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Nadat de oude kerk door een brand werd verwoest, verrees er een nieuwbouw-
kerk in het dorp van Waarschoot. De oude kerktoren bleef behouden, enkele 
meubelstukken en beelden werden gered en bleven bewaard. Ook nieuwe 
kunstobjecten vonden er een thuis. Achter elk van deze objecten schuilt 
vandaag dan ook een bijzonder verhaal.

Bouwgeschiedenis 

In 1244 besliste Wouter van Marvis, bisschop van Doornik, tot de oprichting 
van een parochie Waarschoot, als afsplitsing van de moederparochie 
Zomergem. Bronnen over deze vroege periode zijn schaars. We weten dus niet 
met zekerheid of er dan al een kerkgebouw bestond en hoe dat er uit zag. 
Lange tijd ging men ervan uit dat er in de 13de eeuw een eenbeukig kerkje 
stond dat pas in 1615 uitgebreid werd met twee kleine zijbeuken.
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Archeologisch onderzoek van 2004–2005 (na de brand) bracht een complexere 
bouwgeschiedenis aan het licht. Bij die opgraving zijn effectief resten terugge-
vonden van een eerder gebedshuis. De sporen wijzen op een (mogelijk) 
tweebeukig kerkje in baksteen dat kort na 1244 werd opgetrokken. De platte-
grond toont een koor met vijfzijdige afsluiting, een middenbeuk en een 
smallere noordelijke zijbeuk (of kapel?). Van deze fase werden, behalve 
funderingen, ook twee centrale pijlers en sporen in de koormuren gevonden. 
Hoe de rest van het gebouw in westelijke richting eruit zag, is niet duidelijk. 
De vondst van een skelet dat deels overbouwd is door de zuidgevel van de kerk 
laat veronderstellen dat de bakstenen kerk nog een oudere (houten) voorloper 
had, mogelijk op de plaats van het koor. Maar daar zijn verder geen bewijzen 
voor.
In de loop van de 14de eeuw breidde de kerk uit met een zijkapel aan de 
zuidkant, als (kleinere) tegenhanger van de noordelijke zijbeuk. In het koor 
kwamen twee beschilderde 14de-eeuwse grafkelders aan het licht, waarover 
verder meer.
In de 15de–16de eeuw kreeg de kerk een volwaardige zijbeuk aan de zuidkant 
en wellicht ongeveer tegelijkertijd werd de smalle noordbeuk afgebroken en 
vervangen door een evenwaardige zijbeuk. De godsdiensttroebelen op het 
einde van de 16de–begin 17de eeuw veroorzaakten veel schade aan de kerk. 
Volgens de bronnen werd nadien (ca. 1615) de noordbeuk uitgebreid naar het 
westen. Deze uitbreiding werd ook teruggevonden in het bodemarchief. 
Rond 1642 spreken de bronnen opnieuw over een kerk in slechte toestand. 
Er startte een bouwcampagne waarbij de noord- en zuidbeuk verlengd werden 
tot aan de toren. Vanaf dan maakte de toren ook integraal deel uit van het 
kerkgebouw. 
In 1730 volgde alweer een uitbreiding van de kerk. De zuidbeuk werd verlengd 
naar het oosten met aansluitend de bouw van een sacristie. De vroegere 
zuidelijke zijkapel werd daarbij afgebroken. 
Eind 18de eeuw kreeg de kerk een kruisvormig grondplan door de bouw van 
een grote dwarsbeuk (transept), waarbij de oude buitenmuren werden 
afgebroken. Vier natuurstenen zuilen begrensden de middenbeuk en tegen de 
oostzijde van de toren werden twee halfzuilen toegevoegd. 
De laatste ingrijpende verbouwing – voor de brand – had plaats in 1844. Naar 
een ontwerp van de Gentse architect Louis Minard werd naast de dwarsbeuk 
uit 1786 nog een (tweede) transept bijgebouwd. Op die manier ontstond een 
vreemde kerkruimte die breder dan lang was en bijna het volledige dorpsplein 
van vandaag vulde. Naast het koor werd aan de zuidkant nog een bergruimte 
bijgebouwd. 
In 1871 bouwde men ten zuiden van de bestaande sacristie uit 1730 nog een 
tweede bij. In 1909 ten slotte werd ten noorden van de bergruimte uit 1844, 
een tweede bergruimte aangebouwd. 
Op de (beschermde) toren na, werd de rest van de oude kerk na de catastrofale 
brand verder ontmanteld en afgebroken, met uitzondering van de huidige 
ruïne. 

Kerk in brand!

Een uit de hand gelopen vandalenstreek in de Sint-Ghislenuskerk 
veroorzaakte, in de nacht van 31 december 2001 op 1 januari 2002, 
een grote brand, die nagenoeg de volledige kerk en het interieur in 
vlammen deed opgaan. De bouw van een nieuwe kerk was nodig.
Via een open-oproep bij de Vlaamse bouwmeester werd gekozen 
voor een nieuwbouw met behoud van de kerktoren, het enige als 
monument beschermde onderdeel van de oude kerk. De nieuwbouwkerk 
in wit beton werd tegen de middenbeuk van de oude kerk aan 
gebouwd en de klassieke oost-west oriëntatie werd verlaten. De 
opstaande kolommen en het koor van de kerkruïne werden als 
binnentuin in het ontwerp geïntegreerd. 
Op 10 september 2005, precies 1 350 dagen na die legendarische 
oudejaarsnacht, werd officieel de eerste steen gelegd voor de 
gloednieuwe Sint-Ghislenuskerk. Op 24 juni 2007 werd de nieuwbouw, 
een ontwerp van architectenbureau Stramien uit Antwerpen, 
officieel ingehuldigd. Wat nog restte van meubilair en kunstwerken 
werd geconserveerd en kreeg een plaats in de nieuwe kerk.
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Rondgang

Net als vroeger vormt de vierkante toren in witge-
schilderde baksteen de toegang, vandaag tot zowel 
de nieuwe kerk als de binnentuin. 

Toren
Volgens heemkundige gegevens dateert de toren (1) 
van 1393. Uiteraard kende hij in de loop der eeuwen 
verschillende vernielingen, herstellingen en 
periodes van heropbouw. In 1980 werd hij al eens 
gerestaureerd en kreeg toen een nieuwe torenhaan. 
De laatste grote restauratie dateert van 2002–2005. 
De toren is opgetrokken in baksteen en heeft een 
vierkante plattegrond. In opstand telt hij drie 
niveaus gestut door hoeksteunberen en hoge 
gotische spitsboogopeningen. In de noordoostoksel 
is een halfronde traptoren. Aan de kant van het plein 
bevindt zich een calvarie. De andere muren dragen 
gedenkplaten voor onder meer de slachtoffers van 
beide wereldoorlogen.

Ruïne
In de binnentuin staat nog de ruïne van de oude 
kerk. De resten van de oude middenbeuk (2) laten 
vandaag enkel nog vermoeden wat voor een 
imposant gebouw de oude Sint-Ghislenuskerk wel 
moet geweest zijn: breder (50 m) dan ze lang was 
(45 m), als gevolg van de laatste verbouwing/

vergroting van de kerk in 1844. Het restant van het 
koor (3) met nog enkele bewaarde glas-in-loodra-
men en een wijdingsteen zijn hiervan nog stille 
getuigen …

Nieuwe kerkgebouw
In de begroetingsruimte eisen twee beelden de 
aandacht op. Het verkoolde Onze-Lieve-Vrouwbeeld 
(4) is een restant van het 18de-eeuwse, gepolychro-
meerde en aangeklede processiebeeld van Maria 
met kind, dat toebehoorde aan de Mariacongregatie. 
Het bronzen beeld (5) van kunstenaar Toni Zenz 
kreeg de titel ‘Het Tweede Fiat’ mee. Het is een 
hedendaagse voorstelling van een piëta: een vrouw 
(Maria) moet haar gestorven zoon (Jezus) loslaten 
en aan God toevertrouwen. Het beeld dateert van 
1974.

Toni Zenz (Keulen 1915–2014)

Tijdens Wereldoorlog II ageerde hij tegen 
Hitler en zijn bewind en werd daardoor 
slachtoffer van dat regime. Het vele 
lijden tijdens zijn leven en de kracht die 
hij telkens vond in zijn geloof om dit 
alles te boven te komen, tekenden zowel 
zijn werk als de man zelf. Zijn beelden 
hebben steeds één terugkerend thema: 
ontmoeting met de mens geworden 
liefde van God. Hij was een diepgelovig 
man die het beeld van de lijdende 
Christus als voorbeeld en inspiratie nam. 
Eén van zijn uitspraken is: ‘Als ik val, dan 
val ik altijd in de armen van God’.
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In de winterkapel verwijzen de restanten van de communiebank, twee beelden 
en twee schilderijen nog naar de oude kerk. Een nieuwe doopvont kreeg er een 
plek en de oude doopvont uit de 19de eeuw doet nu bij de ingang dienst als 
wijwatervat.

Van de oorspronkelijke communiebank (6) die Bruggeling Hendrik Pulinx 
(1698–1781) vervaardigde en die sinds 1732 de kerk sierde, bleef enkel het deel 
uit de zuidelijke helft van de kerk bewaard. In totaal telde het meubel zeven 
lange en vier kortere panelen met eucharistische symbolen tussen opengewerkt 
weelderig bladwerk. Die werden van elkaar gescheiden door twaalf pilasters 
met daarop telkens een medaillon met een buste van één van de apostelen.

Volgende panelen bleven bewaard (van links naar rechts): het Lam van de 
Apocalyps, de pelikaan die zijn jongen voedt, de Bron des Levens, druiven en 
korenaren en brood en wijn. Het zijn voorstellingen die alle te maken hebben 
met de communie. Tussen de panelen zijn de zes overgebleven bustes van de 
apostelen opgehangen. De zes hoofden kijken allemaal naar links, wat in de 
oorspronkelijke opstelling ook de richting van het hoofdaltaar was.
De overgebleven panelen werden met veel zorg en kunde hersteld door Denis 
Albrecht Goossens uit Eeklo.

Achteraan in de winterkapel staat een nieuwe doopvont (7) in travertijn. Het 
bijzondere eraan is dat die is uitgewerkt in de vorm van een sarcofaag, een 
graftombe uit de Grieks-Romeinse tijd. Het is een geschenk van de parochie 
van Sleidinge.  Een graftombe is op het eerste gezicht ongewoon voor een doopvont. 
Het was de apostel Paulus, die het christendom verspreidde in Griekenland en Italië, 
die de diepe zin van het doopsel toelichtte vanuit de dood en de verrijzenis van 
Christus.  De tombe is versierd met symbolische tekeningen: een duif als symbool 
van de Heilige Geest, de Levensboom die verwijst naar het scheppingsverhaal, de 
palmtak voor vrede en overwinning. Er ontstaat op die manier een lijn van de 
levensboom over de rug van de sarcofaag en het doopbekken naar de overwin-
ningstak: deze lijn verwijst naar het altaar en de eucharistie. De drie ringen 
verwijzen naar de H. Drievuldigheid en de Griekse letters Alfa en Omega naar 
Christus als het begin en het einde. De vier trossen van zeven blaadjes rond het 
waterbekken verwijzen naar: de zeven dagen van de week, de zeven sacramen-
ten, de zeven gaven van de Heilige Geest en de zeven werken van barmhartig-
heid, die wegwijzers zijn in de dagelijkse geloofspraktijk.

Hendrik Pulinx (Brugge 1698–1781)

Met de communiebank van Waarschoot was 
Pulinx niet aan zijn proefstuk toe. In 1726 en in 
1730 leverde hij respectievelijk een preekstoel en 
een communiebank voor de kerk van Watervliet. 
Opmerkelijk hierbij is dat de communiebank voor 
Waarschoot uitgevoerd werd in een sierlijke 
barokstijl, terwijl die van Watervliet kenmerken 
vertoont van een opvallende hoogbarok met 
neiging naar rococo. Hiermee leverde Pulinx het 
bewijs een virtuoos kunstenaar te zijn, die zich 
thuis voelde in verschillende stijlperiodes. 

a6 7



sint-ghislenuskerk   waarschoot
In de winterkapel hangen twee 
schilderijen die uit de brand gered 
konden worden. Het ene stelt de 
‘Bruiloft van Maria’ voor, het andere de 
‘Hemelvaart van Maria’.

Het monumentale schilderij met de 
voorstelling van de ‘Bruiloft van Maria’ 
(8) werd heel lang toegeschreven aan 
Otto Van Veen (1557–1629), leermeester 
van o.a. Rubens. Het werk werd geschil-
derd op hout. Bij de restauratie van het 
schilderij na de kerkbrand, kwam men 
tot de vaststelling dat het werk geschil-
derd werd rond 1560 en een duidelijke 
overeenkomst vertoonde met de stijl 
van Michiel Coxcie (1499–1592). Zowel 
compositie, kleurgebruik als weergave 
van gezichten en gelaatsuitdrukkingen 
verwijzen duidelijk naar Coxcie. Hoe 
komt een werk van Coxcie – wellicht de 
duurste schilder van zijn generatie – in 
deze kerk terecht? Volgens een oude bron 
zou het afkomstig zijn uit de kerk van 
Bouchoute (Boekhoute?) en werd het 
voor de kerk van Waarschoot aangekocht 
in 1919. Of is er een link met de 
cisterciënzerpriorij van Waarschoot? Of 
behoort het tot de schilderijen die 
pastoor Van Dorpe in de jaren 1850–
1870 verwierf uit Gentse kerken?

Het schilderij dat de ‘Hemelvaart van 
Maria’ (9) voorstelt, werd in 1871 
gekocht van de hospitaalkerk in 
Kortrijk. Het is een doek geschilderd 
door Matthias De Visch en dateert uit 
het midden van de 18de eeuw. 

De twee beelden stellen de H. Petrus en de H. Paulus 
voor en dateren uit 1875. Ze zijn in lindenhout gekapt 
door Frans Vanden Hende uit Gent. Paulus (10) is te 
herkennen aan het zwaard en het vuur aan zijn voeten. 
Petrus (11) is afgebeeld met sleutels in de hand en 
de haan aan zijn voeten.

In de eigenlijke kerkruimte staat het fraaie barokke 
beeld van de H. Ghislenus (12). Het werd in 1854 
geschonken door senator De Block aan de toenmalige 
pastoor Bruno De Vos. Aan zijn voeten ligt een berin 
die hem de plaats bij Bergen toonde waar hij een 
klooster moest bouwen. Het marmeren beeld kwam 
uit de kerk van de geschoeide karmelieten in Gent 
en dateert uit de 17de eeuw.

Langs de muur werd een nieuwe kruisweg (13) in 
glas-in-lood ingewerkt. Hij werd ontworpen door 
glaskunstenares Ingrid Meyvaert en vervaardigd 
door het atelier Mestdagh uit Merelbeke. De kruisweg 
bestaat uit de veertien klassieke ‘staties’ met 
toevoeging van een 15de statie: de Verrijzenis. 
Typisch voor het werk van Meyvaert is de bewuste 
keuze om composities te maken waar het figuratieve 
een harmonisch geheel vormt met een abstracte 
achtergrond. Dat creëerde ze met een eenvoudige 
lijnvoering van de figuren, zonder details van hoofd 
en handen, en met nauwkeurig gekozen kleuren.
Het mondgeblazen glas in al zijn tinten doet de 
taferelen rijkelijk opleven. Het vrij sober gehouden 
kleuren komen toch levendig en hoopvol over, dankzij 
de vele contrasten tussen donkerblauwe, paarse en 
gele partijen. Het gebruik van gele glasscherven in 
ieder paneel wijst op de aanwezigheid van het Licht 
in de duisternis van het lijden, dat steeds weergege-
ven wordt aan de hand van donkere kleuren.

9

Matthias De Visch (Reninge 1702–Brugge 1765)
Matthias was leerling van Joseph Van den Kerckhove in Brugge. Om zich te 
vervolmaken reisde hij naar Frankrijk en Italië. Bij zijn terugkeer in Brugge 
richtte hij een privé-tekenschool op. Op zijn initiatief werd in 1738 de Brugse 
Academie nieuw leven ingeblazen. Hij werd er later directeur. Door een hevige  
brand in 1755 van de Poortersloge, waar de Academie gevestigd was, ging een 
groot deel van zijn werken en tekeningen verloren. a
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Middeleeuwse grafkelders (14)
Voor de afbraak van de verbrande oude kerk werd een archeologisch en bouw-
historisch onderzoek uitgevoerd. Dit bracht heel wat nieuwe gegevens aan het 
licht over de bouwgeschiedenis, maar het meest verrassend was de vondst van 
twee beschilderde middeleeuwse grafkelders in het koor. Na onderzoek werden 
zij gedateerd in de 14de eeuw. Deze grafkelders bevonden zich op de ‘beste’ 
plaats van de kerk, zo ver mogelijk oostwaarts in het koor en aan weerszijden 
van het eerste altaar. Hoewel de kelders waren volgestort met puin en zand en 
deels verstoord door latere begravingen en door de bouwwerken van 1844, zijn 
ze niettemin prachtige voorbeelden van middeleeuwse grafschilderkunst.
Op het hoofdeinde van de grote grafkelder is een kruisigingsscène afgebeeld 
met Christus aan het kruis, geflankeerd door Maria (rechts) en Johannes de 
Evangelist (links). Op het voeteinde zien we een zittende figuur op een bank 
(waarschijnlijk Maria met kind). Op de lange zijden van de kelder zijn kruisen van 
verschillende grootte en type afgebeeld. Tussen die kruisen door zien we een 
moeilijk te identificeren figuur … misschien een met wierook zwaaiende engel.
In de tweede kleine grafkelder is opnieuw een kruisigingsscène afgebeeld aan 
het hoofdeinde. Ertegenover staat een figuur tussen twee pilaren. Op de lange 
zijwanden worden heiligen afgebeeld: vermoedelijk Johannes De Doper en 
Sint-Christoffel (te herkennen aan zijn staf en de waterdieren aan zijn voeten). 
Alle wanden zijn extra versierd met rode vijfbladige bloemetjes. Op de bakste-
nen vloer van deze kelder waren resten bewaard van een houten kist, bekleed 
met ijzeren banden.

Een andere opmerkelijke vondst was een priesterskelet met een prachtig 
bewaard gebleven gewaad, versierd met allerlei motieven. De kledij bestond 
uit een broek en een mannenvest met talrijke knoopjes met daaronder lange 
kousen (zie de reconstructie op de pop aan de grafkelders !). Hierboven droeg 
hij een kazuifel in goudleder. Na onderzoek van deze kledingstukken aan de 
Hogeschool Antwerpen konden ze gedateerd worden in de 17de eeuw. De 
opgegraven restanten worden bewaard in het Provinciaal Erfgoeddepot Ename. 

Opvallend in de kerkruimte is het orgel (15). Het werd in 1983 gebouwd door 
Detlev Kleuker (vandaar een Kleukerorgel). Het stond in de Duitse stad 
Espelkamp in een voormalige protestantse kerk, de ‘Evangelische Martinskirche’, 
en moest er weg omdat deze kerk een nieuwe bestemming kreeg.
Het orgel heeft 14 registers, verdeeld over twee manualen en een pedaal. 

Het bovenste klavier (het borstwerk) zit vervat in een zwelkast, wat voor dit type 
instrument hoogst ongebruikelijk is. Zwelkasten zijn terug te vinden in romanti-
sche/symfonische orgels (en vinden trouwens ook hun oorsprong in deze periode 
van de 19de eeuw). Het pijp- en regeerwerk zijn gemonteerd op een stalen 
geraamte, waar de orgelkast omheen is gebouwd, het meubel zelf heeft geen 
dragende functie. Het regeerwerk van het orgel is vervaardigd uit aluminium (in 
plaats van hout). Opnieuw heel ongebruikelijk, maar een mooi voorbeeld van de 
experimentele bouwstijl die Kleuker in zijn orgels toepaste. Door het feit dat geen 
hout werd gebruikt, is het orgel minder onderhevig aan wisselende temperatuur-
schommelingen in de kerkruimte.

De Paaskandelaar (16) is ontworpen en vervaardigd door de Eeklose kunstschilder 
en beeldhouwer Albert D’Havé (Eeklo, 1912–1995). Het was een geschenk van de 
parochie aan pastoor Urbain Bauwens (pastoor van 1942 tot 1947) naar aanleiding 
van zijn zilveren priesterjubileum in 1943.
Op deze paaskandelaar is heel wat symboliek terug te vinden: de feniks oprijzend 
uit de vlammen als zinnebeeld van de lijdende en verrezen Christus, de bloemen en 
bijen zijn het symbool voor Maria en de kuisheid, de slang op het kruis en het Lam 
met wimpel zijn de symbolen van de overwinning van het leven op de dood (van het 
goede op het kwade). Onderaan worden in een medaillon de vier paradijsstromen 
uitgebeeld: dit verwijst naar het doopsel.

Ook hier zijn nog twee beelden van Toni Zenz terug te vinden. Aan het tabernakel 
staat een Mariabeeld dat de titel ‘Het Eerste Fiat’ (17) meekreeg. Het beeld toont 
Maria in een houding van overgave. Achter het altaar verwijst de ‘Gekruisigde 
Christus’ (18) naar de overgang van de dood naar de verrijzenis. Twee atypische 
elementen dragen de hele symboliek: om de verrijzenis extra te beklemtonen is het 
Christusbeeld niet vastgemaakt aan het kruis en de wijd opengestrekte armen 
benadrukken zijn woord: ‘Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt …’.

De brand van de Sint-Ghislenuskerk was tevens de aanleiding om de dorpskern op 
te waarderen. De ruïne van het oude koor en het schip vormen een open poort naar 
het plein, geaccentueerd door grasstroken en led-lijnen die de verbinding met het 
er tegen overliggende gemeentehuis versterken. Verkeersstromen en parkeergele-
genheden kregen een duidelijke hiërarchie waardoor de openbare gebouwen een 
natuurlijk aanvoelende bereikbaarheid verkregen. De dorpskern werd een aange-
name belevingsruimte die mensen samenbrengt in het hart van de gemeente.
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Praktisch

Openingsuren:
maandag: 8–19.30 uur
dins-–donderdag: 8.30–17 uur
vrijdag: 8.30–19 uur
zaterdag: 9–16.30 uur
zondag: 8–12 uur

Voor groepsbezoeken zich wenden tot: 
Kurt Van de Veire (koster-organist)
Molenstraat 137 · 9950 Waarschoot
tel. 09 377 48 15 · gsm 0496 69 01 25
kurt.vandeveire@skynet.be
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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