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Bouwgeschiedenis

Ontstaan
Omdat een groot deel van het oude kerkarchief 
in 1918 verloren ging, weten we weinig over het 
ontstaan van de eerste kerk. Wanneer Zomergem 
precies een kerk kreeg is dan ook moeilijk te 
achterhalen. Er zijn wel enkele aanwijzingen. 
Het dorp Zomergem wordt voor het eerst vermeld 
in de 9de eeuw. Een zekere Wulfrid schenkt in 
814 enkele landerijen die hij bezat in 
Sumaringahem aan de Sint-Pietersabdij in 
Gent. Volgens geschiedkundigen kwamen in 
onze gewesten de eerste kerkjes en kapellen 
tot stand vanaf het midden van de 7de eeuw, 
meestal op hoger gelegen plaatsen en langs 
belangrijke wegen. Zomergem lag, niet toevallig, 
op een heuvel aan de oude handelsweg tussen 
Brugge en Keulen. Overigens had het gehucht 
Ronsele al een kerk in het jaar 1050. 
Het eerste bewijs van een parochie in Zomergem 
stamt uit de late 12de eeuw. In 1171 zou de 
bisschop van Doornik – dat bisdom omvatte 
toen ook de huidige bisdommen Brugge en 
Gent – enkele (opbrengsten van) altaren, 
waaronder ook dat van de kerk van Zomergem, 
cadeau doen aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 
Doornik. De eerste pastoor duikt in de archieven 
op in het jaar 1200. Die priester, Joannes 
genaamd, verliet in 1212 zijn parochie 
Zomergem om met de legers van graaf 
Boudewijn van Vlaanderen Constantinopel te 
veroveren. Een derde bron is een reisverslag 
van Walter van Marvis, bisschop van Doornik, 
waaruit blijkt dat Zomergem al in 1242 een 
grote parochie was.

‘De kerk van Zomergem is 
een waar kunstwerk dat als 
een van de schoonste en 
meest bezienswaardige van 
het Meetjesland mag 
genoemd worden en waar 
ieder Zomergemnaar trots 
op mag zijn, evenals menig 
voorbijganger er met 
keurende belangstelling 
naar opkijkt.’ Dit schreef het 
schepencollege van Zomergem 
na herstellingswerken in 
het jaar 1900. Rond die tijd 
had de kerk al een bewo-
gen geschiedenis door-
staan en haar beproevin-
gen waren nog niet voorbij.
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Hoewel we weten dat er in de 12de eeuw een kerk was, weten we niet hoe die 
eruit zag. Het oudste, nog zichtbare deel van de huidige kerk, de vier pijlers 
waarop de toren staat, opgetrokken in Doornikse hardsteen, dateert uit de 
14de eeuw. Uit dit restant alleen kunnen we moeilijk opmaken hoe de kerk er 
op dat moment uitzag: met één beuk, met drie beuken, een hallenkerk of een 
kruiskerk.

Een woelige geschiedenis
Aan het materiaalgebruik in de huidige kerk is, vooral aan de buitenmuren, 
duidelijk te zien dat er doorheen de eeuwen veel verbouwingen zijn uitge-
voerd. Dat was ook nodig want de kerk is meermaals geplunderd en vernield. 
Een brand in de 14de eeuw legde het oorspronkelijke gebouw in de as. In de 
16de en 17de eeuw zorgden de Beeldenstorm en de godsdienstoorlogen voor 
problemen. De kerk werd geplunderd en de eredienst werd tijdelijk verboden. 
De klokken werden uit de toren gehaald en tot oorlogsmateriaal versmolten. 
In 1597 deed het godshuis dienst als troepenkazerne voor een deel van de 
5 000 Spanjaarden die rond Zomergem gekwartierd waren. In 1680 moesten 
rebellerende Franse troepen door de burgers van Zomergem betaald worden 
omdat ze dreigden de kerk te plunderen, wat ze na het ontvangen van de 
afkoopsom trouwens toch deden. In 1683 werden verschillende Vlaamse 
dorpen geteisterd door wrede strooptochten van Franse soldaten ten tijde van 
Lodewijk XIV. De toren van de Sint-Martinuskerk werd in brand gestoken. 
Kort daarna zorgde de Spaanse Successieoorlog voor grote financiële lasten. 
Tijdens het Franse bewind werden veel kerkelijke goederen onteigend en 
geveild en voor de oorlogen van Napoleon werden de klokken nog maar eens 
uit de toren gehaald en omgesmolten.
Ondanks periodes van verval – in 1755 was de kerk zo verwaarloosd dat het 
bijna een ruïne was – werd het gebouw telkens hersteld en zelfs uitgebreid. 
De kerk werd meermaals verlengd, de koren werden vervangen, er werd een 

sacristie aangebouwd en het interieur werd 
uitgebreid en vernieuwd. In de 19de eeuw 
kreeg de kerk haar huidige vorm, voorname-
lijk door architect Louis Roelandt. In 1846 
werd hij ingeschakeld om de verlenging van 
de westkant van de kerk te adviseren. De 
Gentse bouwmeester verlengde de westkant 
met twee traveeën en ontwierp een nieuwe 
voorgevel.

Louis Roelandt 

Louis Joseph Adrien Roelandt 
(Nieuwpoort 1786–Gent 1864) was een 
van de sleutelfiguren van de architectuur 
in België in de eerste helft van de 19de 
eeuw. Hij werd opgeleid aan de Gentse 
Academie en vanaf 1809 aan de Parijse 
Ecole des Beaux-Arts. Hij doceerde 
architectuur aan de academies van 
Antwerpen en Gent en was vanaf 1819 tot 
1858 hoogleraar aan de school voor 
Burgerlijke Genie van de Gentse Universiteit. 
Van 1816 tot 1856 was hij ook stadsarchitect 
in Gent. Hij ontwierp er erg prestigieuze 
gebouwen zoals de Aula van de universiteit, 
het gerechtsgebouw en de Sint-Annakerk. 
Het werk van Roelandt is vrij eclectisch en 
het getuigt van een streven naar een 
eigentijdse, nieuwe architectuur.
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Wereldoorlogen
De Sint-Martinuskerk liep, zoals veel kerken in België, ook tijdens de wereld-
oorlogen grote schade op. Twee keer werd ze door de Duitsers gedynamiteerd 
en met bommen bestookt. Dat kwam omdat Zomergem van strategisch belang 
was door zijn reliëf, zijn bossen en de kruising van de kanalen Schipdonk en 
Gent–Brugge.
In oktober 1918, een maand voor het einde van de oorlog, groef het Belgische 
leger zich in langs het Schipdonkkanaal om een laatste offensief van het 
verzwakte Duitse leger op te vangen. De eindfase van de oorlog was ingezet 
maar voor Zomergem volgde er nog een zware rekening. Op zaterdag 19 oktober 
bliezen de Duitsers de kerktoren op. Tijdens de acht dagen durende gevechten 
die daarop volgden, werd het dorp het mikpunt van zowel bevriend als 
vijandelijk geschut. Behalve de kerk werden ook 45 huizen volledig vernield en 
271 huizen erg beschadigd.
Elza Van Lantschoot, een ooggetuige, schrijft in haar boek uit 1920: ‘Daar lag 
ze nu, die prachtige kerk, midden uiteengeschokte huizen, in de laatste 
stuiptrekkingen van haar gruwelijk einde. Kinderen en grijsaards, vrouwen en 
mannen, priester en herder treurden rond de lieve doode, die ze zoo bemind 
hadden. Geen klokken zouden nog ter misse nodigen. Zij lagen begraven onder 
den puinhoop die nu een gestremden steenvloed geleek.’
Het gewelf en het dak van de kerk waren ingestort. Alle ramen waren verbrijzeld 
en door de openingen staken de balken van het gebinte naar buiten. De drie 
spitsgevels aan de voorgevel hadden het begeven en lagen in een enorme 
puinhoop op straat. Enkel de vier muren waren overeind gebleven, zij het wel 
vol bressen en scheuren. Het meubilair en de kunstschatten raakten ook 
enorm beschadigd en in de verwarring van de gevechten en de opruim werden 
verschillende objecten gestolen.
Er was zes jaar nodig om de kerk te restaureren. Henri Vaerwyck (Gent 1850–
1919) en zijn zoon Valentin (Gent 1882–1959) werden aangesteld als architect 
en de aannemers Achiel en Louis Waerdenier uit Brugge kregen via openbare 
aanbesteding de opdracht de werken uit te voeren. Op 17 augustus 1924 werd 
de kerk opnieuw ingewijd met een plechtige viering, maar nog lang niet alle 
schade was hersteld en de kerkfabriek verkeerde in grote geldnood. De renova-
ties gingen door tot het einde van de jaren 1930. Tot de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak.

Het Schipdonkkanaal werd voor de tweede keer een bloederig strijdtoneel 
tijdens de meidagen van 1940. Duitsland was België binnengevallen op 10 mei. 
Ze rukten snel op en stuitten op 21 mei op zwaar verzet van het Belgisch leger. 
Aan weerszijden van de Schelde en de Leie vond van 24 mei tot de capitulatie 
op 28 mei de Leieslag plaats. Zomergem was omsloten door een gordel van 
loopgraven en vuurlinies.
Net zoals 22 jaar daarvoor moest de kerktoren van de Sint-Martinuskerk dienen 
als observatiepost voor Belgische strijdkrachten. Daarom werd hij door de 
vijand als mikpunt gebruikt. Gedurende twee dagen werd de toren en het 
kerkgebouw belaagd met vijandelijk geschut. 
De kerk had beter standgehouden dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar toch 
was de schade enorm. Alle muren waren doorzeefd met scherven van ontplofte 
granaten en bezaaid met kleine bressen van twee tot vier bakstenen groot. De 
vensterstijlen en het maaswerk waren kapotgeschoten en alle gebrandschil-
derde ramen waren beschadigd. De sacristie en de noordelijke zijkapel moesten 
tot boven de ramen worden afgebroken. Een bom had grote stukken uit de zware 
arduinen pilasters, die dateerden uit de 14de eeuw, geslagen. Het zou dit keer 
tot 1958 duren voor de kerk in haar volle glorie hersteld werd.

Laatste wijzigingen na Vaticanum II
Het Tweede Vaticaans Concilie, gehouden in Rome van 1962 tot 1965, ver-
nieuwde onder meer de wijze van eucharistie vieren. De oude preekstoelen en 
communiebanken verloren daarbij hun oorspronkelijke functie. In 1968 
plaatste men tussen de vier oude centrale pilaren een podium en daarop een 
nieuw altaar (geschonken voor deken E. de Backere bij zijn aanstelling) met 
bijbehorende lezenaar. Het podium werd intussen nogmaals uitgebreid.
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De kerk vandaag

De kerk heeft een rechthoekige plattegrond met een lengte van 54 m en een 
breedte van 21 m. De toren is 53 m hoog. Het is een driebeukige hallenkerk, dat 
wil zeggen dat de zijbeuken even hoog en even breed zijn als de middenbeuk. 
De kerk is naar het oosten georiënteerd en bezit een interessant gotisch 
karakter. Ze heeft een transept zonder uitsprongen. Centraal op het transept 
staat een vieringtoren met een naaldspits. Aan de noordzijde van de toren zit 
een kleiner traptorentje. De kerk loopt uit op meerzijdige kooreinden. De voor-
gevel bestaat uit drie spitsen van gelijke hoogte die de unieke structuur van de 
kerk weerspiegelen. Op de centrale beuk van de voorgevel staat een achthoe-
kig geveltorentje met een slanke spits. Links en rechts zijn nissen met beelden 
van de H. Martinus en de H. Johannes, de patroonheiligen van de kerk. In de 
voor- en zijgevels zitten grote, gotische vensters met hardstenen maaswerk.

De drie beuken van het schip hebben een houten spitsboogvormige overwelving, de 
koren een bakstenen met witstenen ribben. De toren rust op vier hoge kruisings-
pijlers met aan twee zijden een pilaster met halfzuil eindigend op knoppen-
kapiteel die de brede spitsbogen met rechthoekig profiel opvangen. De wanden 
zijn wit geschilderd en er zijn witstenen spitsboogvormige scheibogen op witte 
zuilen met achthoekige bladkapitelen. Langs de buitenkant van de oostmuur in 
het middenkoor is er een calvarie van beeldhouwer Aloïs De Beule uit 1909 
aangebracht.

Rondgang

Bij het betreden van de benedenkerk leiden de witte zuilen met heiligenbeel-
den de blik direct naar het hoogkoor, links onderbroken door het donkere 
geheel van de preekstoel, die zich als het ware rond de zuil slingert.

Preekstoel P. J. De Cuyper (1)
Het kerkbestuur bestelde de preekstoel in 1868 bij de Antwerpse beeldhouwer 
P. J. De Cuyper voor 10 000 frank. In de balustrade worden verschillende goede 
daden van de H. Martinus afgebeeld. Door de ontploffing van de kerk in 1918 
was de preekstoel bedolven onder het puin en bijna volledig vernield. 

De gebroeders Blanchaert uit Gent restaureerden het aanvankelijk verloren 
gewaande meubel. Met monnikengeduld puzzelden zij alle brokstukken weer 
samen, zodat de preekstoel nog steeds een plaats heeft in de kerk. Als je goed 
kijkt kan je de barsten in de beelden duidelijk zien.

Piëta (2)
Tegen de rug van de preekstoel staat het mooiste beeld van de kerk, een 
prachtige piëta van beeldhouwer Aloïs De Beule uit 1915. Ook de calvariegroep 
tegen de buitenmuur van het koor en het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van 
Vlaanderen op de console tegen de buitenhoek van de sacristie zijn van zijn 
hand.

Aloïs De Beule

De Beule (Zele 1861–Gent 1935) richtte na zijn eerste kunstenaarservaringen in de 
ateliers van Matthias Zens en Petrus Pauwels en na een opleiding aan de 
Academie van Gent een atelier in voor religieuze kunst. Hij stelde een groep 
beeldhouwers te werk en werkte vaak samen met architecten. Belangrijke 
medewerkers waren de beeldhouwers Oscar Sinia, Geo Verbanck, Louis Du Bar, 
Leo Sarteel, Modest Van Hecke, Achilles Moortgat en Jules Vits. De voornaamste 
architecten met wie hij samenwerkte, waren J. B. Bethune, Valentin Vaerwijck, 
Jules Coomans en Jean de Smet. Die samenwerkingen leidden tot een grote 
productie neogotisch beeldhouwwerk.
De Beule ontwierp onder meer het Ros Beiaardmonument in Gent en het zuidportaal 
van de Sint-Maartenskerk in Ieper. Voor de heropbouw van Ieper ontwierp hij talloze 
beelden in samenwerking met architect Jules Coomans. De Beule tekende ook meer 
dan twintig oorlogsgedenktekens. Een deel van het heemkundige Museum Zeels 
Erfgoed is aan De Beule gewijd.

Petrus Josephus De Cuyper

P. J. De Cuyper (Antwerpen 1808–Duffel 1883) was de jongere broer 
van de bekende beeldhouwer Jean Baptist De Cuyper. 
Opgeleid in de Koninklijke Academie van Antwerpen legde hij zich 
vooral toe op kerkelijke beeldhouwkunst.
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Glasramen (3)
De kerk heeft glas-in-loodramen uit verschillende 
perioden. In het hoofdkoor en de zijkoren zien we 
pure neogotische glasramen van de hand van 
glazenier Ganton (Verviers 1872–Gent 1946) uit Gent 
(a). In de zijbeuken worden twee stijlen naast elkaar 
gebruikt. Als je kijkt naar de glasramen voor 
Sint-Matthias en Sint-Petrus, achteraan in de 
linkerbeuk, zien we neogotische ramen met stilering 
aan de randen. De Sint-Jozef daarnaast is dan weer 
in art-decostijl (interbellum periode) uitgevoerd (b). 
Het maaswerk is verdwenen en de stilering is nog 
verder doorgevoerd. 
De oude ramen waren stuk voor stuk vernield in de 
Eerste Wereldoorlog. Bij de herstellingen in het 
interbellum vormden de nieuwe ramen de laatste stap. 
In 1937 waren de nieuwe glas-in-loodramen klaar om 
geplaatst te worden, maar blijkbaar voelde het kerkbe-
stuur het politieke klimaat toen goed aan. Ze besloten 
nog te wachten met het installeren van de nieuwe 
ramen. Daardoor zijn er nu nog ramen van vóór de 
tweede wereldoorlog overgebleven. Zoals je kan lezen 
werden glasramen vaak aan de kerk geschonken 
door rijke families en groepen parochianen.

Vier biechtstoelen in barokstijl (4)
In de rijke lambrisering van de kerk zijn vier eiken-
houten biechtstoelen ingewerkt. Ze zijn uitgevoerd 
in barokstijl met gedraaide en gebeeldhouwde 
kolommen, rijk gesneden vergaringen en friezen. 
Het fronton heeft een heel uitgesproken kroonlijst 
met engelenkopjes. In elke biechtstoel zitten in de 
achterwanden rozetten met gebeeldhouwde 
afwerking. In de stoel rechts in het transept zien we 
daar bijvoorbeeld de Doornenkroning, de Goede 
Herder en Christus in de olijventuin.
De herkomst van de biechtstoelen is niet meer met 
zekerheid bekend. Volgens overleveringen zijn er één 

of twee, samen met een deel 
van de lambrisering, afkomstig 
uit de oude abdij van Drongen 
door toedoen van pastoor Joseph 
De Coninck tussen 1802 en 1810. 
De andere biechtstoelen zouden 
naar model van de gegeven 
biechtstoel gebeeldhouwd zijn.

Hoewel ze erg toegetakeld waren na 1918 kon restaura-
teur Pieter Wieme uit Gent ze volledig herstellen. In de 
tweede wereldoorlog werden enkel de biechtstoelen 
aan de rechterkant gehavend. Toen voerde Kunstatelier 
Bressers uit Gent de restauratie uit.

Centrale pijlers (5)
De centrale natuurstenen pijlers zijn het hart van de 
kerk. Ze vormen het overblijvende deel van de 
originele kerk uit de 14de eeuw. Ook het onderste 
deel van de toren is nog origineel. De witte beschilde-
ring van de nieuwere gewelven en ribben maakt die 
authenticiteit heel mooi duidelijk. De kerk heeft ook 
prachtige kapitelen die in de vieringpijlers met goud 
beschilderd zijn.
Het voordraagkruis (6) dat tegen een van de pijlers 
staat, hoort tot het mooiste zilverwerk van de kerk. 
Het is gegraveerd met de woorden Gejont door de 
jongmannen van Sommergem den 23 mei 1754. 
De godslamp in rococostijl die in het koor brandt, is er 
de tegenhanger van. Die werd gegeven door de jonge 
vrouwen in hetzelfde jaar.
Aan de buitenkant van een pijler zien we een houten 
beeld van koning David die de harp bespeelt (7). 
Het is een overblijfsel van het orgel uit de 18de eeuw 
dat in 1917 vervangen werd. De twee bazuinende 
engelen die te zien zijn aan weerszijden van het 
nieuwe orgel zijn deel van dezelfde groep.

O.-L.-Vrouwaltaar (8)
Het linkerzijaltaar is toegewijd aan O.-L.-Vrouw van de 
Rozenkrans. Net als het rechterzijaltaar (zie verder) 
bestaat het uit een retabel met taferelen uit het leven 
van de heilige. Het is een werk van beeldhouwer 
De Beule, met hulp van zijn leerling André Seynaeve, 
en werd geplaatst in 1909. 

3

5

4

7

6



sint-martinuskerk   zomergem

De gebeeldhouwde taferelen stellen voor: de Opdracht van Jezus in de tempel, 
de Calvarie en de Kroning van Maria in de hemel. Een typisch neogotisch 
beeldhouwwerk.

Hoogaltaar (9)
Het Gentse Kunstatelier Adrien Bressers vervaardigde dit hoogaltaar dat in 
1948 werd geplaatst. Hij zorgde dat de neogotische stijl van de zijaltaren hier 
ook terugkwam. Ook hier dus een retabelaltaar in eikenhout bestaande uit drie 
grote panelen met gebeeldhouwde groepen. Centraal wordt de calvarie 
uitgebeeld, rechts de Hemelvaart van Christus, links de geboorte van Christus. 
Ook hier is, net als bij de retabels van de zijaltaren, de achtergrond rijk 
beschilderd met bladgoud.

Sint-Martinusaltaar (10)
De rechter zijkapel is gewijd aan de H. Martinus. Het altaar is versierd met een 
houten retabel dat de heilige voorstelt is een werk van A. Seynaeve, een 
leerling van De Beule. Linksboven prijkt het schilderij Sint Maarten deelt zijn 
mantel met een bedelaar van de Gentse schilder Lodewijk Tytgadt. In 1881 gaf 
het kerkbestuur de opdracht voor dit schilderij voor de prijs van 2 700 frank. 
Het doek werk tijdens WO I erg beschadigd, maar kon door de schilder Fernand 
Aeluson gerestaureerd worden. Een ander schilderij van Tytgadt werd vermoe-
delijk in die periode uit de ingestorte kerk gestolen.

Lodewijk Tytgadt

Lodewijk Tytgadt (Lovendegem 1841–Gent 1918) werd opgeleid aan de Gentse 
Academie door Théodore-Joseph Canneel en volgde daarna schilderlessen in 
Parijs in het atelier van Alexandre Cabanel. Hij schilderde vooral historische en 
Bijbelse taferelen maar ook portretten. Begijnen en begijnhoven waren zijn 
geliefd onderwerp. In 1880 werd hij benoemd tot leraar aan de Gentse Academie. 
Hij was daar directeur van 1892 tot 1902. Zijn belangrijkste leerlingen waren 
Georges Buysse, Jules De Bruycker, Jan Frans De Boever en Gustave Van de 
Woestijne.
Een opvallend voorwerp in de zijkapel is de oude doopvont (11). De inscriptie op 
de rand leest: Memoria D Anthonii Reynefre Pastoris 1606. Het behoort tot de 
oudste kunstvoorwerpen in de kerk.

Broederschapslijst (12)
Iets verderop, in de hoek van de transeptarm aan de rechterkant van de kerk, 
hangt er een broederschapsregister. Een broederschap is een vereniging van 
gelovige leken die zich engageren voor hun parochie. Ze doen giften aan het 
kerkbestuur en organiseren processies. Dit broederschap is gewijd aan het H. 
Sacrament. Met het H. Sacrament wordt de eucharistie bedoeld, daarom zie je 
in de bekroning van de lijst twee engelen die de hostiekelk met heilige hostie 
aanbidden.
Het is uitzonderlijk om een nog steeds actieve broederschap te vinden. De 
broederschap organiseert nog jaarlijks een processie, al beperkt die zich 
vandaag tot een rondgang in de kerk zelf.

De zeven weeën van Maria (13)
In de lambrisering aan de rechterkant van de kerk, vóór de eerste biechtstoel 
zien we een reeks ingewerkte schilderijen met de voorstellingen van de zeven 
smarten van Maria. In de katholieke traditie zijn de zeven momenten van verdriet 
en pijn in het leven van Maria heel belangrijk. Deze reeks werd geschonken in 
1912 en is een werk van de Brugse kunstschilder Mathias Beyaert.

8 9 10
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Praktisch

De kerk is alle dagen open vanaf 9 uur en 
sluit om 17 uur in de winter en om 18.30 uur in de zomer
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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