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De Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Bassevelde is, met het omgevend 
kerkhof, de blikvanger van het dorp. De kerk werd ooit omschreven als 'een van 
de mooiste kerken van het noorden van Vlaanderen'. Ondanks de vele aanpas-
singen en verbouwingen doorheen de tijd heeft de kerk niets aan schoonheid 
moeten inboeten.

Bouwgeschiedenis

De parochie wordt voor het eerst vermeld na de bezoeken van Walter van 
Marvis, bisschop van Doornik, begin 13de eeuw. In 1264 kwam de parochie 
definitief onder het gezag van de bisschop van Doornik te staan. De oudste 
delen van de kerk dateren ook uit die tijd, waaronder de achtzijdige vieringto-
ren, het transept met traptorentje en de vijf 
traveeën van het schip aansluitend bij de viering. 
In hoofdzaak heeft de driebeukige kerk ook 
vandaag nog alle kenmerken van die vroeggoti-
sche bakstenen kerk uit de late 13de–begin 14de 
eeuw met nog enkele laat-Romaanse reminiscen-
ties als lisenen en rondbogen.

Door de eeuwen heen vonden er veel verbouwin-
gen plaats. Na de vernielingen door de 
Beeldenstorm in de 16de eeuw werden enkele 
vensters gedicht. Een nieuw koor kwam er in 
1707, zoals aangegeven in de datumsteen in de 
zijgevel van het koor. Het schip kreeg een nieuw 
gewelf ‘anno 1710’, zoals vermeld op de consoles. 
Volgens archiefdocumenten werden schip en 
zijbeuken in 1729 onder één dak geplaatst dat in 
1736 met nieuwe schaliën werd bedekt. De huidige 
barokke vensters vervingen sindsdien ook de 
spitsboogvensters in het schip. In 1846 werd de 
kerk aan de westkant met drie traveeën verlengd 
en van een nieuwe westgevel voorzien. 
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De werken werden uitgevoerd door de firma Nijs uit Deinze. Een vierde fase 
voorziet in de restauratie van het interieur van de kerk. 

Rondgang

De kerk biedt een scala aan 17de-, 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse kunstwerken. 
In deze rondgang laten we u enkele pareltjes ontdekken … We starten de 
rondgang aan de linkerzijde van de kerk.

Biechtstoel (1)
De gesloten eikenhouten barokke biechtstoel achteraan in de noorderbeuk van 
de kerk is geritmeerd door getorste Korinthische pilasters en is rijkelijk versierd 
met druivenranken, vogels en een slang. De kroonlijst met bladwerk- en 
griffioenenfries is versierd met engelen voorzien van bazuin en boek, vier 
voluutconsoles met engelenkopjes en vruchtentros. Op een ovale cartouche 
met twee engeltjes staat het opschrift: Ghegeven by Jan Mariman fs Ians 1673. 
Wie Mariman was, kon tot vandaag niet achterhaald worden. De twee andere 
biechtstoelen verder in de kerkruimte zijn van begin 19de eeuw.
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H. Agatha de tweede patrones 

Uit het notitieboek nagelaten door pastoor 
Franciscus Van Laere en gedateerd 1729–1750 
(Rijksarchief), lezen we dat de relieken van de 
H. Ambrosius en de H. Maghed en martelaresse 
Agatha samen met de bewijzen van authentici-
teit op plechtige wijze in de kerk van Bassevelde 
werden ingehaald op 6 december 1733. 
Op 20 januari 1769 werd toelating verleend tot 
het vieren van een octaaf ter ere van de H. Agatha 
beginnend op de zondag na het feest van de 
heilige op 5 februari. In het Liber Memorialis van 
de kerk van Bassevelde staat vermeld dat dit 
gebeuren telkenjare een grote toeloop kende 
met gedurende een ganse week bedevaarders 
van de omliggende parochies die de H. Agatha 
kwamen aanroepen tegen ‘kwade borsten, 
brand, storm, onweder en andere ongelukken’. 
Zo waren er op 13 september 1835 tussen de 
1100 en 1200 gelovigen in het lof aanwezig, 
blijkens notities achtergelaten door pastoor 
Van Bosschele. Dit octaaf werd in Bassevelde 
gevierd, zij het in een bescheidener vorm, tot 
begin de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 
Het werd toen vervangen door de jaarlijkse 
gedurige aanbidding op 11 februari.

In september 1944 werd de toren, pas 2 jaar beschermd als monument, zwaar 
beschadigd. De schade is destijds direct hersteld door architect Bressers.

Het bewaard gebleven interieur is overwegend 18de-eeuws met rondboogarcaden 
op Toscaanse zuilen. De drie meest westelijke arcaden en zuilen zijn 
19de-eeuwse kopieën. Het meubilair van de kerk is voornamelijk 19de-eeuws, 
zoals hoofd- en zijaltaren, de preekstoel en de communiebank. 

De laatste grote restauratie startte in 1999 met de toren (firma Heylen, Westerlo). 
De tweede fase omvatte de restauratie van het koor en de volledige dakbedekking. 
Deze werken werden uitgevoerd door de firma Vlaminck Natuursteen uit Gent 
en liepen af in 2006. De derde fase van de volledige restauratie van de kerk is 
recentelijk afgewerkt. Ze omvatte de restauratie van het schip, de doopkapel, de 
restauratie van de ramen en de volledige schilderwerken aan de buitengevels. 
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Zijaltaar ter ere van Onze-Lieve-Vrouw (2)
Het zijaltaar aan de noordkant is een 
portiekaltaar in gemarmerd en gepolychro-
meerd hout, toegewijd aan Onze-Lieve-
Vrouw. De altaartafel is uitgewerkt in wit 
marmer met Mariamonogram, geflankeerd 
met bladwerk.
Het marmeren beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
staat in een rondboognis met kruisbekro-
ning en dateert van de tweede helft van de 
19de eeuw. Boven het altaar hangt een 
schilderij met als thema O-L-Vrouw-
Onbevlekt-Ontvangen. Het doek dateert uit 
de 17de eeuw. De schilder ervan is niet 
gekend, maar het wordt toegeschreven aan 
Nicolaas De Liemaecker uit Gent. Let op de 
musicerende engelen die Onze-Lieve-Vrouw 
links en rechts begeleiden.

Hoofdaltaar (3)
De altaartafel in wit marmer is deels verguld 
en wordt gedragen door vier Korinthische 
zuiltjes. Daartussen ziet men het 
Jezusmonogram. Op de altaartafel bevindt 
zich een houten expositietroon beschilderd 
in witte marmerimitatie met vergulde 
accenten. Het heeft een deurtje met 
hostiedragende kelk boven twee gevleugelde 
engelenkopjes. Het draaitabernakel eronder 
is gedeeltelijk in verguld metaal en heeft 
een deurtje met de afbeelding van het Lam 
van de Apocalyps. Het altaar is bekroond 
met een kruisdragende wereldbol met slang. 
Het neoclassicistische altaar is, volgens het 
opschrift Dono dedit Dominus Macharius 
Peers Basseveldae praetor, ibidus (of idibus 
cf. Dhanens) mensis sextilis anni MDCCCXVIII, 
een gift van Macharius Peers in 1818. Hij was 
toen burgemeester van Bassevelde. Het 
trommeltabernakel dateert van 1830.

Glasramen (4)
De glasramen in het koor zijn vervaardigd 
door Samuel Coucke uit Brugge en dateren 
van 1887. Ze stellen de H. Antonius en de 
H. Agatha voor. Ze werden in 2006 
gerestaureerd door Erwin Sneyders uit 
Moerbeke. De moderne glasramen in de 
rest van de kerk dateren van 1972 en zijn 
van de hand van de bekende glazenier 
Michel Martens (Zuid-Wervik 1921–
Brugge 2006).

Zijaltaar ter ere van de H. Agatha (5)
Het zijaltaar van 1868 aan de zuidkant 
van de kerk, is eveneens een portiekaltaar 
toegewijd aan de H. Agatha. De altaartafel 
in wit marmer draagt het opschrift S. Agata, 
geflankeerd door bladwerk. Het gipsen 
beeld van H. Agatha staat in een rondboog-
nis met kruisbekroning. 
Boven het altaar hangt een schilderij met 
als onderwerp ’Toediening van de Laatste 
Sacramenten’ door S. Vermeirsch (Zaffelare) 
en dateert van 1868. Dit schilderij zit 
gevat tussen twee Korinthische gegroefde 
zuilen die een recht hoofdgestel met 
bladwerkfries dragen, bekroond met twee 
gevleugelde engelen met bloemenkransen.
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De legende van de H. Agatha

Volgens de legende leefde de H. Agatha in het begin van de 3de eeuw op 
Sicilië in de stad Catania. Ze was afkomstig uit een adellijke familie en, als we 
de verhalen mogen geloven, was zij een bijzonder mooie vrouw, die zich tot het 
christendom had bekeerd.
Quintinianus, de toenmalige landvoogd van Sicilië, deed er alles aan om in de 
gunst van de mooie Agatha te komen. Zij liet zich echter niet verleiden. 
Hij stuurde een koppelaarster naar Agatha die haar 30 dagen lang met zoete 
woordjes en harde bedreigingen van haar stuk moest brengen. Toen dit niet 
lukte, liet Quintinianus haar folteren in de gevangenis. Agatha bleef echter 
trouw aan haar geloof. Daarna liet de landvoogd met gloeiende tangen haar 
borsten amputeren. Maar ook dit had geen effect op het rotsvaste geloof en 
vertrouwen van Agatha in God. 

Ze leed verschrikkelijke pijnen. Midden in de nacht verscheen bij haar een 
oude man met een kind dat een licht droeg. Hij maakte zich bekend als de 
apostel Petrus, verzorgde en troostte haar en verdween weer. De volgende 
ochtend voelde Agatha zich terug gezond en knielde neer om God te danken.
Na vier dagen liet de landvoogd Agatha bij zich brengen en gebood haar aan 
de Romeinse goden een offer te brengen. Opnieuw weigerde ze en hij besloot 
haar nog heviger te martelen door haar op een vuur met gloeiende kolen te 
leggen. Op dat ogenblik was er in Catania een hevige aardbeving en de 
bewoners verweten de landvoogd deze ramp te hebben afgeroepen door 

Agatha te martelen. Nadat Agatha terug in de gevangenis was 
geworpen, bad ze om verlossing en vroeg te mogen sterven. 

Dat gebeurde omstreeks 253 na Christus. Toen een paar jaar 
later de vulkaan Etna uitbrak en lavastromen de stad 

bedreigden, liepen mensen met de sluier van Agatha de 
lavastromen tegemoet en als bij wonder kwamen die 

stromen tot stilstand.

Agatha wordt voorgesteld met een kroon op het hoofd 
of in de handen, met een palm en een nijptang. 
De afgesneden borsten liggen vaak op een schotel. 

Dikwijls worden de borsten ook afgebeeld als broden. 
Hieruit ontstond de traditie om op haar feestdag 

na de misviering broden te verkopen of uit te 
delen aan de armen. Als patrones tegen 
brandgevaar wordt ze soms afgebeeld met een 
brandend huis op de achtergrond. Agatha is 
tevens patroonheilige van de bakkers, brand-

weerlui, glasblazers, klokkengieters en 
hoogovenarbeiders.

Tot 1997 bestond in Bassevelde de traditie om na de 
hoogmis op zondag te zegenen met de relikwie 
van de H. Agatha. 

Gekruisigde Christus (6)
Op de muur naast het Agatha-altaar hangt een houten Christusbeeld. Het is afkomstig 
uit de oude kloosterkapel van de Zusters Bernardinnen in de Assenedestraat. 
Het beeld werd begin de jaren 60 van de vorige eeuw bij de renovatie van de klooster-
kapel aangekocht en in de kapel geplaatst. Wie de kunstenaar is die het beeld heeft 
vervaardigd, hebben we tot op vandaag nog niet kunnen achterhalen.
Bij de afbraak van de oude kapel in 2010 werd het beeld door de Zusters 
Bernardinnen geschonken aan de parochiekerk van Bassevelde.
Opmerkelijk aan het beeld is de disproportie tussen de armen en het lichaam. 
De bedoeling van de beeldhouwer is ongetwijfeld geweest om Christus voor te 
stellen als de Allesomvattende, hij die alle mensen van de hele wereld 
in zijn armen wil sluiten. 

Communiebank (7)
De communiebank, over de hele breedte van de kerk, werd geplaatst in 
1877. Ze werd vervaardigd door schrijnwerker Camiel Lippens van 
Ledeberg naar een ontwerp van architect Modeste De Noyette 
(1847–1923) eveneens uit Ledeberg. Ze is versierd met bladwerk, 
druivenranken, apostelen en twaalf medaillons voorstellend: de 
Pelikaan, de Ark van het Verbond, Jezus met de Emmaüsgangers, het 
Mariamonogram, de mannaoogst, twee engelen, het paaslam, het 
Jezusmonogram, Laban achtervolgt Jacob, de toonbroden en het Lam 
van de Apocalyps. 

a
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Schilderij ‘De intrede in Jerusalem’ (8)
Een passend schilderij horend bij de scheldnaam voor de mensen van 
Bassevelde: ezels. We zien Christus afgebeeld op een ezel bij zijn blijde intocht in 
Jeruzalem op palmzondag. Het schilderij is van de hand van oud legeraalmoeze-
nier E.H. Georges Herregods (1926–2017).

Preekstoel (9)
De preekstoel met dubbele trap, is op de kuip versierd met vier marmeren 
reliëfs die de deugden Geloof, Liefde en Hoop (v.l.n.r.) en de Goede Herder 
(achterkant) uitbeelden. Op de overkapping is een duif afgebeeld die wordt 
omgeven met wolken en gouden stralen. De preekstoel dateert van 1830 en is 
gemaakt door bouwmeester en schrijnwerker Jozef Nimmegeers (Zaffelare). 

Kruisweg (10)
Startend in de noordelijke zijbeuk en doorlopend in de zuidelijke zijbeuk 
bevinden zich de 14 staties van de kruisweg. Tijdens de Agathadagen van 1901 
werd deze nieuwe kruisweg ingehuldigd. Hij werd geschilderd door Remi 
Goethals (Gent 1876–1958). Goethals was gespecialiseerd in religieuze en 
burgerlijke muurschilderingen. Hij volgde een opleiding aan de Sint-
Lucasschool te Gent en was gevormd als schilder, tekenaar en decorateur. 
Hij was lid van de befaamde Gilde van Sint-Lucas en Sint-Jozef te Gent. 
De kruisweg werd gerestaureerd in 2011 door de firma Kerat uit Wervik.

8

9 10

Doopkapel (11)
De doopkapel bevindt zich in de zuidelijke zijbeuk. De doopvont heeft een 
marmeren voet en een koperen deksel. Op het deksel staat een kruisdragende 
wereldbol. De doopvontarm is versierd met een medaillon waarop de doop van 
Jezus in de Jordaan afgebeeld staat. De doopvont dateert van de eerste helft 
van de 19de eeuw. In de zijgevels van de kapel bevinden zich halfcirkelvormige 
neogotische glas-in-loodramen met engelenhoofdjes gemaakt door Samuel 
Coucke (Brugge 1833–1899).

11



o.-l.-v.-hemelvaartkerk   bassevelde

Reliekschrijn met baldakijn van 
St. Agatha (12)
Volgens het Koninklijk 
Instituut voor het 
Kunstpatrimonium (KIK) 
dateert het reliekschrijn 
van de H. Agatha uit de 
eerste helft van de 18de 
eeuw. Deze datering is 
aanneembaar vermits 
volgens de archieven van 
de kerk de instelling van 
het octaaf ter ere van de 
H. Agatha gebeurde in 1769 
en er vanaf dan mensen uit 
de omliggende dorpen op 
bedevaart kwamen naar 
Bassevelde. 
De beeldhouwer is 
onbekend. De sarcofaag is 
gemaakt van lindenhout en 
is verguld. Ze verkeerde in 
zeer slechte staat en werd in 
2011 volledig gerestaureerd 
door beeldhouwer Donaat 
Van Overschelde uit Zarren. 
Het bijbehorende baldakijn 
werd ook door hem 
gerestaureerd in 2016.

a

Orgel en doksaal (13)
De eikenhouten orgelkast met wangen is versierd met draperieën en muziekin-
strumenten. Links en rechts is het orgel bekroond met een kruis. Het werd 
gebouwd in 1906 door de familie Anneesens-Meunier uit Menen. Het neoclas-
sicistische doksaal uit de tweede helft van de 19de eeuw is vervaardigd uit 
gemarmerd en gepolychromeerd hout op vier Ionische zuilen met balustrade 
op een kroonlijst. De heiligen Petrus en Paulus flankeren de uitgang.

13

12
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Praktisch

Openingsuren
elke dag van 9–16 uur

Begeleide bezoeken 
tel. 09 373 66 23

Colofon
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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