
  

 

 

 

 

 

 

Welkom in het Kasteel-Observatiepost Abbadia ! 

 

U staat op het punt om de residentie te ontdekken van een uitzonderlijk 
personage : Antoine d’Abbadie (1810 Dublin-1897 Parijs). Als fervent 
reiziger was hij de eerste op Ethiopië in kaart te brengen na een verblijf 
van elf jaar in het land; als landmeetkundige en astronoom had hij 
bijvoorbeeld belangstelling voor de afwijkingen van de verticaal, het 
verschijnsel van microseismiciteit (kleine aardbevingen), de oorspring van 
de Nijl of het in kaart brengen van de hemel. In 1867 werd hij verkozen tot 
lid van de Académie des sciences, waarvan hij in 1892 president werd.  Hij 
was een vurige voorvechter van de Baskische taal en lag aan de basis van 
de eerste Baskische “jeux floraux” of bloemenspelen.   

Het kasteel is geïnspireerd op middeleeuwse voorbeelden en werd 
gebouwd tussen 1864 en 1884 volgens plannen van Eugène Viollet-le-Duc 
(1814-1879) met de hulp van zijn leerling en medewerker Edmond Duthoit 
(1837-1889).  

Het kasteel vermengt neogotische en oriëntaliserende stijlen en de rijkdom 
aan decoratie maakt het tot  een toonbeeld op het vlak van ornamentiek en 
polychromie. Het gebouw bestaat uit een centraal gedeelte van waaruit 
drie vleugels vertrekken die telkens voor een welbepaald doel waren 
bestemd: de noordwestvleugel was gewijd aan de studie, de oostvleugel 
diende als bidruimte en in de zuidvleugel werden bezoekers onthaald.  
Deze schikking zorgde enerzijds voor een maximum aan invallend zonlicht 
en een grote openheid naar de omliggende natuur en anderzijds voor een 
functionele afscheiding tussen de gerieflijke vertrekken en de 
dienstruimtes.   

Het gebouw, geklasseerd als historisch monument in 1984, werd 
gerestaureerd van 1997 tot 2007 en ontving in 2011 het label “Maison des 
Illustres”. Dit maakt het kasteel van Abbadia tot een uiterst fragiel 
monument. Wij vragen u dus om uw steentje bij te dragen tot de 
conservatie ervan door geen meubilair of textiel aan te raken en door niet 

 Measures of sanitary prevention: 

Thank you for coming to discover Antoine d’Abbadie and his 

mansion. For everyone’s safety, during your tour, thank you for: 

- Keeping your mask on your face 

- Not touching the collections, the walls and the bannisters 

- Respecting a 1 meter distance between the visitors 

- Being attentive to the rules given by the guides 

- Giving the priority to people who leave a room 

Enjoy your tour! 

 



te gaan steunen op structuren of constructies. Binnenin het kasteel werd 
er gekozen voor een sobere verlichting die overeenstemt de wijze van 
verlichting ten tijde van Antoine d'Abbadie. 

 

 

 

1. Onthaal (aan de buitenzijde) : 

Men komt het kasteel binnen via een portiek die zich 
bevindt in de hoek waar de twee haaks op elkaar 
staande vleugels samenkomen. In deze portiek bevindt 
zich de toegangspoort met daarboven een inscriptie in 
het Gaelic, gegraveerd in de steen : « Cent mille 
bienvenues » of « honderdduizend maal welkom ». 

 

2. De vestibule : 

Eenmaal voorbij de poort wordt de blik van de bezoeker 
overweldigd door het grote volume van de hall waarvan 
de muren geëmailleerd zijn met diepblauwe en 
goudgele lijnen op een zwarte achtergrond.  

De eretrap is versierd met een kleurrijk glas-in-loodraam. De decoratie toont de 
familiewapens en, in de spreukbanden, de leuzen : « Plus être que paraître »       
(“Meer zijn dan schijnen”) en « Ma foi et mon droit » (“Mijn geloof en mijn recht”). 
De irreële wereld van de fabeldieren siert de sokkels van de eretrap en herinnert 
aan het exotisch decor van schilden en dierenhorens uit Ethiopië.  Als u achter 
de eretrap de gang naar rechts neemt, dan begeeft u zich in de richting van het 
observatorium. 

 

3. Het observatorium : 

De ruimte doet groots en kaal aan, onder meer door de afwezigheid van enige 
vorm van decoratie.  De telescoop is opgesteld in een soort van nis of alkoof die 
afgebakend is door een spitsboog. Een openingssysteem voor de luiken aan de 
bovenzijde liet toe om de hemelas zichtbaar te maken (projectie van de 
plaatselijke meridiaan op het hemelgewelf) : vandaar de naam “meridiaankijker”. 
De astronoom, liggend op het bankje, kon aldus de sterren observeren tijdens 
hun doortocht door de meridiaancirkel. Door een lezing van de ring met 
schaalverdeling en van de tijd geregistreerd door de chronograaf bekwam men, 
na allerlei berekeningen, de exacte positie van de ster aan het hemelgewelf. Dit  
astrometrisch observatorium (studie van de positie der sterren op de hemelbol 
door middel van hoekmeting) was in gebruik van 1879 tot 1975, en vanaf begin 



20e eeuw trad de noeste arbeid van de astronomen van Abbadia op het 
voorplan van de internationale astronomie. Overeenkomstig de wens van 
Antoine d’Abbadie werd het bestuur van het observatorium van 1897 tot 1975, 
het jaar van de sluiting van het observatorium, toevertrouwd aan een priester 
« bevrijd van wereldse zorgen en stedelijke beslommeringen… ».  De 
astronomen van Abbadia vervaardigden in totaal 14 sterrencatalogi, goed voor 
bijna 50.000 sterren, in dit observatorium.   

Het observatorium van Abbadia is een uniek voorbeeld van een Europees 
decimaal observatorium in de geschiedenis van de wetenschap. Als fervent 
voorstander van een decimaal meetsysteem maakte Antoine d'Abbadie gebruik 
van klokken met 400 400 onderverdelingen per dag en mat hij de hoeken in 
graden. Dit gebruik van het decimaal systeem vereenvoudigde de metingen en 
berekeningen en zorgde voor een hoger rendement tijdens de astronomische 
werkzaamheden.  

Tegenover de deur bemerken we een transparante toren. 

Antoine d’Abbadie was onder andere sterk geboeid door de afwijkingen van de 
verticaal en door het fenomeen van microseismiciteit. Teneinde te komen tot 
betere resultaten op het vlak van observatie ontwierp hij een instrument, 
genaamd « Nadirane ». Deze betonnen toren werd na zijn dood afgebroken en 
de l’Académie des sciences heeft ervoor gekozen om een moderne versie van 
de Nadirane weer op te bouwen, degene die u nu voor u ziet.  De groene 
laserstraal die doorheen de centrale buis gaat is een belichaming van het 
schietlood dat aanvankelijk werd gebruikt voor het weergeven van de 
plaatselijke verticaal. Met deze nieuwe opstelling wenste de Académie des 
sciences eer te bewijzen aan het wetenschappelijke werk van Antoine 
d’Abbadie. 

Wanneer u weer naar buiten gaat, neem dan de trap van de donjon (rechts van 
de uitgang van het observatorium) om u naar de 1e verdieping te begeven. U 
komt dan terecht in de bibliotheek. 

4. De bibliotheek: 

De bibliotheek bevindt zich in het hart van het 
kasteel. Dit was een ruimte voorbehouden voor 
arbeid en reflectie en is staat symbool voor de 
eclectische geest van Antoine d’Abbadie. De 
boekenrekken zijn omzoomd met een 
gaanderij uit kastanjehout. Deze wordt 
ondersteund door gietijzeren sokkels met grote 
bouten die een voorafspiegeling vormen van 
de Art Nouveau. De persoonlijke collectie van 
Antoine d’Abbadie bevindt zich nu in het 
bovenste gedeelte. Deze collectie bestaat uit 



wetenschappelijke en literaire werken.  

Toen Antoine d’Abbadie zijn kasteel aan de Académie des Sciences schonk, in 
1896, telde deze bibliotheek meer dan 10.000  volumes, waaronder meer dan 
960 werken in het Baskisch en 234 schitterende Bijbelse en literaire 
manuscripten, geschreven in het Ge’ez, de liturgische taal van Ethiopië, en 
momenteel in consignatie gegeven aan de Bibliothèque Nationale, waar zij het 
grootste deel uitmaken van de Ethiopische verzameling. 

In het benedengedeelte vindt men astronomische publicaties die, samen met de 
rekenmachines op de tafel, getuigen van de activiteit van het voormalige 
observatorium. Geschilderde opschriften op de balken, geschreven in het 
Baskisch, nodigen uit tot arbeid en tot wijsheid, zoals: « Reste avec Dieu et Dieu 
restera avec toi » (« Blijf bij God en God zal bij U blijven »), « N’importe quel 
buisson a son ombre » (« Ieder bosje heeft zijn schaduw »), of nog  « Un fou est 
suffisant pour jeter un bloc de pierre dans un puits, il faut six sages pour l’en 
sortir » (« Eén gek volstaat om een steen in een put te gooien maar er zijn zes 
wijzen nodig om de steen er weer uit te halen») . Bij de schouw zien we een foto 
uit 1907 van een wetenschappelijke ploeg met op de voorgrond de abt  
Verschaffel, de eerste bestuurder die Antoine d'Abbadie opvolgde na zijn dood. 

 

Bij het buitengaan van de bibliotheek neemt u de gang naar links om u te 
begeven naar de kamer van Virginie, de echtgenote van Antoine d’Abbadie. 

 

5. De kamer van Virginie : 

Deze kamer bevindt zich in de oostvleugel en geniet dus van een bevoorrechte  
oriëntatie. Het gepatineerde en donkere meubilair gaat goed samen met het 
blauw van de draperieën en de met Indische zijde beklede muren. In het 
midden, een zwarte marmeren schouw met een windhonden in bas-reliëf, als 
symbolen van de echtelijke trouw.  
Boven de open haard een 
inscriptie in het Latijn : « Ik 
verwarm, maar ik brand, maar ik 
dood ». Op de schouw bevindt zich 
een mooie spiegel uit afgeschuind 
glas met aan beide zijden de 
portretten van beide echtgenoten. 
De decoratie van dit kleine vertrek 
wordt vervolledigd door verzen van 
Schiller, een Duits dichter (1759-
1805), die de vloerbalken sieren.  
« Drievoudig is de gang der tijden. 
Aarzelend en raadselachtig komt 



de toekomst ons tegemoet. Snel als een pijl vervliegt het heden. Eeuwig en 
onveranderlijk blijft het verleden achter. » 

6. De Eretrap : 

« Dat een dienstbare hand diegene die onder dit dak komt moge verwelkomen 
in een geest van vriendelijkheid. Gast die de drempel van mijn huis binnenkomt, 
gegroet ! Dat de uren snel mogen voorbijgaan en dat dit huis u geluk moge 
brengen ! », is wat men langs de trap kan lezen in het Latijn. 

De muurschilderingen rondom u roepen een beeld van Ethiopië op. 
Vertrekkende van het glas-in-loodraam zien we in wijzerzin:   

 Iemand die vraagt om asiel aan de ingang van een 
toevluchtsoord door op een steen (fonoliet) te kloppen,  

 Vrouwen bij de voorbereiding van injehra, de traditionele platte 
koek die dient als basisvoedsel in Ethiopië,  

 De maaltijd van een koning (ràs)  (zijn slaaf proeft de schotels 
voor),  

 Een spreker van het Oromo-parlement zet zijn woorden kracht 
bij door middel van een zweepslag, 

 Een Ethiopische school waar spijbelende kinderen zijn 
vastgeketend,  

 Het vertrek van een officier 
die zijn oorlogskreet laat 
horen alvorens strijd te 
leveren en,  

 Een orthodoxe religieuze 
stoet,  de Timkat, ook 
bekend als ‘Epifanie’, ter 
herdenking van  de doop 
van Christus in de Jordaan 
Johannes de Doper. 

 

In het midden van de vestibule, dewelke de trap in het licht doet baden,  valt 
ons oog op de dominerende aanwezigheid van het beeld van Abdullah, een 
jonge Ethiopiër die Antoine d’Abbadie had vergezeld van zijn geboorteland 
naar Frankrijk en aan een tragisch einde kwam tijdens de Commune van 
Parijs in 1871. 

 

 



7. De kamer van Ethiopië : 

Boven de ingangsdeur zien we de leeuw van Juda, het embleem van Ethiopië 
en symbool voor de christelijke traditie van het land, omringd door rietstengels 
(een heilige plant in Afrika).  

Een indrukwekkende bloemencompositie alsook de monogrammen van Antoine 
en Virginie zijn geschilderd op de kap van de schoorsteen waarvan de mantel is 
versierd met een slingeruurwerk met geëmailleerde wijzerplaat.  Op de mantel 
van de schouw bemerken we een gebeeldhouwde inscriptie in het Amharisch: 
« Draai om, draai om, je keert terug naar huis ; leef, leef, je komt terug naar de 
aarde ». 

 

8. De kamer van Jeruzalem : 

De decoratie van deze kamer wordt gedomineerd door het thema van de Heilige 
Stad, waarvan het plan is nagebootst op de schoorsteenmantel. De 
druiventrossen rondom deze compositie staan symbool voor het bloed van 
Christus en wijzen erop dat de afgebeelde stad het Hemelse Jeruzalem is.   De 
schoorsteentablet is versierd met een slagzin : « Que Ta pensée comme la 
flamme monte toujours » (« Moge uw denken, net als de vlam, altijd stijgen»). 
De decoratie van de muren die zijn bekleed met beschilderd doek verwijst naar 
de triomfantelijke intocht van Christus in Jeruzalem  (palmtakken). Ook de 
attributen van de pelgrim (staf, kalebas en Sint-Jacobs-     schelpen) zijn te zien 
op het geschilderde doek. Boven de deuren, het blazoen van de ridders van 
Saint Sépulcre, bestaande uit een groot rood kruis gekantonneerd met vier 
kleinere kruisen die staan voor de vijf wonden van Christus aan het kruis. 

 
9. De torenkamer : 

Zeer lang dacht men dat deze kamer door Antoine d’Abbadie de 
« keizerskamer » werd genoemd omdat hij Prins Louis Napoleon in 1836 voor 
het eerst had ontmoet vóór hij President van de Republiek werd alvorens Keizer 
te worden. Hij had aan Antoine d’Abbadie beloofd dat hij de « laatste steen van 
het kasteel » zou komen leggen… Enkele jaren later gingen hun politieke wegen 
echter uiteen en hun vriendschap leed daaronder.  
 

Stukken uit de archieven tonen aan dat “torenkamer” de echte naam was die 
aan deze kamer werd gegeven door Antoine d’Abbadie.  

De schouw, geïnspireerd op een voorbeeld uit de XVIe eeuw, is opgesmukt met 
een houten beeld dat de patroonheilige van Antoine d’Abbadie uitbeeldt : Sint 
Antonius de Grote (de kluizenaar), die zich op zeer jonge leeftijd terugtrok in de 
woestijn in Boven-Egypte om er in eenzaamheid te leven. Hij wordt afgebeeld 
als een gebaarde en uitgemergelde ouderling, gekleed in een ruw wollen kleed 
met kap. Op de schoorsteenmantel kan men enkele verzen in het Engels lezen, 



waarvan de vertaling luidt als volgt: « Ver van de afmattende beslommeringen 
des levens, ver van de wereldse zorgen, in alle eenzaamheid bevalt het me 
beter, de Heremiet roept u bij zijn cel ».  

Het meubilair van deze kamer, opgevat in flamboyant gotische stijl, is 
onafscheidelijk verbonden met de ruimte waarvoor het werd ontworpen en 
vormt één geheel met de architecturale decoratie waar het deel van uitmaakt. 
Het met elkaar doen samenvallen van architectuur en decoratie is één van de 
hoofdkenmerken van de latere Art Nouveau. 

 

Gelieve bij het verlaten van dit vertrek 
een blik te werpen op de wenteltrap die 
doorloopt tot in de top van de toren. Daar 
ziet u een schildering van een ster in 
oosterse stijl met 8 armen. Deze trap 
leidde oorspronkelijk naar de verdieping 
van het huispersoneel. 

 

 

Begeef u terug naar het gelijkvloers. Na de trap neemt u de gang naar rechts 
waar de ontvangstvertrekken zich bevinden (opgelet voor de trede aan het 
begin van gang). 

 

10. De eetkamer : 

Deze ruimte is gelambriseerd tot op halve hoogte en behangen met grote 
panelen van buffelleder omkaderd met stroken groen velours.  

De meubels werden getekend door Edmond Duthoit en vervaardigd door de 
Renaissance-ateliers van de gebroeders Lövinson te Berlijn. Het buffet in lichte 
was bestemd voor het opbergen van het vaatwerk : faïence uit Gien, versierd 
met de ineengevlochten van Abbadia. De deuren waren versierd met motieven 
van gevouwen servetten of handdoeken. Een ovalen ingelegde uitschuifbare 
tafel neemt het midden van het vertrek in. De stoelen zijn bekleed met groen 
velours en dragen op hun rug een Ethiopische geborduurde letter.  Wanneer 
men ze in de juiste volgorde plaatst, vormen ze de volgende zin: « Puisse-t-il 
autour de cette table ne jamais se trouver de traître » ( “Moge er rond deze tafel 
nooit een verrader plaatsnemen” ). 

Aan beide zijden van het buffet geven twee deuren uit op de dienstruimte waar 
een schotellift in verbinding stond met de keuken in de kelderverdieping.  



De schoorsteen is uitgevoerd in eik en heeft een mantel die luxueus versierd is 
met plantenmotieven. Onderaan ziet men een korte Ethiopische spreuk: « Ik 
geef me zonder me te verlagen ». 

 

11.  Het Groot Salon.  

Deze grote ronde ruimte bevindt zich in de zuidelijke toren. De muren, 
gelambriseerd tot op halve hoogte, zijn in het blauw geschilderd en zijn bezaaid 
met de vergulde monogrammen A en V, in Gotisch lettertype.   

De schoorsteen vormt het voornaamste ornament van dit salon. Zij is gebouwd 
uit steen van Angoulême naar een ontwerp van Duthoit en doet denken aan de 
middeleeuwse interieurs. In het midden van de schoorsteenkap bemerkt men 
het blazoen van Antoine d’Abbadie, met zijn leuze : « Plus être que paraître » in 
de spreukband, maar ook een versiering gebaseerd op het thema van de 
pelgrimstocht naar Sint Jacob van Compostela. Op de schoorsteenmantel is een 
citaat in het Latijn gebeiteld: « Het leven vervliegt als rook. » 

Onder de meubelen die Antoine d’Abbadie meebracht van zijn reizen of die hij 
verwierf tijdens de Wereldtentoonstelling van 1867 bemerkt men rechts een 
imposante kast uit lak. Gestileerde klavermotieven die dominant aanwezig zijn in 
deze ruimte herinneren aan de Ierse afkomst van Antoine d’Abbadie. Verzen 
van de Engelse dichter Buchanan, geschreven op de balken, zetten aan tot 
kalmte, stilte en dromen. 

  

Nu gaat u terug naar de ingangsvestibule. 

 

12.  Het Arabisch Salon : 

               (in de vestibule) 

Hier, in dit kleine salon, ontving Virginie d’Abbadie haar 
meest intieme gasten. Vóór en aan beide zijden van de 
schoorsteen bevinden zich een aantal Ethiopische 
siervoorwerpen. De muren zijn behangen met textiel dat 
bedrukt is met een plantendecor. Boven de divan, in een 
nis,  bemerkt men prachtig gekalligrafeerde Arabische 
spreekwoorden op een rode achtergrond, zoals « De 
naald kleedt heel de wereld en zelf blijft zij naakt » of ook 
« De verdienste komt toe aan degene die begint, zelfs 
als degene die voortzet het beter zou doen ». 

Gaat u nu verder naar de laatste vleugel van uw bezoek, 
namelijk de oostvleugel. 



 

13. De Erekamer : 

Deze kamer was voorbehouden voor de 
genodigden.  

De muren zijn bekleed met grote panelen uit 
opgespannen en beschilderd doek, versierd 
met rozetten met Arabische kalligrafie.  

Het bed met baldakijn draagt de volgende 
inscriptie in Oudfrans: « Doux sommeil, 
songes dorés, à qui repose céans, joyeux 
réveil, matinée propice » (« Zoete slaap, 
gulden gedachten, aan wie hier rust, 
vreugdevolle slaap en voorspoedige 
ochtend »).  

De schoorsteen is bekleed met tegels in gele 
majolica en turkooisblauw; op de bodem van de betegeling kan men het 
volgende Arabische spreekwoord lezen: « Gooi geen stenen in de put waarvan 
u het water drinkt ». 

 

14. De kapel : 

De versiering van deze kapel draagt de stempel van Duthoit en is duidelijk 
beïnvloed door zijn voorkeur voor Siciliaanse of Oosterse kunst.  Het schip, een 
grote rechthoekige ruimte die oorspronkelijk was voorzien om de landbouwers 
van het domein te ontvangen, wordt overspannen door een prachtig gebinte met 
bogen die een plafond uit beschilderd hout ondersteunen. De muren van het 
schip zijn versierd met rode drapering in trompe l’oeil en dragen het monogram 
‘S.A.’  (Sint Antonius de Grote). 

Het nar het oosten gerichte koor baadt in een zacht licht dat wordt gedempt 
door drie glas-in-loodramen met in het midden een voorstelling van « De 
bespotting van Christus », geflankeerd door de Kerkvaders, de Heilige Thomas 
van Aquino aan de linkerkant en Sint Augustinus aan de rechterkant. Antoine en 
Virginie rusten in vrede, onder het altaar, in een crypte. Antoine overleed op 19 
maart 1897, op de gezegende leeftijd van 87 jaar ; Virginie stierf op 1 maart 
1901 op de leeftijd van 73 jaar.  

Achterin de kapel wordt men eraan herinnerd dat deze plaats gewijd is aan Sint 
Antonius de Kluizenaar, de beschermheilige van de eigenaar. In het midden 
bevindt zich een tribune die in verbinding stond met Virginie’s kamer, waardoor 
zij zich makkelijk kon terugtrekken vóór het altaar.  

 



15.  Het experiment met de gaten : 

Een ongewoon detail zal de bezoeker plezieren : een reeks gaten in de muren 
van de donjon ter hoogte van de vestibule. Dit zijn de sporen van één van de 
experimenten verricht door Antoine d’Abbadie in zijn kasteel-observatorium.  Dit 
experiment, dat tot doel had de atmosferische refractie van het licht te 
bestuderen, was door hem reeds bedacht voordat er met de bouw van het 
kasteel werd begonnen. Het is zo dat Antoine d’Abbadie wou kunnen 
beschikken over een telescoop die lang genoeg was om ook zeer geringe 
hoekafwijkingen te kunnen meten. Zodoende besloot hij om de structuur van het 
kasteel zelf te gebruiken als ondersteuning voor een telescoop die continu  
gericht zou zijn naar de top van de Larrun. Dit experiment mislukte en rond het 
laatste gat, onder de portiek, liet hij de volgende woorden in het Baskisch 
graveren : « Ez ikusi, Ez ikasi » (« Ik heb niets gezien, ik heb niets geleerd »). 

 

 

Het team van het Kasteel-observatorium van  
Abbadia 
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14 : Kapel 


