alle slechte stukken vervangen.

De dakafvoeren werden terug met lood bekleed en beveiligd tegen bladafval. Ze wa-
ren lange tijd verstopt, zodat er vorstschade was aan het gebouw. De afvoer was bo-
vendien niet aangesloten op een afvoerstelsel waardoor het water in de ondergrond 
sijpelde en de crypte soms een halve meter onder water stond. Een degelijke afvoer 
werd aangelegd en aangesloten op de bestaande riolering.

Het metselwerk werd uitgevoerd in gele baksteen. 
Doorheen de tijd zorgde onzorgvuldig oplapwerk 
met stenen die qua vorm of formaat niet over-
eenstemden met het origineel voor een mislukt 
patchwork. Het heeft van de aannemer heel wat 
zoekwerk gevraagd om een goede vervangsteen 
te vinden die qua kleur en formaat aansluit bij de 
gebruikte steen. 
Het oorspronkelijk kalkvoegwerk werd vroeger al 
even ondoordacht vervangen door een voegspe-
cie in harde cement. Hierdoor konden de gevels 
niet uitdrogen via de voegen zodat de zachtere 
baksteen een grotere vochtbelasting kreeg en bij 
vorst schade opliep. Het nieuwe voegwerk werd 
opnieuw uitgevoerd met een natuurlijke kalkmor-
tel in een passend kleur dat aansluit bij het originele 
voegwerk.
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De muur rond de kapel bestaat ook 
uit gele baksteen.  Hij werd volledig 
afgebroken omdat de onderste laag 
niet stevig genoeg was en door de 
slechte waterafvoer te lijden had van 
vorstschade. Hierdoor stond de muur 
op verschillende plaatsen schuin. 
Met een betonnen balk achter de on-
derste laag is de muur voortaan goed 
verankerd. Ook hier is de aannemer 
op zoek gegaan naar de passende 
steen om de muur terug in zijn oude 
glorie te herstellen.

Het interieur was vroeger afgewerkt met een kalkpleister die de vochtschade aan het 
interieur beperkt kon houden. Het pleisterwerk werd daarom enkel waar nodig ver-
nieuwd en afgewerkt met een kalkverf waarvan de kleur aansluit met de natuursteen 
van de buitengevels. In het kader van zijn nieuwe functie als afscheidsruimte werd 
het interieur verrijkt met een lijkbaar (katafalk) en 
een spreekgestoelte. De Ingelmunsterse kunstam-
bachtfirma Pia Manu tekent voor dit meubilair en voor 
de techniek waarmee de ramen gerestaureerd werden. 
Het verlijmd glas zorgt voor een bijzondere lichtinval 
en architecturale meerwaarde. De eigenheid van de 
ramen en het interieur legt ook een link met de vele 
graven van deze firma op de begraafplaats buiten, zo-
als je op de foto kan zien. Omdat de kapel voortaan 
als afscheidsruimte zal gebruikt worden kreeg het ge-
bouw  ook verlichting en verwarming.

De  houten toegangsdeur en het maaswerk boven de inkomdeur werden  vervangen 
door een exacte kopie. De nieuwe functie bracht ook mee dat de toegankelijkheid een 
absolute voorwaarde werd. De kapel moet drempelloos toegankelijk zijn, met een zo 
klein mogelijke impact op haar uitzicht. De treden voor de inkomdeur werden naar 
voor geplaatst zodat er een perron ontstaat. Aan één zijde werd dit uitgelengd zodat 
de betegeling van het terras er met een lichte helling 
kon op aansluiten. Om het niveauverschil met de be-
graafplaats te overbruggen werd aan de zuidzijde een 
hellend vlak aangebracht binnen het 
bestaande terras.

Voor de restauratie

Tijdens de restauratie

De oude nog bruikbare stenen werden aan de buitenzijde verwerkt. De binnenzijde is 
volledig opgebouwd in nieuwe baksteen. Ook hier sluit het voegwerk in een wat die-
per rode kleur aan bij het origineel. Het terras was afgewerkt met keramische tegels 
die in een erbarmelijke toestand verkeerden. De restauratie pakte vooral de wateraf-
voer aan om dit in de toekomst te vermijden.
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De gerestaureerde kapel kan voortaan 

gebruikt worden als afscheidsruimte, 

zonder onderscheid van filosofische of 

religieuze overtuiging. In het inkomportaal 

kunnen bezoekers graven en historische 

info opzoeken over de begraafplaats en 

ruimer over Ingelmunsterse monumen-

ten.

De gerestaureerde Gravenkapel is een uniek monument dat dankzij het initiatief 

van het gemeentebestuur en de financiële tussenkomst van het Agentschap Onroe-

rend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap niet alleen bestendigd wordt, maar 

ook een nieuwe bestemming krijgt die de ganse gemeenschap ten goede komt.

NAAR EEN NIEUWE BESTEMMING


