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DE KATHEDRAAL VAN BLOIS 
Hetty van Hartesveldt 

 
De kathedraal Saint-Louis in 
Blois heeft een nogal roerige 
geschiedenis.  In de 6e eeuw 
stond er op deze plaats een 
kapel, gewijd aan Saint-
Pierre. In de 11e eeuw 
begroef men daar de 
stoffelijke resten van Saint-
Solenne (gestorven in 483). 
De crypte van de kathedraal 
is het enige overblijfsel 
daarvan. Door de grote 
toeloop van pelgrims was een 
grotere kerk nodig. De 
monniken van een naburige 
abdij begonnen in 1132 met 
de bouw van een romaanse 
kerk. In het begin van de 16e 
eeuw verbouwt koning Frans I 
de kerk in Renaissancestijl en 
noemt hem église Saint-
Solenne. In 1678 wordt de 
Saint-Solenne totaal verwoest 
door een tornado. De 
architect Arnoult-Séraphin 
Poictevin bouwt tussen 1680 
en 1700 een gothische kerk, 
bijna geheel zoals de kerk nu 
nog is. De grote impuls 
daartoe kwam van Colbert, de 
minister van financiën van 
Lodewijk XIV, wiens vrouw uit 

Blois afkomstig was. In 1697 ordonneert paus Innocentius XII dat het gebied van Blois van 
het (te grote) bisdom Orléans afgescheiden moet worden en een zelfstandig bisdom moet 
worden. Ter gelegenheid daarvan schenkt Lodewijk XIV het prachtige orgelfront aan de 
kathedraal, die naar aanleiding daarvan omgedoopt wordt tot cathédrale Saint-Louis. 
 
Amerikaanse bombardementen hebben in de tweede Wereldoorlog het merendeel van de 
gebrandschilderde ramen verwoest. De Nederlandse kunstenaar Jan Dibbets* kreeg de 
opdracht nieuwe glazen te ontwerpen, terwijl de kerk tegelijkertijd grondig gerestaureerd 
werd. Het werden 33 ramen met een totale oppervlakte van 360 m². Een grotere 
tegenstelling met de ramen van Bouvines is nauwelijks mogelijk. 
 
Dibbets was niet zo gecharmeerd van de kerk. ‘Uitgesproken lelijk. Een varkenshok, een 
voddenkist.’ Tot op zekere hoogte heeft Dibbets het hok kunnen uitmesten. 'Het was 
verschrikkelijk. Vijf beelden bij elke pilaar. Overal schilderijen. Allemaal eruit.'  Hij wilde geen 
plaatjes afbeelden, zoals in de 'strontbruine' 19-de eeuwse brandschilderingen achter het 
altaar. Dibbets vond dat 'plaatjes' niet passen in een tijd waarin iedereen kan lezen en 
schrijven. Hij werkte met teksten, symbolen, kleurige diagonalen, horizontalen en verticalen 
in grote lichte vlakken. 
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Het leven, het nieuwe testament, de liturgie verbeeldde hij op de begane grond. Te beginnen 
met Puer natus est - een zoon is geboren. In de tweede rij ramen kreeg het bovenaardse z'n 
plaats. Op bijna elk venster zwemmen visjes. Volgens de bisschop als symbool van Christus 
en christenen. Volgens Dibbets 'voor de kinderen, als ze zich in de banken vervelen'.  
 

 
 
Daarna kwamen de bisschoppelijke bezwaren. Tegen de abstractie. Tegen het gebruik van 
Latijn. En vooral tegen het raam met daarop de namen van de drie koningen Caspar, 
Balthasar en Melchior. De 'wijzen uit het oosten' staan niet met naam en toenaam in de 
Bijbel. 'Een perverse toevoeging', noemde de bisschop dat. 
 
Op 22 december 2000 werden de nieuwe ramen ingewijd in tegenwoordigheid van koningin 
Beatrix. 
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Over Jan Dibbets* 

Jan Dibbets (geboren in 1941) volgde een 
opleiding tot tekenleraar, vertrok 
vervolgens naar Londen, waar hij begon 
met het uitvoeren van conceptuele werken 
in parken, tuinen en op het strand. Zijn 
internationale doorbraak kwam met zijn 
'perspectiefcorrecties' in 1969. Daarin 
maakte hij met behulp van fotografie 
aanpassingen in de waarneming van 
simpele vormen, die hij tekende op vloeren, 
muren of uitzette in het gras of zand. Met 
het nauwgezet rangschikken van foto's 
binnen een werk maakte hij panorama's 
van door hemzelf aangepaste 
vergezichten, Dutch Horizons. Zijn werk 
werd in 1966 en 1967 in Amsterdam 
tentoongesteld door galerie Swart. 

Zijn internationale reputatie bracht hem 
opdrachten in het buitenland zoals het 
vervangen van 33 glas-in-loodramen in de 
kathedraal St. Louis in het Franse stadje Blois in 1992. Een jaar later voerde hij voor de 
Franse overheid Hommage à Arago uit. Dit is een reeks van 135 bronzen médaillons dwars 
door Parijs, langs de meridiaan van Parijs, als eerbetoon aan de Franse landmeetkundige 
François Arago (1786-1853). 

In de jaren '90 was Jan Dibbets 
tijdens een bezoek aan Tirana 
zo onder de indruk van de 
culturele armoede in Albanië als 
gevolg van het communistische 
tijdperk dat hij besloot zijn 
wereldwijde netwerk van 
kunstenaars aan te schrijven 
met het verzoek of zij een of 
meer kunstwerken van eigen 
hand wilden doneren ten gunste 
van Albanië. 57 kunstenaars 
gingen op dit verzoek in. Dibbets 
nam zelf verantwoordelijkheid 
voor het transport van deze 

collectie naar Tirana. In de collectie bevinden zich werken van o.a. Appel en Christo. Het 
duurde tot 2010 voor de Nationale kunstgalerie Tirana (Albanees: Galeria Kombëtare e 
Arteve) in staat was de collectie op verantwoorde wijze te exposeren. Op 21 oktober 2010 
ontving Dibbets in Tirana uit handen van de Albanese president Bamir Topi een hoge 
onderscheiding, de Mother Theresa Award, voor zijn culturele verdiensten voor Albanië. 

Tussen 1984 en 2004 onderichtte hij aan de kunstakademie van Düsseldorf. Eerder was hij 
begeleider aan de kunstopleiding Ateliers '63 in Haarlem. Jan Dibbets woont en werkt in 
Amsterdam. 
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