HET PAVILJOEN FREDERIK ZAAL ( 11-C N )
Dit curiosum, dat het verticale uitzicht op de Maas afsluit, is een juweeltje dat alle eclectische
verfijningen van de Eeuw van de Verlichting illustreert. Het werd gebouwd door Filip in 1775
voor zijn neef Frederik, de eerste hertog van Beaufort-Spontin. Het paviljoen was in 1785 het
centrum van een verlicht bal dat georganiseerd werd ter ere van Aartshertogin MarieChristine, landvoogdes van de Nederlanden.
Het interieur met pleisterwerk van de hand van de Italiaanse broers Moretti is uitgevoerd in
zuivere Lodewijk XVIde stijl. Het paviljoen draagt een koepel met Weens uitzicht
(Karlskirche) waarvan de lichtheid binnen afsteekt tegen de plompheid aan de buitenkant.

De centrale ruimte bevat
(1) Boven de inkomdeur : een leeuw die zijn tong uitsteekt om de slechte geesten te
verdrijven
(2) Tegenover de inkomdeur : jachtattributen vastgehouden door een leeuwenmuil, een
verwijzing naar Freya, Germaanse godin van de jacht en zuster van Freÿr.
(3) Langs beide kanten : twee verjongde oudjes die zich zo overdreven te goed hebben
gedaan aan een verjongingsbron dat zij niet alleen het gezicht en de huid van een baby
hebben gekregen maar dat zelfs hun benen veranderd zijn in vissenstaarten.
Boven de zijdeuren :
(4) Richting Dinant : twee kinderen die zich, na de afwerking van het paviljoen, op de drank
storten
(5) Richting Frankrijk : dezelfde kinderen die toch nog in staat waren hun werk te
ondertekenen met “Moretti fecit” (de Moretti’s hebben het gemaakt)

(6) In de koepel : de 3 Sint-jakobsschelpen van de Beaufort-Spontin met een valse hemel als
achtergrond.
(7) Tenslotte het tegelwerk in damebordmotief waarvoor het Gewest ons, omwille van zijn
kwetsbaarheid, bescherming heeft gevraagd.
(8) De brief van Leopold I aan baron de Rothchild, bouwheer van de spoorlijn Dinant-Givet
om hem te vragen de tuinen te sparen. Lees de laatste zin en stel u de vraag : Wie had, toen
reeds, de macht? De koning of de financier?
Dit document kan gedownload worden van
www.freyr.be/docs/guiding/dg—teksten-om-op-kasteel-freyr-rond-te-leiden.php

