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In één woord

dynamisch

De economische en de daarmee gepaarde
demografische groei leidde tot de ontwikkeling van
nieuwe parochies. Zo kwamen op het einde van de
11de eeuw de parochies van Sint-Niklaas en
Sint-Jacobs tot stand, beide afsplitsingen van
de oudere Sint-Jansparochie en afhankelijk van
de Sint-Pietersabdij. De andere Gentse abdij, de
Sint-Baafsabdij, reageerde hierop door op haar
grondgebied, aan de overkant van de Leie, de
Sint-Michielskerk te bouwen. De oprichting van
deze parochies en kerken alleen al, weerspiegelt
het sterk dynamische karakter van de middeleeuwse
stad en de onmiskenbare rol van de abdijen erin.
De Sint-Niklaasparochie was beperkt in omvang,
maar zeer gunstig gelegen in het stadscentrum, aan
de Korenmarkt, de Leiehaven en een aantal
belangrijke uitvalswegen. Om in de bevoorrading
van de stad te voorzien, beschikte Gent over een
speciaal privilege: de graanstapel. Dat voorrecht
bepaalde dat elke graanschipper verplicht was een
vierde van zijn lading in Gent achter te laten om
het op de Korenmarkt te verkopen. Met deze handel
werd groot geld verdiend en met de winsten konden
de handelaars de Sint-Niklaaskerk bouwen.

Situering
Gelegen in het centrum
van Gent is
de Sint-Niklaaskerk van
oudsher een spiegel van
het rijke, dynamische
stadsleven dat haar
omringt.
Eeuw na eeuw en
getuigend van een
bijzondere dynamiek,
wist de Sint-Niklaaskerk
zich telkens opnieuw
aan te passen aan
de veranderende noden,
visies en artistieke
stromingen.
•

a

Reeds in de 11de eeuw was Gent op vlak van de
wol- en lakenhandel een welvarende en uitdijende metropool. De havenactiviteiten, die zich
eertijds aan de achterzijde van de Sint-Janskerk
(nu de Sint-Baafskathedraal) organiseerden,
breidden zich langs de Leieoevers uit. Een tweede
haven aan de Gras- en Korenlei ontstond en de
handelskernen groeiden snel naar elkaar toe.

a

Ontstaansgeschiedenis

Volgens bepaalde geschriften kent de Sint-Niklaaskerk niet één maar twee
voorgangers. Een eerste houten bidplaats uit de 11de eeuw zou in 1120 door
een brand zijn verwoest. Van de romaanse kerk uit de 12de eeuw zijn wel
materiële overblijfselen teruggevonden. Het was een driebeukige kruiskerk met
een rechthoekig koor en twee zijkoren. De kerk werd snel te klein bevonden en
ter versteviging van haar opvolger tot puin herleid.
Aan het begin van de 13de eeuw startte men de werkzaamheden, zeer uitzonderlijk vanuit het westen. In een eerste bouwfase werd het schip naar vroeggotisch
model opgericht. Een tweede bouwcampagne omvatte de constructie van transept,
vieringtoren en koor in Scheldegotiek. Typerend voor deze periode zijn de
kruisribgewelven en de sterk ritmerende architectuur. In het begin van de 14de
eeuw was de kerk af. Maar gevoed door een veranderende tijdsgeest, een
groeiende parochie en een toename van financiële middelen en technisch
potentieel werd besloten om het schip, hoewel nog maar vijftig jaar oud, verder
aan te passen aan de esthetiek van de hoge gotiek. Tribunes en scheibogen
werden vervangen door hoge bundelpijlers en de zijbeuken van kapellen voorzien.
Het koor, met kapellen, twee traveeën en een kooromgang, werd diep in de
15de eeuw voltooid.
Er waren reeds bij de oplevering van de kerk structurele problemen waardoor
ijzeren trekkers in schip en toren werden geplaatst.
Dat mocht weinig baten want in de 16de eeuw moesten opnieuw herstellingswerken worden uitgevoerd. Er kwamen steeds meer klachten over de bedenkelijke toestand. De godsdiensttroebelen zorgden bovendien voor bijkomende
verminkingen. Stabiliteits- en vochtproblemen dwongen tot het dichtmetselen
van vensteropeningen en diverse noodingrepen aan de torens, daken en

De centrale figuur
Roger Nottingham

gewelven. De werkzaamheden kenden hun piek
in de 17de eeuw. Het waren vooral herstellingsDe Ierse banneling
werken aan de structuur: de vieringtoren werd
Roger Nottingham (1624–1691)
met een gewelf gesloten, de vloer opgehoogd
werd na zijn opleiding in
en de torenspits afgebroken.
1650 onderpastoor en
De 17de en 18de eeuw stonden verder in het
in 1656, tot aan zijn dood,
teken van de algehele opsmuk van gebouw en
pastoor van de
interieur. De toen gangbare barok was het stijlmidSint-Niklaasparochie.
del bij uitstek om de revival van de contrareforOnder zijn pastoraat paste
matie vorm te geven en tezelfdertijd de bouwNottingham het
valligheid aan het oog van de kerkbezoeker te
kerkmeubilair en het
onttrekken. Typische elementen zoals slingers,
westportaal volgens de
toortsen, obelisken en krulmotieven werden in
nieuwe stijleisen van de
vaak volumineuze beeldengroepen opgenomen.
barok aan.
Dynamiek was hét basisbegrip voor elke
Om alles te financieren deed
verandering.
hij een beroep op vele
welgestelde parochianen die

Pas in de 19de eeuw, na verloedering van de
graag als mecenas optraden.
kerk tijdens de Franse Revolutie en onder invloed
De pastoor schreef de
werkzaamheden en de
van de neogotische restauratiearchitecten,
kosten in zijn dagboek neer.
groeide de historische belangstelling voor het
Dit ‘memorieboek’ is tot op
gebouw. Dit uitte zich in de afbraak van de
aanpalende huisjes waardoor de Sint-Niklaaskerk vandaag een belangrijke bron
voor het (kunst)historisch
in haar volle glorie bewonderd kon worden.
onderzoek van de
Tegelijkertijd werden de eerste restauratieplanSint-Niklaaskerk.
nen opgemaakt. De effectieve werkzaamheden
•
gingen in 1963 van start en aan het begin van de
21ste eeuw is het project bijna voltooid. De
langdurige activiteiten hebben intussen geleid tot
een zichtbare evolutie in de restauratiepraktijk.

a

Bouwgeschiedenis
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a

Nicolaas (ca. 280–342) was de zoon van een welstellende familie uit Patara, Turkije,
in de huidige provincie Antalya. Van kinds af leidde hij een godvruchtig leven van
bidden, vasten en naastenliefde. Na het overlijden van zijn ouders zette Nicolaas dit
voorbeeldig leven verder. Hij besteedde zijn erfenis aan goede daden en maakte
daarvoor enkele reizen. Aangekomen in Myra werd hij als het ware bij toeval tot
bisschop gekozen, de aanhef van diverse legenden en verhalen. Zo verloste hij drie
kinderen uit de pekelton, gaf geld waar nodig, vermeed graantekort en bedaarde
zeestormen. Hij zou in Myra op 6 december 342 of 352 gestorven zijn, de datum
waarop vandaag in vele landen het Sinterklaasfeest wordt gehouden. Nicolaas
wordt voorgesteld als bisschop, met drie kinderen of drie broden. Hij is onder meer
de patroon van bakkers, slagers, koop- en zeelieden, kinderen en prostituees. •

a

a
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Een kerk voor de heilige Nicolaas
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De neogotische visie van een “archeologische restauratie”, waarbij alle
bouwsporen worden blootgelegd, was de aanleiding voor een harde aanpak
met ontpleisteringen en het verlagen van de raamschoten in het koor. Die visie
heeft gaandeweg plaatsgemaakt voor een zachte en afgewogen benadering,
met de herwaardering van oorspronkelijke afwerkingslagen in het schip en de
zijgevel aan Klein-Turkije. Het vloerpeil werd echter al in de jaren 1960 verlaagd
naar de toestand van de 14de-eeuw. Hierdoor lijkt de kerk buitenproportioneel
groot in vergelijking met haar meubilair.
De Sint-Niklaaskerk is vandaag, net als in het verleden, gelegen op een druk
knooppunt in de stad. Naast de vele kunstwerken en haar interessante
bouwgeschiedenis biedt het kerkgebouw ook ruimte voor culturele manifestaties. Als citykerk blijft de Sint-Niklaaskerk een oase van rust en bezinning, waar
activiteiten met betrekking tot liturgie en spiritualiteit een eenheid vormen met
de historische monumentaliteit van het gebouw.
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Rondgang
Bij het binnentreden van de kerk via het zuidportaal
(kant Cataloniëstraat) wordt duidelijk waarom de
Sint-Niklaaskerk de titel ‘dynamisch’ verdient. Het
transept vormt tegenwoordig een scheidingslijn tussen
twee uiteenlopende ruimtes. Terwijl de kracht van het
koor zich ontwikkelt in de naakte natuursteen, haalt het
schip haar energie uit het weelderig kleurenpalet. Een
eenheid is bij het wegdenken van de glazen scheidingswand
terug te vinden in de zware zuilen met de drieledige
opstand van scheidingsbogen, beperkt triforium en
bovenlichten.
Tussen het kerkbestuur en de stadsgilden die hier eertijds
een altaar innamen, werd overeengekomen dat zijzelf
zouden instaan voor de inrichting en het onderhoud van
de kapellen. Om die reden heeft de Sint-Niklaaskerk een
zeer verscheiden en rijk interieur. De rondgang biedt dan
ook slechts een selectie van grote meesterwerken en
merkwaardige details.

Het transept (1)

Het transcendente karakter van de Sint-Niklaaskerk
culmineert in de vieringtoren. Boven het gewelf van de
toren bevond zich eertijds het open klokkenruim. Hier
werden vóór de constructie van het huidige belfort vanaf
de 13de eeuw de stadswachters en stadsklokken ondergebracht. De toren, ooit nog met een hoog oprijzende naald,
vormde niet enkel voor de parochie, maar voor de gehele
Gentse bevolking een teken van veiligheid en geborgenheid.

De preekstoel (2)

De preekstoel werd in 1669–1670 vervaardigd door schrijnwerker Norbert Sauvage; de beeldhouwer is onbekend.
Vier voluten met de symbolen van de evangelisten schragen
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de kuip: Lucas als stier, Mattheus als engel, Marcus als leeuw
en Johannes als arend. Op de kuip prijken vier cartouches met
de voorstelling van de kerkvaders: de heilige Augustinus met
hartje op de koorkap, de heilige Gregorius met duif, en de heiligen
Hiëronymus en Ambrosius zonder attributen. Op de vier hoeken
staan engeltjes met de symbolen van de vier elementen: een
bloemenkorf voor de aarde, een vis voor het water, een arend
en ster voor de lucht en een fakkel voor het vuur. Het klankbord
wordt door twee engelen ondersteund en door twee cherubs
bekroond. Zij vervangen het oorspronkelijke wapenschild van
de familie Van Biervliet, weggenomen na de Franse Revolutie.
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De glasramen van Herman Blondeel (5)

De obiits (3)

Bijzondere gedenktekens zijn obiits, ook rouwborden genoemd.
Deze zwart geschilderde, ruitvormige borden bevatten het woord
‘obiit’ (hij is gestorven), de geboorte- en sterfdatum en meestal
het wapen van de overledene. Een obiit werd oorspronkelijk door
de adel, en later door de burgerij, in de nabijheid van het graf
opgehangen. Nadat de kerkhoven uit de stad verbannen waren
(eind 18de eeuw), hielden de rouwborden in de kerk de herinnering aan de overledene vast. De Sint-Niklaaskerk bevat talrijke
exemplaren waarvan sommige in het koor en het transept hangen,
maar de meeste, in afwachting van restauratie, voorlopig
gestockeerd zijn.

Het schilderij ‘De aanstelling van Nicolaas als bisschop van Myra’ (4)

Het hoofdaltaar van de Sint-Niklaaskerk toont een schilderij van
Nicolas De Liemaecker (1575–1646). Deze Vlaamse kunstschilder
was een tijdgenoot van Gaspar de Crayer (1584–1669) en Pieter
Paul Rubens (1577–1640) en werd, onder meer door Rubens zelf,
geprezen voor zijn religieus werk. Het altaarschilderij in de
Sint-Niklaaskerk toont de aanstelling van Nicolaas als bisschop
van Myra. De legende verhaalt hoe de voorzitter van de raad,
toen een nieuwe bisschop gekozen moest worden, een visioen
kreeg waarin hem gezegd werd dat hij de volgende ochtend
naar de kerkdeur moest gaan. De eerste man die daar de naam

Nicolaas zou dragen, moest tot bisschop worden gewijd. De
eenvoudig geklede Nicolaas deinst verschrikt terug wanneer de
voorzitter hem bij de arm grijpt. Het werk dateert van omstreeks
1630–1632 en werd in 1678 vergroot om in het nieuwe hoofdaltaar,
door Mattheus van Beveren (ca. 1630–1690), te passen.
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De drie glasramen in het hoogkoor tonen aan dat een integratie
van hedendaagse kunst in een historische setting perfect
mogelijk is. Het ensemble is een ontwerp van de Gentse glaskunstenaar Herman Blondeel (1956–1997), vervaardigd in opdracht
van de Vrienden van de Sint-Niklaaskerk en onder het mecenaat
van organist Remi Suys (1919–2010). Het ontwerp evoceert de
zeven sacramenten, voorgesteld in zeven horizontale banden
en uitgestrekt over drie ramen. De kunstenaar werkte opzettelijk
niet met de liturgische kleuren, maar verkoos een eigenzinnige
en eerder gevoelsmatige kleur- en loodzetting. Na het overlijden
van Blondeel werd het werk door Patrick Romain (°1958) voortgezet en in 2004 ingehuldigd.

De apostelbeelden (6)

De twaalf apostelbeelden uit de 17de eeuw maakten oorspronkelijk deel uit van het schip maar werden in functie van de
restauratie tijdelijk verplaatst. De beelden van de heilige Petrus,
met boek en sleutel; de heilige Andreas, met het schuine
Andreaskruis, en de heilige Jacobus de Meerdere, met pelgrimsstaf en open boek, werden in 1642 vervaardigd door Claude Le Fer I.
Van de overige apostelbeelden is de beeldhouwer niet gekend.

De kapellen in het koor (7)

De kooromgang bevat tien zijkapellen en vijf straalkapellen met
imposante portiekaltaren. De aankleding en het meubilair
evolueerden doorheen de tijd. Er werden verschillende heiligen
vereerd, de kleurstelling werd aangepast en de ornamenten uit
oude altaren gerecupereerd. De kapellen zijn rijkelijk uitgewerkt
met kunstwerken uit de 17de tot de 20ste eeuw.
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Hulde aan Jules De Bruycker (10)

De neogotische glasramen van Jean-Baptiste Capronnier (1814–1891) in de
kapel van de Gelovige Zielen (1851) en de Nood Gods (1860) getuigen van de
dynamische groei van de kerk. Het ene stelt een allegorie op het lijden van
Christus voor, het andere Maria met kind. De beide glasramen, die oorspronkelijk in een 17de-eeuwse raamverdeling waren ingewerkt, werden na hun restauratie als een onafhankelijk lichtscherm teruggeplaatst. Ze pasten namelijk niet
meer in de gereconstrueerde ‘middeleeuwse’ raamverdeling van de jaren 1960.

De broederschapsborden (8)

Hoewel vandaag enkel nog een geldsleuf zichtbaar is, stond op deze plaats
oorspronkelijk het broederschapsbord van de Berechting (1738). Op dergelijke,
vaak statige, meubels werden de ledennamen van een bepaalde broederschap
vermeld. Het waren heuse pronkstukken die niet enkel dienden als veruitwendiging van de christelijke vroomheid maar ook, en vooral, als identiteitsvorming
en -versterking.

Het beeld van de heilige Nicolaas (9)

Een 16de- of begin 17de-eeuws beeld in de noordelijke kooromgang brengt de
heilige Nicolaas in verband met de legende die verhaalt hoe drie jongeren door
tussenkomst van de heilige wonderbaarlijk werden gered. De drie studenten
waren onderweg naar Athene om filosofie te studeren toen ze, overnachtend in
een herberg, door de herbergier vermoord en tot gepekeld vlees werden verwerkt.
Een engel verscheen aan de heilige Nicolaas waarop hij de jongeren uit het
pekelvat redde en hen tot leven wekte. Omdat het in de iconografie gebruikelijk was menselijke figuren altijd kleiner voor te stellen dan heiligen, kon het
misverstand ontstaan dat het om kinderen ging. Nicolaas wordt doorgaans
voorgesteld als bisschop, maar in tegenstelling tot de gangbare iconografie
wordt hij hier als jongeman zonder baard afgebeeld.

Achter de preekstoel huldigt een bronzen hand met pen de graficus Jules De
Bruycker (1870–1945). Dit werk van Koen Rossaert (°1959) werd ingehuldigd bij
de heropening van het schip in 2010. De Bruycker was de bezieler van een
unieke reeks tekeningen en etsen van de Sint-Niklaaskerk. Ondanks het
schetsmatige karakter zijn de prenten belangrijke iconografische bronnen; zo
bijvoorbeeld de afbeeldingen van het nu verdwenen doksaal.

Het schip (11)

De bouwmaterialen werden vroeger niet naakt gelaten maar aangekleed.
Muren, gewelven en pijlers werden prachtig gepolychromeerd en zo ontdaan
van hun materiële aspect. In de Sint-Niklaaskerk bakende het coloriet op de
kolommen ook het territorium van gilden en broederschappen af. Na materieel
onderzoek opteerde de restauratieploeg voor een evocatie van de initiële kleurstelling, een keuze die in de restauratiepraktijk steeds vaker gemaakt wordt.
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Het westportaal (14)

De glasramen van Bressers en Mestdagh (12)

Met oog op een toekomstige restauratie werd de westwand vrijgemaakt
waardoor delen van de gotische kerk zichtbaar werden: een unieke kijk op de
geschiedenis van de kerk. Het portaal met twee dieperliggende deuren steunt
op drie consoles. Het geheel wordt aan beide zijden geflankeerd door een
blinde rondboognis en halfzuil. Van naderbij bekeken, zijn enkele openingen
zichtbaar met daarin de restanten van vier consoles en kolommen. Het zijn
overblijfselen van het gotische portaal uit de 13de eeuw. Van links naar rechts
zijn het reliëfs van een figuur met spartelende vis in de handen, een
vrouwenhoofd, loofwerk en een mannenhoofd. Tussen 1681 en 1684, met de
komst van het barokportaal, werd het geheel samen met de nissen
ingemetseld. De aanwezigheid van kalk- en verfresten wijst op latere
bepleistering en beschildering. De horizontale bouwnaad boven het portaal is
een overblijfsel van de balgenkamer, waar de blaasbalg vroeger lucht door de
orgelpijpen blies.•

In 2006–2007 werden de glasramen van de noordelijke zijbeuk vervangen.
Architectenbureau Bressers stond in voor het ontwerp, terwijl Atelier Mestdagh
de technische ondersteuning en de uitvoering verzorgde. De ramen evoceren
de opgang naar het licht. Over de verschillende raamstijlen heen wordt zo een
doorlopende kleurband gecreëerd: van versluierd licht aan de westgevel tot
een volledige transparantie aan het transept.

Het Cavaillé-Coll orgel (13)

Op 11 maart 1856 werd in de Sint-Niklaaskerk een nieuw orgel ingehuldigd. Het
romantische orgel werd vervaardigd door het beroemde Parijse huis Cavaillé-Coll,
de neogotische decoratie van de orgelkast en het doksaal door de beeldhouwers
François Delanier en Philippe Baert, naar de plannen van architect Auguste Van
Assche (1826–1907). Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899), vermaard orgelbouwer,
ontwierp het nieuwe instrument ter vervanging van het Van Peteghemorgel uit
1840. Van bij het ontwerp benadrukte hij dat orgel en doksaal elkaar moesten
aanvullen en vervolledigen. Het moest een Gesamtkunstwerk zijn dat op de
omgeving werd afgestemd. Sinds de heropening van het gerestaureerde schip is
het orgel opnieuw zichtbaar. Het instrument is nagenoeg intact bewaard en wacht
op een restauratie. Het doksaal werd in 1988 afgebroken en wordt in de toekomst
gereconstrueerd.
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Bouwevolutie van de kerk
1. oude kerk
2. nieuw kerkschip
3. nieuw transept, toren en koor
4. na verbouwing van schip en koor
© Prof. Dr. Firmin de Smidt i.s.m. Arch. Adrien Bressers, 1960
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