
hebben kunnen uitschakelen.  Ik heb 
de pastoor een kerk gegeven met 
ronde bogen, met een gewapend 
betondak, van binnen zichtbaar, 
met de toren naast de kerk,…
De pastoor was eigenlijk niet 

tevreden; hij liet naast de kerk een 
banale afsluitingsmuur bouwen in 

plaats van degene die ik getekend had 
en het hoofdaltaar uitgezonderd, liet hij de meubelen 
door anderen en in een heel andere geest ontwerpen en 
uitvoeren.  Doch heel wat pastoors die een nieuwe kerk 
moesten bouwen gingen Zonnebeke bezoeken, spraken 
er met veel lof over, wilden alleen een kerk in dien aard 
en….gaven de opdracht aan anderen.”
H. Hoste, Evolutie naar de Moderne Architectuur, in 
Streven, augustus-september 1957.

11

De Pastorie in Zonnebeke

We wandelen verder richting Ieperstraat en komen 
onmiddellijk bij de pastorie.

10

De O.L.V.-kerk is gedeeltelijk op de funderingen van 
de voormalige kerk van de Augustijnenabdij gebouwd.  
Hoste was zich bewust van de waarde van deze resten 
en wou ze bewaren voor toekomstig archeologisch 
onderzoek.
In de tweede helft van de jaren 1980 gebeurde dit 
onderzoek in verschillende opgravingscampagnes, die 
de diverse bouwfasen van de abdijkerk blootlegden.  De 
sporen van de voormalige abdijkerk zijn terug te vinden 
in de archeologische tuin, die zich ten zuiden van de 
kerk bevindt.  
Voor de funderingen van de O.L.V.-kerk, moest men 
uitzonderlijk diep graven.  De grond was immers volledig 
omgewoeld door bommen en was daardoor minder 
stabiel.  Bij het graven stootte men op heel wat resten 
van de abdijkerk.  Deze werden verwerkt in het Kasteel 
of staan verspreid over het Kasteeldomein.
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Oorspronkelijk diende het gebouw als winkelmagazijn voor 
de familie Vandensteene-Plancke. Hoste kreeg in 1920 
het volste vertrouwen van Marie Plancke om een handels-
pand in de Nieuwstraat op te trekken.  Marie Plancke was 
de weduwe van de tijdens de oorlog omgekomen Arsène 
Vandensteene, neef van Huib Hoste aan moederszijde.  Het 
ontwerp omvatte het winkelmagazijn voor ijzerwaren, een 
woning en een tuin. Zijn familiale banden en de fi nanciële 
mogelijkheden van de opdrachtgever zorgden ervoor dat 
hij in volle vrijheid aan het project kon werken.  Als eerste 
in België paste hij het functioneel betonnen skelet toe in de 
winkelbouw. Het gebruik van beton liet hem toe om grote 
ruimtes te creëren.
Het werd een symmetrisch opgevat en geometrisch uitge-
werkt gebouw met twee bouwlagen onder een typerend 
plat dak.  Kenmerkend voor het oeuvre van Hoste is het 
duidelijk mathematisch concept, opgevuld met glaspartijen 
die een zo effi ciënt mogelijke en natuurlijke verlichting 
moesten garanderen.

We parkeren de wagen op de parking van de Steenak-
ker, in het centrum van Wervik of gaan met de fi ets 
richting Nieuwstraat, Wervik. De wandeling start aan het 
restaurant ’t Isermael, Nieuwstraat 39 in Wervik.

Monumentale trap
restaurant ‘t Isermael,
Nieuwstraat 39, Wervik

’t Isermael1
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