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Van bijkerkje tot zelfstandige parochiekerk
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In de loop van de 11de eeuw ontstaat een woonkern op de rechteroever van de
Dender, aan de voet van de sterkste helling van de Oudenberg. In het centrum staat
een kapel afhankelijk van de parochiekerk van Hunnegem op de linkeroever. Anno
1182 wordt ze al vernoemd als capella Sancta Bartholomei, maar ze is eeuwenlang
beter bekend als de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Marct. Op het einde van de 15de
eeuw groeit ze uit tot een zelfstandige parochiekerk op de Grote Markt.
De bouw van de huidige kerk vangt aan in het laatste kwart van de 15de eeuw.
In 1515 verwerft de Sint-Bartholomeuskerk een nieuwe reliek van zijn patroonheilige. Toevallig of niet trekt de afgunstige Sint-Adriaansabdij van
Geraardsbergen in hetzelfde jaar de parochiale rechten naar zich toe.
Ze behoudt deze tot haar opheffing in 1796.
De Sint-Bartholomeuskerk heeft de traditionele structuur van een laatgotische
kerk: een basilicaal grondplan met drie beuken, een dwarsbeuk, een koor met
kooromgang en koorkapellen. Het bedehuis is opgetrokken in baksteen en
Doornikse hardsteen. Het actuele uitzicht is aanzienlijk bepaald door de
neogotische restauratie van de late 19de eeuw.
In 1566 woedt de Beeldenstorm in alle
hevigheid. Ook de Bartholomeuskerk
wordt niet gespaard. Een fel onweer in
1609 brengt nog meer schade toe. Een
uitvoerige restauratie van exterieur en
interieur loopt van 1620 tot 1642.
De kloeke toren maakt plaats voor een
elegante koepel met torenspits en open
lantaarn. Vier altaarschilderijen en de
doopvont (1620) zijn haast al wat rest
van de barokke herinrichting. Elders in
Geraardsbergen worden het hoogaltaar
en zijn Bartholomeusbeeld en het
toegangsportiek veilig bewaard.
Zicht op de kerk vóór de 19de-eeuwse transformatie.
Schilderij van D. Missiant, 1827

Omstreeks 1750 wenst men het laatgotische interieur met barokaltaren grondig
aan te passen aan de nieuwe modieuze rococo van Franse origine. De strenge
spitsboogvensters maken plaats voor wijde segmentboogvensters.
Het barokke meubilair wordt grotendeels vervangen door elegante Lodewijk
XV-meubels. De Geraardsbergse beeldhouwer Gilles de Ville en zijn collega’s
timmeren en snijden met veel zwier een nieuwe koorafsluiting en koorbanken,
preekstoel, biechtstoelen, sacristiekasten en lambriseringen. Ondanks een
ingrijpende neogotische transformatie vanaf 1882 is er nog behoorlijk wat
bewaard gebleven van deze verfijnde rococo. Naast diverse meubels tonen
onder meer twee geborduurde antependia (1753), een reeks van vier eucharistische schilderijen (1753) en een smeedijzeren communiebank (1752) het
virtuoze raffinement van weleer.

Een neogotische wedergeboorte
Eind 19de eeuw draait de Gentse
architect Auguste Van Assche (1826–
1907) de klok drastisch terug naar de
middeleeuwen. Als trouwe vriend van
dé neogotische architect Jean Baptiste
Bethune gaat hij voor een ideale
vervolmaking van de kerk zoals deze bij
haar bouw omstreeks 1500 zou geweest
zijn. In 1880 begint hij met de restauratie van het exterieur. De koepeltoren
met opengewerkte top wordt vervangen
door een toren met naaldspits en vier
fijne hoektorentjes. De voorgevel krijgt
een spitsboogportaal met flankerende
spitsboogvensters. Een brede toegangstrap met fraaie smeedijzeren lantaarns
vormt een mooie opstap naar de
herboren laatgotische kerk.
In 1882 start Van Assche met de
neogotische totaalrenovatie van het
interieur. Hij wordt bijgestaan door
Louis Bert-de l’Arbre die net voorzitter
van de kerkraad is geworden. Meteen
voorziet Bert een ruim jaarbudget voor
de ambitieuze onderneming. Hij zorgt
niet enkel voor een forse financiële
ondersteuning maar hij ontpopt zich
onmiddellijk als de alom aanwezige
inspirator en projectleider. Een flink
Interieur van het koor van de kerk vóór 1885. © Archief dekenij.
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gedeelte van het meubilair dient te verdwijnen. Zo moeten de 15 altaren uit de
17de en 18de eeuw plaats maken voor 8 gloednieuwe neogotische exemplaren.
Enkel het altaar van de voormalige schuttersgilde van Sint-Andries overleeft de
zuivering.
De beste krachten van de toonaangevende Gentse Sint-Lucasschool treden
aan. Beeldhouwers Remi Rooms (1861–1934) en Leopold Blanchaert (1832–
1913) en glazenier Arthur Verhaegen (1847–1917) zetten de toon. De broers
Theodoor (1852–1899) en Karel (1848–1926) Janssens tekenen voor het
ontwerp en de uitvoering van de decoratieve muurschilderingen. Zoals steeds
leveren de Gentse ‘neogotici’ uitstekend vakmanschap geïnspireerd door
architect-ontwerper Jean Baptiste Bethune, de grootmeester van de Belgische
neogotiek.
Ook de ‘lokale’ vaklui laten zich niet onbetuigd. Beeldhouwer Jean-François
de Lestré (1833–1913) maakt het toegangsportiek (1890) en tevens het
Sint-Annaretabel. In 1890 vervaardigt de vermaarde orgelbouwer-muziekinstrumentbouwer Charles Anneessens (1835–1903) het orgel naar ontwerp van de
alomtegenwoordige Louis Bert. Zeker het werk van beeldhouwer Prosper Speck
(1832–1898) kan zich moeiteloos meten met dat van een gerenommeerd
vakman als Leopold Blanchaert. Boven dit alles zweeft Louis Bert die naast
centen en coördinatie ook instaat voor alle figuratieve schilderingen. Zelfs het
ontwerp van de orgelkast neemt hij voor zijn rekening.
Welhaast uniek is de omlopende lambrisering met kleurig geglazuurde
neomiddeleeuwse tegels.
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Louis Bert-de l’Arbre (1835–1903), vader van de Geraardsbergse neogotiek
In 1860 huwt de Ninoofse notariszoon Louis Bert in Geraardsbergen
Justine de l’Arbre, dochter uit een welstellende katholieke familie. Net als
andere toonaangevende families begint het jonge echtpaar een kanthandel.
Louis Bert engageert zich diepgaand in het katholieke verenigingsleven.
Ook in de Sint-Bartholomeuskerk is hij druk doende. Hij begint in 1870 als
bestuurslid van de Kerkraad en is actief als voorzitter van het Bureel der
kerkmeesters van 1876 tot 1882. Bij het overlijden van de oom van zijn
echtgenote in 1881 wordt Louis Bert ten slotte voorzitter van de kerkraad.
Tijdens de neogotische restauratie van de kerk van 1880 tot 1896 is hij op
alle fronten bedrijvig. Hij spreekt zijn ruime kennissenkring aan om hun
steentje bij te dragen aan de inrichting van de kerk. De namen op de
glasramen lezen als een bloemlezing van de vooraanstaande katholieke
families in Geraardsbergen. Niet enkel als bestuurder en organisator maar
ook als kunstenaar is Berts hand voelbaar en zichtbaar. Gestimuleerd
door zijn contacten met Jean Baptiste Bethune, het boegbeeld van de
Belgische neogotiek, ontwikkelt Bert zijn artistieke talenten. Reeds in
omliggende gemeenten was hij
bezig als ontwerper en schilder
in neogotische religieuze
gebouwen. In ‘zijn’
Bartholomeuskerk kan hij nu
voluit gaan. In 1889 schildert hij
de zijluiken van het retabel van
de Sacramentskapel. Zijn
meesterwerken zijn ongetwijfeld
de schilderingen op de wanden
van de middenbeuk, dwarsbeuk
en koor. De taferelen in het koor
schildert hij rechtstreeks op de
muren in de jaren 1895–1896.
Tot op de dag van vandaag blijft
zijn neogotische kleurrijke creatie
onverminderd betoveren.

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962–1965) biedt een antwoord op de massale
leegloop van de kerken in West-Europa. Met een doorgedreven modernisering
van de liturgie hoopt men vurig de gelovigen terug te winnen. Het kerkinterieur
dient zich te schikken naar de nieuwe eenvoud. Talloze interieurs worden
ontdaan van hun al te decoratieve meubels. In Vlaanderen gaat vooral de
virtuoze neogotiek voor de bijl. Als bij wonder ontsnapt de Sint-Bartholomeus
aan deze moderne ‘beeldenstorm’. Het zijn vooral de wanden en de gewelven
van de koorkapellen die het moeten ontgelden. De verfijnde decoratieve
muurschilderingen van de gebroeders Janssens verdwijnen onder een stralend
witte verflaag. De neogotische communiebank die als een barrière tussen de
kerkgangers en de priester staat, wordt omgebouwd tot een klein altaar. Maar
zovele getuigenissen van het neogotische vakmanschap blijven onaangeroerd
overeind. Zelfs de ‘kleinere’ objecten als kroonluchters, altaarkandelaars,
beeldsokkels en altaardoeken spaart men. Het is dankzij deze bescheiden
liturgische ingreep dat de kerk nog steeds een meesterwerk van de Belgische
neogotiek is. Uitzonderlijk is dat in een grote parochiekerk een dergelijk
coherent samengesteld ensemble van de hoogste kwaliteit haast intact tot ons
is gekomen. Een parel van de zo vaak versmade neogotiek die wacht op een
gewaardeerde herontdekking.

a

Detail uit het retabel in de Sacramentskapel.
De naamheiligen Ludovicus en Justina verwijzen naar het
echtpaar Louis Bert en Justine de l’Arbre.
© Provincie, dienst Erfgoed

Het interieur overleeft een moderne ‘beeldenstorm’

Rondgang
Relieken in zilver gevat (1)

In 1515 brengt men in een plechtige processie de reliek van Sint-Bartholomeus
vanuit de kartuizerpriorij in het naburige dorp Sint-Martens-Lierde naar
Geraardsbergen. Bartholomeus wordt aanroepen tegen zenuw- en huidziekten,
en is onder meer de patroonheilige van de leerlooiers en huidvetters.
De relieken van de heilige zijn opgeborgen in een magnifiek zilveren schrijn
(ca. 1675– 1700). De rijke ornamentiek ademt de plechtige zwier van de Franse
Lodewijk XIV-barok. Sinds de overdracht van de relieken in 1515 gaat er elk jaar,
op de zondag na 24 augustus – de feestdag van de heilig –, een ommegang
uit. Al meer dan 500 jaar torsen leden van de kerkraad het reliekschrijn op hun
schouders doorheen de stad. De kerk bezit ook nog een zilveren draagbare
reliekhouder van de H. Bartholomeus, zo klein dat het in de hand past.
Een dergelijke reliekhouder is makkelijk te hanteren voor de pastoor tijdens de
misviering of een ziekenbezoek.

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (2)

Met de grootschalige restauratie vanaf 1880 bouwt architect Van Assche de
voormalige Sint-Joriskapel vanaf haar gotische fundamenten volledig opnieuw
op. Hier straalt de neogotische transformatie van de kerk nog in al haar
kleurenpracht. Van boven tot onder, van toegangshek tot lambrisering, alles in
deze kapel is voorbeeldig bewaard gebleven. De kapel staat in het teken van
Maria, en meer in het bijzonder van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. De aloude
mariale devotie krijgt met Maria’s verschijningen aan Bernadette Soubirous in 1858
een nieuw elan. De motieven van de gekroonde lelie op de muurschilderingen
verwijzen naar haar zuiverheid en haar rol als Koningin van de Hemel. De
glasramen, geschonken door de familie Bert-de l’Arbre in 1884, brengen niet
enkel overleden familieleden in herinnering. In de top van de glasramen prijken
de roos (Mystieke roos) en de zuivere lelie (Zoals een lelie tussen doornen),
middeleeuwse symbolen van Onze-Lieve-Vrouw. Voor een geschilderd eredoek
opgehouden door engelen staat het retabel met de stralende Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes aanbeden door de geknielde Bernadette. Het beeld is omringd
door beeldnissen met de voorstelling van de vijf Blijde Mysteries: de aankondiging van Jezus’ geboorte, Maria ontmoet haar nicht Elisabeth, de geboorte van
Christus, de opdracht van Christus in de tempel en het terugvinden van de
twaalfjarige Jezus in de tempel. Het retabel (ca. 1884–1890) getuigt van het
meesterschap van de Geraardsbergse beeldhouwer Prosper Speck.
2
1
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Stille devotie in de Heilige Grafkapel (3)

Geheel anders dan de officiële mariale verering is de volkse devotie in dit
zijkapelletje. De ruimte krijgt een neogotische verbouwing met een tongewelf,
tegellambrisering en glasramen. Maar de ongekunstelde devotie blijft
bewaard, meer zelfs, wordt glorieus hersteld met een veelkleurige beschildering.
In een grot staat een renaissance graflegging van Christus (ca. 1550–1570); een
aangrijpende laatgotische Piëta (ca. 1500) bekroont het geheel. Een verderfelijke slang poogt vervaarlijk te zijn. De zilveren ex voto’s tonen zovele dankbetuigingen voor een hemelse genezing of steun.

Barokke schilderijen

Verspreid over de kerk hangen vier grote 17de-eeuwse schilderijen die afkomstig
zijn van barokke altaren die met de neogotische renovatie verdwenen.
In de linkerzijbeuk (4) kijkt men verrast op naar een grote Aanbidding der herders.
Zeer recent is het doek door specialiste Anne Delvingt toegeschreven aan de
Antwerpse barokschilder Gerard Seghers (1591–1651). Zij dateert het in de
jaren 1620. Het zou afkomstig zijn van het verdwenen altaar van Onze-LieveVrouw van de Rozenkrans.
Gerard Seghers (of zijn atelier) laat zich voor de compositie sterk inspireren door
enkele gravures naar Rubens. Aan zijn jarenlange verblijf in Italië ontleent hij
de stijl van
4
Caravaggio en zijn
navolgers. Het sterke
clair-obscur, de volkse
figuren en het close-up
effect verlenen de
intieme scène een
grote expressiviteit.
Het licht dat uit het
Jezuskindje straalt,
werpt sterke schaduwen
op de omstaanders.
Enkel zijn moeder
Maria verschijnt helder
tegen een donkere
achtergrond.
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In de rechterzijbeuk (5) hangt een groot doek
dat de vermaarde Rubens-epigoon Gaspar de
Crayer (1584–1669) in 1638 schilderde voor het
altaar van de Sint-Niklaaskapel. Drie ten
onrechte veroordeelde generaals van de
Romeinse keizer Constantijn I bieden H.
Nicolaas van Myra geschenken aan. Zo danken
zij de bisschop voor hun miraculeuze redding
via een droom van de keizer. Deze Oosterse
legende wordt bij zijn overdracht naar het
Westen verkeerd geïnterpreteerd. De drie
officieren veranderen in kinderen in een
badkuip die gered worden door Nicolaas.
Dit verhaal leidt later tot ons kindvriendelijke
Sinterklaasfeest.

De marteling van H. Bartholomeus (6)

Omstreeks 1640–1660 borstelt een anonieme
Zuid-Nederlandse schilder dit doek voor het
barokke hoogaltaar dat in 1890 plaats maakt
voor een neogotisch retabel. In de theatrale
barok gaat de voorkeur uit naar de gruwelijke
marteling van de heilige dan wel naar een meer
bedaarde prediking. In dat ene ondeelbare
moment tussen leven en dood strijdt de heilige voor zijn onwrikbaar geloof in
Christus.
Apostel Bartholomeus († 1ste eeuw n.C.) wordt levend gevild op bevel van
Astyages, broer van de Armeense koning Polymius. De priester rechts poogt hem
nog in extremis tot het heidense geloof te bekeren. Tevergeefs. Uit de hemel brengt
een engeltje reeds een kroon en palmtak voor de martelaar.
De schilder laat zich niet inspireren door Rubens maar wel door de Romeinse
classicistische schilder Pietro da Cortona. Het kille licht accentueert de diepe
kleuren. Italiaans is de flatterende harmonie van felle rozen, diepe blauwen en
gedempte oranjes.
Het pijnlijke drama concentreert zich op het levend villen van de heilige. Rond
de expressief gebarende Bartholomeus zijn drie boosdoeners in één beweeglijk

samenspel gevat. Rechts onder kijkt een gehurkte zwarte jongen ons grijnzend
aan terwijl hij een mes wet. Ondanks de gruwel is het schilderij een lust voor
het oog.

Een zwierige preekstoel (7)

De meest bijzondere bijdrage aan de rococo-renovatie van het interieur levert
de Geraardsbergse meubelmaker-beeldhouwer Gilles de Ville. Hij brengt een
hoogst originele versie van de Franse rococo waarbij hij de geijkte rocaillemotieven eigenzinnig vervormt. Met veel animo rekt hij de reeds gracieuze
ornamenten maximaal uit. Zijn meesterwerk is ongetwijfeld de preekstoel. De
Brugse beeldhouwer Pieter Pepers (1730–1785)
vervaardigt de witmarmeren beeldengroep
van Christus en Petrus en het medaillon.
Onderaan signeert hij voluit: ME FECIT P.S
PEPERS BRUGENSIS 1770 (Pieter Pepers
van Brugge maakte mij in 1770). Inspiratie
vinden de beeldhouwers in de befaamde
preekstoel (1741–1745) van Laurent Delvaux
in de Sint-Baafskathedraal te Gent. De
zwierige dynamiek, de dubbele trap maar
bovenal de zeldzame combinatie van
donker eikenhout en stralend wit marmer
treft men ook hier aan. Merkwaardig is
het Petrustafereel in een preekstoel van
een kerk gewijd aan Bartholomeus.
Mogelijk heeft de rederijkerskamer
Sint-Pieter Vreugd en Deugd er
financieel aan bijgedragen, en ook het
thema kunnen bepalen.
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Het koor (8)

Het hoogkoor vormt de apotheose van de neogotische metamorfose van het
kerkinterieur. Zowat alle onderdelen zijn intact bewaard gebleven. Enkel de
communiebank is in de loop van de jaren 1960 vertimmerd tot een altaar. In
1890 worden het hoogaltaar van de hand van Remi Rooms en de koorafsluiting
van de Geraardsbergse beeldhouwer Prosper Speck geplaatst. Ook de koorbanken en de later herwerkte communiebank zijn gesneden in het bedrijvige
atelier van Rooms in Gent. In 1905 levert hij ook de gepolychromeerde beelden
van het Heilig Hart en van Onze-Lieve-Vrouw aan de kruisingspijlers van het
koor. Hiermee is de neogotische inrichting van het koor voltooid.
De iconografie van het koor is haast volledig gewijd aan Christus. Het retabel
(1890) toont het lijden van Christus, ondersteund door de twaalf apostelen op
de predella. De geschilderde zijluiken vullen dit aan met de marteldood van
apostel Bartholomeus links en de marteling van predikant Livinus rechts.
De Ierse monnik Livinus bekeerde de streek van Aalst en Geraardsbergen tot
het christendom. In het verlengde van de centrale beeldnis met de Kruisdood
van Christus troont de patroonheilige Bartholomeus onder een baldakijn. In
zijn hand houdt hij het grote mes waarmee hij levend gevild is.
De opgang naar de apotheose van Christus in de muurschildering boven het
hoofdaltaar vangt aan bij de ingang van de kerk. De apostelen en evangelisten
op de geschilderde doeken tussen spitsbogen en bovenramen leiden naar de
verheerlijking van hun Leraar. Gelijkaardige schilderingen op doek in de
zijbeuken verbeelden heiligen verbonden aan de regionale geschiedenis.
Enkel paus Stefanus ontspringt de dans.
Het koor zelf is voorzien van een reeks muurschilderingen die tussen de
spitsbogen en de ramen op de eerste verdieping gevat zijn. De taferelen op de
zijwanden culmineren in de verheerlijking van Christus op de korte wand
boven het hoogaltaar. Rechts van Christus knielt Bartholomeus met het mes
van zijn foltering in de opgeheven rechter hand. Op de zijwand rechts staan
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taferelen uit de jeugd en het openbare leven van Christus; de wand links toont
scènes uit zijn Passie. Elk tafereel is didactisch voorzien van een identificerend
opschrift, goed leesbaar voor de kerkgangers vanuit de kooromgang.
Op 30 juli 1891 wijdt de Gentse bisschop Antoon Stillemans het altaar.
Dit plechtige moment bezegelt de eerste fase van de neogotische renovatie
van het koor. In 1895–1896 voltooit Louis Bert de muurschilderingen boven de
spitsbogen. De taferelen uit het leven van Christus zijn gevat in een kleurrijke
decoratieschildering van Theodoor en/of Karel Janssens.
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Praktisch

Open
· van 1 april tot 31 oktober: van 8.30 tot 18 uur en
· van 1 november tot 31 maart: van 8.30 tot 16 uur.
Toegang langs de hoofdingang of voor rolstoelgebruikers
langs de zijkant.
Rolstoelpatiënten kunnen de kerk volledig bezoeken.
Aangesloten bij Open Kerken vzw · www.openkerken.be
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