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De Sint-Salvatorkerk, kerk van Christus ‘Verlosser van de Wereld’, wordt vaak 
de Heilig-Kerstkerk genoemd. Kerst komt van Kerstmis, de geboortedag van 
Christus, de Salvator. Vandaar ook dat Kerstmis het titelfeest van deze kerk is. 
De sobere gevel uit de vroege 19de eeuw laat de lange geschiedenis van het 
gebouw en de rijkdom van het interieur niet vermoeden.

Ontstaansgeschiedenis

De eerste Heylig Kerstkerk, die vlakbij de Sint-Baafsabij stond, werd al in 1072 
ingezegend. De abdijkerk was voorbehouden voor de monniken die er leefden, 
terwijl de Heilig-Kerstkerk een uitgestrekte parochie bediende, die zowel de 
omgeving van de huidige Sleepstraat als Heirnis, Oostakker, Mendonk, Lochristi, 
Zeveneken en delen van het huidige Sint-Amandsberg en Zaffelare omvatte.
Toen Gent in 1540 in opstand kwam tegen Keizer Karel V, reageerde de vorst 
met ijzeren hand. Zo werd de Sint-Baafsabdij afgebroken om er een dwang-
burcht te bouwen. Van daaruit kon het Spaanse garnizoen gemakkelijk 
eventuele opstanden de kop indrukken. Ook de Heilig-Kerstkerk verdween 
onder de sloophamer. 
De relieken van de kerk werden aanvankelijk overgebracht naar het Sint-
Jacobsgodshuis dat zich bevond waar nu Godshuishammeke is. Een jaar later, 
op 25 maart 1541, verhuisden ze al opnieuw, nu naar de kapel ‘van de Nood 
Gods’, ongeveer op de plaats waar de huidige Sint-Salvatorkerk staat. In die 
kapel werd een wonderbaarlijke piëta vereerd. 

Bouwgeschiedenis

Die kapel, een sober éénbeukig gebedshuis, was echter veel te klein voor het 
grote aantal parochianen. Daarom begon men rond 1550 met de bouw van een 
kerk op dezelfde plaats, zelfs met financiële ondersteuning van Karel V. Door 
de godsdienstoorlogen zouden de bouwwerken echter nooit helemaal af 
geraken.
De kerk is opgevat als een laatgotisch gebouw met een driebeukig schip van zes 
traveeën. In de loop van de 18de eeuw werd de kerk in de lengte vergroot door 
de bouw van een sacramentskapel (het huidige koor) en werd de sacristie 
gebouwd. 
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De neoclassicistische gevel, naar een ontwerp van architect P. J. de Broe, 
dateert van 1812 en is een erfenis van de Franse periode. Het actuele neogoti-
sche interieur stamt uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Een schippersbuurt

Sint-Salvator ligt in de onmiddellijke 
nabijheid van de voorhaven. Daardoor is 
het in de loop der jaren ook de parochie-

kerk van de Vlaamse binnenschippers geworden. Veel schippers trouwen in 
deze kerk, laten hier hun kinderen dopen en vormen en worden hier ook 
begraven. De vroegere café De Toren, op de hoek van het kerkplein en de 
Sleepstraat, was trouwens jarenlang een trefpunt voor de schippersgemeenschap. 
Naast het café was immers de schippersbeurs waar de transportopdrachten 
werden toegewezen.
De band tussen de kerk en de schippersgemeenschap wordt gesymboliseerd 
door de boeg van de spits Rihera, een vrachtschip gebouwd in 1952, met 
afmetingen die precies passen in de Belgische en Franse sluizen en kanalen. 
De naam Rihera is een samentrekking van Richard-Hélène-Raoul, de voorna-
men van de schippersfamilie Wijnakker die eigenaar waren van het schip. 

De pastorie, rechts van de kerk, dateert al van 1773 en was oorspronkelijk het 
retraitehuis van bisschop van Eersel die hier in alle rust zijn geestelijke 
oefeningen kwam doen. Zijn wapenschild pronkt nog altijd boven de ingangs-
deur: een kroon, een staf, een bisschopshoed en drie otters die de deugden 
van vlijt, volharding en geduld uitbeelden.

a

Rondgang

Bij het binnenkomen van de kerk trekt de opeen-
volgende rij hoge en witgeschilderde zuilen met 
overkoepelende ribgewelven de blik naar de sterren-
hemel van het koor met centraal de geschilderde 
Christus, Verlosser van de Wereld. De rondgang 
start achteraan in de linkerzijbeuk en gaat in 
wijzerzin rond.

Het laatste avondmaal (1)
Dit schilderij uit de 16de eeuw, toegeschreven aan 
de Antwerpenaar Frans Francken de Oude (1542–
1616), zit vol symbolen. Het hondje staat voor de 
trouw van de apostelen aan hun meester. Op de 
glanzende vloer zien we een vlieg, die verwijst naar 
de duivel: Beëlzebub is immers de heer van de 
vliegen. Door het venster achter Jezus zien we de 
intrede van Christus in Jeruzalem. 

Christus tussen mensengezichten (2)
Rechts van Het laatste avondmaal hangt een 
hedendaags werk: een doek van Jos Trotteyn 
(1910–2002), een buurtbewoner uit de Grauwpoort. 
Het werk verwijst naar de beroemde Kruisdraging 
van Jeroen Bosch in het Gentse Museum voor 
Schone Kunsten.

Het beeld van de H. Anna (3)
In de linkerzijbeuk zien we het in vele kleuren 
beschilderd levensgroot beeld van de H. Anna uit 
de 16de eeuw. Let op de merkwaardige voorstelling: 
in haar armen draagt ze de Moeder Gods, die zelf 
de kleine Jezus vasthoudt. Dit beeld, een typische 
‘Sint-Anna ten drieën’, is waarschijnlijk afkomstig 
uit een kerk in Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen, 
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destijds een geliefd bede-
vaartsoord voor mensen uit onze 
streken. Vermoedelijk is het 
beeld tijdens de godsdiensttroe-
belen naar Gent overgebracht, 
om het te behoeden voor 
vernieling. 

De kapel van de Broederschap van de H. 
Jozef (4)
De Sint-Salvatorkerk werd in 
1604, in volle contrareformatie, 
door de aartshertogen Albrecht 
en Isabella aangeduid als zetel 
van de Broederschap van de H. 
Jozef. Die heilige was zowat het 
uithangbord van de tegenaanval 
van de katholieke kerk tegen het 
protestantisme. Bij die gelegen-

heid schonken de vorsten aan de kerk de zeven schilderijen van Hendrik I van 
Balen (1575–1632), die in deze kapel hangen. 
‘Broederschappen’ waren verenigingen die goede werken deden en waarvan 
de leden samen baden en probeerden een vroom leven te leiden. Vaak hadden 
die broederschappen een eigen kapel in de kerk. 
In de kapel hangt ook een portret van de stichtster van deze broederschap: 
Magdalena de Trazegnies (1565–1642). Magdalena staat afgebeeld, biddend 
voor een altaartje, in het habijt van de karmelietessen. 
Na de dood van haar man, graaf van Trazegnies, ridder van het Gulden Vlies, 
werd zij gezelschapsdame van aartshertogin Isabella. In 1602 verliet zij het hof 
en trad zij in bij de Arme Klaren. Een jaar later liet ze zich hier opsluiten in een 
kluis (een soort cel, aangebouwd aan de kerk), waar ze bleef wonen tot aan 
haar dood. 
Kluizenaressen of reclusen waren vrome vrouwen die hun leven volledig in het 
teken stelden van Christus, hun spirituele bruidegom. Toch hadden ze een 
zicht op wat er in de wereld gebeurde en konden ze op die manier zelfs 
optreden als een soort vertrouwenspersoon voor anderen. Hier in de kerk, net 
zoals in andere Gentse kerken, moeten er meerdere kluizenaressen hebben 
geleefd, in verschillende kluizen. 
In 1808, tijdens verbouwingen aan de kerk, werd in deze kapel het graf van 
Magdalena de Trazegnies gevonden.
Boven het altaar hangt het schilderij Rust tijdens de vlucht naar Egypte van de 
Antwerpenaar Quellin de Jonge (1607–1678), een leerling van Rubens.

Het zilveren beeld van de H. Barbara en toren (5)
Het beeld van gedreven plaatzilver werd in 1821 
door de broederschap van de H. Barbara besteld bij 
de uit Oudenaarde afkomstige zilversmid Ferdinand 
De Bruyne (1789–1865). Hij liet het in onderaanne-
ming vervaardigen door Bernard Van Bosterhaudt 
(1775–1838), eveneens van Oudenaarde, wiens 
merken terug te vinden zijn zowel op het beeld van 
de heilige als op de toren. Barbara is de patrones 
van mijnwerkers, brandweer, ontmijners, genietroe-
pen en artilleristen. 

Het zilveren reliekschrijn van de pestheiligen (6) 
Dit kostbare reliekschrijn uit 1730 vervaardigd door 
de Gentse zilversmid Franciscus Fraeys (1687–
1743), werd aan de kerk geschonken door Michiel 
D’Hooghe. Deze priester uit een rijke huidenvet-
tersfamilie woonde aan de Huidevetterskaai, op de 
plaats waar nu het Van Crombrugghegenootschap 
is gevestigd. Je kan daar trouwens aan de ingang 
nog altijd het wapenschild van de familie zien. 
Op het schrijn herkennen we drie pestheiligen: 
Rochus met zijn pelgrimsmantel en de hond aan 
zijn voeten, de Romeinse officier Adriaan met het 
aambeeld waarop hij de marteldood stierf en 
Antonius de heremiet die we ook vaak Antonius 
met het varken noemen. Deze heiligen werden nog 
tot diep in de 19de eeuw aanroepen. De pest kwam 
dan wel niet meer voor, maar Gent werd nog 
herhaaldelijk geteisterd door andere epidemieën, 
zoals cholera.

a
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Biechtstoelen en lambrisering (8)
De vier biechtstoelen in de zijbeuken en de lambrisering, waarin de kruisweg is 
ingebouwd, zijn van de hand van de houtsnijder Matthias Zens (1839–1921).

Matthias Zens (1839–1921)

Deze Duitse schrijnwerker had een beurs gekregen om aan de pas opge-
richte Sint-Lucasschool te studeren en kwam zo in Gent terecht. Hij werd een 
briljant houtsnijder.
Omdat hij weinig bestaansmiddelen had, logeerde hij bij de broeders van 
Sint-Jan-de-Deo op het Fratersplein. Eens afgestudeerd, bekleedde hij daar 
de kapel met prachtig neogotisch meubilair.
Matthias bleef zijn hele leven in Gent en met zijn bloeiend bedrijf voerde hij 
tientallen opdrachten voor kerkinrichting (preek- en biechtstoelen, commu-
niebanken, calvaries, beelden, …) uit, vooral in Oost-Vlaanderen. 
Zijn belangrijkste werk is wellicht het interieur van de Gentse Sint-Annakerk, 
dat quasi volledig van zijn hand is.

De kruisweg (7) 
Nog aan de linkerzijde van de kerk zien we de kruisweg, door Theofiel Lybaert 
(1848–1927) geschilderd op dunne koperplaten. 
De kunstenaar heeft de kruisweg opgevat als een beeldverslag. Op het eerste 
tafereel zien we de binnenplaats van het paleis van Pilatus, nadien zien we 
achtereenvolgens de straten van de binnenstad, de stadsmuren, de poorten 
van de stad en uiteindelijk de heuvel Golgotha buiten de stadswallen. De kun-
stenaar situeerde evenwel het verhaal in het middeleeuwse Gent. Herken het 
belfort en het Gravensteen. 
De eerste vijf staties zijn vrij rustige en statische beelden. Vanaf de zesde 
statie worden de scènes onrustiger. Let op de emoties op de gezichten van de 
omstaanders. In de twaalfde statie, de kruisdood, zien we hoe het onweer 
losbarst en de bliksem de lucht verscheurt. In het laatste tafereel, de grafleg-
ging, is de rust eindelijk weergekeerd. 

Theofiel Lybaert (1848–1927)

De schilder van kruisweg en van de twee zijaltaren moest zijn studies aan het 
Gentse Sint-Barbaracollege vroegtijdig afbreken omdat hij zijn vader, een 
decoratieschilder gespecialiseerd in heraldiek en het schilderen van wapen-
schilden op voertuigen, moest helpen in het atelier. Later studeerde hij toch 
aan de Kunstacademie. Daar kreeg hij tekenles van Theodoor Canneel.
Terug van een studiereis in Parijs, sleepte hij verschillende belangrijke 
opdrachten in de wacht: een aantal schilderijen voor de Sint-Walburgiskerk in 
Oudenaarde, de beschildering van de Sacramentskapel van de Gentse 
Sint-Niklaaskerk en van het koor van de kerk van het Elisabethbegijnhof in 
Gent. Hij had een atelier op het Sint-Michielsplein en in het Prinsenhof. Na de 
dood van Canneel werkte hij de muurschilderingen in de Sint-Annakerk 
verder af.
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Het linker zijaltaar (9)
Achter de klok zien we het linker zijaltaar dat aan de Soete Naem van Jesus 
toegewijd is. Het altaarstuk is eveneens een werk van Theofiel Lybaert. Centraal 
staat hier de Zaligmakende Christus, geflankeerd door de apostelen Johannes 
en Petrus. Onderaan zien we De aanbidding van de drie koningen. Qua compositie 
doet het denken aan het Lam Godsretabel van de gebroeders Van Eyck in de 
Sint-Baafskathedraal. Een tegenhanger van dit altaar staat aan de overzijde 
(zie verder). 

De sacramentskapel met het hoofdaltaar (10)
De sacramentskapel dateert van 1857. Het neogotische retabelaltaar werd 
ontworpen door Jean-Baptiste Bethune (1821–1894). Bethune was de oprichter 
van de Gentse Sint-Lucasschool en de grote promotor van de neogotiek. De 
uitvoering van het altaar was in handen van Leopold Blanchaert (beeldhouwwerk), 
Adrien Bressers (polychromie) en Jules Helbig (schilderwerk), allen adepten 
van de Sint-Lucasschool.
We zien een aantal taferelen uit het leven van Christus. De voet van het altaar is 
voorzien van drie medaillons die de Boodschap aan Maria, de Geboorte van 
Jezus en de Aanbidding der Wijzen voorstellen.

De muurschilderingen: de optocht der heiligen (11)
Theodoor Canneel werkte aan deze muurschilderingen van 1857 tot 1862. Door 
de tand des tijds was het werk zwaar beschadigd. De restauratie in 2017 laat 
het weer schitteren met levendige kleuren.
Boven het tabernakel zien we een vijf meter hoge Christus, die de armen 
uitstrekt naar diegenen die bij Hem troost zoeken. Op dezelfde hoogte zijn 
tussen de zes vensters de apostelen voorgesteld. Links en rechts van het 
tabernakel nadert een dertig meter lange processie van heiligen. Links zien we 
de monniken en bisschoppen die de optocht openen, rechts sluiten de 
vrouwen de stoet. 
Opvallend is de historische precisie waarmee kledij, attributen en karaktertrek-
ken van de heiligen uitgebeeld werden. Een voorbeeld daarvan is de zeer 
precieze getrouwheid waarmee de keizerskroon van de H. Karel de Grote wordt 
weergegeven. Er zijn ook een aantal Gentse heiligen afgebeeld, zoals de H. 
Amandus, de H. Bavo en H. Lieven. 
Sinds 1891, toen het hoogaltaar verplaatst werd naar zijn huidige opstelling, is 
de centrale Christusfiguur deels aan het zicht onttrokken.

Theodoor Canneel (1817–1892)

De Gentenaar Canneel begon op 13 jaar als 
letterzetter in dezelfde drukkerij waar zijn vader 
werkte . Ondertussen leerde hij tekenen en 
schilderen aan de Gentse Academie. In 1837 nam 
hij voor het eerst deel aan een tentoonstelling.
Vanaf 1843 gaf hij zelf tekenles aan de Gentse 
Academie en in 1850 werd hij zelfs directeur van de 
afdeling Tekenkunst. Vervolgens werd hij in 1869 
benoemd tot inspecteur van de tekenacademies- en 
scholen in West- en Oost-Vlaanderen. In die functie 
speelde hij een grote rol in de modernisering van 
het tekenonderricht en zorgde hij ervoor dat 
tekenen een verplicht vak werd op de basisscholen.
Van 1848 tot 1850 maakte hij een studiereis naar 
Parijs, Rome, Turijn, Pisa, Firenze en Genua. In Italië 
kreeg hij de liefde voor muurschilderingen te 
pakken. Hij raakte er onder de invloed van een 
groep jonge Duitse schilders die men de 
Nazareners noemt omdat ze lange haren hadden en 
zich kleedden in lange gewaden die doen denken 
aan de tijd van Jezus. Deze kunstenaars grepen in 
hun muurschilderingen terug naar voorbeelden uit 
de middeleeuwen. Hun werken straalden meestal 
een diepe rust en een serene sfeer uit. 
Van 1857 tot 1862 werkte hij aan de muurschilderin-
gen van deze kerk. Nadien startte hij met de 
muurschilderingen van de Sint-Annakerk, die 29 
jaar zouden duren. Canneel maakte het werk niet 
af: hij overleed in 1892. 
Ook de muurschilderingen van de Sint-
Maartenskerk van Burst (Erpe-Mere) zijn van de 
hand van Canneel. Hij werkte hieraan tussen 1864 
en 1874. Canneel is ook de ontwerper van het 
grafmonument van Jan-Frans Willems dat zich op 
het Campo Santo van Sint-Amandsberg bevindt.a
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Het zijaltaar en het beeld van de Nood Gods (12)
In dit rechter zijaltaar hangt opnieuw een groot schilderij van Lybaert, 
De opdracht van Jezus in de tempel. De centrale figuur daarboven is de 
Heilige Maagd, met links en rechts haar ouders, Joachim en Anna.
Op de altaartafel staat een klein beeldje, dat we misschien nauwelijks 
opmerken. Het is een kleine piëta of Nood Gods. Vermoedelijk is dit niet 
het oorspronkelijke beeld uit 1400, maar wel een kopie uit de 17de 
eeuw. 
In elk geval is er een mooie legende aan dit eikenhouten beeld 
verbonden. Nadat de kerk in 1587 door de calvinisten verwoest werd, 
was het beeld verdwenen. Zes jaar later werd het teruggevonden, 
drijvend in een waterloopje dat toen tussen de Leie via de Sleepstraat naar het 
Meerhem liep. Het werd terug gebracht naar de kerk. De piëta bleef buiten aan 

de deur staan omdat de kerk nog gesloten was. ’s Anderendaags bleek dat 
het Mariabeeldje zich op miraculeuze wijze verplaatst had naar het 

altaar. Telkens men nadien het beeld verzette, keerde het altijd uit 
eigen beweging naar die plaats terug. Zelfs na een diefstal in de jaren 

1960, werd het toevallig teruggevonden bij een antiquair en werd 
het teruggebracht naar de kerk.
Het wonderbaarlijke beeld werd massaal aanroepen tijdens de 
cholera-epidemieën die Gent teisterden in de jaren 1832, 1849 en 
1866. 

Het witte beeld van Sint Bartholomeus, de patroon van de huidenvetters (13)
Zowat overal in de kerk hangen hoog aan de muur witbeschilderde, 
houten heiligenbeelden. Het gaat om heiligen zoals Ambrosius, 
Augustinus of Johannes. 
Blijven we even stilstaan bij dit beeld van Sint-Bartholomeus. Deze 
laatste, met een afgestroopte dierenhuid in de ene en een mes in 

de andere hand, is de patroon van de huidenvetters (leerlooiers).  
Is H. Kerst vandaag gekend als schipperskerk, in de middeleeu-

wen was dit de kerk van de talrijke huidenvetters die hier in 
de omgeving woonden en werkten. De straatnamen 
Huidevetterken en Huidevetterskaai herinneren daar nog 
aan.
Onder het beeld merken we trouwens nog de grafsteen van 

een huidenvetter op, ene Jan Baptist Van Goethem.

12

Het Heilig Graf (14)
In de H. Kruiskapel zien we een beeldengroep uit 1607 die de graflegging van 
Christus verbeeldt. Het bijzondere aan dit werk is dat het zich binnen bevindt. 
Meestal vinden we een dergelijk beeldhouwwerk aan de buitenmuren van een kerk. 
Het werk werd in de loop der jaren zwaar beschadigd. Zo werden ooit alle hoofden 
afgeslagen en er nadien weer op bevestigd.

De preekstoel (15)
De prachtige eikenhouten rococo preekstoel uit 1737 is van een onbekende meester. 
Op de drie zijden van de preekstoelkuip zien we halfverheven houtsnijwerk dat 
taferelen uit het evangelie uitbeeldt. 
Daaronder zijn de symbolen van de evangelisten uitgesneden. De arend staat voor 
Johannes, de leeuw voor Marcus en de os voor Lucas. Het engelenhoofd op het 
deurtje, verwijst vermoedelijk naar Mattheus, de vierde evangelist. 
Onder de kuip staat de boom van goed en kwaad met sierlijke appels. We zien hoe 
de slang Eva een appel aanbiedt. Christus, de nieuwe mens, zegent het volk.

De triptiek van Maarten van Heemskerck (1489–1574) (16)
Dit drieluik in renaissancestijl dat we hier zien, dateert van 
1557 en werd eigenlijk voor de Sint-Baafskathedraal gemaakt. 
Hoe het uiteindelijk in deze kerk is beland, is niet bekend. 
Links zien we de Ecce Homo, dit is de scène uit het passiever-
haal waarin Pilatus de gegeselde Christus aan het volk toont en 
zegt “ziedaar de mens”. Centraal zien we de kruisiging met Maria 
en Johannes naast het kruis. Op de achtergrond dobbelen de 
soldaten om Christus’ kleren. Rechts zien we de Verrijzenis. Let 
op de handtekening: de initialen VH (kleine V in grote H) kan je 
herkennen in de nagels, de bijl en de handboor. 

De 12 schilderijen van Nicolaas de Liemaeckere (17)
Links en rechts boven de middenbeuk, op 20 m hoogte, hangen 
12 schilderijen van vijf meter op vijf die scènes uit het leven 
van Jezus voorstellen. Ze dateren van rond 1630. 
De Liemaeckere (1575–1646), bijgenaamd ‘De Roose’, was een 
tijdgenoot van Rubens. Samen werden ze door Otto Venius 
opgeleid. Hij was een Gentenaar, geboren in de Sleepstraat 
en was in zijn periode de belangrijkste schilder in het Gentse. 
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Praktisch

Toegang via Sleepstraat 216
Open van woensdag tot zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur
Viering op zondag om 9.30 uur (katholieke eredienst) en 
om 11 uur (Oekraïense Grieks-katholieke eredienst)

Colofon

Uitgegeven door de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen

Beleidsverantwoordelijke: Annemie Charlier, gedeputeerde
Directie Erfgoed – dienst Erfgoed
Anneke Lippens, directeur
Jo Rombouts, diensthoofd
Martine Pieteraerens, coördinatie
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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