Vele werken zÿn jaren na de oorlog gered, vele
werken zijn gerestaureerd : zoals in 2002 de
preekstoel uit de XVII° eeuw en andere
belangrijke stukken zoals de hekken van het
koor (deze staan op de lijst van
monumentenzorg van 1840), deze hekken
moeten nog gerestaureerd worden.

Binnen in de kerk, ondekt de bezoeker een
schip waarvan de sluitstenen meer dan 31
meter hoog zijn. In deze ruimte geven
de drie verschillende hoogtens een
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Ingang noord

1 - Sint Fiacre

2 - Sint Johannes de Doper

3 - Sint Thomas van Aquino
4 - Sint Eustachius
in de zee gegooid

5 - Sint Eustachieus loopt
over de rivier

6 - Sint Andreas
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centrale Ingang
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7 - Sint Peterus
8 - Sint Johannes evangelist
9 - Sint Eloi of Sint Vulfran
10 - Sint Nicolaas
11 - verdwenen beeld
12 - Sint Firmin
13 - Sint Germain de Schot
14 - Leeuw bedekt met
eenn koninglijke mantel
15 - Sint Paulus

Centrale ingang : deuren uit de Renaissance tijd,
foto : coll. Macqueron BM Abbeville
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Ingang zuid

16 - Maria, de moeder
van Cléophas

17 - Hemelvaart

18 - Maria-Salomé

19 - Heilige Maria Magdalena

20 - Sint Jacobus de meerdere

21 - Sint Mauritus
of Sint-Louis

overeenstemming : de bogen die gevormd
worden door de bovengalerei van het schip,
het triforium (een galerei boven de

boogvormige openingen) en de hoge ramen.
Geheel in elkaar gestord na het
bombardement en de brand in 1940, het
gewelf van het schip van de kerk is hierna
geheel herbouwd. We merken het eind van

de zuilen op, die niet door kapitelen eindigen,
maar die verdwijnen als planten in het
vlechwerk van het gewelf.
Naast de zijbeuken van het middenschip
van de kerk ziet u drie kapellen. In die kapellen
kunt u altaarstukken uit de XV° en XVI° eeuw

Alle oude ramen werden door de brand
verwoest. Heden is een gedeelte van enige
vensters versierd. William Einstein, een
Amerikaanse artiest heeft eind 1960 een
mengsel van een gedachte of een beeld in
het glas een nieuwe
uitbeelding doen
uitkomen. Zo ziet u
de drie eenheid in
de drie hoge vensters
in het midden van
het koor, als u uit het
koor loopt, ziet u aan
de zuitkant in de
XVI° eeuw : een veelkleurig

stenenbeeld Van het altaarstuk
over de geboorte van Jesus

Koor van de collegiale kerk na
het Bombardement van 1940
coll.OT van Abbeville

zijbeuk : Adam en Eva en de
slang, hierna zijn ze uit de
Paradijs gejaagd, tenslotte
werken zij met veel pijn. De
zelfde artiest heeft ook grote
schilderijen gemaakt over :
het laatste avondmaal van
Jesus, de kruiziging van Jesus,
en de opstanding van Jesus.
Hierna kunt u ook de veertien
stoppunten van de kruisweg
zien.

Einstein W.. Adam en Eva en de
slang Het raam beneden van
de zuidelijke kant uit 1970.

DE COLLEGIALE KERK SAINT-VULFRAN bezoek Saint-Vulfran-Abbeville

OPEN : april tot september : dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00 u, allemaandagen, allezondagen en
feestdagen van 14.00 tot 18.00 u. October tot maart : dinsdag tot zondag van 14.00 tot 17.00 u, gesloten :
2de en 3de week van januar
INLICHTINGEN : Service Patrimoine, Carmel - Maison du Patrimoine, 34-36 rue des Capucins, 80100 Abbeville,
03 22 20 27 05 - patrimoine@ville-abbeville.fr
VERDERE INLICHTINGEN : Office de tourisme de la Baie de Somme, 1 place de l'amiral Courbet, tél. 03 22 24 27 92
www.abbeville-tourisme.com - Audioguide beschikbaar.

De Collegiale kerk Sint Vulfran

zien ( de kapel van Heilige Anne, Sint-Louis en
de Heilige Engelen en Sint Luc).
Photos E.C. - R.Z. Textes : classe de 5ème 4 du collège Ponthieu (Abbeville) - Service Patrimoine RZ - Mise en page : Service Communication, BD - Imprimerie Leclerc, 03 22 20 70 60

uit 1550 en zijn de enige deuren die
overgebleven zijn na de brand in 1940. A :
uitbeeldingen over het leven van de heilige
Maagd. B : een fries van ruiters. C : hier
kunnen we appostellen en evangelie predikers
zien.

Abbeville

De collegiale
kerk Sint-Vulfran

Deze kerk bleef tot 1346 bestaan. De koningen
van Engeland waren die in die tijd, ieder op
hun beurt graaf van Ponthieu, l ieten een
nieuw gebouw in 1363 bouwen. Zo werd
Sint-Vulfran in Abbeville gevestigd. Deze kerk
bevond zich in het koor van de huidige kerk.
Een eeuw hierna werd de kerk van 1363 die
bouwvallig was opnieuw verwoest. De
koningen van Frankrijk die nu op hun beurt
graaf van Ponthieu werden en de
koophandelaren van naai gereedschap
financeerden groots de constructie van deze
kerk.

In het begin van de XI° eeuw lieten de graven van
Ponthieu heilige overbli jselen van Vulfran in hun hoofstad,
Abbeville, overbrengen. Om deze dierbare heilige
overblijselen aan te nemen en te bewaren, besloten zij
een nieuw groots gebouw te bouwen.
Zo werd de kerk die aan Sint Nicolaas en aan Sint
Firmin gewijd was verwoest en werd deze vervangen door
een groter gebouw overdekt met stroo.

De constructie van een gebouw van deze
grote gaf toch een probleem daar de grond
van moeras was (de rivierarm van de Somme
stroomde net langs deze grond. De rivierarm
werd in 1870 gedempt). De enige oplossing
was te plaatsen palen van eikenhout, deze
werden minstens twee meter in de grond
geslagen. Ze werden met een soort
metselspecie bijelkaar gehouden. De
constructie werd dus mogelijk door de creative
manier voor deze basis van de vloer.

De beschermheilige van
Abbeville en van Ponthieu

Reliekbuste van Sint Wulfram,
polychroom hout, XVII - XIX
eeuw, ingeschreven als
historisch monument,
gerestaureerd dankzij de
sponsoring van de Vrienden
van St. Wulfram en de abdij
van Saint-Wandrille

Vulfran, geboren in het
midden van de VII°
eeuw, kwam uit een
edele familie, die dicht
by het koninglijke hof
leefde. Hij was
aartsbisschop van Sens.
Aan het einde van de
VII° eeuw trok hij zich
in het klooster van
Fontenelle terug
(tegenwoordig Sint-

Wandrille).
Vandaar vertrok hij naar
Friesland, een provincie
in het noorden van
Nederland, om het
evagelie te prediken. Hij
maakte veel wonderen.
Hij keerde naar
Frankrijk in de abdij van
Fontenelle terug, waar
hij stierf, en waar hij
werd begraven.

Zicht achter Saint-Vulfran vanaf
het Koopmans kanaal. Een Engelse gravure uit de XIX° eeuw.
Coll. Macqueron. BM Abbeville

De eerste steen werd in 1488 gelegd,
vervolgens werd de voorgevel en het schip
van de kerk gebouwd. De eerste mis werd in
1524 in één van de zijkapellen gegeven.
De legende wil dat Sint-Firmin ontevreden is,
zich verstoten voelt en zich alleen in een

toren van de noordelijke kruisbeuk bevond,
hij besloot zich van het gebouw los te maken.

voorgevel leven. Vooral de voornaamste
voorgevel die bijna 56 meter hoog is.

Het leek dus of Sint-Firmin in de rivier (Somme)
zou gaan vallen. De moerasgrond is de
werkelijke oorzaak dat deze toren sindsdien
scheef staat.

Het onderwerp van de drie eenheid wordt hier
uitgewerkt : de verdling door drie bevindt zich
in vele plekken. Drie kapellen aan
iedere kant van het schip, drie
ingangen met drie horizontale en drie
vertikale delen (zie voorgevel)…

De werken gingen nog enkele jaren door,
maar geld begon te ontbreken. In 1539 hielt
de constructie op. Dit kunnen we nog zien aan
de muur (de stenen die opvallen) van de
kruisbeuk aan de noordelijke kant van de kerk.
Deze wacht nog altijd op het voorzetten
van de werken.
De bouw begon opnieuw in 1661. Het koor
werd in vele jaren in geheel gotische stijl
gebouwd, nogal eenvoudig vergeleken met
de rijkdom van de oostgevel. In 1663 was de
kerk eindelijk klaar.

EEN MEESTERSTUK VAN GOTISCHE KUNST
Hedendaags voorgesteld als één van de
meesterstukken van de vlamvormige gotische
stijl. De collegiale kerk bezit specifieke
bestanddelen van deze architecturale stijl :
spitsbogen en pinakels, die doel uitmaken van
het schip van de kerk, de verzieringen van
steen lijken op kant, roos venster, grote
vensters met ramen, vol afwisseling laten de

Aan de oost kant is de voorgevel
verzierd met takken en vlechtwerk,
die door verschillende vakverenigingen
(gildes) of door andere parochies van
de stad gegeven zijn. Hier ziet men Sint
Fiacre, beschermheilige van de tuiniers,
Sint-André, beschermheilige van de
slagers ook beschermheilige van een
oude parochie van Abbeville, SintPeterus, die men herkent aan de
sleutels, tenslotte Sint Nicolaas, de
beschermheilige voor jongens.
Onder het roos raam, in de
gevelverziering is hier de drie eenheid
voorgesteld : de eeuwige Vader die
zijn zoon op het kruis in zijn handen
houdt. Zÿ waren door een duif van de
heilige geest voor de Franse revolutie bijelkaar
gehouden. Deze bevond zich tussen de
baard van de Vader en het hoofd van de
zoon.
De deuren van de centrale ingang dateren

Maria-Salomé met haar
kinderen Sint Jacobusde-meerdere en Sint
Johannes de evangelie
prediker een gedeelte
van de oostgevel een
stenen beeld uit de
XV-XVI° eeuw.
Mehrfarbiger Stein (Pierre
Lheureux 1503-1504)

