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sint-bavokerk   vinderhoute

Het eerste kerkje

Vinderhoute wordt voor het eerst vermeld in een document van de Franse 
koning Lotharius van 5 mei 966. Daarin bevestigt hij de Gentse Sint-Baafsabdij 
in haar bezittingen. Zo o.a. “In uilla Uinderholt aecclesia com manso I” (In de 
villa Vinderhoute, een kerk met één uitbating), wat in latere oorkonden werd 
bevestigd.
De abdij had in deze omgeving heel wat bezittingen die zij via pachters uitbaatte. 
Waarschijnlijk ging het hier over de hogere kouterruggen van 
Vinderhoute. En dat de monniken ook een kerkje hadden 
gebouwd was nogal logisch. Wellicht was het ook dankzij hen dat 
de H. Bavo de patroonheilige werd van de kerk. 

 

H. BAVO      Haspengouw ca. 600–Gent 1 oktober 654

Bavo werd geboren als zoon van een vooraanstaande 
adellijke familie in Haspengouw. Zijn naam was Aldowinus 
maar zijn koosnaam was Bavo. Zijn ouders stierven vroeg en 
Bavo leidde een losbandig leven, wat hem door zijn rijkdom 
en bezittingen gemakkelijk werd gemaakt.
Na de dood van zijn vrome vrouw kwam hij in contact met de 
H. Amandus en bekeerde zich. Hij verkocht al zijn bezittin-
gen of schonk ze aan de armen en volgde Amandus naar 
Gent naar de nieuw gestichte abdij Ganda, de latere 
Sint-Baafsabdij, waar hij in de buurt leefde als kluizenaar. 
Bavo wordt aanroepen tegen reuma, kinkhoest en andere 
lichamelijke kwalen en is patroon van de jagers.
Hij wordt meestal afgebeeld met kroon, zwaard en valk, 
verwijzend naar zijn adellijke afkomst.
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Over de kerk als gebouw zijn er geen concrete aanwijzingen meer van vóór de 17de 
eeuw. In het streven naar meer zorg voor de eredienst ging de Gentse bisschop 
Triest toen regelmatig de kerken van zijn bisdom bezoeken en de bedienaars ervan 
controleren. Volgens zijn verslagen was de kerk van Vinderhoute toen een klein 
kerkje dat “bestond maar uit eenen beuk …voldoende voor het volk dat slechts uit 
24 families bestond … met eenen achthoekigen toren, op vier zuilen rustende, die 
de gewelven van het kruis der kerk onderschraagden”. Dit kerkje vinden wij ook op 
kaarten uit de 17de en 18de eeuw.
 
 

Bisschop Antoon Triest

Antoon Triest werd geboren in Beveren-Waas in 1577 in een 
welstellende en invloedrijke familie. Hij was een begaafd 
student en kreeg al vlug belangrijke kerkelijke functies. 
In 1617 werd hij bisschop van Brugge en in 1622 de 7de 
bisschop van Gent tot aan zijn dood in 1657.

 
 

De kerk werd echter ook regelmatig geplunderd tijdens de vele oorlogen in 
deze periode. Volgens een overzicht “ten jare 1645 … “ werden altaargewaden, 
schilderijen en ornamenten geroofd en zelfs de klok was meegenomen.
Dankzij de kasteelheren van Vinderhoute werd het interieur in de volgende 
jaren bijgewerkt, kwam er een kerkklok en twee nieuwe altaren. Zij schonken 
ook tal van waardevolle liturgische voorwerpen zoals een godslamp, een 
stralenmonstrans en een kostbaar missaal, nu nog in het bezit van de kerk.
In de kerk lagen ook tal van grafstenen van de heren van Vinderhoute en hun 
familie.

Verbouwen of nieuwbouw?

Tijdens de Franse periode (1794–1815) werd even overwogen om de kerk om te 
vormen tot een oratorium, dus enkel een bidplaats zonder bediening door een 
priester. Ondertussen steeg het bevolkingsaantal en werd uitbreiding van het 
kleine kerkje noodzakelijk.
Met instemming van de Hollandse overheid werd de kerk in 1821 vergroot met 
twee kapellen en een nieuwe klok. Deze klok is nog steeds de grootste klok in 
de huidige kerktoren. Het opschrift luidt: “PETER: Mr DE SCHIETER DE CAPRYKE. 
METER: C. STANDAERT, GRAVINNE DE CARNIN. H. DE MARE, P. VINDERHAUTE 
1821”.

In 1850 werd opnieuw gedacht aan vergroting van de kerk. De zeer onregelma-
tige vorm door  de talrijke vroegere verbouwingen maakten verdere uitbreiding 
echter onmogelijk. Hierop besloot de kerkfabriek in 1854 een nieuwe kerk te 
bouwen.

Charles De Laere, de nieuwe pastoor sinds 1853, zou, niet zonder succes, 
regelmatig zijn parochianen en vooral de rijke kasteelheren aanspreken voor 
financiële steun.  De plannen voor de nieuwe kerk werden gratis opgemaakt 
door August Van Santen, professor Burgerlijke Bouwkunde aan de Gentse 
Universiteit, op vraag van zijn vriend Charles Saeyman, advocaat en burge-
meester van Vinderhoute.

Prof. Van Santen had o.m. een ontwerp gemaakt voor een nieuwe opera in 
Gent. Het was echter zijn collega en stadsarchitect Louis Roelandt die de 
cultuurtempel zou ontwerpen. De burgerlijke bouwtrant in die tijd was meestal 
het neoclassicisme: een terugkeer naar de oudheid met gebruik van elementen 
uit de klassieke kunst. Dat de kerk van Vinderhoute in deze stijl werd opgetrok-
ken, is dan ook niet verwonderlijk. Rondbogen, ionische kapitelen en het 
fronton in de gevel zijn daar de uitingen van. Al bij al is deze stijl toch eerder 
uitzonderlijk, want de meeste kerken werden toen in neogotische stijl opge-
trokken naar analogie met de middeleeuwse gotische kathedralen.

Kaart R.A.G  · Kaarten en Plans nr. 98 Oudste kerkklok
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Bij de nieuwbouw diende ook de oriëntatie aangepast te worden: omdat er 
onvoldoende ruimte was op het kerkhof om de kerk traditioneel met het koor 
naar het oosten te bouwen, staat zij ‘ongewoon’ georiënteerd naar het 
noorden.
In juli 1855 startte de afbraak van de oude kerk. Op 15 december van dat jaar 
stond de nieuwe kerk al onder dak en de toren het jaar daarop einde april, ook 
dankzij de medewerking van de plaatselijke bevolking die met man en macht 
en paard de materialen ging ophalen aan de vaart, aan de statie van Drongen 
of in Gent. Zij kregen een vergoeding van de gemeente die op die manier toch 
voor enige financiële steun zorgde en meteen de vele werkloze mensen een 
karig inkomen bezorgde.
Op 28 september 1856 werd voor de eerste maal een H. Mis opgedragen.

Huidige kerk

Het kerkgebouw is een sobere neoclassicistische bakstenen constructie en telt 
6 traveeën en 3 beuken onder één zadeldak. De zuidgevel aan de straatkant is 
bekroond met een ingebouwde vierkante toren op een plint van Doornikse 
kalksteen. De rechthoekige toegangsdeur is gevat in een arduinen omlijsting 
en een kroonlijst op consoles. Boven de deur kwam in 1933 een reliëf met de 
Maaltijd van de Emmaüsgangers door Clément Pierruccini uit Gent. De zijge-
vels zijn erg eenvoudig geritmeerd door rondboogvensters.

Binnenin verwijzen de 12 Ionische zuilen van het schip naar de 12 apostelen 
waarop de kerk steunde. De middenbeuk is overwelfd door een tongewelf met 
cassetten, de zijbeuken met een vlak bepleisterde zoldering tussen de 
gordelbogen.

In de 2de helft van de 20ste eeuw bleek een grondige restauratie noodzake-
lijk. Pas eind de jaren 1990 werd de buitenrestauratie voltooid, wat bekroond 
werd met de bescherming in 1999 van kerk en kerkhof als monument.

Ook een grondige restauratie binnenin was noodzakelijk. Vallende brokstuk-
ken in het koor werden opgevangen door een net. Pas na het beschermingsbe-
sluit kwam er schot in de zaak. Mede door de ruime financiële inbreng van de 
parochiegemeenschap - wellicht de laatste maal dat de parochianen zoveel 
over hadden voor hun kerk – konden de werken voltooid worden in 2005. De 
oorspronkelijke lichte kleuren van het interieur werden zo veel mogelijk 
hersteld. Men slaagde er ook in om de zwartgeverfde zuilen hun oorspronke-
lijk gemarmerde laag terug te geven.  
En zelfs de naam van de schilder van  
destijds werd teruggevonden. 
 

Rondgang

Een bezoek wordt geleid vanuit de middenbeuk met verwijzingen naar de 
kunstwerken en meubilair in de zijbeuken.

Voor de nieuwe kerk maakte August Van Santen ook het plan voor de inwendige 
versiering. Het beeldhouwwerk en het houtsnijwerk werden gemaakt door drie 
generaties van kunstenaars van de Gentse academie die elkaars leermeester of 
leerling waren: Pierre de Vigne-Quyo (1812–1877), Antoon van Eenaeme 
(1827–1873) en Isidoor Dubrucq (1844–1886). Daardoor ontstond een unieke 
eenheid van stijl in het ganse interieur. Op de kunstwerken geschonken door 
bewoners van één van de vele Vinderhoutse kastelen, stond telkens hun 
alliantiewapen. 

In mei 1860 werd begonnen met het optrekken van het 
prestigieuze hoogaltaar (1) naar ontwerp van Van Santen 
en uitgevoerd door de Vigne-Quyo. Een indrukwekkend 
beeld in witgeschilderd lindehout van de H. Bavo, ca. 
260 cm hoog, domineert het altaar. Tegen de sokkel 
liggen links en rechts allegorische vrouwenfiguren in 
lindehout die Geloof en Hoop voorstellen. De H. Bavo 
wordt links en rechts geflankeerd door twee engelen op 
een sokkel met putti. De witmarmeren altaartafel, in de 
vorm van een sarcofaag, wordt bekroond door een 
tabernakel in wit marmer, met een verguld en verzilverd 
koperen draaideurtje. 

Pierre de Vigne-Quyo werd geboren in Gent op 29 juli 
1812. Hij studeerde aan de Academies van Gent en 
Antwerpen en reisde naar Parijs en Italië. In 1841 vestigde 
hij zich in Gent.
In 1863 werd zijn meesterwerk onthuld in Gent: het 
standbeeld van Jacob van Artevelde op de Vrijdagmarkt. 
Ook het standbeeld van Lieven Bauwens is van zijn hand. 
Ondertussen gaf hij ook les aan de Academie van Gent. 
Hij stierf op 31 januari 1877 na een geestesziekte en werd 
begraven op het Campo Santo in Sint-Amandsberg.De
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In 1857 en 1858 plaatste De Vigne-Quyo ook 
de beide zijaltaren (2) met de gepolychromeerde 
lindenhouten beelden van O.-L.-Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen en dat van Sint-Jozef. 
Dezelfde beeldhouwer voerde ook de commu-
niebank (3) uit in eikenhout naar een ontwerp 
van Van Santen. In medaillons worden de buste 
van Christus en de 12 apostelen uitgebeeld. Zij 
sloot vroeger het hoogkoor af.
 
In het koor links hangt het schilderij (4) ‘De 
hemelvaart van Maria’, een kopie naar Nicolas 
Poussin dat zich in het Louvre bevindt. Het is 
een werk van de 19de-eeuwse Franse schilder 
François-Théophile Gide (1822–1890) en 
gemaakt in Parijs. Ertegenover hangt ‘Jezus 
aan het Kruis’, een kopie naar P.P. Rubens in 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
te Antwerpen.

De zilveren godslamp (5), begin 18de eeuw, is 
één van de vele schenkingen van de heren van 
Vinderhoute en is versierd met hun 
alliantiewapen.

Het koorgestoelte (6) aan beide zijden is het 
werk van de leerling van de Vigne-Quyo: Antoon 
van Eenaeme. Hij was de beeldhouwer van het 
belangrijkste houtsnijwerk: de preekstoel (7). Hij 
had er vier jaar aan gewerkt en was er zelf heel 
fier op want hij nodigde heel wat mensen uit om 
het kunstwerk vooraf te komen bekijken in zijn 
atelier. In de vakliteratuur verschenen lovende 
commentaren en belangrijke functionarissen 
kwamen het kunstwerk bewonderen. 

Antoon Van Eenaeme, geboren in Gent op 25 november 1827 en er overleden 
op 5 februari 1873. Deze autodidact en steenkapper richtte een beeldhouwer-
satelier op in zijn geboortestad. Zijn opleiding kreeg hij aan de Academie van 
Gent, o.a. bij De Vigne-Quyo, en in Antwerpen, waar hij eerste prijzen 
behaalde. Hij ontwierp beelden, grafmonumenten en kerkmeubilair. Bekend 
zijn o.a. het grafmonument van Prudens Van Duyse (Campo Santo, Sint-
Amandsberg) en dat van Hippoliet Van Peene (Westerbegraafplaats, Gent), Hij 
werkte mee aan het fronton boven de ingangspoort van de 
Westerbegraafplaats in Gent waar hij ook begraven werd.

 
De kuip van de preekstoel wordt ondersteund door een bijzondere beelden-
groep die het Bijbelse thema ‘Laat de kinderen tot mij komen’ voorstelt: 
Christus en de kinderen zijn gezeten in een wijngaard als symbool voor 
Christus’ werk. De druivenranken groeien naar boven toe en omvatten de kuip 
van de preekstoel. Ook langs de dubbele trapleuning, die het kunstwerk een 
bijzonder symmetrisch uitzicht geeft, slingeren zich druivenranken. Twee 
pilasters ondersteunen het klankbord. Op de achtkantige kuip zien wij de vier 
evangelisten op de smalle zijde en medaillons op de bredere zijde met 

voorstellingen uit het Nieuwe Testament: de vlucht 
naar Egypte, de maaltijd bij Simon de Farizeeër met 
Maria Magdalena die de voeten van Jezus zalft en 
de H. Vrouwen bij het graf. Op de achterzijde van 
de kuip staat het medaillon met de buste van 
pastoor Charles De Laere, die zelf een enorme 
financiële inbreng had in ‘zijn’ kerk. De gelijkenis 
met het marmeren profielportret van bisschop Triest 
in de preekstoel van de Sint-Baafskathedraal is 
treffend.

Van Eenaeme beeldhouwde ook de twee eikenhouten 
biechtstoelen (8) (resp. uit 1864 en 1871) en maakte de 

twee witmarmeren wijwatervaten (9) aan de achterste 
zuilen in de kerk. 
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De derde generatie beeldhouwers wordt vertegenwoordigd door Isidoor 
Dubrucq.

Isidoor Dubrucq, geboren in Gent op 6 mei 1844, studeerde aan de Gentse 
Academie als leerling van Pierre de Vigne-Quyo en Antoon Van Eenaeme, 
wiens grafmonument hij ontwierp in 1874. Later realiseerde hij ook het 
grafmonument voor de Gentse architect Louis Minard en medaillons voor 
andere belangrijke figuren. Ook kinderfiguren heeft hij gebeeldhouwd, 
wellicht onder invloed van Van Eenaeme. Naast beeldhouwer was Dubrucq 
ook één der beste toneelspelers van de ‘Gentse Fonteinisten’. Hij overleed 
te Gent op 30 april 1886 op amper 42-jarige leeftijd.

Hij vervaardigde in 1875 de balustrade (10) op het doksaal met centraal een 
buste van de H. Cecilia en maakte een jaar later de orgelkast. Het orgel zelf 
werd in 1911 vervangen door een nieuw en groter orgel gemaakt door 
orgelbouwer Daem. Het raakte echter versleten en werd nooit meer grondig 
hersteld. Nu is het volledig onbruikbaar. Het processiebeeld van Bavo (11) 
aan de westelijke zijwand is eveneens zijn werk. 

De dubbele eikenhouten toegangsdeur (12) is afkomstig uit de in 1929 
afgebroken kapel van het kasteel Gavergracht. De plaatsingskosten werden 
betaald door Baron d’Udekem d’Acoz, grootvader van koningin Mathilde.

In de westbeuk hangt een schilderij (13) voorstellende ‘De goede Herder 
met op de achtergrond de H. Rochus van Montpellier’. Een nogal 
bloederige uitbeelding van de lijdende Christus als Goede Herder. 
Wellicht had dit te maken met de pest die in de 14de eeuw, periode waarin 
Rochus leefde, veelvuldig voorkwam. De H. Rochus werd ook aangeroepen 
tegen de pest daar hij tijdens zijn leven overal pestlijders zou geholpen 
hebben. Hij is tevens de patroon van de stad Montpellier en volgens de 
legende zou hij, terwijl hij zelf aan de pest leed, in leven gebleven zijn 
dankzij het brood dat hij dagelijks kreeg van een hond.
Het kerkinterieur kreeg een extra kleurrijk tintje toen pastoor De Laere in 
1872 besloot 10 gekleurde glasramen (14) te plaatsen die het leven van de 
H. Bavo voorstellen. Vijf ervan werden bekostigd door de lokale adellijke 
families (met alliantiewapen), vijf werden betaald door de pastoor zelf 
(CDH-monogram). 

Charles Van Crombrugghe (1823–1895), een Gents glazenier, zorgde voor de 
uitvoering. De andere brandglasramen, achteraan in de kerk, zijn later 
geplaatst en door verschillende glazeniers vervaardigd. Het roosvenster (15) 
boven het doksaal met de voorstelling van de Kroning van Maria werd in 1911 
vervaardigd door bekende Gentse glazenier Gustave Ladon (1863–1942).

In de oostelijke zijbeuk staat een Piëta (16): een 18de-eeuwse emotionele 
uitbeelding van O.-L.-Vrouw doorboord door het zwaard der smarten, met haar 
gestorven zoon op haar schoot. Het is waarschijnlijk het enige beeldhouwwerk 
dat uit de oude kerk afkomstig is. Het is uitgevoerd in gepolychromeerd hout. 

 
De andere losstaande beelden op sokkels zijn gepolychromeerde gipsen 

beelden meestal uit het Interbellum. Zij werden wit-grijs overschilderd bij 
de restauratie van 1953.

Achteraan in de oostelijke zijbeuk hangen de votiefportretten van twee 
kinderen (17). Zij komen uit de Sint-Annkapel. Volgens de legende zou het 

gaan om een tweeling, die als gevolg van een gelofte van hun ouders, als 
kloosterlingen gekleed werd.
De twee kinderen, Ernestine en Franciscus Willem de Herissem, zijn echter neef 
en nicht. Het meisje was 15 jaar ouder en werd de echtgenote van Filip Frans 
Wouters, heer van Vinderhoute. Zij is afgebeeld als kind van 4 jaar. Alleen de 
jongen is als kloosterling gekleed en was toen bijna 3 jaar. 
 
Hier tegenover, eveneens uit de Sint-Annakapel afkomstig, worden op het 
schilderij de H. Anna met haar dochter Maria en 
echtgenoot Joachim afgebeeld. Het is een kopie 
naar P. P. Rubens, maar in spiegelbeeld 
geschilderd.  1310
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a

nog verhoopt te genieten” dat de kerkfabriek in 1857 toestond het epitaaf, 
oorspronkelijk aan de buitenmuur van de oude kerk, in de kerk te plaatsen. 

Sinds Jozef II mocht men niet meer in de kerk begraven worden, maar via een 
obiit of rouwbord kon een rijke overledene toch in de kerk aanwezig zijn. Het 
zijn ruitvormige panelen met in het midden het wapenschild van de overledene 
en de geboortedatum (natus/nata) en sterfdatum (obiit). De twee rouwborden 
in de middenbeuk (20) zijn van de overgrootvader en overgrootmoeder van 
koningin Mathilde.
 
In het kerkportaal (21) bevinden zich twee grafstenen afkomstig uit de oude kerk. 
De grafsteen van  Jan Wouters († 1633) en echtgenote Leonora Bernard lag voor 
het altaar en is daardoor gedeeltelijk afgesleten. De andere grafsteen is van 
Hendrik Zoete († 1540) en echtgenote, die gevonden werd onder de vloer van het 
oude kerkje. Zij zijn de oudst gekende bewoners van het kasteel Gavergacht.
 

De kerk als laatste rustplaats

Begraven worden in gewijde grond in of naast de kerk was vanzelfsprekend voor 
een christen in vroegere tijden. Het waren echter enkel belangrijke personen die 
in de kerk begraven werden. De grafstenen die aan de buitenmuur van de oude 
kerk waren ingemetseld zijn bewaard gebleven, dankzij pastoor Van Laere die ze 
liet inmetselen in de nieuwe kerkhofmuur in 1857. De meest waardevolle of 
kwetsbare zijn bij de heraanleg van het kerkhof in de kerk geplaatst.
In de kerk is thans niemand nog begraven.

In de oostelijke zijbeuk werd een mooie gedenksteen (18) 
aangebracht voor Victor Van de Woestyne, overleden 

in Kopenhagen in 1843. Het is een werk van Louis 
Simonis (Luik 1810–1882), één van onze 

belangrijkste 19de-eeuwse beeldhouwers. 
Ernaast hangen nog twee kleine gedenkpla-

ten van Clémence Van de Woestyne, zijn 
zus, en graaf de Salviac de Viel Castel, 

haar tweede echtgenoot.
 In de doopkapel, aan de overzijde, 
bevindt zich, behalve de originele 

doopvont – een ontwerp van August 
Van Santen –, het epitaaf van 
Emmanuel Borluut (19). Het is op 
aandringen van de Gentse bisschop 
“ingezien de groote weldaden, de 
welke de Kerk van Vinderhoute, van 
die edele familie genooten heeft, en 
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Praktisch

Sint-Bavokerk · Dorsweg, Lievegem (Vinderhoute)

In de maanden juli en augustus is de kerk elke 
zondagnamiddag tussen 14 en 17 uur vrij te bezoeken.
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