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Van oudsher is de 
Sint-Jacobskerk een 

dynamische 
ontmoetingsplaats voor 

bedevaarders, 
buurtbewoners en 

toevallige passanten. 
Dat heterogene karakter 
manifesteert zich ook in 
haar verschijningsvorm. 

De schijnbaar 
onverzadigbare 

verbouwingsdrang 
heeft de kerk haar 

huidige vorm gegeven 
en haar gemaakt tot een 

unieke getuige van 
bijna 900 jaar kerkelijke 

architectuur in Gent.

•

In één woord
verscheiden

Ontstaansgeschiedenis

Reeds in de 11de eeuw stond de stad Gent op 
de internationale handelskaart. Een groot 
voordeel was haar ligging aan de rivieren Leie 
en Schelde. Kooplieden zagen in de handel over 
water snel potentieel en voeren hun vracht 
zonder al te veel moeite tot ver over de stads-
grenzen heen. De havenactiviteiten situeerden 
zich oorspronkelijk aan de achterzijde van de 
huidige Sint-Baafskathedraal maar door de grote 
aantrekkingskracht van een toch wel dynamische 
metropool, was men genoodzaakt om de bedrijvig-
heden verder uit te breiden en een tweede haven 
aan de Gras- en Korenlei te ontwikkelen.

De economische groei was de aanzet tot een 
aanzienlijke bevolkingstoename en de oprichting 
van nieuwe parochies.De Sint-Jacobsparochie en 
-kerk werden rond 1093 gesticht; later volgden de 
parochies Sint-Niklaas en Sint-Michiels. In de 
volksmond sprak men over “Sint-Jacobs-in-de-
Meerschen” omdat de kerk in een laaggelegen 
en waterrijk gebied lag, een vochtig grasland 
dat ‘meers’ werd genoemd.

Niet toevallig werd hier een kerk voor Jacobus de 
Meerdere opgericht; de oudste in onze contreien. 
In de middeleeuwen waren de Lage Landen 
immers bezaaid met bedevaartswegen naar 
Santiago de Compostela, de begraafplaats van 
de heilige. Eén ervan, de Via Scaldia of de 
Scheldeweg, liep dwars door Gent en leidde de 
pelgrim via Oudenaarde naar Doornik waar de 
weg zich opsplitste. Ook als patroonheilige van 
de scheepvaart symboliseerde de heilige 
Jacobus de noden en aspiraties van Gent.

a
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Bouwgeschiedenis

De Sint-Jacobskerk heeft twee voorgangers gekend. Een eerste houten bid-
plaats werd rond 1120 door een grote stadsbrand verwoest, een tweede in 1128 
door de troepen van Willem Clito, zoon van hertog Robrecht van Normandië. In 
de tweede helft van de 12de eeuw ontstond een derde, stenen, kerk. Het was 
een romaanse kruiskerk met twee westtorens, een driebeukig schip, een 
transept met achthoekige vieringtoren, een rechthoekig koor met vermoedelijk 
een halfronde apsis en twee flankerende kapellen. Een opeenvolging van 
verruimingsoperaties en transformaties hebben het uitzicht van de Sint-
Jacobskerk blijvend bepaald.

Het stof van de eerste stenen bouwcampagne was nog maar net gaan liggen 
toen men, nog vóór het einde van de 13de eeuw, een reeks grootschalige 
werkzaamheden doorvoerde. Het koor werd uitgebreid en van twee ruime, 
langwerpige kapellen voorzien. Daarna volgden de afbraak en heropbouw van 
het schip met tien zijkapellen, de verbouwing van het transept en de afwerking 
van de vieringtoren. Het geheel werd vormgegeven in de stijl van de tijd: de 
Scheldegotiek. Enkel de twee westtorens en de onderste geledingen van de 
vieringtoren waren nog romaans.

Daar bleef het echter niet bij. Gevoed door veranderende noden en wensen 
werd in de 14de eeuw beslist om het schip verder uit te bouwen en aan de 

noord- en zuidkant van een extra beuk met 
kapellen te voorzien. Door het verhogen van de 
dakbedekking kwam het stompje van de romaanse 
vieringtoren amper nog boven het dak uit 
waardoor ook een hoge torenspits geconstrueerd 
moest worden. In een laatste fase, die doorliep tot 
in de 15de eeuw, werd het koor herdacht. De 
eertijds losstaande zijkapellen werden met de 
middenbeuk verbonden, uitgebreid en met een 
kooromgang en vijf ruime straalkapellen afgeslo-
ten. Het resultaat: vier eeuwen architectuur 
gekristalliseerd in één bouwwerk.

Tijdens de godsdienstoorlogen van de 16de 
eeuw sloeg het noodlot toe; een eerste maal 
onder de Beeldenstorm van 1566 en een 
tweede maal onder het calvinistisch bewind 
(1577–1585). Heel wat merkwaardige stukken 
meubilair werden vernield en van de gotische en 
renaissancistische kunst bleef nagenoeg niets 
bewaard. Mede door de steun van de parochia-
nen zelf kon het herstel vanaf de 17de eeuw 
worden ingezet. De barok deed zijn intrede en 
zou de kerk nooit meer verlaten. Tegelijkertijd 
maakte men van de gelegenheid gebruik om de 
toegevoegde zijbeuken uit de 14de eeuw door 
meer ‘luchtige’ exemplaren te vervangen. In die 
geest werden in de 18de eeuw nog enkele 
aanpassingen doorgevoerd. De westgevel en de 
zij-ingangen kregen een barokportaal en het 
interieur werd volledig witgeschilderd. Alle 
herinneringen aan de gotiek werden 
geëlimineerd.

Door de opeisingen en de zware brandschattin-
gen van de Franse revolutionairen geraakte het 
gebouw geleidelijk aan in verval. 

a

De centrale figuur: Auguste Van Assche

Auguste Van Assche (1826–1907) was een productieve Gentse architect en 
schrijver. Als zoon van een aannemer-timmerman was hij op jonge leeftijd al 
gemotiveerd om aan de Gentse Academie les te volgen. Hij ging er in de leer bij 
vermaarde architecten als Louis Roelandt (Nieuwpoort 1786–Gent 1864) en 
Adolphe Pauli (Gent 1820–Köln 1895). Zijn carrière startte in 1843 met een 
voorliefde voor de neoromaanse Rundbogenstil maar latere contacten en 
samenwerking met Jean-Baptiste Bethune (Kortrijk 1821–Marke 1894) zorgden voor 
neogotische creaties en restauraties van zijn hand. Voor de restauratie van de 
Sint-Jacobskerk combineerde hij de twee stijlen tot een harmonieus geheel. • a
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Bovendien kwam er steeds meer kritiek op de 
aanpassingen die het karakter van de kerk 
hadden geschaad. Om die reden werd in 
1868, onder leiding van de Gentse architect 
Auguste Van Assche, een grootschalige restaura-
tiecampagne opgestart. Barokke toevoegin-
gen werden verwijderd en door neoromaanse 
en neogotische elementen vervangen. Ook de 
westgevel werd ‘hersteld’ en naar het 
voorbeeld van de Franse romaanse kerken 
vormgegeven.

De Sint-Jacobskerk is een boeiende monu-
mentale kerk met een complexe en rijke 
(bouw)geschiedenis. Het is een bezinningsplek 
in het drukke stadscentrum van Gent maar 
tegelijk ook het middelpunt van de Gentse 
Feesten, een ontmoetingsplaats voor buurtbe-
woners en een platform voor verschillende 
multidisciplinaire, creatieve en sociale 
projecten.

Rondgang

Bij het binnentreden van de kerk wordt 
duidelijk waarom de Sint-Jacobskerk ‘verschei-
den’ wordt genoemd. Hoewel de parochiekerk 
tegenwoordig opnieuw middeleeuws oogt, 
staan de verschillende zuilen, bogen en 
kapitelen vooral voor een veranderende 
architectuur en getuigen ze van de opeenvol-
gende uitbreidingen, aanpassingen en 
herstellingen die de kerk in de loop van de tijd 
heeft ondergaan.
De architecturale diversiteit is nauw verbonden 
met de dynamische geschiedenis en functie 

van de Sint-Jacobskerk als parochiekerk. Door de 
eeuwen heen kregen verschillende broederschappen 
en gilden een kapel toegewezen die zij naar eigen 
wensen inrichtten. De barokstijl lijkt te zegevieren, 
maar toch wordt het interieur vandaag gekenmerkt door 
een grote variatie aan kunstobjecten als getuigen van 
een rijk verleden. De rondgang biedt een selectie van 
de grote meesterwerken en merkwaardige details.

Het doksaal en orgel (1)
Aan de westkant van de kerk prijkt een monumentaal 
doksaal uit 1775. Samen met de orgelkast werd het 
meubel geconstrueerd door de Gentse beeldhouwer en 
stoffeerder Dominicus Cruyt (1721–1788). Hij combi-
neerde de barokstijl met grote rococoschelpen. De twee 
musicerende engelen zijn het werk van Joseph 
Preudhomme en afkomstig uit het oude doksaal. Het 
oorspronkelijke orgel werd door de Gentse orgelbouwer 
Pieter Van Peteghem (1708–1787) gemaakt maar in 
1898–1899 door Joseph Deprez (Lebbeke 1846–Gent 
1918) vervangen. Dat laatste orgel werd in 1956 door de 
firma Loncke gerestaureerd.

De preekstoel (2)
De classicistische preekstoel werd tussen 1786 en 1791 
ontworpen door de Gentse architect Jacques-Jean Dutry 
(1746–1825). Voor de eikenhouten elementen liet hij 
zich bijstaan door Jacques Lageye en voor de 
witmarmeren sculpturen door Karel Van Poucke 
(Diksmuide 1740–Gent 1809). Centraal wordt een 
zittende Jacobus voorgesteld. Hij houdt een boek onder 
de arm en onderwijst het volk. De kuip zelf is 
gedecoreerd met vier bas-reliëfs: de geboorte van 
Jezus, Christus als kindervriend, Christus en de 
Samaritaanse vrouw, en de Annunciatie. Een 
beeldengroep met kruisdragende putti bekroont het 
geheel.

a
a

Een kerk voor de 
heilige Jacobus de Meerdere

Jacobus woonde samen met
 zijn broer Johannes aan het 

meer van Galilea, Israël,
waar ze van de visvangst leefden.

Op een dag kwam Christus, 
tijdens zijn zoektocht 

naar leerlingen, voorbij. 
De broers hadden weinig

overtuigende woorden nodig 
en zetten prompt de stap naar 

het apostelleven. 
Jacobus, ‘de Meerdere’ genoemd 

om verwarring met een
 gelijknamige leerling 

te vermijden, behoorde tot 
de bevoorrechte discipelen die 

bij enkele hoogtepunten in 
het Bijbelverhaal aanwezig waren.

Na Christus’ dood werd 
Jacobus tot in Spanje verkondiger

 van de Blijde Boodschap. 
Later keerde hij naar Jeruzalem terug

 waar hij in het jaar 44, 
op bevel van koning Herodes, 

de marteldood onderging.
Jacobus wordt voorgesteld 

als pelgrim, met staf in de hand
 en opgespelde Sint-Jacobsschelp.
 Hij is onder meer de patroon van
 Spanje, de pelgrims, de ridders

en de schippers.

•
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De kapellen in het schip (3)
De aanwezigheid van vijf beuken creëert een buitengewoon 
gevoel van ruimte in het schip. Opvallend zijn de zijkapellen 
die niet beperkt worden tot één travee maar zich over de 
zuilen heen uitstrekken. Om die reden telt het schip slechts 
vijf kapellen, drie in het zuiden en twee in het noorden.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën (4)
Zoals haar naam laat vermoeden, aanbad men in deze kapel de 
Zeven Weeën, of Smarten, van Maria. De in de muren ingewerkte 
neogotische kruisweg, in 1889–1894 vervaardigd door Aloïs de 
Beule (1861–1935) en naar het schijnt deels van olijfhout uit 
Jeruzalem, toont een statie met een bijzondere piëtavoorstel-
ling. Maria zit, veeleer uitzonderlijk, op een graftombe terwijl ze 
het lichaam van haar dode zoon op de schoot houdt. Andere 
verwijzingen naar de Zeven Weeën zijn te zien bij het 
altaarbeeld, waar Maria voorheen zeven zwaarden vasthield, 
en de zeven gepolychromeerde panelen van het kapelhek in 
gietijzer door Mathias Zens (Schwarzenborn 1839–Gent 1921).

De kapel van de Trinitariërs (5)
In 1198 werd in Italië de Orde van de Trinitariërs, of de 
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid, opgericht met 
als belangrijkste doelstelling het vrijkopen van christelijke 
slaven in moslimgevangenschap. In 1641 gaf de Gentse 
bisschop Antoon Triest de goedkeuring om in de Sint-Jacobskerk 
een kapel in te richten en van daaruit de activiteiten in de 
omgeving te coördineren. De aanwezige schilderijen van 
Gaspar De Crayer (Antwerpen 1582–Gent 1669) en Jan Van 
Cleef (Venlo 1646–Gent 1716) bekrachtigen die inspanningen. 
Bovenaan wordt de Heilige Drievuldigheid afgebeeld terwijl 
onderaan de ordebroeders over enkele vrijlatingen onderhan-
delen. Het kapelaltaar wordt geflankeerd door de bustes van 
de stichters, de priesters Johannes van Matha (Faucon-de-
Barcelonnette 1160–Rome 1213) en Felix van Valois (Amiens 
1127–Parijs 1212).

De trompenkoepel (6)
In tegenstelling tot de andere ruimtes wordt de vieringtoren 
niet met kruisribben overkapt maar met een trompenkoepel. 
Trompen zijn in essentie holle, in dit geval trechtervormige, 
gewelfvlakken die de overgang van een vierhoekig vlak naar 
een koepel mogelijk maken. De trompenkoepel van de 
Sint-Jacobskerk dateert uit de 14de eeuw en werd bij de 
voltooiing van de toren geplaatst.

De grafmonumenten van Jan Palfijn (7)
Twee grafmonumenten herinneren aan de Vlaamse verloskundige Jan Palfijn 
(1650–1730). Hij was afkomstig uit Kortrijk maar vluchtte, op heterdaad betrapt 
bij het ontvreemden van beenderen, eerst naar Gent en later naar Parijs. In 1695 
vestigde hij zich definitief in Gent. Hoewel soms betwist wordt of Jan Palfijn de 
uitvinder van de verlostang was, toch is hij diegene die het ontwerp in de 
openbaarheid bracht en het gebruik ervan stimuleerde. Palfijn wijdde zijn 
leven aan de medische verzorging van hulpbehoevenden, maar stierf zelf in 
armoede en werd anoniem begraven op het vroegere kerkhof rond de kerk. Als 
eerbetoon richtte de Gentse artsenijvereniging in 1783 een grafmonument op 
met de beeltenis van een verlostang. Amper een jaar later liet het Gentse 
stadsbestuur een grootser monument maken; met een treurende vrouw als 
personificatie van de wetenschap, leunend op een tombe.

6
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Het hoogkoor (8)
Het gepolychromeerde en vergulde triomfkruis werd in 1890 geconstrueerd 
door de Oost-Vlaamse beeldhouwer Aloïs De Beule. Dit opmerkelijk staaltje 
neogotiek leidt de bezoeker naar het hoogkoor maar duidt ook op de grens 
tussen het wereldlijke en het geestelijke deel van de kerk. Opvallend is de 
marmeren koorafsluiting die tussen 1693 en 1751 in verschillende fasen en door 
verschillende meesters werd geplaatst. Op het einde prijkt een tombe-altaar en 
een plechtstatige barokportiek uit 1657, van de hand van Jacques Cockx (ca. 
1593–1665). Een beeld van Jacobus de Meerdere bekroont het geheel.

Het schilderij ‘De marteldood van de apostel Jacobus’ (9)
Het hoofdaltaar toont een werk uit 1659 van Jan Boeckhorst (1604–1668). De 
kunstenaar was afkomstig uit Münster maar vestigde zich omstreeks 1626 in 
Antwerpen. Hij was er leerling van Antoon Van Dyck (1559–1641) en Jacob 
Jordaens (1593–1678). Hij verwierf in 1633 het statuut van meester in de 
Antwerpse Sint-Lucasgilde. Het schilderij voor de Sint-Jacobskerk geeft Jacobus’ 
marteldood weer.

Volgens de overlevering predikte Jacobus in Spanje maar 
werd hij bij zijn terugkeer in het Heilig Land op bevel van 
koning Herodes onthoofd. Het schilderij verbeeldt de 
op-zijn-lot-wachtende Jacobus terwijl engelen hem de 
martelaarskroon aanbieden. Links staan de soldaten en 
de beul, rechts de geboeide Josias die Jacobus liet 
vervolgen maar zich later zelf bekeerde.

De sacramentstoren (10)
Van bijzondere waarde is de marmeren sacramentstoren, 
gedateerd omstreeks 1593 en uitgevoerd in de vroege 
barokstijl. Tabernakeltorens werden in de 15de–16de eeuw 
veelvuldig vervaardigd om de aanwezigheid van het 
Heilig Sacrament te beklemtonen, maar zijn slechts 
uitzonderlijk bewaard. In de Sint-Jacobskerk werden de 
eerste twee sacramentstorens tijdens de beeldenstormen 
met de grond gelijkgemaakt. De derde, huidige, sacra-
mentstoren telt drie geledingen. Een eerste is versierd 
met zes messingen platen met scènes uit het Oude en 
het Nieuwe Testament die verwijzen naar de Eucharistie 
(gerecupereerd uit de oude toren), een tweede omvat 
witmarmeren reliëfs met de voorstelling van de vier 
kerkvaders en een derde de vier evangelisten met hun 
symbolen. Bovenaan staat de pelikaan symbool voor 
Christus’ offerdood.

7 8
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De kapellen in het koor (11)
In tegenstelling tot het schip beperken de koorkapellen zich tot één travee. Ze 
worden door een laag smeedijzeren hek afgesloten en zijn mede door de 
aanwezigheid van portiekaltaren in een exuberante barokstijl gestoffeerd. 
Opmerkelijk zijn de biechtstoelen. Deze laat-17de-eeuwse, vroeg-18de-eeuwse 
meubels zijn een schoolvoorbeeld van de uitbundige barok waarbij het 
dramatische karakter zich niet enkel in de figuren manifesteert maar ook in de 
architecturale opbouw van het geheel.

De broederschapsborden (12)
Het broederschapsbord van het Heilig Sacrament (1753) herinnert aan het rijke 
verleden van de kerk als ontmoetingsplek voor religieuze verenigingen. Op het 
weelderig versierde rococomeubel staan de ledennamen van de broederschap 
vermeld. Samen met de exemplaren van de Heilige Jozef en de Gelovige Zielen 
geldt dit pronkstuk als een veruitwendiging van de christelijke vroomheid, maar 
evenzeer als etalage van de eigen identiteit.

De kapel van de heilige Barbara (13)
De kapel van de heilige Barbara treedt als één van de meest 
bijzondere naar voren. Uitzonderlijk is haar 18de-eeuwse 
marmeren altaar, een parameter voor het broederschapsfor-
tuin. Het omvat een geschilderde voorstelling van de heilige 
Barbara als bemiddelares, in 1665 vervaardigd door Jan Van 
Cleef (Venlo 1646–Gent 1716), en drie reliëfs van haar 
doopsel, gevangenneming en marteling. Bovenaan wordt 
de heilige met een palmtak en toren voorgesteld, als 
herinnering aan haar martelaarschap waarbij ze door haar 
vader in een toren opgesloten werd. De kapellambrisering 
bevat een houten medaillon van de geknielde heilige terwijl 
haar vader het zwaard trekt om zijn dochter te onthoofden.

Het triptiek van Christus aan het kruis (14)
Het drieluik van Christus aan het kruis werd in 1579 op 
bestelling van de abt van de Sint-Pietersabdij vervaardigd, 
als bijdrage tot het herstel van de door de beeldenstorm 
vernielde Sint-Jacobskerk. De schilder van dienst was de 
Brabantse kunstenaar Michiel Coxcie (Mechelen of Luik 
1499–Antwerpen 1592). Zijn oeuvre stond al vroeg in het 
teken van de Italiaanse renaissanceschilderkunst; hij 
wordt dan ook de Vlaamse Rafaël genoemd. Het midden-
paneel verbeeldt de gekruisigde Christus tussen twee 
moordenaars, de zijpanelen de Verrijzenis en de Aanbidding. 
Het drieluik bevond zich oorspronkelijk boven het 
hoofdaltaar maar werd met de komst van het nieuwe 
schilderij van Jan Boeckhorst verplaatst. Het middenpaneel 
werd verzaagd om in het retabel van de Heilig-Kruiskapel 
te passen, de zijpanelen bijgewerkt en in de muurnissen 
opgesteld. Toen de panelen in 1997 uit de muur werden 
gehaald, (her)ontdekte men niet enkel de prachtige 
taferelen op de achterzijde van de werken – met o.a. een 
abtsportret –, maar bovendien ook muurfresco’s van 
wijnranken. •

a

13

14

11 12



11

1111

1

2

33

14

4

6

5

7 7

8

9

10

12

13



sint-jacobskerk   gent

Colofon

Uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincie 
Oost-Vlaanderen
Jan Briers, gouverneur-voorzitter
Alexander Vercamer, Geert Versnick, Peter Hertog, Jozef Dauwe, 
Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, gedeputeerden
Albert De Smet, provinciegriffier

Auteurs: Sophie Anseeuw en Liesbet Kusters

Beleidsverantwoordelijke: Jozef Dauwe
Directie Cultuur – dienst Erfgoed
Carine Stevens, directeur
Jo Rombouts, diensthoofd
Martine Pieteraerens, coördinatie

Illustraties: Lukas-Art in Flanders vzw (foto: Dominique Provost)
Plannen: Architectenbureau Bressers, Gent
Grafische vormgeving: Jana Raman i.s.m. Ann Huyghe (directie Cultuur)
Druk: ABC Drukkerij, Meerbeke

D/2015/1933/8

Praktisch

Toegang via Bij Sint-Jacobs

Open van 9.30 tot 12.30 uur
(vrijdag en zaterdag, van de eerste vrijdag van april 
tot de laatste zaterdag van oktober)

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met 
vzw Monumentale Kerken Gent (MKG). De vzw 
Monumentale Kerken Gent wil als overkoepelend orgaan 
de samenwerking tussen de vijf Gentse centrumkerken 
bevorderen en het culturele patrimonium ontsluiten 
voor het brede publiek. In dezelfde reeks 
verschijnen nog afleveringen over de Sint-Baafska-
thedraal, de Sint-Niklaaskerk, de Sint-Michiels-
kerk en de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk.
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