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Inleiding

Deze	brochure	is	de	tweede	in	een	reeks	erfgoedpublicaties	die	zowel	het	materiële	als	het	im-
materiële	erfgoed	van	onze	gemeente	voor	het	voetlicht	willen	brengen.		Naar	aanleiding	van	
de	restauratie	van	de	kerk	van	Bekegem	verscheen	een	eerste	deel.		Nu	ook	de	Ichtegemse	
kerk	is	gerestaureerd,	ligt	een	brochure	over	deze	belangrijke	Romaanse	kerk	voor	de	hand.		
We	nemen	de	lezer	mee	door	acht	eeuwen	bouwgeschiedenis	en	kijken	nog	even	verder	ach-
terom	naar	de	voorgeschiedenis	van	de	Romaanse	kerk.		Het	is	niet	de	bedoeling	om	in	deze	
brochure	oorspronkelijk	wetenschappelijk	werk	aan	de	man	te	brengen,	wel	een	stand	van	het	
onderzoek	op	vandaag.

West-Vlaanderen	neemt	in	de	Romaanse	kunst	niet	bepaald	een	voortrekkersrol	in.		Behalve	
een	aantal	grotere	bouwwerken	die	zich	vooral	in	de	toenmalige	stedelijke	contexten	bevinden,	
hinken	we	achterop	tegenover	de	grote	stromingen	van	het	Romaans.		De	grote	stromingen,	
Rijn-en	Maasland,	Île	de	France	en	Normandië,	kenden	al	een	bloei	in	de	elfde	eeuw.	Die	bloei	
zou	zich	doorzetten	in	de	twaalfde	eeuw	en	zou	in	de	dertiende	eeuw	in	Frankrijk	al	aanleiding	
geven	tot	het	ontstaan	van	de	vroege	gotiek.		Bij	ons	verschijnen	de	eerste	Romaanse	kerken	
kennelijk	pas	naar	het	einde	van	de	elfde	eeuw	toe	en	kent	het	plattelandsromaans	pas	een	
bloei	in	de	dertiende	eeuw.

Stilistisch	wordt	het	Romaans	in	West-Vlaanderen	niet	zozeer	bepaald	door	de	Duitse	of	Nor-
mandische	stijl,	maar	sluiten	we	via	Noord-Frankrijk	eerder	aan	bij	de	Franse	 invloedssfeer.		
Binnen	West-Vlaanderen	 tekenen	 zich	 nog	 een	 tweetal	 subgroepen	 af.	 	 Die	 profileren	 zich	
zowel	door	materiaalgebruik	als	door	stijlkenmerken.		De	zuidelijke	groep	gebruikt	grotere	blok-
ken	donker	verkleurende	ijzerzandsteen	uit	de	Zuid-Vlaamse	heuvels,	gemengd	met	heel	wat	
elementen	uit	Doornikse	blauwsteen	en	kalksteen	terwijl	de	noordelijke	groep,	waar	ook	Ichte-
gem	deel	van	uitmaakt,	zich	tevreden	moet	stellen	met	lokale	ijzerzandsteen	uit	de	plaatselijke	
panesiliaanlagen.		Deze	kleinere,	onregelmatige	stukken	zorgen	ervoor	dat	het	metselwerk	een	
wild	verband	vertoont.		Ook	in	de	vorm	van	de	torens	blijkt	deze	indeling	zich	door	te	zetten.		
De	zuidelijke	groep	kiest	consequent	voor	vierkante	torens,	in	de	noordelijke	groep	blijkt	er	een	
duidelijke	voorkeur	te	bestaan	voor	de	achthoekige	toren.

Vergeleken	met	de	andere	ons	nog	bekende	Romaanse	kerken	uit	West-Vlaanderen	blijkt	Ichte-
gem	een	schoolvoorbeeld	te	zijn	van	het	West-Vlaamse	plattelandsromaans.		Het	is	een	kruis-
kerk	(vorm	van	een	Latijns	kruis)	met	een	achthoekige	vieringtoren	(een	toren	over	de	kruising	
tussen	middenschip/koor	en	dwarsbeuk/transept).	Enkel	door	de	grootte	van	het	transept	blijkt	
het	een	beetje	een	buitenbeentje,	maar	voor	de	rest	kan	de	kerk	perfect	geplaatst	worden	bin-
nen	de	“Brugse”	groep	van	Romaanse	plattelandskerken	in	de	Franse	invloedssfeer.
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De ontwikkeling van het kerkgebouw
 

De eerste kerk(en)

Merovingische periode – 
de tijd van de domaniale Eigenkirchen

Ichtegem	 lag	 in	 de	 Romeinse	 periode	 niet	
ver	van	de	Romeinse	Steenstraat,	die	 langs	
Wijnendale	en	over	de	Ruidenberg	 loopt,	en	
op	 de	 Brugse	 Heirweg	 die	 Brugge	 verbond	
met	Beerst.		Het	is	dus	niet	onmogelijk	dat	in	
de	omgeving	van	het	centrum	van	 Ichtegem	
Romeinse	aanwezigheid	zou	kunnen	worden	
vastgesteld.	 	Zeker	 is	dat	vanaf	de	Merovin-
gische	periode	Koekelare	 fungeerde	als	een	
villa,	een	centrale	agrarische	en	bestuurseen-
heid,	 waaronder	 ook	 dorpen	 als	 Ichtegem,	
Eernegem,	Bovekerke	en	Aartrijke	een	plaats	
kregen.	 	 Kerstening	 vond	 doorgaans	 vanuit	
deze	 meer	 centraal	 gelegen	 kernen	 plaats.		
We	merken	bijvoorbeeld	op	dat	verschillende	
patroniemen	 (Martinus	 in	 Koekelare,	Michiel	
in	Ichtegem,	Andreas	in	Aartrijke,	…)	effectief	
verwijzen	 naar	 vroege	 vormen	 van	 kerste-
ning.	 	 In	onze	gewesten	vond	deze	christia-
nisering	 vooral	 plaats	 in	 de	 loop	 van	de	 ze-
vende	eeuw,	onder	 invloed	van	bisschoppen	
als	Audomarus	(+	670),	Amandus	(+	680)	en	
Eligius	(+	660).		De	kerken	die	op	deze	wijze	
werden	opgericht	bleven	in	handen	van	de	lo-
kale	heren	op	wiens	gronden	dit	gebeurde	(Ei-
genkirchen).	Over	het	algemeen	startten	ker-
ken	als	kleine	private	kapellen	op	het	domein	
van	 de	 grootgrondbezitter.	 De	 kapel	 kreeg	
een	 plaats	 tussen	 de	 nutsgebouwen	 op	 het	
neerhof,	terwijl	de	woning	van	de	heer	op	het	
opperhof	werd	opgetrokken.		Het	geheel	werd	
meestal	door	een	achtvormige	gracht	omge-
ven.	Een	mooi	voorbeeld	van	een	dergelijke	
opstelling	is	de	kerk	en	Hoge	Andjoen	te	Wer-
ken.	Alle	rechten	bleven	in	handen	van	deze	
heren,	dikwijls	waren	de	priesters	 lijfeigenen	
van	 deze	 grondbezitters.	 	 Momenteel	 bezit-
ten	we	in	Ichtegem	geen	materiële	resten	die	
expliciet	 naar	 deze	 periode	 verwijzen.	 	 Een	
kerkje	of	kapel	was	 in	deze	periode	meestal	
een	 eenvoudig	 houten	 bouwsel,	 tenzij	 er	 in	
de	onmiddellijke	omgeving	resten	van	stenen	
Romeinse	bouwsels	aanwezig	waren	die	als	
bouwmateriaal	konden	dienen.

Karolingische periode – 
ontwikkeling van het tiendensysteem
en invloed van de Vlaamse graven

Uiteindelijk	 kwamen	 de	 rechten	 op	 deze	
kerken	 (altaren)	 terecht	 bij	 de	 grote	 Noord-
Franse	 abdijen	 van	 Sithiu	 (Sint-Bertijns	 in	
Saint-Omer)	 en	 Elnone	 (Sint-Amands	 in	
Saint-Amand-les-Eaux).	 Sint-Amands	 kreeg	
vaste	voet	 in	de	villa	Koekelare	door	schen-
king	 van	 het	 voormalige	 kroondomein	 in	 de	
8ste	eeuw	(bevestigd	door	Lodewijk	de	Vrome	
in	822).		Ichtegem	was	op	dat	ogenblik	waar-
schijnlijk	een	van	de	parochies	binnen	de	villa	
Koekelare.	Omstreeks	 765	 voerde	 Pepijn	 III	
het	tiendensysteem	in.		Van	alle	opbrengsten	
diende	 een	 tiende	 deel	 aan	 de	 kerk	 te	wor-
den	afgestaan.	 	De	gevolgen	hiervan	waren	
dat	er	een	afbakening	van	de	grenzen	van	de	
parochies	nodig	was	om	precies	te	weten	wie	
welke	 tienden	 aan	 welke	 kerk	 moest	 afdra-
gen.		We	zien	dan	ook	dat	dit	vaste	vorm	aan-
neemt	onder	het	bestuur	van	Karel	de	Grote	
in	de	tweede	helft	van	de	achtste	eeuw.		Op	
dat	moment	dienden	de	parochies,	en	daar-
mee	 samengaand	de	 dorpen	 ook	 hun	 vaste	
naam	 mee	 te	 krijgen.	 	 Daarvoor	 baseerde	
men	zich	op	het	patroniem	van	de	kerk	voor	
de	kerkelijke	en	het	eponiem	van	de	leidende	
familie	voor	de	burgerlijke	benaming.		De	Sint-
Michielsparochie	en	de	woning	van	de	lieden	
van	 Hihto	 (Hihtingaheim)	 waren	 definitieve	
benamingen	 geworden	 voor	 ons	 dorp.	 Door	
de	opvolgers	van	Karel	de	Grote	werd	tevens	
bepaald	dat	een	parochie	ook	in	zijn	eigen	on-
derhoud	moest	kunnen	voorzien	door	de	uit-
bating	van	minstens	één	hoeve	(mansus)	van	
een	bepaalde	 grootte.	 	We	 kennen	 in	 Ichte-
gem	deze	hoeve	nog	steeds	in	de	jaren	1600	
onder	de	naam	“Casse	Passe”.

Na	879/880	hebben	de	Noord-Franse	abdijen	
zo	 sterk	 te	 lijden	 gehad	 onder	 de	 aanvallen	
van	de	Noormannen	dat	zij	dit	slechts	moei-
zaam	 te	 boven	 komen.	 	De	 opkomende	 dy-
nastie	van	de	graven	van	Vlaanderen	slaagt	
er	 in	 zowel	 de	 gronden	 als	 het	 bestuur	 van	
deze	abdijen	voor	het	overgrote	deel	 in	han-
den	 te	 krijgen.	 	 Voornamelijk	 Boudewijn	 de	
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Kale	 en	 Arnulf	 I	 bleken	 meesters	 te	 zijn	 in	
het	voeren	van	een	dergelijke	politiek.		Nu	is	
het	uiteindelijk	ook	dezelfde	Arnulf	die	vanaf	
het	 midden	 van	 de	 10de	 eeuw	 met	 behulp	
van	 het	 bisdom	 Doornik-Noyon	 en	 het	 bis-
dom	Kamerijk	de	grote	abdijen	geleidelijk	aan	
in	hun	waardigheid	herstelt.	 	 In	1026	vinden	
we	dan	ook	de	eerste	akte	terug	waarin	Ich-
tegem	wordt	vernoemd.		Bisschop	Harduinus	
van	Doornik	schenkt	de	altaren	van	Ichtegem,	
Ettelgem,	Westkerke	en	Roksem	aan	Roderi-
cus,	37ste	abt	van	Sint-Bertijns.	Pas	in	1559	
werd	 de	 kerk	 uit	 het	 bezit	 van	 Sint-Bertijns	
gehaald	en	toegevoegd	aan	het	nieuw	opge-
richte	bisdom	Brugge.

Van	 een	 laat-Karolingisch	 kerkgebouw	 uit	
deze	 periode	 hebben	 we	 geen	 enkel	 spoor.	
Kerk,	kerkhof	en	pastorie	vormden	één	geheel	
en	waren	tot	in	de	late	middeleeuwen	volledig	
omwald	(aansluitend	op	de	Blekerijbeek).		De	
toegang	gebeurde	via	een	brug	over	de	wal	
aan	 de	 westzijde	 van	 de	 kerk	 (waar	 tevens	
de	ingang	lag).		Mogelijkerwijze	verwijst	deze	
situatie	nog	naar	de	oorspronkelijke	domani-
ale	inplanting,	waarbij	een	achtvormige	gracht	
opper-	en	neerhof	omsloot.

De laat-Romaanse kerk
(13de eeuw)

We	weten	niet	precies	wanneer	de	kerk	waar-
van	 de	 laatromaanse	 resten	 nu	 nog	 van	 te	
zien	 zijn	 is	 gebouwd.	 	 Dikwijls	 wordt	 hierbij	
verwezen	naar	de	12de	–	13de	eeuw.		Bron-
nen	 zijn	 hierover	 niet	 bekend,	 maar	 weten-
schappers	lijken	het	er	over	eens	te	zijn	dat	de	
Romaanse	bouwkunst	op	het	West-Vlaamse	
platteland	een	fenomeen	van	het	midden	van	
de	 13de	 eeuw	 zou	 zijn.	 	 Dit	 oorspronkelijke	
gebouw	was	een	kruiskerk	met	 vieringtoren,	
volledig	 opgetrokken	 uit	 lokale	 Panesiliaan	
veldsteen	onder	zadeldak.

•	Huidige	 ingang	 van	 de	 kerk	 was	 het	 oor-
spronkelijke	Romaanse	 koor,	 waarschijnlijk	
rechtlijnig	 afgesloten,	 hoewel	 aanwijzingen	
bestaan	 van	 een	 halfronde	 apsis.	 	 Het	 is	
echter	niet	duidelijk	of	deze	uit	de	Romaan-
se	 periode	 dateerde.	 	 Het	 dak	 volgde	 de	
schuining	die	nog	zichtbaar	is	in	de	aanwezi-
ge	blindnis.		Deze	bestaat	uit	twee	driehoe-
kige	velden	van	elkaar	gescheiden	door	een	
rechthoekige	middenpartij,	versierd	met	drie	
halfzuilen	voorzien	van	kapiteel	en	voetstuk.				
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	 Het	kleine	romaanse	venster	dat	onder	deze	
blindnis	 prijkt	 (met	 brandglas	 van	 Sint-Mi-
chiel)	is	niet	oorspronkelijk,	maar	werd	er	bij	
de	verbouwing	door	architect	Allaert	in	1930	
in	aangebracht,	net	als	de	twee	rondbogige	
kleine	 vensters	 in	 de	 beide	 zijkanten	 van	
dit	 toenmalige	koor.	Voor	deze	verbouwing	
waren	 deze	 vensters	 veel	 groter,	 vergelijk-
baar	met	de	rondboogvensters	die	nu	in	de	
transeptarmen	 nog	 te	 zien	 zijn	 (maar	 door	
Allaert	 sterk	 gerestaureerd	 zijn).	Dit	 is	 dui-
delijk	 te	 zien	 op	 foto’s	 van	 voor	 de	Eerste	
Wereldoorlog.		Ze	worden	aan	de	binnenzij-
de	door	romaanse	blindnissen	omlijst.	 	Het	
rondboogportaal	werd	in	de	buitenmuur	pas	
ingebracht	 in	1844,	 toen	de	 ingang	van	de	
kerk	werd	verlegd	van	het	westen	naar	het	
oosten.	 	Op	 dat	 ogenblik	 bestond	 de	 dub-
bele	 deur	 echter	 nog	 uit	 een	 eenvoudige	
rechthoekige	panelen	en	was	er	op	de	bui-
tengevel	nog	sprake	van	twee	sierlijsten,	de	
bovenste	recht,	de	onderste	met	een	rond-
boog	die	plaats	liet	voor	een	timpaan	boven	
de	ingangsdeur.

•	Het	 transept	 heeft	 een	 licht	 trapeziumvor-
mig	 grondvlak	 dat	 vooral	 in	 de	 noordelijke	
dwarsbeukarm	duidelijk	 is	en	versmalt	een	
klein	 beetje	 naar	 de	 beuken	 toe.	 	De	 oos-
telijke	 binnenmuren	 zijn	 onderverdeeld	 in	
drie	 grote	 blindnissen	 waarvan	 de	 bogen	
steunen	 op	 halfzuilen	met	 kapiteel.	 	 In	 de	
noordelijke	 transeptarm	wordt	 deze	 versie-
ring	 doorbroken	 door	 een	 later	 ingevoegd	
spitsboogvenster,	 in	 de	 zuidelijke	 arm	 van	
het	 transept	 is	 de	 versiering	wel	 intact	 ge-
bleven.		Tegen	deze	muren	moeten	de	zijal-
taren	hebben	gestaan.		Of	die	ook	al	in	deze	
periode	aan	OLV	en	Sint-Sebastiaan	waren	
toegewijd,	weten	we	niet.	Kennelijk	waren	er	
tussen	de	transeptarmen	en	het	koor	geen	
kleine	aanbouwen	voorzien	als	sacristie	en	
nutsgebouw.	 	De	overgang	tussen	de	tran-
septarmen	en	de	zijbeuken	vond	eveneens	
plaats	 door	 middel	 van	 rondbogen,	 verge-
lijkbaar	met	de	bogen	die	de	transeptarmen	
met	de	toerenvoet	verbinden.

•	De	 achthoekige	 vieringtoren	 is	 nog	 altijd	
zichtbaar.		De	overgang	van	de	vierkante	on-
derbouw	van	de	vieringtoren	naar	de	achtzij-
dige	verdieping	verloopt	via	versneden	hoe-

ken	 telkens	afgedekt	met	 de	helft	 van	een	
vierkante	piramide.	Hoe	de	oorspronkelijke	
torenspits	er	heeft	uit	gezien,	weten	we	mo-
menteel	niet.		Het	lijkt	er	op	dat	het	gemetste	
gedeelte	niet	veel	hoger	kwam	dan	de	nok	
van	schip,	transept	en	koor,	die	op	dat	ogen-
blik	een	gelijke	hoogte	bezaten.		Daarop	kan	
onmiddellijk	een	achthoekig	dak	zijn	aange-
bracht,	maar	 kan	er	 evengoed	een	houten	
verdieping	zijn	opgetrokken	zoals	iconogra-
fisch	materiaal	uit	de	achttiende	en	vroege	
negentiende	eeuw	laat	zien.		Een	dergelijke	
toren	figureert	nog	op	de	 tekening	van	Se-
rafijn	 Vermote,	 maar	 is	 in	 een	 Romaanse	
vormgeving	 niet	 logisch.	 	 Een	 torenspits	
vergelijkbaar	met	de	huidige,	maar	geplaatst	
onmiddellijk	op	de	originele	onderbouw	lijkt	
veel	 meer	 voor	 de	 hand	 liggend.	 	 Ondui-
delijk	 is	 de	 functie	 van	 de	 vier	 vensters	 of	
doorgangen	die	 in	de	vierkante	onderbouw	
van	 de	 toren	 aanwezig	 zijn,	maar	 zich	 be-
neden	de	nok	van	de	aansluitende	volumes	
bevinden	en	aldus	binnen,	boven	de	vlakke	
zolderingen,	in	transeptarmen,	koor	en	schip	
zouden	uitkomen.		Of	moeten	we	ons	in	de	
oorspronkelijke	 periode	de	daken	een	 stuk	
lager	voorstellen,	zodat	deze	openingen	ef-
fectief	boven	de	nokken	uitkwamen	?
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•	Het	verdwenen	schip	van	de	kerk	zou	drie-
beukig	 zijn	 geweest,	 ongeveer	 20	 meter	
lang,	met	de	ingang	van	de	kerk	in	het	wes-
ten.	Afgaande	 op	 de	 tekening	 van	Serafijn	
Vermote	 uit	 1814	 bezaten	 de	 vlakke	 zijge-
vels	 van	 het	 schip	 langs	 weerszijden	 vier	
rondboogvensters	 waartussen	 niet	 sterk	
geprononceerde	 steunberen	 aanwezig	
waren	 en	 bestond	 de	 ingangszijde	 aan	 de	
westkant	 van	de	 kerk	 uit	 een	 vlakke	gevel	
zonder	portaal,	waartegen	twee	steunberen	
in	drie	geledingen	waren	aangebracht.	Cen-
traal	in	deze	zijde	was	de	toegangsdeur	met	
erboven	 een	 rondboograam	 van	 ongeveer	
dezelfde	 afmetingen	 als	 de	 deur.	 Broeder	
Firmin	 is	 niet	 zeker	 of	 deze	 muur	 wel	 de	
originele	Romaanse	muur	was.		Wij	hebben	
geen	reden	om	te	veronderstellen	dat	dit	niet	
het	geval	was.		In	hoeverre	de	middenbeuk	
in	 een	 basilicale	 opbouw	 boven	 de	 zijbeu-
ken	uitstak	en	op	deze	wijze	via	een	reeks	
ramen	licht	ving,	is	momenteel	niet	meer	na	
te	 gaan,	maar	 indien	 we	 de	 voorvermelde	
tekening	 als	 uitgangspunt	 nemen,	 komen	
we	tot	de	vaststelling	dat	de	beide	westelijke	
steunberen	eigenlijk	geen	basilicale	opstand	
toelaten.	Hun	functie	was	het	opvangen	van	
de	 druk	 van	 het	 dak	 via	 pijlers	 en	 bogen	
die	tussen	de	middenbeuk	en	de	zijbeuken 

 
stonden.	De	kleine	steunberen	 in	de	zijge-
vels	 laten	 toe	 te	veronderstellen	dat	ook	 in	
Ichtegem	geen	stenen	tongewelven	aanwe-
zig	waren,	maar	dat	er	binnenin	ofwel	een	
open	dakstoel,een	houten	tongewelf	of	een	
vlakke	zoldering	moet	zijn	geweest,	net	zo-
als	in	de	meeste	plattelandskerken	uit	deze	
periode.	 	 Momenteel	 is	 er	 in	 de	 zuidelijke	
transeptarm	 nog	 een	 vlakke	 houten	 zolde-
ring	 te	zien.	 	Het	 lijkt	er	op	dat	de	herstel-
lingen	 van	 1737	 grotendeels	 de	 oorspron-
kelijke	vorm	van	het	dak	hebben	behouden.		
Aan	 de	 zuidzijde	 van	 het	 schip	 staat	 een	
kleine	ruimte	van	latere	datum	aangebouwd.		
De	functie	hiervan	 is	niet	bekend,	evenmin	
als	 het	 bouwjaar.	 	 Gezien	 de	 asymmetrie	
van	de	aanbouw	is	dit	waarschijnlijk	een	la-
tere	 toevoeging,	 misschien	 om	 het	 gebrek	
aan	nutsgebouwtjes	te	compenseren.
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De gotische verbouwing
(15de eeuw)

De	 kerk	 werd	 omstreeks	 het	midden	 van	 de	
15de	 eeuw	 in	 gotische	 stijl	 gerestaureerd.		
Deze	bouwfase	lijkt	niet	sterk	structureel	ingrij-
pend	te	zijn	geweest,	want	noch	de	toren,	noch	
het	romaanse	schip	blijken	effectief	herbouwd	
te	zijn.		Waarschijnlijk	gaat	het	veeleer	om	een	
aantal	instandhoudingswerken,	die	zich	vooral	
op	het	toenmalige	koor	en	de	zijaltaren,	nu	de	
ingangszijde,	hebben	toegespitst.

•	De	 noordelijke	 transeptarm	wordt	 voorzien	
van	een	spitsboogvenster	in	de	oostzijde	in	
een	 geprofileerde	 geelbakstenen	 omlijsting	
en	met	bakstenen	maaswerk.		Deze	inpas-
sing	heeft	er	kennelijk	ook	voor	gezorgd	dat	
er	boven	het	raam	herstellingen	werden	uit-
gevoerd	in	grotere	blokken	roestbruine	ijzer-
zandsteen.	 	Dergelijke	blokken	komen	ook	
elders	 in	 de	gevels	 nog	 terug,	maar	 het	 is	
niet	 duidelijk	 of	 dit	 eveneens	 verwijst	 naar	
15de-eeuwse	herstellingen.

•	De	 oostelijke	 geveltop	 van	 het	 koor	 wordt	
opgetrokken	 en	 versiering	 met	 een	 blind-
nis.		Dit	houdt	alvast	in	dat	minstens	het	dak	
boven	het	koorgedeelte	in	deze	verbouwing	
volledig	 werd	 vernieuwd.	 	 Aangezien	 men	
de	daken	van	de	transeptarmen	en	van	het	
schip	nooit	op	dezelfde	hoogte	bracht,	zou	
dit	kunnen	inhouden	dat	de	verbouwing	zich	
ook	hiertoe	beperkte.

Restauratie na de godsdienst-
troebelen (17de eeuw)

Vanaf	1566	lopen	kerken	in	heel	West-Vlaan-
deren	veel	schade	op	door	de	godsdienstoor-
logen,	waaronder	in	1580	de	roof	van	een	klok	
uit	 de	 toren	 en	 in	 1610	 zware	 vernielingen	
aan	het	gebouw	zelf	ons	bekend	zijn.		Tussen	
1610	en	1620	blijkt	het	nodig	te	zijn	de	kerk	te	
herstellen.	Over	deze	 fase	van	herstellingen	
hebben	we	bijzonder	weinig	gegevens.	 	Het	
is	niet	bepaald	een	periode	van	grote	rijkdom	
voor	onze	gewesten,	dus	is	het	niet	onmoge-
lijk	dat	er	enkel	werd	gezocht	naar	middelen	
om	 de	 broodnodige	 herstellingen	 te	 laten	
plaatsvinden	en,	wat	meer	voor	de	hand	ligt,	
het	 compleet	 vernielde	 interieur	 aan	 te	 pak-

ken.		We	weten	wel	dat	er	eveneens	in	1620	
een	nieuwe	klok	werd	gegoten	en	dat	de	ver-
nieuwde	kerk	op	29	juni	1620	door	de	Brugse	
bisschop	Dionysius	Christoffel	werd	ingewijd.		
Bij	die	gelegenheid	zou	in	de	drie	altaren	een	
relikwie	 van	de	11000	maagden	 van	Keulen	
zijn	 geplaatst.	 	 Het	 hoofdaltaar	 was	 op	 dat	
ogenblik	kennelijk	toegewijd	aan	Sint-Michiel,	
de	zijaltaren	aan	OLV	en	Sint-Sebastiaan.

Grote interieuraanpassingen 
(18de eeuw)

Het gebouw

Daken	en	ramen	waren	 in	zo’n	slechte	staat	
dat	het	hoofdaltaar	onbruikbaar	was.		De	dis-
cussie	over	de	betaling	van	de	herstellingen	
diende	in	1735	voor	de	Grote	Raad	van	Me-
chelen	te	komen.		Deze	verplichtte	in	1737	de	
bisschop	 om	 de	 kerk	 te	 herstellen.	 Midden-
schip	en	zijbeuken	kwamen	onder	één	nieuw	
zadeldak,	 de	 vieringtoren	 kreeg	 waarschijn-
lijk	pas	nu	een	leien	dak	met	houten	torentje	
waarin	de	galmgaten	zaten.	Stilistisch	zijn	de	
twee	wijwatervaten	die	nu	in	de	binnenmuren	
van	het	portaal	zijn	ingemetseld	in	deze	peri-
ode	te	plaatsen	en	dus	waarschijnlijk	overblijf-
selen	van	deze	verbouwing.

Het interieur

•	De	 drie	 aanwezige	 biechtstoelen	 werden	
vervaardigd	in	1744	door	de	Brugse	beeld-
houwer	en	schrijnwerker	Pieter	De	Roo,	met	
medaillons	Goede	Herder	 (biechtstoel	pas-
toor),	Maria	Magdalena	en	de	heilige	Petrus	
(biechtstoelen	 van	 beide	 onderpastoors).		
De	drie	versieringen	wijzen	allemaal	op	boe-
te	en	vergiffenis	en	vinden	hun	evangelische	
equivalenten	in	de	teksten	Lucas	7:36	(Ma-
ria	 Magdalena),	 Marcus	 14:72	 (Petrus)	 en	
Johannes	10:1-18	(Goede	Herder).	 	Op	de	
klapdeurtjes	 van	 het	 priestergedeelte	 staat	
telkens	 een	 afbeelding	 van	 het	 alziende	
oog.	 	Ook	binnenin	zijn	er	kleine	versierin-
gen	aangebracht.		Het	raster	tussen	priester	
en	gelovige	is	versierd	in	één	geval	met	een	
brandend	hart	doorboord	door	pijlen,	in	een	
ander	geval	met	de	letters	IHS,	een	Latijnse	
aanpassing	van	de	Griekse	naam	IHCOYC	
(Jezus).
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	 Later	werd	hieraan	de	betekenis	van	afkor-
ting	 van	 Iesus	 Hominum	 Salvator	 (Jezus,	
redder	van	de	mens)	aan	toegevoegd.		Over	
de	 Brugse	 kunstenaar-schrijnwerker	 Pieter	
De	 Roo	 is	 bijzonder	 weinig	 geweten,	 ook	
niet	 in	Brugse	contexten.	 	Slechts	uit	 twee	
andere	 kerken	 zijn	 werkstukken	 van	 hem	
met	naam	bekend,	hoewel	hij	waarschijnlijk	
een	veel	uitgebreidere	productie	moet	heb-
ben	 gehad.	 	 In	 het	 noordkoor	 van	 de	 kerk	
van	Westkapelle	(Knokke)	staan	rococoge-
tinte	 houten	 communiebanken	 van	 1755-
1757	van	zijn	hand	en	 in	de	zuidbeuk	een	
houten	 biechtstoel	 van	 1752-1754.	 	 Zijn	
mooiste	producten	staan	echter	in	de	nabu-
rige	kerk	van	Koekelare.		De	oudste	biecht-
stoel,	in	1754	gedateerd,	bekroond	met	een	
ovalen	medaillon	die	de	H.	Petrus	uitbeeldt,	
is	met	zekerheid	van	zijn	hand.	De	tweede	
biechtstoel	is	een	rijk	versierd	‘rococo’-meu-
bel.	 Boven	 het	middenwerk	 is	 een	medail-
lon	met	het	Lam	Gods;	erboven	de	H.	Geest	
omgeven	door	wolken	en	stralen.	De	 twee	
medaillonfiguren	 links	 en	 rechts	 worden	
aangezien	voor	de	H.	Petrus	en	de	H.	Maria-
Magdalena	 die	 als	 boetvaardige	 zondaars	
op	veel	biechtstoelen	voorkomen,	maar	hier	
door	geen	attributen	geïdentificeerd	worden.	
Mogelijk	 is	 ook	 deze	 biechtstoel	 van	 zijn	
hand.	Pieter	de	Roo	maakte	ook	de	kansel	
(1760-1764).	Deze	preekstoel	in	rococostijl,	
waarvan	het	klankbord	sinds	meer	dan	een	
halve	eeuw	verdwenen	is,	is	het	belangrijk-
ste	meubel	in	de	Koekelaarse	kerk.	Twee	re-
liëfs	zijn	op	de	kuip	aangebracht.	Op	de	ene	
zien	we	de	kerkpatroon,	de	H.	Martinus	als	
krijgsman	te	paard,	die	met	zijn	zwaard	een	
stuk	van	zijn	mantel	afsnijdt	voor	een	knie-
lende	bedelaar.	Op	het	andere	reliëf	schenkt	
Maria	 -	met	kind	op	de	 linkerarm	-	een	 ro-

zenkrans	 aan	 de	Heilige	Dominicus.	 	 Voor	
hem	staan	een	wereldbol	en	een	hond	met	
een	brandende	fakkel	in	zijn	bek	wat	verwijst	
naar	 de	 droom	 van	 zijn	moeder	waarin	 ze	
een	hond	zou	baren	die	met	een	fakkel	de	
wereld	zou	in	brand	steken.	De	trapleuning	
is	opgewerkt	met	acanthusbladwerk.	Onder	
de	kuip	staat	het	beeld	van	de	H.	Martinus	
met	bisschopsstaf	en	boek.

•	De	eiken	gesculpteerde	communiebank	van	
onbekende	kunstenaar	dateert	van	het	mid-
den	van	de	achttiende	eeuw	en	is	daarmee	
ongeveer	 gelijktijdig	 met	 de	 biechtstoelen.		
Een	 stilistische	 vergelijking	 met	 de	 com-
muniebank	van	Westkapelle,	die	eveneens	
van	 de	 hand	 van	 Pieter	 De	 Roo	 is,	 doet	
vermoeden	 dat	 dezelfde	 kunstenaar	 ook	
de	opdracht	 zou	kunnen	hebben	gekregen	
om	de	communiebank	te	vervaardigen.		De	
oorspronkelijke	 communiebank	 bestond	 uit	
drie	panelen	waarvan	het	middelste	uit	twee	
deurhelften	was	samengesteld.		Dit	midden-
paneel	 stelt	 een	 stralenkrans	 voor,	 gedra-
gen	 door	 twee	 gevleugelde	 engelhoofdjes	
en	 omgeven	 door	 een	wolkenband.	 	 Deze	
krans	is	gevat	in	een	decor	van	graanhalmen	
en	druivenranken.		Het	linkerpaneel	stelt	de	
ark	des	verbonds	voor	in	een	medaillon	te-
gen	een	achtergrond	van	acanthusbladeren,	
het	 rechterpaneel	 de	 tafel	met	 toonbroden	
eveneens	 op	 dezelfde	 wijze	 ingekaderd.		
Op	de	licht	vooruitspringende	balusters	zijn	
gestileerde	hangende	guirlandes	afgebeeld.		
De	communiebank	is	in	1980	verzaagd	om	
dienst	te	doen	als	afsluiting	van	het	huidige	
doksaal.
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•	Het	 altaar	 in	 gemarmerd	 hout	 van	 1745,	
een	imitatie	van	rijkere	altaren	in	marmer	in	
grotere	kerken,	in	de	linkerzijbeuk	(de	“vrou-
wenbeuk”)	was	toegewijd	aan	OLV,	zowel	in	
de	 Romaanse	 als	 in	 de	 neogotische	 kerk.		
Dit	 wordt	 duidelijk	 door	 het	 beeld	 boven-
aan	 het	 altaar	 dat	 een	 voorstelling	 is	 van	
een	 verheerlijking	 van	 Maria	 met	 kind	 en	
verwijst	naar	een	vormgeving	die	 in	de	 re-
naissance	door	Rafaël	beroemd	is	gemaakt.		
Het	 vertoont	 trouwens	 heel	 wat	 gelijkenis-
sen	 met	 de	 traditionele	 voorstellingen	 van	
de	 Tenhemelopneming	 van	 Maria.	 Hoewel	
wereldbol	en	scepter	 in	1933	kennelijk	nog	
aanwezig	waren	maar	al	in	1944	waren	ver-
dwenen,	 geven	 de	 wolken	 en	 de	 engelen	
aan	de	voeten	van	het	beeld	duidelijk	weer	
wat	 het	 iconografische	 thema	was	 dat	 het	
altaar	 bepaalde,	 hierin	 geholpen	 door	 het	
aangebrachte	 Mariamonogram.	 	 In	 1944	
bleek	 het	 middengedeelte	 van	 het	 altaar	
te	worden	 ingenomen	door	de	Lourdesgrot	
met	beeld	van	OLV	Onbevlekt	Ontvangen	in	
de	typische	Lourdesiconografie,	samen	met	
Bernadette	en	verduidelijkt	door	een	Frans-
talige	legende	in	een	gouden	sterrenkroon.	
Momenteel	 is	deze	grot	achteraan	de	kerk	
te	zien.		De	invoeging	van	deze	grot	kan	ten	
vroegste	hebben	plaats	gevonden	na	1864,	
het	jaar	waarin	in	Lourdes	het	beeld	van	Ma-
ria	in	de	authentieke	grot	is	geplaatst.		Pas	
daarna	is	de	iconografie	van	OLV	van	Lour-
des	ingang	beginnen	vinden.		Wat	er	voor-
dien	verder	deel	uitmaakte	van	het	altaar	is	
niet	 duidelijk.	 	Misschien	was	 dit	 ook	 toen	
al	 het	 nu	 in	 ere	 herstelde	 retabelschilderij.		
Latere	 toevoegingen	aan	dit	 altaar	 zijn	 het	
neogotische	 polychrome	 houten	 beeld	 van	
OLV	Onbevlekt	Ontvangen	met	de	typische	
attributen	 maansikkel	 en	 slang	 onder	 de	
voeten	en	een	Brugs	retabelschilderij	in	olie-
verf	op	doek	uit	de	zeventiende	eeuw

	 dat	 de	aanbidding	 van	de	wijzen	 voorstelt.		
Dit	schilderij	hangt	 in	1968	al	op	het	altaar	
op	 de	 plaats	waar	 vroeger	 de	 Lourdesgrot	
figureerde.		Waarschijnlijk	is	de	herinrichting	
van	dit	altaar	te	verbinden	aan	de	volledige	
herinrichting	 van	 het	 hoofdaltaar	 in	 1965.	
Nergens	 is	 een	 spoor	 terug	 te	 vinden	 van	
een	afbeelding	van	OLV	van	het	Scapulier,	
een	 iconografisch	 thema	dat	 sterk	 verwant	
is	aan	de	orde	van	de	Karmelieten	en	OLV	
met	kind	voorstelt	met	in	de	hand	een	stoffen	
doek,	het	scapulier.		Dit	feest,	dat	op	16	juli	
wordt	gevierd,	werd	officieel	 ingesteld	door	
het	Vaticaan	in	1726,	hoewel	de	verschijning	
van	OLV	aan	Simon	Stock,	het	hoofd	van	de	
Karmelietenorde,	 al	 dateert	 van	 1251.	 	De	
kleine	Ichtegemse	julikermis	is	aan	dit	feest	
opgehangen.		Er	moet	dus	duidelijk	wel	een	
band	hebben	bestaan.
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•	Het	 Sint-Sebastiaansaltaar	 uit	 hetzelfde	
jaar	in	de	rechterzijbeuk	(de	“mannenbeuk”)	
vertoont	een	gelijkaardige	barokke	vormge-
ving	en	is	in	dezelfde	materialen	uitgevoerd.		
Toch	is	overal	geprobeerd	om	in	kleine	ver-
schillen	ervoor	 te	 zorgen	dat	 beide	altaren	
niet	 identiek	 zouden	 zijn.	 	Dit	 altaar	 is	 bo-
venaan	versierd	met	een	alziend	oog	in	een	
gelijkzijdige	driehoek,	de	afbeelding	van	de	
goddelijke	drie-eenheid.		Niets	op	het	altaar	
wijst	structureel	op	een	altaar	toegewijd	aan	
Sint-Sebastiaan.		Ware	het	niet	dat	we	een	
beschrijving	 hebben	 van	 de	 inwijding	 van	
de	altaren	 in	1620	en	dat	daarin	al	 verwe-
zen	wordt	 naar	 het	Sint-Sebastiaansaltaar,	
en	dat	we	weten	dat	er	een	historisch	geat-
testeerde	 Sint-Sebastiaansgilde	 bestaat	 in	
Ichtegem	vanaf	de	15de	eeuw,	zouden	we	
ons	terdege	afvragen	of	deze	functie	er	niet	
later	 is	 aan	 toegekend.	 	 Het	 embleem	 dat	
de	 pelikaan	 voorstelt	 die	 zijn	 jongen	 voedt	
met	het	eigen	bloed	wijst	daarentegen	wel	
op	een	altaar	toegewijd	aan	een	martelaar.		
Welke	 voor	 de	 bouw	 van	 de	 neogotische	
kerk	 de	 elementen	 waren	 die	 verwezen	
naar	deze	heilige	martelaar,	die	onder	 kei-
zer	Diocletianus	op	het	einde	van	de	derde	
eeuw	doorzeefd	met	pijlen	 in	de	arena	het	
leven	 liet,	weten	we	niet.	Na	de	bouw	van	
het	neogotische	schip	kwam	men	kennelijk	
ook	tot	de	vaststelling	dat	er	moest	worden	
ingegrepen	en	liet	pastoor	Joannes	Bruwier	
in	1860	een	nieuw	schilderij	van	de	martel-
dood	van	Sint-Sebastiaan	maken	door	Fer-
dinand	Callebert	uit	Roeselare.		Dat	werd	en	
is	nog	steeds	het	centrale	gedeelte	van	het	
Sint-Sebastiaansaltaar.	Ferdinand	Callebert	
(Roeselare,	7	februari	1831	–	Roeselare,	3	
februari	1908),	was	een	Belgisch	kunstschil-
der,	 directeur	 van	 de	 Stedelijke	Academie	
voor	Schone	Kunsten	in	Roeselare	en	sche-
pen	in	de	stad	Roeselare.	Hij	volgde	les	aan	
het	Klein	Seminarie	en	aan	de	Academie	in	
Roeselare.	Daarna	studeerde	hij	kunst	aan	
de	Antwerpse	 Kunstacademie.	 Hij	 werd	 er	
in	 1856	 laureaat	met	 grote	 onderscheiding	
voor	zijn	schilderij	 ‘Het	Roomsch	Keizerrijk	
en	het	Christendom’.	In	1857	werd	hij	twee-
de	in	de	Grote	Prijs	van	Rome	met	het	doek	
‘De	Steniging	van	de	heilige	Sint-Stefanus’.	
In	1864	werd	hij	leraar	aan	de	Academie	te	
Roeselare.	Hij	bleef	er	tot	zijn	overlijden	ac-
tief.	 In	1897	werd	hij	dienstdoend	directeur	

na	het	overlijden	van	de	eerste	directeur	en	
stichter	Henri	Horrie.	 Veel	 van	 zijn	werken	
zijn	religieus	van	inslag.	Hij	maakte	kruiswe-
gen	voor	de	Sint-Michielskerk	 in	Roeselare	
en	 het	 plaatselijke	 klooster	 van	 de	 Arme	
Klaren.	 Hij	 schilderde	 ook	 profane	 onder-
werpen.	Zo	heeft	hij	heel	wat	portretten	ge-
maakt.	Zijn	stijl	is	steeds	klassiek	gebleven,	
maar	 in	 zijn	 late	werk	 komen	 toch	 impres-
sionistische	 invloeden	 bovendrijven.	 Van	
Callebert	wordt	 in	het	stadhuis	van	Roese-
lare	onder	meer	het	schilderij	‘Ark	van	Noë’	
bewaard	uit	1885,	net	als	het	doek	‘De	ste-
niging	van	de	heilige	Sint-Stefanus’	uit	1857.
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•	Het	 Van	 Peteghemorgel	 werd	 gebouwd	 in	
1767/1768	door	Pieter	van	Peteghem	in	sa-
menwerking	 met	 zijn	 zoon	 Lambert-Benoit	
Van	Peteghem,	nog	voor	de	grootste	produc-
tiepiek	van	deze	 familie.	Pieter	 van	Peteg-
hem	was	afkomstig	van	Wetteren,	waar	de	
Antwerpenaar	Davit	 bij	 de	Van	Peteghems	
logeerde	 en	 Pieter	 de	 eerste	 beginselen	
van	 de	 orgelbouwkunde	 bijbracht.	 Na	 een	
verdere	bekwamingsperiode	bij	de	bekende	
Jean-Baptiste	 Forceville	 te	 Antwerpen	 en	
Brussel,	vestigde	Pieter	Van	Peteghem	zich	
zelfstandig	in	Gent,	omstreeks	1733.	Vanaf	
1740	 ongeveer	 begon	 hij	 aan	 een	 merk-
waardige	reeks	scheppingen	in	Vlaanderen.	
Naarmate	 zijn	 atelier	 uitbreiding	 nam,	 en	
ook	 zijn	 zonen	 mee	 begonnen	 te	 werken,	
werd	het	werkterrein	uitgebreid	 tot	het	hui-
dige	 Frans-Vlaanderen,	 Zeeuws-Vlaande-
ren	en	het	toenmalige	Brabant.		De	oudste	
zoon,	 Egidius-Franciscus,	 haalde	 bestel-
lingen	binnen	tot	diep	in	Brabant	en	Noord-
Brabant,	thans	Nederland.		De	tweede	zoon,	
Lambertus-Benoit	stond	van	jongs	af	aan	de	
werktafel.	 In	 1776	 was	 Pieter	 Van	 Peteg-
hem	te	oud	geworden	om	nog	vaak	op	het	
terrein	 te	 gaan	werken,	 en	 associeerde	 hij	
zich	contractueel	met	zijn	zoon	Lambertus-

Benoit.	Van	 toen	af	 zijn	 veel	 bouwcontrac-
ten	ondertekend	met	“L.B.	Van	Peteghem	et	
Père”.	Pieter	bleef	actief	in	het	atelier	tot	aan	
zijn	plotse	dood	op	4	 juni	1787.	Het	 is	 tus-
sen	genoemde	data,	1776	en	1787,	dat	het	
hoogtepunt	 ligt	 in	de	productie	van	de	Van	
Peteghem-dynastie.	 Later	 waren	 nog	 van	
belang	Pierre-Charles	I,	Pierre-Charles	II	en	
Maximilien	Van	Peteghem.		Het	orgel	stond	
oorspronkelijk	 opgesteld	 in	 de	 doksaalba-
lustrade,	toen	nog	aan	de	westzijde	van	de	
kerk	boven	de	 ingangsdeur.	 	Ondanks	alle	
latere	herstellingen	zijn	de	onderdelen	van	
het	orgel	nog	 in	betrekkelijk	originele	staat	
overgeleverd,	 behalve	 de	 klaviatuur	 en	 de	
registertrekkers.		De	versiering	van	het	meu-
bel	heeft	nog	steeds	het	originele	houtsnij-
werk	 bewaard.	 	 Muziekinstrumenten	 (een	
doedelzak	en	een	luit)	vormen	het	centrale	
thema	 waarin	 de	 decoratie	 zich	 ontplooit.		
Op	basis	van	sporen	van	verguldsel	werden	
deze	instrumenten	bij	de	laatste	restauratie	
ook	weer	met	een	laagje	verguldsel	bedekt.

•	Achteraan	in	de	huidige	kerk	hangt	een	wit-
marmeren	grafplaat	van	Petrus	de	Broucke-
re	(pastoor	van	1755	tot	1785).		Deze	plaat	
moet	 oorspronkelijk	 waarschijnlijk	 op	 de	
vloer	in	of	bij	het	koor	zijn	aangebracht.	Dit	
is	opmerkelijk	 omdat	de	Oostenrijke	 keizer	
Jozef	II	op	26	juni	1784	bij	decreet	bepaalde	
dat	begraving	in	de	kerk	niet	langer	toegela-
ten	was.	Kennelijk	sijpelde	de	grote	politiek	
maar	traag	door	tot	het	West-Vlaamse	plat-
teland.	De	 grafplaat	 van	Nicolaus	Verbeke	
(pastoor	van	1711	tot	1729)	uit	1729	is	na	de	
neogotische	 verbouwing	 eveneens	 achter-
aan	in	de	kerk	aangebracht.		Waar	de	oor-
spronkelijke	plaats	van	deze	steen	te	situe-
ren	valt	is	niet	duidelijk,	maar	aangezien	het	
de	gewoonte	was	geestelijken	in	of	zo	dicht	
mogelijk	bij	het	koor	 te	begraven,	 lag	deze	
steen	waarschijnlijk	ook	ergens	 in	de	vloer	
in	de	omgeving	van	het	huidige	portaal.
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Bouw van het neogotische schip 
en de neoromaanse toren.
(19de eeuw)

In	 1844	 wordt	 de	 sloop	 van	 het	 Romaanse	
schip	 noodzakelijk.	 	 Het	 wordt	 vervangen	
door	een	neogotisch	schip	dat	twee	maal	zo	
lang	is,	met	een	naar	het	westen	georiënteerd	
koor.		Pastoor	Joannes	Langendonck	en	bur-
gemeester	 Pieter	 van	 Sieleghem	 de	 Brouc-
kere	nemen	het	 initiatief	omdat	de	bevolking	
ondertussen	 dermate	 was	 aangegroeid	 dat	
een	vergroting	van	het	gebouw	zich	opdrong.	
Om	de	kerk	meer	 te	 laten	aansluiten	bij	 het	
dorp	 zelf,	 wordt	 de	 as	 van	 het	 gebouw	 180	
graden	 gedraaid	 en	 komt	 de	 ingang	 aan	 de	
huidige	 marktzijde	 te	 liggen	 en	 niet	 langer	
aan	de	kant	van	de	huidige	brouwerij	Strub-
be.	Dit	houdt	 tevens	 in	dat	de	 rijkste	graven	
uit	de	volle	middeleeuwen	momenteel	onder	
het	 portaal	 en	 in	 de	 transeptarmen	 moeten	
liggen	 en	 niet	 in	 het	 huidige	 koor.	 Architect	
Buyck	leidde	de	verbouwing,	die	uit	twee	on-
derscheiden	campagnes	bestaat.		Eerst	wordt	
het	 neogotische	 schip	 gebouwd,	 pas	 een	
dertig	 jaar	 later	 wordt	 de	 toren	 aangepakt.		
Gedenktegels	vooraan	in	de	kerk	herinneren	
aan	 deze	 verbouwing.	 Over	 de	 uiteindelijke	
uitkomst	van	deze	verbouwing	liepen	de	me-
ningen	nogal	uiteen.		Kanunnik	Tanghe	meent	
“Om	een	schoon	werk	te	konnen	maken,	zag	
men	geen	ander	middel	dan	de	kerk	 te	kee-
ren	en	ze	westwaerts	te	verlengen.		Zoo	is	’t	
geschied	 naer	 het	 plan	 van	 de	 heer	 Buyck,	
bouwmeester	van	Westvlaenderen.		Ook	mag	
men	ter	zijner	eer	aenstippen,	dat	hij	 in	 	zijn	
gedacht	goed	gelukt	heeft.	 	De	nieuwe	dee-
len	 der	 kerke	 komen	 zeer	 wel	 overeen	met	
de	oude.	De	onkosten	van	het	herstellen	en	
vermeerderen	der	kerke	bedroegen	fr.	35094,	
31	 cent.”	 	 Louis	 Vanheule	 daarentegen	was	
heel	wat	minder	vleiend	 :	 “Architect	 :	Buyck.		
Resultaat	:	miserabel”,	Broeder	Firmin	deelde	
deze	mening.

De elementen van de
neogotische verbouwing van 1844

•	Het	schip	bestaat	uit	 rode	verankerde	bak-
steenbouw	 onder	 leien	 zadeldaken	 met	
een	 ritmering	 door	 middel	 van	 steunberen	
en	 spitsboogvensters	 onder	 een	 druiplijst.	 

	 De	 hoofdbeuk	 van	 één	 travee	 kreeg	 een	
driezijdige	 afsluiting	 als	 koor	 met	 spitse	
blindnissen	met	 doorgetrokken	 druiplijsten.		
De	zijkoren	kregen	een	rechte	afsluiting.		De	
vensters	waren	iets	kleiner	en	iets	meer	ge-
drongen	dan	de	huidige.

•	In	de	oksel	 van	hoofd-	en	 zijkoren	werden	
sacristie	en	nutsgebouw	onder	 leien	beda-
king	 aangebracht,	 elk	 met	 een	 spitsboog-
venster	onder	druiplijst.		De	buitendeur	van	
de	sacristie	wordt	 in	een	latere	fase	toege-
metst.

•	Aan	de	oostzijde	van	de	kerk	vinden	we	een	
witgepleisterd	portaal	met	zwarte	tegelvloer	
(Basècle)	dat	op	de	hoofdbeuk	uitgeeft	door	
middel	 van	 een	 vleugeldeur	 (paneeldeur)	
met	 enkele	 zijdeuren,	waartussen	pilasters	
met	 kapiteeltjes	 staan.	 	 Aan	 de	 oostzijde	
werd	een	rechthoekige	deur	(niet	de	huidige	
ingangsdeur)	onder	een	rondboog	met	tim-
paan	in	de	Romaanse	gevel	aangebracht.		In	
welke	mate	dit	nu	gebeurde,	dan	wel	bij	de	
verbouwing	 van	 het	 torengedeelte	 in	 1873	
is	 niet	 duidelijk.	 	 Zeker	 is	 dat	 vanaf	 1844	
een	 ingang	 (voorlopig	 of	 definitief)	 diende	
aanwezig	te	zijn	in	de	nieuwe	voorzijde	van	
de	 kerk.	 	 Het	 kleine	 Romaanse	 raam	met	
brandglas	 van	Sint-Michiel	 is	 op	dat	 ogen-
blik	nog	niet	in	de	muur	aangebracht	en	zal	
er	 pas	 bij	 de	 restauratie	 van	 1930	worden	
ingepast.

•	Binnenin	werd	de	kerk	uiteindelijk	een	hal-
lenkerk	door	het	afsluiten	van	de	ruimten	on-
der	de	transeptarmen.	De	zijbeuken	worden	
van	de	hoofdbeuk	gescheiden	door	spitsb-
ogige	scheibogen	 rustend	op	natuurstenen	
zuilen	met	bladkapitelen.		
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	 De	 overwelving	 van	 de	 middenbeuk	 door	
gebeurt	door	een	spitstongewelf	met	trekan-
kers,	 deze	 van	 de	 zijbeuken	 door	 kruisrib-
gewelven.		De	vloer	in	een	patroon	van	wit-
zwarte	tegels	van	een	ander	type	dan	deze	
aanwezig	in	het	portaal	wordt	er	pas	later	in	
aangebracht.

•	De	 huidige	 lichtbeige	 beschilderde	 muren	
geven	 niet	 langer	 het	 aanvoelen	 van	 het	
oorspronkelijke	 neogotische	 versierings-
programma	weer.		Alle	binnenmuren	waren	
beschilderd	met	rechthoeken	in	lijnen	(waar-
schijnlijk	 in	 roodbruin),	 die	 de	 impressie	
geven	van	lichtgekleurde	stenen	met	brede	
bleke	voegen.		Boven	de	gotische	vensters	
wordt	een	impressie	gegeven	van	een	spit-
se	 ontlastingsboog.	 	 Het	 onderste	 register	
bestond	 uit	 eenzelfde	 versiering	maar	met	
donkerkleurige	achtergrond.	 	Tussen	beide	
registers	is	een	sierband	geplaatst	met	een	
gestileerd	 wijnrankmotief,	 bekroond	 met	
een	 reeks	 geometrische	 leliemotieven.	 De	
spitsbogen	 tussen	 de	 beuken	 waren	 aan	
de	 onderzijde	 versierd	 met	 geschilderde	
cassettes	waarin	centraal	een	geometrisch	
lelie-hermelijnmotief,	op	de	zijkant	dan	weer	
met	 een	 monochrome	 geometrische	 fries	
van	vierpassen.	De	zuilen	zelf	waren	uitge-
voerd	in	hetzelfde	steenmotief	als	op	de	bin-
nenmuren,	behalve	aan	de	oostzijde	van	de	
voorste	 twee	 zuilen	waar	 plaats	was	 inge-
ruimd	voor	beelden	van	heiligen.		Daarach-
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ter	was	een	veel	sterker	uitgewerkt	tapijtmo-
tief,	een	ruitpatroon	met	gestileerde	rozetten	
en	monogrammen.	De	kruisribben	in	de	zij-
beuken	kregen	een	afboording	in	gestileerd	
geometrisch	motief	mee.		De	cassetten	in	de	
middenbeuk	kregen	gekleurde	ribben.

•	Het	koor	kreeg	een	aparte,	meer	uitgewerk-
te	versiering.		In	een	onderste	laag	zien	we	
een	 polychroom	 uitgevoerde	medaillonver-
siering,	tot	op	een	hoogte	van	een	170/180	
cm.,	gelijklopend	met	de	non-figuratieve	po-
lychrome	rozettenversiering	van	het	toenma-
lige	hoofdaltaar.	 	Tussen	deze	laag	en	een	
bovenliggende	laag	“baksteenschildering”	is	
een	band	met	tekst	aangebracht.		De	boven-
liggende	baksteenbeschildering	is	dan	weer	
verder	uitgewerkt	dan	deze	van	schip	en	zij-
beuken	door	het	invoegen	van	een	centraal	
motief	 in	 de	 rechthoekige	 steenmotieven.		
Bovenop	 deze	 beschildering	 werden	 twee	
levensgrote	 engelen	 aangebracht	 waarvan	
de	vleugeltippen	elkaar	 centraal	 boven	het	
hoofdaltaar	 raken.	 	 De	 overgang	 naar	 het	
plafond	wordt	 door	 gotische	 boogmotieven	
gevormd.	 	 Op	 het	 plafond	 van	 het	 koor	 is	
een	 groot	 Christusmonogram	 aangebracht	
op	 een	 polychrome	 achtergrond	 die	 met	
stippen	of	sterren	 is	bezaaid.	 	Het	kleuren-
gebruik	 is	 jammer	 genoeg	niet	meer	 na	 te	
gaan,	maar	we	 gaan	 ervan	 uit	 dat	 de	 vol-
ledige	neo-gotische	beschildering	onder	de	
huidige	monochrome	 verf	 nog	 steeds	 aan-
wezig	is.

•	Het	houten	hoofdaltaar	bestond,	boven	po-
lychrome	 rozetten	 geflankeerd	 door	 twee	
zuiltjes	als	onderste	register,	uit	een	centrale	
gesculpteerde	calvarie	met	aan	weerszijden	
een	 gotische	 tweepas	 waaronder	 meest	
centraal	 twee	 aartsengelen	 (Michaël	 met	
speer	en	draak	en	Gabriël	met	bodestaf)	en	
aan	de	buitenzijde	twee	vrouwelijke	(monas-

tieke)	 heiligen	 (links	 Barbara	 of	 Gertrudis	
met	kelk,	rechts	is	het	attribuut	jammer	ge-
noeg	niet	herkenbaar	genoeg	voor	een	iden-
tificatie).		Het	triptiek	dat	in	de	foto	van	1944	
kan	worden	gezien	lijkt	hetzelfde	te	zijn	als	
op	een	postkaart	van	net	voor	de	Eerste	We-
reldoorlog.		Op	een	postkaart	van	omstreeks	
1930	daarentegen	is	het	triptiek	eigenaardig	
genoeg	 uitgebreid	 met	 twee	 vleugels	 die	
niet	nader	kunnen	worden	beschreven.		Het	
centrale	 retabelstuk	 van	 dit	 neogotische	
hoogaltaar	staat	momenteel	op	de	grond	in	
de	winterkapel	(de	noordelijke	transeptarm),	
het	bijhorende	tabernakel	is	dan	weer	terug	
te	vinden	op	het	doksaal.
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De verbouwing van de toren in 1873 

De	bovenzijde	van	de	toren	wordt	in	1873	her-
bouwd	 in	 pseudo-Romaanse	 stijl	 naar	 plan-
nen	van	provinciaal	architect	Pierre	Buyck	en	
op	 aangeven	 van	 pastoor	 Joannes	 Bruwier.		
Opvallend	 is	 de	 hoge	 scherpe	 onromaans	
aandoende	spits	op	de	toren.	Pierre	François	
Buyck	 (Brugge,	 23	 mei	 1805	 –	 Brugge,	 31	
december	1877)	was	een	Belgisch	architect,	
voornamelijk	bekend	als	provinciaal	architect	
van	West-Vlaanderen.	Hij	 liep	school	aan	de	
Brugse	 academie,	 afdeling	 architectuur,	 van	
1816	tot	1824.		Onder	het	Verenigd	Koninkrijk	
der	Nederlanden	werkte	hij	als	 toezichter	op	
bruggen,	wegen	en	waterlopen,	bij	de	admi-
nistratie	 van	 de	Rijkswaterstaat.	Vanaf	 1831	
en	 tot	 in	1841	was	hij	 in	dienst	 van	de	stad	
Brugge,	 onder	 de	 leiding	 van	 stadsarchitect	
Jean-Brunon	Rudd.	Hij	 werd	 ook	 leraar	 aan	
de	 Brugse	 academie.	 In	 1842	 werd	 hij	 ar-
chitect	 voor	 de	 provincie	 West-Vlaanderen,	
verantwoordelijk	voor	de	regio	Brugge.	In	die	
functie	ontwierp	hij	talrijke	kerken,	stadhuizen	
en	scholen	in	het	noordelijke	deel	van	West-
Vlaanderen.	Buyck	bouwde	zowel	in	neoclas-
sicistische	stijl,	als	in	neoromaanse	of	neogo-
tische	stijl.

•	De	Romaanse	 toren	kwam	niet	 veel	hoger	
dan	de	nok	van	de	daken	van	de	 transep-
tarmen.		Dat	is	duidelijk	te	zien	op	het	icono-
grafische	materiaal	dat	dateert	van	voor	de	
verbouwing	van	1844/1873.		Architect	Buyck	
kiest	niet	langer	voor	houten	bovenconstruc-
ties,	maar	 laat	 een	 nieuwe,	 neo-romaanse	
stenen	 verdieping	 op	 de	 bestaande	 toren	
aanbrengen.		Het	is	deze	verdieping	die	nu	
nog	zichtbaar	is	als	het	gedeelte	waarin	de	
galmgaten	 van	 de	 klokken	 aanwezig	 zijn.		
De	 binnenzijde	 van	 deze	 opbouw	 werd	 in	
rode	baksteen	opgetrokken.		De	huidige	bui-
tenzijde	heeft	een	nieuw	parament	uit	1930.		
Bovenop	 dit	 stenen	 onderstel	 laat	 hij	 een	
spitse,	onromaans	aandoende	toren	optrek-
ken.		De	klokkenverdieping	bestaat	vanaf	nu	
uit	twee	geledingen.		In	de	onderste	geleding	
zijn	per	drie	of	vier	gekoppelde	rondboognis-
sen	met	Romaanse	zuiltjes	aanwezig,	erbo-
ven	gekoppelde	en	verdiepte	galmgaten	on-
der	een	doorgetrokken	druiplijst.		Onder	de	
dakrand	zien	we	een	aflijnende	tandlijst	met	
zaagtandmotief.

•	Op	de	plannen	die	architect	Buyck	opmaak-
te	in	1867	is	tevens	duidelijk	te	zien	dat	de	
eerder	 gedrongen	 gotische	 ramen	 uit	 het	
schip	van	1844	op	dit	moment	worden	ver-
vangen	 door	 spitsere	 exemplaren	 die	 een	
meer	uitgewerkte	blauwstenen	binnenstruc-
tuur	 (twee	 smalle	 spitsbogen	elk	 bekroond	
door	 een	driepas,	 bovenaan	het	 raam	een	
vierpas)	vertonen.		Op	foto’s	van	de	buiten-
zijde	van	de	kerk	is	duidelijk	te	zien	dat	deze	
ook	 effectief	 zijn	 uitgevoerd.	 	 Momenteel	
zijn	 ze	 weer	 verdwenen,	 waarschijnlijk	 na	
de	veranderingen	van	1965	toen	de	brand-
glazen	werden	vervangen	door	ongekleurd	
glas	in	metalen	zettingen.

De interieurelementen

•	Tussen	 1851	 en	 1863	 werkte	 Macharius	
Franciscus	 Gryson	 aan	 de	 totstandkoming	
van	 een	 nieuwe	 preekstoel	 in	 neo-renais-
sancestijl.	 	 Het	 ontwerp	 van	 de	 preekstoel	
gebeurde	door	pastoor	Bruwier,	die	aangaf	
welke	 de	 iconografie	 diende	 te	 zijn.	 	 De	
beeldsnijder	 werkte	 samen	met	 zijn	 zonen	
Charles	 en	 Jozef	 van	 1851	 tot	 1863	 aan	
dit	werkstuk.	Het	stelt	een	rots	met	een	eik	
voor	en	Mozes	die	een	personificatie	van	de	
afgoderij	 vertrapt	 (Exodus	 31:18).	 	 Mozes	
wordt	afgebeeld	met	 twee	hoornen	en	een	
lange	staf	(verkeerde	vertaling	van	Exodus	
34:29).	 	Hij	steunt	op	de	 twee	stenen	 tafe-
len.		Zijn	rechterarm	is	gestrekt	in	een	aan-
wijzende	beweging.		Naast	hem	staat	de	Ark	
des	Verbonds	met	 twee	geknielde	engelen	
(Deuteronomicum	 10:1,	 1	 Korinthiërs	 8:7,	
Hebreeën	9:14).		Deze	bevatte	een	gouden	
kruik	met	manna,	de	staf	van	Aäron	en	de	
twee	 stenen	 tafelen.	 	Aan	 de	 voet	 van	 de	
trapleuningen	staan	de	vier	Latijnse	kerkva-
ders	:	paus	Gregorius	de	Grote,	(met	tiara),	
Hiëronymus	 van	 Jeruzalem	 (met	 leeuw-
tje),	Augustinus	van	Hippo	 (met	 vlammend	
hart)	 en	Ambrosius	 van	Milaan	 (met	 bijen-
korf).	 	 De	 trapleuningen	 zelf	 bevatten	 een	
bucolisch	 decor	 met	 druivenranken	 waarin	
vogels,	 waarschijnlijk	 duiven,	 en	 slangen	
aanwezig	zijn	als	symbool	voor	respectieve-
lijk	 de	eenvoud	en	 voor	 de	 voorzichtigheid	
(Mattheus	10:16).	 	Op	de	achterzijde	waar	
beide	trappen	samenkomen	wordt	het	offer	
van	Abraham	en	 Isaac	afgebeeld	 (Genesis	
22:2-14).		Bovenaan,	op	het	klankbord,	ge-
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dragen	door	twee	cherubijnen	met	bazuinen	
(engelen	van	kennis	en	wijsheid	met	bazuin	
als	 de	 verkondigers	 van	 het	 ware	 geloof),	
komen	 bliksems,	 toortsen	 en	 skeletarmen	
te	 voorschijn	 en	 wijst	 God	 de	 Vader	 met	
twee	vingers	de	figuur	van	Christus	aan	 in	
een	 duidelijk	 apocalyptische	 beeldvorming.		
Onderaan	 de	wolk	 zweeft	 de	 heilige	 geest	
als	een	duif	midden	vuurspuwende	draken	
en	 brandende	 toortsen.	 	 Alle	 onderdelen	
van	de	preekstoel	werden	eerst	 in	plaaster	
gemaakt	en	ter	goedkeuring	aan	de	pastoor	
en	zijn	intimi	voorgelegd.		De	zeszijdige	kuip	
dateert	van	1680	en	stelt	de	vier	evangelis-
ten	 (met	de	vier	mythische	wezens	–	Eze-
chiël	 1:5	 –	 symbool	
van	 de	 werking	 van	
Christus	 doorheen	
het	evangelie	:	leeuw/
majesteit,	 stier/offer,	
mens/menswording,	
adelaar/verrijzenis),	
Petrus	 op	 het	 deur-
tje	 (met	 sleutel	 –	 als	
toegang	 tot	 de	 ware	
leer	-	Mattheus	16:19)	
en	 Christus	 als	 Sint-
Salvator	 (Maiestas	
Domini	 –	 met	 bol	 en	
kruis)	voor,	van	elkaar	
gescheiden	 door	 en-
gelenfiguurtjes.		Deze	
kuip	bleek	ook	al	deel	
uit	 te	 maken	 van	 de	
voorgaande	 preek-
stoel	 uit	 de	 zeven-
tiende	eeuw.		Ook	het	
koorgestoelte	 werd	
volgens	 het	 Konink-
lijk	 Instituut	 voor	 het	
Kunstpatr imonium,	
dat	 een	 18de-eeuw-
se	 datering	 aan	 dit	
meubelstuk	 toekent,	
tezelfdertijd	 (?)	 door	
dezelfde	 houtsnijder	
gemaakt	 of	 geres-
taureerd.	 Macharius	
Franciscus	 Gryson	
(2	 janauri	 1813	 –	 21	
mei	 1866)	 woonde	 in	
de	huidige	Zuster	Cla-
rastraat	op	de	Reiger.		

Hij	was	gehuwd	met	Idonia	Deprez	(1812	–	
1854)	op	26	april	1839		Ze	hadden	in	totaal	
negen	 kinderen	 waarvan	 Charles	 (1844)	
en	Joseph	(1846)	hem	hielpen	bij	het	werk	
aan	de	preekstoel.		Heel	wat	van	het	hout-
snijwerk	 in	 het	 kasteel	 van	 Wijnendale	 is	
eveneens	van	zijn	hand.		De	gemeenteraad	
besloot	 in	1853	een	som	van	150	frank	ter	
beschikking	te	stellen	voor	de	aanmaak	van	
de	 preekstoel,	 meer	 bepaald	 voor	 Macha-
rius	Gryson	 als	 kunstenaar	 en	 niet	 zozeer	
voor	de	kerk	als	instituut.
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•	Na	de	bouw	van	het	neogotische	schip	kreeg	
het	orgel	een	nieuwe	plaats	toegewezen	op	
het	doksaal	dat	nu	aan	de	oostzijde	van	de	
kerk,	 pal	 onder	 de	 Romaanse	 toren	 werd	
ingeplant.	 	Het	orgel	was	ondertussen	aan	
restauratie	toe.		Hiervoor	werd	orgelbouwer	
Pieter	Loncke	senior	aangesproken.	 	Deze	
zorgde	 ervoor	 dat	 de	 nodige	 herstellingen	
gebeurden,	 maar	 ook	 dat	 een	 vrijstaande	
speeltafel	werd	opgesteld,	het	klavier	werd	
uitgebreid	 van	52	naar	56	 toetsten	en	een	
voetklavier	 van	 18	 toetsen	 werd	 aange-
bracht.

•	Kort	 na	1860	schildert	Ferdinand	Callebert	
(Roeselare)	 in	 opdracht	 van	pastoor	 Joan-
nes	Bruwier	 een	portret	 van	hemzelf.	 	Het	
hangt	nu	achteraan	in	de	kerk,	na	een	hele	
omzwerving	waarbij	het	eerst	meegenomen	
werd	door	pastoor	Louis	Vanheule	 in	1960	
naar	 Izenberge	 en	 in	 1995	 teruggegeven	
door	het	plaatselijke	klooster.

•	1865	 :	De	klok	barst	bij	het	 luiden	voor	de	
dood	van	Leopold	I	in	1865.	Al	in	1867	wor-
den	er	 drie	 nieuwe	klokken	gegoten,	maar	
ze	blijven	in	een	hok	op	het	kerkhof	hangen	
in	afwachting	 van	de	bouw	van	de	nieuwe	
toren.

•	Na	1864	wordt	de	Lourdesgrot	 in	het	OLV-
altaar	ingevoegd.		Het	bleef	er	het	centrale	
middenstuk	van	uitmaken	tot	na	1944,	mo-
gelijkerwijze	 zelfs	 tot	 de	 herinrichting	 van	
het	koor	in	de	jaren	1960.		Momenteel	heeft	
de	 grot	 een	 plaats	 gekregen	 achteraan	 de	
kerk,	in	de	hoek	tussen	het	schip	en	het	zui-
delijke	transept.
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•	De	 huidige	 doopvont	 dateert	 volgens	 het	
Koninklijk	 Instituut	 voor	 het	 Kunstpatrimo-
nium	uit	 het	 eerste	 decennium	 van	 de	 ne-
gentiende	eeuw	en	bezit	een	voet	uit	zwart	
marmer	 en	 een	 koperen	 deksel	 bekroond	
met	een	crucifix.	 	Noch	steenhouwer,	noch	
koperslager	 zijn	 bekend.	 	 Het	 KIK	 verwijst	
ook	naar	een	zandstenen	doopvont	met	ro-
maanse	voet	uit	de	12de/13de-eeuw	(moge-
lijkerwijze	van	de	oorspronkelijke	doopvont)	
met	een	kuip	uit	1618.		Jammer	genoeg	zijn	
hiervan	 geen	 foto’s	 beschikbaar.	 	 De	 Ro-
maanse	voet	staat	momenteel	in	één	van	de	
zijkamertjes	van	het	huidige	portaal.

•	In	1896	 leverde	de	kunstschilder	P.	Berch-
man	 (verder	 geen	 gegevens	 van	 terug	 te	
vinden)	 een	 nieuwe	 kruisweg	 af.	 	 Veertien	
olieverfschilderijen	op	doek	van	75	op	125	
cm.	geven	de	lijdensweg	van	Christus	naar	
de	kruisdood	weer.
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Oorlog, bescherming en restauratie 
(20ste eeuw) 

De verbouwing van 1930 

Al	 in	1930	was	opnieuw	een	 restauratie	van	
de	 klokkenverdieping	 nodig.	 Naar	 plannen	
van	architect	Allaert	 kreeg	het	 torencomplex	
uiteindelijk	zijn	huidige	vormgeving.

•	De	 spitse	 toren	 van	 architect	 Buyck	 wordt	
vervangen	door	een	stompe	 toren	die	veel	
beter	 het	 Romaanse	 karakter	 van	 de	 kerk	
weergeeft.	 	 Volgens	 Broeder	 Firmin	 wordt	
op	 datzelfde	 ogenblik	 de	 door	 Buyck	 her-
bouwde	 klokkenverdieping	 opnieuw	 opge-
bouwd	 of	 bekleed	 met	 steen	 uit	 Dolhain,	
dezelfde	steen	die	op	heel	wat	plaatsen	 in	
de	Romaanse	buitenmuren	zichtbaar	 is	en	
overal	 de	 restauraties	 van	 1930	 aangeeft.		
Mogelijkerwijze	 is	 de	 bakstenen	 binnen-
structuur	wel	behouden	gebleven.

•	Op	 dit	 ogenblik	 werd	 het	 in	 het	 verleden	
dichtgemaakte	 gotische	 raam	 in	 de	 noor-
delijke	 transeptarm	weer	open	gemaakt	en	
hersteld.	 	Op	 foto’s	van	omstreeks	1910	 is	
dit	nog	niet	gebeurd,	in	1930	wel.		Wanneer	
het	raam	werd	geblindeerd	is	niet	uit	te	ma-
ken.

•	Architect	Allaert	 laat	de	 rechthoekige	voor-
deur	van	de	kerk	vervangen	door	een	poort	
met	ronde	bovenkant.		Tegelijkertijd	verdwij-
nen	 de	 druiplijsten	 die	 na	 de	 verbouwing	
van	1844/1873	nog	in	deze	gevel	aanwezig	
waren.		Boven	deze	deur	wordt	centraal	een	
rondboogvenster	 ingepast	 dat	 een	 brand-
glas	van	Sint-Michiel	meekrijgt	en	zo	duide-
lijk	de	dedicatie	van	de	kerk	uitdraagt.		Het	is	
tijdens	deze	verbouwing	dat	hij	vaststelt	dat	
er	sporen	van	een	rondboog	aanwezig	zijn	
die	 zouden	kunnen	wijzen	op	de	aanbouw	
van	een	oorspronkelijke	Romaanse	apsis.

•	De	grote	Romaanse	 ramen	onder	de	 twee	
kleine	 bovenraampjes	 in	 de	 zijgevel	 van	
het	 voormalige	 koor	 worden	 in	 deze	 fase	
dicht	gemetst	en	vervangen	door	kleine	Ro-
maanse	vensters.		Dit	is	zichtbaar	op	foto’s	
die	de	situatie	voor	en	na	weergeven.	 	De	
grote	Romaanse	vensters	in	de	afsluitende	

gevels	van	de	 transeptarmen	krijgen	even-
eens	in	deze	fase	een	nieuwe	omranding	in	
dezelfde	stenen	als	de	toegangspoort	en	de	
toren.		Aan	de	oostzijde	wordt	bovenaan	een	
kleine	 Romaanse	 vensternis	 aangebracht.		
Tijdens	 deze	 werken	 wordt	 heel	 wat	 van	
het	Romaanse	parament	vernieuwd,	wat	de	
lectuur	van	de	gevels	er	niet	op	vergemak-
kelijkt.		Het	gedurig	hervoegen	van	het	met-
selwerk	draagt	nog	bij	tot	de	onduidelijkheid.
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13e eeuw

15e eeuw baksteen

15e eeuw veldsteen

1844 Buyck

OOST

ZUIDOOST OOST NOORDOOST

ZUIDZUID OOST NOORD OOST NOORD SCHIP NOORDSCHIP NOORD

1930 Allaert

1873 Buyck (?)
1930 Allaert (?)

ZUID OOST ZUID OOST
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Kleinere ingrepen in de loop
van de 20ste eeuw

•	Het	historische	orgel	moest	af	en	toe	nage-
zien	en	hersteld	worden.	 	De	firma	Loncke	
(Pieter,	Frans	en	Frederik)	 voerden	 tussen	
1905	en	1938	een	aantal	herstellingen	aan	
het	instrument	uit.		In	de	vroege	19de	eeuw	
werd,	 waarschijnlijk	 door	 Frederik	 Loncke	
een	herstelling	aan	de	pijpen	(1905)	en	de	
blaasbalg	 (1908)	uitgevoerd,	 terwijl	nieuwe	
herstellingen	 in	 1938	 al	 weer	 aan	 de	 orde	
waren	en	uitgevoerd	werden	door	Pieter	en	
Frans	Loncke	en	Omer	Caestecker.

•	In	 1917	 werden	 de	 klokken	 geroofd	 door	
de	Duitse	bezetter.		In	1923	zijn	de	nieuwe	
klokken	klaar	om	in	de	toren	te	worden	ge-
hangen.	 	 Deze	worden	 ingewijd	 door	 pas-
toor	Willaert	en	krijgen	de	namen	Barbara,	
Michiel	en	Maria.		In	1943	zullen	de	Duitsers	
Michiel	 en	 Maria	 terug	 weghalen.	 	 Enkel	
Barbara	blijft	hangen.

•	In	 1937	 komt	 het	 beschermingsbesluit	 van	
de	romaanse	delen	van	de	kerk	erdoor.		In	
1996	worden	ook	het	bovenste	gedeelte	van	
de	toren	en	de	torenspits	beschermd.		Daar-
op	volgt	de	opstart	van	een	nieuw	restaura-
tiedossier	dat	er	voor	zorgt	dat	 in	2013	de	
restauratie	van	de	toren	onder	pastoor	Filip	
Verbrugghe	 en	 burgemeester	 Karl	 Bonny	
een	feit	wordt.

•	In	 datzelfde	 jaar	 wordt	 voor	 het	 eerst	 een	
torenuurwerk	 op	 de	 toren	 geplaatst.	 	 Het	
zal	blijven	functioneren	tot	in	1992.		Pastoor	
Ludwig	Verhelst	verving	in	dat	jaar	het	oude	
uurwerk	 door	 een	 nieuw	 exemplaar.	 	 Dat-
zelfde	jaar	wordt	ook	een	nieuwe	torenhaan	
op	de	kerk	geplaatst.		De	vorige	had	een	ja-
nuaristorm	in	1990	niet	overleefd.

•	Ter	 gelegenheid	 van	 zijn	 gouden	 priester-
jubileum	 in	 1953	 schenkt	 de	 parochie	 een	
nieuw	 witmarmeren	 altaar	 aan	 pastoor	
Achiel	 Dewulf.	 Het	 altaar	 wordt	 gemaakt	
naar	ontwerp	van	architect	Arthur	Degeyter	
en	draagt	een	decoratie	met	alziend	oog	van	
God,	 in	 een	 driehoek	 verwijzend	 naar	 de		
Heilige	 Drievuldigheid.	 	 Momenteel	 maakt	
dit	altaar	deel	uit	van	het	hoogaltaar.

•	Halverwege	de	noordbeuk	werd	in	1994	een	
bescheiden	 gedenktegel	 voor	 sister	 Mary	
Benitia	 aangebracht.	 	 De	 Ichtegemse	 Eli-
sabeth	 Vermeersch	 week	 in	 1890	 uit	 naar	
Amerika	en	stichtte	er	de	orde	van	de	Cate-
chists	of	Divine	Providence.

•	Aan	de	buitenzijde	van	de	kerk	vinden	we	
nog	een	aantal	gedenk-	en	grafplaten	terug	:
-	een	gedenkplaat	voor 
	 pastoor	Van	Maldeghem	(+1829) 
-	de	grafplaat	van	burgemeester		 	
	 Ricour	(+1831)
-	het	grafmonument	van	pastoor 
	 Pius-Alphonsus	Snick	(+1937) 
-	de	grafplaat	van	pastoor
	 Hiëronymus	Langendonck,	(+1851)
-	de	grafplaat	van	pastoor 
	 Joannes	Baptista	Bruwier	(+1879)
-	de	grafplaat	van	pastoor
	 Camillus	Joannes	Berghman	(+1908)

De verbouwing van het hoogaltaar in 1965

In	 1965	 vindt	 een	 verbouwing	 van	 het	 koor	
voor	de	 installatie	van	een	nieuw	hoogaltaar	
plaats.		Op	dit	ogenblik	wordt	het	interieur	van	
de	kerk	 in	zijn	 totaliteit	aangepakt	en	mono-
chroom	wit	geschilderd	waardoor	de	neogoti-
sche	polychromie	verdwijnt.		De	brandglazen	
van	 de	 gotische	 ramen	 worden	 vervangen	
door	helder	glas	en	de	binnenindeling	van	de	
ramen	wordt	weggenomen.		Het	is	de	periode	
waarin	 de	 nieuwe	 ideeën	 van	 Vaticanum	 II	
ingang	vinden	en	overal	te	lande	kerken	hier-
aan	 worden	 aangepast.	 	 Doordat	 het	 oude	
hoogaltaar	onlosmakelijk	verbonden	was	met	
deze	neo-gotische	beschildering	van	het	koor	
diende	een	oplossing	te	worden	gezocht	in
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het	plaatsen	van	een	nieuw	retabelstuk	dat	au-
tonoom	van	deze	koorschildering	kan	functione-
ren.		Het	centrale	deel	van	het	vroegere	retabel	
kreeg	een	plaats	in	de	huidige	winterkapel.

•	Pastoor	Yserbyt	laat	een	retabel	overbrengen	
uit	Meerhout,	waarschijnlijk	uit	de	Sint-Trudo-
kerk	die	precies	in	deze	periode	door	de	voor-
uitstrevende	Halse	kunstenaar	Camiel	Colruyt	
(1908-1973)	 volledig	 van	 alle	 oude	 interieu-
relementen	werd	gestript	en	in	een	moderne	
vormgeving	 gestoken.	Dit	 wordt	 geplaatst	 in	
1967.	Het	retabel	dateert	uit	1731.		Het	is	een	
volledig	uit	beschilderd	hout	uitgevoerd	retabel	
in	 een	 barokke	 uitvoering.	 	 Het	middenstuk,	
dat	nu	leeg	is,	wordt	langs	beide	zijden	geflan-
keerd	 door	 twee	 pseudo-pijlers	 en	 een	 zuil,	
alle	 bekroond	 met	 een	 Korinthisch	 kapiteel	
met	acanthusbladeren.	 	Voor	dit	middenstuk	
hangt	nu	het	grote	calvariekruis	dat	voordien	
buiten	in	de	zuidelijke	oksel	tussen	portaal	en	
transept	hing.	Het	altaar	wordt	hierdoor	de	fac-
to	aan	Christus	wordt	opgedragen	en	verwijst	
niet	 langer	 naar	 de	 eigenlijke	 patroonheilige	
Sint-Michiel.		Boven	het	centrale	gedeelte	be-
vindt	zich	een	doek	met	de	afbeelding	van	het	
gezicht	van	Christus	(het	doek	van	Veronica),	
waarboven	een	uitgewerkt	timpaan	met	twee	
bloemendragende	 cherubijnen	 en	 een	 cen-
trale	cherubijn	met	datumschild	“1731”.

•	Het	 schilderij	 “Het	 laatste	 avondmaal”	 dat	
nu	achteraan	links	in	de	kerk	hangt,	zou	een	
overblijfsel	zijn	van	het	vorige	hoofdaltaar	en	
dateert	 van	 1735.	 	 Hoewel	 de	 datering	 van	
dit	 schilderij	dit	 lijkt	 te	bevestigen	 is	dit	doek	
te	groot	om	 in	de	uitsparing	van	het	huidige	
hoofdaltaar	gepast	te	hebben.		De	vorm	komt	
daarenboven	ook	al	niet	overeen	met	de	vorm	
die	het	 retabelstuk	of	–schilderij	 zou	moeten	
hebben	gehad	en	kan	dus	niet	aan	dit	altaar	
worden	gelinkt.•	In	navolging	van	de	opvattin-
gen	van	Vaticanum	II	wordt	de	oude	commu-
niebank	verwijderd	en	even	aan	de	kant	gezet.		
Gelukkig	werd	niet	overgegaan	tot	algemene	
uitverkoop	 van	 de	 hele	 inboedel,	 zodat	 heel	
wat	 oudere	 en	 neogotische	 materialen	 nog	
steeds	verspreid	in	de	kerk	aanwezig	zijn.

•	Het	altaar	dat	 in	1953	aan	de	kerk	werd	ge-
schonken	bleef	eveneens	behouden	en	kreeg	
ook	een	plaats	in	het	hoogaltaar.		Momenteel	
staat	het	eigenlijk	terug	opgesteld	op	de	plaats	

waar	het	voor	de	wijzigingen	van	Vaticanum	
II	zijn	plaats	zou	hebben	gehad,	namelijk	zo-
danig	dat	een	priester	die	aan	dit	altaar	dienst	
doet	met	de	rug	naar	de	gelovigen	zou	staan.

•	Het	merendeel	van	de	heiligenbeelden	die	tot	
dan	toe	de	pilaren	en	de	zuilen	sierden,	ver-
dwenen	eveneens	uit	het	beeld.	In	een	inven-
taris	die	in	1857	werd	opgesteld	worden	nog	
beelden	 van	 volgende	 heiligen	 vernoemd	 :	
Jozef,	Petrus,	Paulus,	Leo,	Nikolaas,	Huber-
tus,	 Cloï,	 Barbara,	Apollonia,	OLV	met	 kind.		
Momenteel	blijven	daarvan	nog	over	een	poly-
chroom	houten	beeld	van	OLV	met	kind,	een	
polychroom	houten	beeld	van	Sint-Jozef,	een	
gipsen	 beeld	 van	Antonius	 van	 Padua,	 een	
gipsen	Heilig	Hart,	een	gipsen	beeldengroep	
van	OLV	van	Lourdes	alsook	het	houten	beeld	
van	Sint-Michiel	op	het	orgel	en	het	beeld	van	
OLV	dat	haar	altaar	bekroont	en	er	deel	van	
uitmaakt.

•	Afgaande	op	foto’s	van	1944	werd	ook	de	hui-
dige	vloer	van	de	kerk	pas	in	een	late	fase	ge-
legd,	mogelijk	ook	tijdens	deze	verbouwingen	
van	1965.

De verbouwing van het doksaal in 1980

Een	algemene	restauratie	van	het	nu	toch	wel	
heel	 vervallen	 orgel	 dringt	 zich	 op	 en	 start	 in	
1977.

•	Weer	 wordt	 de	 firma	 Loncke	 ingeschakeld.		
Het	 instrument	wordt	 volledig	 gedemonteerd	
en	 overgebracht	 naar	 de	werkplaats	 van	 de	
firma,	 zodat	men	 de	mogelijkheid	 kreeg	 om	
het	doksaal	volledig	te	vernieuwen.	Een	hou-
ten	beeld	van	Sint-Michiel	werd	boven	op	het	
orgel	geplaatst,	het	houtsnijwerk	werd	nage-
zien	en	van	een	nieuwe	laag	verguldsel	voor-
zien.		Het	inspelen	van	het	vernieuwde	orgel	
kon	plaats	vinden	op	Kerstmis	1981.

•	Het	orgel	was	voordien	pal	onder	de	romaan-
se	 toren	 op	 een	 doksaal	 ondergebracht,	 nu	
bracht	men	dit	naar	voor,	onder	de	Romaanse	
koorboog,	 zodat	 de	 klank	 zich	 veel	 beter	 in	
het	schip	van	de	kerk	kon	verspreiden.		Men	
maakte	 er	 tevens	 gebruik	 van	 om	 de	 18de-
eeuwse	 communiebank	 om	 te	 bouwen	 tot	
balustrade	die	de	zijkanten	van	het	nu	vooruit-
springende	doksaal	beveiligde.
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•	 Voorpagina	:	Toren	anno	2014
•	 Blz.	5	 :	Grondplan	van	de	verschillende	bouwfasen	(naar	broeder	Firmin)
•	 Blz.	6	 :	Boog	tussen	zuidtransept	en	torenvoet	(naar	broeder	Firmin)
•	 Blz.	7	 :	Ets	van	Serafijn	Vermote	met	de	kerk	in	1812	en
	 	 	 Romaanse	kerken	van	Sint-Baafsvijve	en	Waarmaarde	(naar	Michiel	English)
•	 Blz.	9	 :	De	medaillons	van	de	biechtstoelen	van	Pieter	De	Roo
•	 Blz.	10	:	De	communiebank	(foto	KIK)	en	het	OLV-altaar	met	Lourdesgrot	(foto	KIK)
•	 Blz.	11	 :	Het	OLV-altaar,	de	aanbidding	der	wijzen	(foto	KIK),	het	altaar	anno	2014,	het	beeld
	 	 	 van	OLV	Onbevlekt	ontvangen	en	het	beeld	van	de	verheerlijking	van	Maria
•	 Blz.	12	:	Het	Sint-Sebastiaansaltaar
•	 Blz.	13	:	De	marteldood	van	Sint-Sebastiaan	door	Ferdinand	Callebert	(foto	KIK)
•	 Blz.	14	:	Het	Van	Peteghemorgel
•	 Blz.	15	:	Het	neogotische	schip
•	 Blz.	16	:	Het	interieur	anno	1910	(postkaart),	de	voorgevels	anno	1910	(postkaart)
	 	 	 en	een	detail	van	de	neogotische	interieurschildering	(foto	KIK)
•	 Blz.	17	:	Het	interieur	anno	1930	(postkaart),	het	retabel	van	voor	1965	(foto	KIK),
	 	 	 twee	foto’s	van	de	neogotische	interieurschilderingen	(foto	KIK)
•	 Blz.	18	:	Plan	van	architect	Buyck	voor	de	verbouwing	van	1873
•	 Blz.	20	:	De	preekstoel	van	Macharius	Gryson	(foto	KIK)
•	 Blz.	21	:	Trap	(achterzijde)	van	de	preekstoel
•	 Blz.	22	:	Portret	Joannes	Bruwier	en	Lourdesgrot	anno	2014
•	 Blz.	23	:	De	kruisweg	van	P.	Berchman	en	de	doopvont	(foto’s	KIK)
•	 Blz.	24	:	Voorgevel	anno	1930	(postkaart)
•	 Blz.	25	:	Lectuur	van	de	gevels
•	 Blz.	26	:	Buitenopname	van	de	verschillende	gevels
•	 Blz.	27	:	Herdenkingsplaat	Zuster	Benitia
•	 Blz.	28	:	Het	Laatste	Avondmaal,	retabelschilderij
•	 Blz.	30	:	Het	hoofdaltaar	anno	2014	met	het	marmeren	altaar	uit	1953
Alle	foto’s	tenzij	anders	aangegeven:	A.	Naert
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