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Groei van het kerkgebouw

Etienne Sierens

Het eerste stenen kerkje

Het lijkt erop dat we hier te maken
hebben met een domaniale kerk, een
bedehuis dat is opgericht op de gronden
van een heer en waarvan de rechten in
oorsprong in handen van de heer waren.
In het geval van Bekegem vormde de
kerk één geheel met de centrale hoeve
in de Bevrijdingsweg. In een oorkonde
uit 1107 bevestigde de bisschop van
Noyon-Doornik dat het patronaatschap
van de kerk in Bekegem toebehoorde aan de Sint-Amandusabdij van
Elnone, nu St Amand-les-Eaux in Noord
Frankrijk. Het vermoeden bestaat dat dit
al zo was van in de 8ste eeuw.

Er wordt beweerd dat het eerste stenen
kerkje er kwam in de periode 1280-1291.
We vermoeden dat het echter heel wat
vroeger was. Hoe het er mogelijkerwijze
uit zag kan men nu nog zien aan de
muren in en rond het koor.
Op de eerste foto zien we de eerste
pilaar links. Deze pilaren zijn de restanten
van de muren van het kerkje voor
1857. We zien een verticale en een
horizontale bouwnaad. De kapel kwam
tot daar, in verte en in hoogte. Op de
tweede en derde foto zien we sporen
van nog ouder metselwerk. Beide laatste
foto’s situeren zich rond de sacristiedeur
aan de zuidzijde. Vermoedelijk was het
vroegere koor ook wat korter. In het koor
ligt nu een vloer van de jaren zestig van
de vorige eeuw. Mensen die toen zagen
wat onder de vloer aanwezig is spreken
van een oude fundering die zich bevindt
onder het huidige altaar.

De houten voorloper
Het eerste kerkje was vermoedelijk
een houten gebouw, gedekt met stro,
gebouwd in de nabijheid van water om in
geval van brand rap te kunnen blussen.
Op de hoogte achter de kerk waren
verschillende bronnen. Het water van
deze bronnen verzamelde zich in een
vijver achter de kerk op de scheiding van
het kerkhof met het kloostereigendom.
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Een grotere kerk

diende eigenlijk tot niets. De toren was
het symbool van de rijkdom en de macht
van de kanunniken of de priesters die op
de centrale hoeve woonden.

De bouw van een grotere kerk situeren
we ergens tussen 1235 en 1535. We
vermoeden dat de vergroting gebeurde
tussen 1235 en 1300. Het
werd een éénbeukige kruiskerk. Rond 1235 werden
de kanunniken van St. Donaas eigenaar van heel wat
gronden in Bekegem die
werden gebruikt voor hun eigen onderhoud (obediëntie). Bij deze verbouwing
werd de kerk langer gemaakt (zo lang
als ze nu is maar zonder zijbeuken). Er
werd ook een toren gebouwd naast de
kerk. Een tekst uit 1535 vertelt ons dat
er toen een toren was met 2 klokken.
Er was een verbinding tussen het
torengebouw en de kerk zelf. Mogelijks
bevond een doopkapel zich in de toren
of het verbindingsgedeelte. Op de kaart
van Pourbus is te zien hoe het gebouw er
uit zag. De centrale hofstede en de kerk
vormden één geheel. Dit had zijn weerslag op de rijkdom van de kerk. Dit komt
naar voor in het uitzicht. Eigenlijk was de
kerk maar een grote kapel. Daarentegen
stond er een heel grote toren, toch groot
in verhouding met de kerk zelf. Die toren

Sporen van deze kerk
in het metselwerk
· In de westgevel kan men het oorspronkelijke silhouet van de 16e eeuwse kapel
nog duidelijk aflezen. Boven de twee
steunberen ziet men de scheiding tussen
twee soorten metselwerk.
· In de noordelijke zijbeuk van de
westgevel zien we een rozet dat is
dichtgemetst met stenen zoals deze van
de zuidelijke zijbeuk. De rest van het
metselwerk is hetzelfde als dat van de
middenbeuk. Het ziet ernaar uit dat dit
gedeelte een restant is van het origineel
metselwerk van de verbindingsmuur
tussen de toren en de kerk zelf. Mogelijk
was dit de doopkapel. Aan de binnenzijde van de kerk, nabij de doopvont, is een
klaverbladvormige nis in de westmuur te
zien, die eveneens een rol zou kunnen
hebben gespeeld in de doopliturgie.
· Aan de binnenzijde van de kerk zien
we een nis in de oostmuur van de
noordelijke zijbeuk.
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Een grondige restauratie in 1636.
De beeldenstorm van augustus 1566 liet
een spoor van vernieling achter. De verwoestingen waren echter niet overal even
ingrijpend. In het begin van de 17e eeuw
stond het oude kerkje van Bekegem er
in ieder geval nog. Mogelijk werd het wel
geplunderd. Dat er gedurende al die jaren
(vanaf ca. 1584) geen onderhoudswerken meer gebeurden spreekt ook al voor
zich. De streek raakte immers zo goed als
helemaal ontvolkt. Pas vanaf 1604 begon
de bevolking terug te keren. De kerk was
toen gedekt met stro. De toren van de
kerk was echter in de loop der jaren erg
bouwvallig geworden. De heropbouw van
kerken beheerste de eerste helft van de
17e eeuw. Om dit kerkherstel te begeleiden, vaardigden Albrecht en Isabella in
1611 een edict uit waardoor men voor de
kerkreparatie de inkomsten van de kerkgoederen kon aanspreken. Begin 1628
werd de algemene toestand van het kerkje onhoudbaar. Bisschop Dionysius greep
in. Per “speciale ordonnantie” gaf hij het
bevel de “vervallen ende gheruyeneerde
kercke van Bekeghem” te sluiten. Een
totale restauratie was dan ook noodzakelijk. In 1636 was deze voltooid. Boven
het kerkraam geeft een datumsteen,
verzonken in een met een fronton
bekroonde kleine nis, het bouwjaar ‘1636’
aan. Sporen in het metselwerk laten
duidelijk zien dat het venster en de
gedateerde gevelsteen een ingreep
betreffen in een oudere gevel. Op de
makelaar van de portaalpoort staat het
bouwjaar nogmaals vermeld.

Rijkdom en armoede.
Het ziet er naar uit dat de kerk van
Bekegem en zijn bedienaars, vóór de
periode van de godsdienstoorlogen
helemaal niets tekort hadden. Dit is in
totale tegenstelling met wat we zien in
de periode na 1600. Daar zien we totale
armoede, zowel in alles wat de kerk als
wat de gehele Bekegemse bevolking
aangaat. Het zou kunnen dat het jaar
1600 een keerpunt is in de geschiedenis van Bekegem. Voorheen kende de
gemeente een relatieve rijkdom met
onder andere een fatsoenlijk kerkje en
een grote toren met 2 klokken erin. In
de kerk was er niets te kort. Na 1600
trad een periode van armoede in. De
kerk werd weliswaar hersteld, maar van
een volledige nieuwbouw was geen
sprake. De bouwvallige toren werd zelfs
afgebroken.
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Periode 1636-1756

Restauratie van de kerk 1756-1790.

Gedurende deze 120 jaar gebeurden
geen belangrijke werken aan de kerk.
In het jaar 1683 werd de bevolking uit
Bekegem en omliggende gemeenten
door Franse troepen gevraagd speciale
belastingen te betalen. Dat kon de verarmde bevolking niet. Als strafmaatregel
werden alle hoeven in brand gestoken,
aan de kerk werd echter niet getornd. De
gehele 17e eeuw was moeilijk geweest
voor de bevolking. Er was vooreerst de
pest die verschillende keer ongenadig
toesloeg. Ook onder de voortdurende
oorlogen en de vele opeisingen in de 17e
eeuw en in het begin van de 18e eeuw
had de bevolking sterk te lijden. Vlaanderen werd plat gelopen door troepen
van allerlei nationaliteiten: Hollanders,
Fransen, Spanjaarden, Duitsers, Engelsen. De oorlogen brachten een enorme
schuldenlast met zich mee. Eigenlijk was
geheel Bekegem, samen met Roksem
en Zerkegem virtueel failliet. Gedurende
de eerst helft van de 18e eeuw werden
de 3 gemeenten door het Brugse Vrije
financieel ondersteund. In 1740 werden
alle schulden kwijt gescholden. De kerk
stond ondertussen te verkommeren. Alleen de hoogst nodige herstellingswerken konden gefinancierd worden.

Op 24 oktober 1755 was de pastoor van
Westkerke, Joannes Francies Madeire,
in Bekegem deservitor geworden. De
man was nogal ondernemend en zette
één en ander in beweging. Vanaf 1756
werd het kerkgebouw grondig gerenoveerd en heringericht. In het voorjaar
1785 werd een nieuwe klok geplaatst.
De nieuwe klok was afkomstig van het
afgeschafte klooster van de kartuizers
nabij de Gentpoortstraat in Brugge. Opschrift van de klok: “In honorem sancti
Brunonis – Sub fratre Hugone Janssens – Priore Cartusianorum – Brugis –
G. Du Mary Me Fecit. Brugis 1776”. Het
is een klein koperen klokje, 45 cm groot,
40 cm diameter en 140 kg.
De kerk vergroot in 1857
De negentiende eeuw was werkelijk
de bloeiperiode van het katholicisme in
onze contreien. De kerk was dan ook te
klein geworden voor de steeds groeiende
bevolking. Er werden twee neogotische
zijbeuken bijgebouwd. In 1872 werd aan
de noordzijde nog een tweede sacristie
bijgebouwd die moest dienen als doopkapel. Ongedoopte kinderen mochten
in die tijd niet in de kerk, vandaar dat ze
gedoopt werden buiten de kerk.
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Architectuur ornamenten
De kleine, monsterlijk aandoende hoofden die de gewelven ondersteunen lijken verwant aan de sculpturen uit de
romaanse kerken die de hoeken van de
kapitelen sierden. Meestal worden deze
inhoudelijk verklaard als afbeeldingen
van het kwade of de duivel die onder het
gewicht van het kerkgebouw kreunt. Van
deze monsters werd verondersteld dat
zij boze geesten uit de kerk wegjaagden.

Het wordt beschouwd als het meest typische Keltische religieuze symbool. De
veronderstelde betekenis ervan is hier
niet zo van belang, maar moet
wel enorm zijn geweest. In de Romeinse tijd bleef
de cultus bestaan.
Mogelijk
werd
de cultus daarna
ook niet vergeten,
maar vond het zijn
plaats binnen de
Christelijke religie.

In dit verband wordt hierbij soms ook verwezen naar de cultus van het hoofd die
we in Keltische contexten terugvinden.
Deze cultus duurde doorheen de hele
Keltische cultuurperiode en kwam voor
in heel Keltisch Europa. De cultus kreeg
o.a. gestalte in uitgekapte steenkoppen.
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Het houten spitsbooggewelf boven het
koor rust op uitgewerkte consoles die de
vier evangelisten voorstellen. We zien:
Mattheus vereenzelvigd met de gevleugelde mens, omdat zijn evangelie begint
met de menselijke stamboom van Jezus.
Markus met de gevleugelde leeuw, een
woestijndier, omdat zijn evangelie begint
met Johannes de doper in de woestijn,
en omdat er van Jezus gezegd wordt dat
hij in de woestijn verbleef te midden van
de wilde dieren.

Lukas met het gevleugelde rund, een offerdier, dat rijmt op het offer dat Zacharias in de tempel brengt aan het begin
van het Lukasevangelie.
Johannes met de gevleugelde arend of
adelaar, omdat in zijn evangelie de woorden een hoge vlucht nemen en hij met
scherpe blik Gods geheimen doorziet.
De herkomst van die vier wezens gaat
terug op oude oosterse mythen; daarin
fungeren zij als bewakers van de vier
zuilen waarop de wereld is gegrondvest.
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Interieur
De binnenbepleistering werd in 1971
afgekapt en de muren gekaleid. Hiermee verdwenen ook de neogotische
muurschilderingen aan het koor en de
zijaltaren. De 19de-eeuwse uitbreiding
laat zich ook in het interieur aflezen. De
oudere middenbeuk en transept hebben
een houten spitsbooggewelf, halfrond

Etienne Sierens

uitgewerkt ter hoogte van het koor. De
groen geschilderde beplanking en figuratieve consoles getuigen van een sobere
afwerking. De 19de-eeuwse zijbeuken
daarentegen vertonen kruisribgewelven.
De 18e eeuwse kerkvloer, is gelegd met
basècles en witmarmeren tegels.
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Het hoofdaltaar,
toegewijd aan Sint Amandus

In het onderste gedeelte werd het voormalig koorgestoelte uit 1656 verwerkt. In
het midden van het hoofdkoor staat een
marmeren dienstaltaar opgesteld. Dit is
een gift van het klooster van Pittem. Verschillende waardevolle gedeelten van dit
altaar gingen verloren, zoals de expositietroon, versierd met kelk en hostie en
bekroond met een kruisbeeld.

De altaartafel met in relief het lam van
de Apocalips met stralenkrans werd in
de jaren zestig van de twintigste eeuw
omwille van de slechte toestand afgebroken. Enkel het retabel met schilderij bleef
bewaard. Het schilderij stelt “De aanbidding der Wijzen” voor en is afkomstig van
de School van P.P. Rubens. Een cartouche in de polychrome houten barokomlijsting vermeldt het jaartal ‘1652’. Bovenaan staat een witgeschilderd houten
beeld van de H. Amandus (h.: 94 cm).

Onder het huidige mobiele altaar bevindt
zich een houten constructie, het geheel
gemarbreerd. Alles is aan het zicht onttrokken door de vroegere communiebank die ervoor gemonteerd is.
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Rechterzijkoor of St Laurentiuskoor
Dit portiekaltaar kan men bestempelen
als barok. Het beeld met rooster is St.Laurentius. Het dateert van 1833. Het
retabelschilderij (120 cm x 92 cm) stelt
de “Marteling van de Heilige Laurentius”
voor. Volgens het jaartal in de eikenhouten omlijsting dateert het retabel van
“1651”. Bovenaan staat het vermoedelijk
17de-eeuws eikenhouten beeld van de
H. Laurentius (h.: 83 cm).
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Linkerzijkoor of O.L.V.-koor
In het linkerzijkoor stond vroeger een
prachtig barokaltaar. Op heden is het
vervangen door een rolaltaar. In de
jaren zestig werd het altaar afgebroken
en vernietigd. De altaarsteen was eigenlijk de grafsteen van Wouter Lewins. Hij
was pastoor van Bekegem, stierf op 18
juli 1400 en werd in de kerk begraven.
Volgende tekst was in de steen gebeiteld: “Hier leghet Wouter Lewins F Jans,
die staerf in tjaer ons Heeren MCCCC
up den XVIII sten dagh in Hoymaent. Bid
over de ziele”.
Het altaar werd in de tweede helft van
1875 gebouwd onder impuls van pastoor
Nyssen. Het was opgedragen aan O.L.V.
van Lourdes. De verdwenen altaartombe
droeg een medaillon met een afbeelding
van O.L.V. Het 17e eeuws schilderij (250
cm x 165 cm) stelt de “Opneming van
Maria ten Hemel” op een door engelen
gedragen wereldbol voor. In het schilderij
is een wapenschild verwerkt. Het is het
wapen van Boudewijn van der Schuere,
abt van Baudelo van 1647 tot 1649. Het
schilderij werd waarschijnlijk gemaakt
door de Brugse kunstschilder Jacob van
Oost de Oudere (1603-1671). Bovenaan
bevind zich een witgeschilderde houten
beeld van O.L.Vrouw met Kind.
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Meubilair
Communiebank
Op het einde van de 18e eeuw werd de
Walburgakerk in Brugge afgebroken.
Veel pastoors op de buitenparochies
maakten van de gelegenheid gebruik
kerkgoederen aan te kopen op de venditie. In oktober 1778 kocht Bekegem er
de communiebank voor 13 pond. Toen
enkele jaren later een aantal kloosters
werden afgeschaft kon de toenmalige
pastoor, Cypriaan Bouckaert, meerdere
loten aankopen, o.a. van de Arme Klaren, Urbanisten en Carmelietessen.

Koorgestoelte
Tegen de zuidelijke koormuur stond
destijds een 17de-eeuws koorgestoelte.
De kroonlijst was versierd met engelenkopjes. Op de hoeken en tussen de panelen bevonden zich vruchtenslingers.
Het jaartal ‘1656’ in het midden van de
kroonlijst gaf aan het koorgestoelte een
precieze datering. Eveneens verdwenen is de vermoedelijk ook 17e eeuwse
preekstoel, die destijds links vooraan in
de kerk stond.

Het sculptuurwerk van de eikenhouten
communiebank vertoont een medaillon
met buste van de Heilige Walburga en
vier engelenkopjes, een cartouche met
de Ark van het Verbond en twee engelenkopjes, druiven en korenaren. Thans
in drie opgesplitst en opgesteld in het
koor tegen de zijwanden, het derde gedeelte werd verwerkt in de onderzijde
van het huidig hoofdaltaar.
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De biechtstoelen
In beide zijbeuken bevind zich een
biechtstoel van geschilderd sparrenhout,
met Maria en Christusmonogram, 18de
eeuw.
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Kruisweg
De 17e eeuwse schilderijen zijn afkomstig uit de oude Romaanse kerk van Ettelgem.
De oorspronkelijke kruisweg is nu verdwenen.
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De doopvont
De inscriptie op de doopvont luidt als volgt:
“DONO DNI WALTERY DE CLERCQ
- 1697”.Het is een arduinen doopvont op
achtkantige (vernieuwde) voet, het koperen deksel is verdwenen. Een eikenhouten decoratieve afsluiting vermoedelijk
uit de 19de eeuw sloot destijds - zoals
vloersporen nog steeds aangeven - de
doopkapel af.
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Schilderij van St Rochus, pestheilige

tot 1664) Tussen 1665 en 1667 woedde
een vreselijke pestepidemie. In dit kader
stimuleerde Petrus Aerts de verering
voor St Rochus. Voor dit altaar bestelde
hij het schilderij “De Heilige Rochus door
Christus aangesteld tot patroon van de
pestlijders”.

Het schilderij dateert uit de 17de eeuw
en wordt (als copie naar Pieter Paul
Rubens) toegeschreven aan de Vlaamse School. Het schilderij werd hoogst
waarschijnlijk geschonken door pastoor
Aerts (pastoor van Bekegem van 1648
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Het neogotische orgel

De glas-in-loodramen

Het neoklassieke orgel in eikenhout
werd gemaakt door de Gentse orgelbouwer Maximilien Van Peteghem-Cornet.

Van de vijf glas-in-loodramen waarop
figuren voorkomen dateren de drie oudste uit het jaar 1878. Het betreft de neogotische ramen in het koor en dit in de
noordbeuk (O.L.Vrouwaltaar). Ze werden geschonken door pastoor Petrus

Nyssen die dienst deed in Bekegem van
1862 tot 1878. De hier vermelde glasramen werden gemaakt door de bekende
glazenier uit Brugge, Samuel Coucke
(1833-1899).

Het werd geschonken in 1852 door
de weduwe van Salomon Declercq,
Josephine Merghelinck-Vallaeys. Het
echtpaar bezat in Bekegem een kasteeltje. De orgelkast stond in het midden
van het doksaal voor het middenvenster,
waardoor het in de kerk vrij donker was.
Daarom werd het orgel in 1956/57 op
het daartoe vergrote doksaal meer naar
links verplaatst. De achterwand van het
orgel werd opengebroken en vervangen
door triplex en houten schijnpijpen. De
eigenlijke frontzijde werd tegen de muur
geplaatst. Naar aanleiding van deze
werken werd tevens een nieuw venster
(voorstellende de uitnodigende Christus)
geplaatst. In 1971 werd met de bouw van
een nieuw doksaal de orgelkast op haar
oorspronkelijke plaats teruggeplaatst.
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Aan de noordzijde in het koor zien we:
Sint-Bavo, Sint-Amandus en Sint Adeltrudis. Aan de zuidzijde Sint-Sixtus, SintLaurentius, en Sint-Petrus.

Brandglasraam boven de ingangsdeur
Boven de ingangsdeur is nog een glasin-loodraam dat zo goed als verborgen
is door de orgelkast. Het is beter te zien
aan de buitenzijde. Het is een voorstelling van “De Uitnodigende Christus” in
heel sobere grijze tinten weergegeven.
Dit raam werd gemaakt door de firma
V.Glorieux uit Kortrijk in 1954. Het is een
geschenk van pastoor G.Vander Stichele
die hier priester was van 1950 tot 1955.

Op
het
brandglasraam
bij
het
O.L.Vrouwaltaar zien we de voorstelling van “De kroning van O.L.Vrouw”.
Het glas-in-loodraam in de zuidelijke
transeptarm zien we de “De Heilige Familie” afgebeeld. Ze is omringd door de
H.Drievuldigheid: zoon, geest, vader.
Het betreft vermoedelijk een schenking
en is gedateerd ‘1914’. Beide ramen
werden gemaakt door de glazeniersfamilie Coucke uit Brugge.

Diverse beelden
‘H. Jozef met Kind’
Houten beeld (h: 200cm)

‘H. Hart van Jezus’
Neogotisch gepolychromeerde houten
beeld (h: 200cm). Het beeld werd in
1876 in hout gesneden door P. De Wispelaere uit Brugge.

‘H. Antonius van Padua’
Dit 19e eeuws neogotisch houten beeld
(h.: 200 cm) is momenteel niet meer in
de kerk aanwezig.

‘Maria met Kind’
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Herdenkingsstenen
Ter nagedachtenis van:
Josef-Benedikt De Bergh
(1800-1857) was pastoor
te Bekegem van 1850 tot
zijn overlijden in 1857.

Ivo-Lodewyk Tras. (18251900) was pastoor van
1878 tot 1900

Een aflatenkruis of calvariekruis.
Binnenin de kerk hangt een aflatenkruis
met “Corpus Christi” in notelaar uit de
17e eeuw. Toen
in de jaren 70 het
calvariekruis aan
de buitenzijde van
de kerk kapot was,
werd het vervangen door het huidige. Dit bevond
zich vroeger binnenin de kerk. Het
nieuwe kruis hangt
tegen de zuidgevel
tussen beide neogotische vensters
onder een houten
zadeldakje (h.: 170
cm).
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De derde gedenkplaat is
deze voor de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog.

Grafstenen

Grafsteen Telleboom – Balins

Grafsteen Nocke

Grafsteen van Pieter Telleboom (+1526)
en Cornelie Balins (+1568). De grafsteen
in witsteen met afmetingen 125 x 70 cm.
is ingemetst in de zuidermuur. De inscriptie is nu onleesbaar en nagenoeg volledig afgesleten. De gravure stelt een echtpaar voor met onder hen hun geknielde
kinderen, 2 jongens en 3 meisjes. Er blijven nu slechts enkele lijnen meer over.
Het randschrift luidt als volgt: ”…à …
Sepulture van Pieter Telleboom die overleet a(nno) XVc ende XXVI den XVIen In
april en(de)/ van Cornelie fa jan balins/ de
huusvr(auwe) va(n) pieter voors(eide) die
overleet op de(n) meiidach a(nn)o XVc
LXVIII.”

In de zuidmuur van de kerk werd een
grafsteen ingemetst van Aernoudt
Nocke (+1501) en Kathelijne Rijcquaerts
(+1503). Het betreft een grafplaat in
Doornikse kalksteen met afmetingen 250
x144 cm. De tekening op de steen stelt
een man met baard en vrouw voor, beiden gehuld in een lijkwade. Op de vier
hoeken zijn vier vierpassen met de evangelistensymbolen. De langszijden zijn op
de helft onderbroken door twee vierpassen met wapenschild. Het randschrift
luidt als volgt: ”sepulture va(n) aernoudt
/fs aernouds nocke die overleed int
(schild) jaer XVc een. Den XXXen. dach.
in meye. hier leghet kathelijne f(ili)a jans
f ja(n)s/ rijcquaerts aernoudt nocke wijf
was (schild) die starf int jaer XVcIII den
XXIIen dach in/meye”.

Grafsteen Willem vande Weghe
Grafsteen van Willem van den Weghe
(+1528) en Pirine, zijn vrouw (+1529).
De steen heeft afmetingen 125 x 67cm
(vroeger 171 x 101cm). De steen is in
arduin en bevindt zich in de vloer voor
de linker ingang (westzijde) van de kerk.
Het overgrote deel van de zerk is totaal
afgesleten, het onderste deel is nu verdwenen. Er resten slechts enkele lijnfragmenten die wijzen op een vroegere
persoonsafbeelding. Vroeger kon men
lezen: “ Sepulture van willem vanden/
weghe. fs michiels die starf a(nno)
XVcXXVIII. Den XXVIII in sporkele/sepulture van pirine zijn wijf/ f… die overleet
a(nno) XVc.XXIX den XXen dach van april.”
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Anonieme grafsteen
Vroeger bevond zich nog een grafsteen
in de kerk. Zo vermeldt W.H.J. Weale
de verkoop van de volgende priesterzerk: “Pierre aytrefois dans le transept
nord (acheté par M. Put, notaire à
Eerneghem). Vers 1310. Sous un
dais à sept lobes un prêtre revêtu des
ornements sacerdotaux; la tête, les
mains qui sont croisées, et le calice
placé sur la poitrine au dessus d’elles, en
marbre et cuivre, sont perdues. L’inscription en lettres Longobardiques occupe le
bord de la pierre“. Wat verder met deze
zerk gebeurde is niet bekend, het is niet
uitgesloten dat hij zich nog in Eernegem
bevindt, misschien in de tuin van het
voormalige notarishuis Depuydt.
Grafsteen Wouter Lewin ( -18/07/1400)
Wouter Lewin was pastoor in Bekegem. Hij werd begraven in de kerk. De
grafsteen werd later gebruikt als altaarsteen. Zijn grafsteen zal door pastoor
Gadeyne ontdekt worden. Hij werd verzaagd en gebruikt als dorpels voor een
nieuwbouwwoning in de Bevrijdingsweg.
Onder de woning liggen nog twee
grafstenen die gebruikt worden als
fundering.
“Hier
leghet
Wouter
Lewins F Jans, die staerf in tjaer ons
Heeren MCCCC up den XVIII sten dagh in
Hoymaent. Bid over de ziele”
Grafsteen van barones
Anne Woodville (+ 1848)
Anne Woodville was een Engelse adelijke
dame Ze was gehuwd met de Ierse kolonel en baron George Jackson. Ze woonde
in Bekegem nabij de “Witte Molen” in haar
landhuis “Ma Campagne”. In 2013 werd
de grafsteen ontdekt. Hij lag voor de deur
van de noordelijke sacristie. De steen
staat nu geplaatst nabij de kerkhofmuur.

24

Het testament van pastoor Buuck
(+1535) op een ingemetste steen.
Het verhaal begint als volgt: Bij de
vernieuwing van de kerk in 1857 liet
bisschop Faict “een versleten kalkachtige steen” inmetsen in de buitengevel van de zuidelijke kruisbeuk van de
vernieuwde kerk. Voorheen werd de
steen gebruikt als deurdorpel van de
achterdeur van de pastorie. (vermoedelijk de pastorie aan de andere kant van
de kerk in de Dorpstraat). In de paastijd
van 1868 kwam Gezelle naar Bekegem
en schreef alles af wat er op de steen
stond gebeiteld. Dit was niet min. Het
was het gehele testament van pastoor
Jacob Buuck… .” Zie voor de rest van
het verhaal op de website van Bekegem:
www.bekegem.be.

Grafsteen van Anna Marie Vanhoutte.
Anna Marie Vanhoutte was gehuwd
met Daniel Tanghe. Zij overleed op 3
februari 1756. Deze steen werd
gevonden in de weide van het echtpaar
Delanghe - Demeulemeester. Vele jaren
lag hij aan de achterdeur van de herberg
“Oud Gemeentehuis”, nu “De Roste
Muis”. Hij ligt nu nabij de kerkhofmuur,
niet ver van de grafsteen van Anne
Woodville.
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De omgeving van de kerk
Op 11 april 1984 werd de kerk en zijn
omgeving beschermd. Met de omgeving
bedoelt men het dorpszicht met de
pastorie, het kerkhof, vooral de prachtige
dubbele rij leilindes van 1928 waarvan
de waterscheuten van de binnenste rij
opgeschoten zijn tot een haag. Het Van
Peteghemorgel is beschermd als
monument bij M.B. van 25 maart 1980.

Etienne Sierens

Ook de achterliggende vroegere pastorij en tuin met de dreef van Canadese
populieren en de vroegere herberg-boerderij (café gemeentehuis) dragen bij tot
een waardevolle omgeving.
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In dit geheel mogen we vooral het
prachtige kloostergebouw niet vergeten;
Een eeuw lang was dit het levendige
centrum van de gemeente.
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De Sint-Laurentiusommegang
Eigenheid en ommegang

Antoon Naert

Op deze wijze ontstonden enerzijds de
kruiswegen in de kerk, gewijd aan de
passie van Christus, en de ommegangen
buiten de kerk, gewijd aan een ander
aspect van Christus of aan een heilige.
Ommegangen zijn er in alle maten en
gewichten. Het aantal staties kan sterk
verschillen, gaande van een viertal zoals
in Bekegem tot een vijftiental zoals bij
grotere kerken. Tijdens het maken van
de ommegang wordt bij elke statie stilgestaan om er de bijstand van de betreffende heilige af te smeken. Hierbij zijn
litanieën en liederen van groot belang.
Ook Bekegem had zijn eigen litanie, zijn
eigen lied en zijn eigen bedevaartvaantje. De huidige ommegang van Bekegem schijnt te dateren van het jaar 1940,
toen pastoor Noppe er 4 kapelletjes ter
ere van Sint-Laurentius rond de kerk liet
plaatsen en een ommegang instelde op
de eerste maandag na de feestdag van
Laurentius (10 augustus), na het jaargetijde voor de gesneuvelden. In 1948
zouden deze kapelletjes dan vervangen
zijn door de nu weggenomen betonnen
kapelletjes.
Het
Ichtegemse
gemeentebestuur
streefde er naar om elk van de drie
deelgemeenten een eigen imago mee
te geven en dit te monumentaliseren in
een beeldhouwwerk dat het uithangbord
van het dorp kon worden. Het lag dan
ook voor de hand dat het volkse en de
religiositeit in het zoeken naar de Bekegemse identiteit een belangrijke rol zouden gaan spelen. Een eerste initiatief
dat uit dit zoeken voortvloeide en dat een
steeds groeiend succes blijkt te kennen
is de inrichting van de Laurentiusconcerten, klassieke concerten met spirituele
inslag in de stemmige ruimte van de Bekegemse kerk.

Rond de kerk werden oorspronkelijk als
ommegang vier houten kapelletjes geplaatst ter ere van Sint-Laurentius. In
1948 werden ze vervangen door de betonnen kapellen die later vervangen werden door vier kunstbeelden in brons van
de hand van Mia Moreaux (Oudenburg).
Deze kapelletjes vinden hun oorsprong
in de meer dan 600 jaar oude traditie van
de Sint-Laurentius bedevaart.

Al van in de vroege middeleeuwen kennen we het gebruik van de processie als
een middel om zaken af te smeken van
God, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van zijn heiligen. Hoewel de
kerk dit gegeven niet altijd een warm hart
toedroeg – in de vroege middeleeuwen
werd het gegeven gezien als een heidens relict – is het gebruik geleidelijk aan
toch ingeslopen in de officiële religie,
waar het echter steeds een sterk volkse
inslag heeft behouden. Naast processies doorheen de dorpen of de velden
poogde de geestelijkheid het fenomeen
onder controle te krijgen door het sterker
te laten aansluiten bij het kerkgebouw en
de officiële kerkelijke jaarcyclus.
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De volgende stap bestond uit het scheppen van een tastbare en zichtbare identificatie van het Bekegemse imago in de
vorm van een beeldhouwwerk. Ook nu
weer werd gekozen om dit zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij het volkse
en religieuze karakter van de dorpskern, zonder hierbij in oubolligheid te
vervallen. In het kader van de volledige
vernieuwing van de dorpskern lag het
aanpakken van de sterk verweerde ommegang dan ook voor de hand. Hiervoor
werd een beroep gedaan op de Bekegemse kunstenares Mia Moreaux. Hoewel ze in de eerste plaats op zoek was
naar de mogelijkheid om ooit ergens een
kruisweg te ontwerpen, sprak de idee

van een ommegang haar onmiddellijk
aan. De religieuze diepte en spanning in
dit gegeven waren voor haar uitdaging
genoeg om de opdracht te aanvaarden.
De indeling in vier staties werd behouden, maar aangezien de vroegere indeling niet langer duidelijk was, kon Mia
zelf haar geleding van de ommegang
opleggen. In haar eigen stijl werden opeenvolgend het werk van Laurentius als
diaken te Rome, zijn gevangenneming,
zijn martelaarschap en zijn heiligverklaring geëvoceerd. Ze baseerde zich hiervoor op het legendarische heiligenleven
zoals dit in de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine naar voor komt.

Het leven van Laurentius
in vier staties

hem nogmaals vragen hem niet alleen
te laten. In statie 1 wordt de houding
van Laurentius gesymboliseerd door
de kleine figuur, zowel verwijzend naar
de nederigheid van de aartsdiaken als
naar zijn relatie tot de kleine man. De
schouders van het beeld verwijzen naar
de draagkracht van de jonge aartsdiaken
en vormen tegelijkertijd het dak van het
kapelletje, terwijl de armen van het beeld
een gevend gebaar maken, symbool
voor caritatieve werk.

Statie 1 : Aartsdiaken te Rome
Paus Sixtus werd
met vier diakens
aangehouden
in
de catacombe van
Praetextatus terwijl hij tot het volk
sprak en veroordeeld om samen
met hen onthoofd
te worden. Op weg
naar de gevangenis ontmoette hij
zijn
aartsdiaken
Laurentius,
die
hem vroeg waar hij heen ging. Sixtus
troostte hem met de opdracht dat hij de
schatten van de kerk moest uitdelen aan
de armen en dat hij, hoewel veel jonger
dan de paus, hem drie dagen later in de
dood zou volgen in een veel zwaardere
marteldood. Laurentius haastte zich
om de schatten uit te delen en op het
ogenblik dat de paus naar de executieplaats werd gebracht, kwam Laurentius

Statie 2 : De gevangenneming
De soldaten die
dit hoorden, grepen hem vast en
brachten hem bij
de tribuun Parthenius, die op zijn
beurt keizer Decius
verwittigde. Deze
beval hem onder
bedreiging
van
doodstraf de schatten van de kerk uit
te leveren en vertrouwde hem toe
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aan Hippolytus. Echter, door de genezing van de blinde Lucillus, kwam Hippolytus tot inkeer en werd samen met 19
anderen gedoopt. Van de prefect Valerianus kreeg Laurentius drie dagen uitstel
om de schatten van de kerk samen te
brengen en in te leveren. Na de drie dagen bracht hij de armen naar de prefect
en stelde hen voor als zijnde de schatten
van de kerk.
In statie 2 krijgen we weerom de schouders en de armen, ditmaal in een veel
gespannener versie, ingebonden in touwen die de gevangenneming duidelijk
symboliseren. Ook de “handen” die in
het centrale gedeelte zichtbaar zijn, geven die gebondenheid weer, terwijl de
speerpunt die op de zijkant kan worden
uitgemaakt symbool staat voor de dwang
en het geweld dat is gebruikt.

gebruikt, is niet alleen prominent aanwezig, maar doorboort ook het lichaam van
de heilige, en met hem de essentie van
de kerk van Rome. Een uitholling van
het lichaam geeft daarenboven een stuk
de leegte van de dood weer.
Statie 4 : De heiligverklaring
Laurentius
werd
begraven op de
Viminaal,
langs
de Via Tiburtina in
Rome. Reeds in
de eerste helft van
de vierde eeuw
wordt een verering
van de heilige in
Rome vastgesteld.
Ongeveer
vijftig
jaar na zijn dood
bouwde
keizer
Constantijn boven
zijn graf een basiliek die uitgroeide tot de latere kerk van
San Lorenzo buiten de muren. Samen
met Petrus en Paulus werd hij de patroonheilige van de stad Rome. Spoedig
kreeg zijn feest net als dat van de andere
twee heiligen een vigilie. Zijn eredienst
breidde zich spoedig uit buiten Rome en
hij werd één van de belangrijkste heiligen uit de vroegchristelijke periode.
Statie 4, de laatste statie, aan de ingang
van de kerk geplaatst, verwijst naar de
heiligheid van Laurentius. Het aureool
dat de schouders omgeeft is hiervan een
eenduidig symbool. Belangrijk is echter ook de kleine figuur centraal in het
beeld, die met de armen naar de grond
toe reikt, zichzelf verankert in de bodem.
Hiermee wordt de band tussen hemel
en aarde duidelijk gemaakt, evenals de
verankering van de Laurentiusverering in
Bekegemse bodem.

Statie 3 : De marteldood
Op zijn weigering
om aan de goden
van het Romeinse Rijk te offeren
werd
Laurentius
gegeseld en met
gloeiende metalen
platen
gefolterd.
Uiteindelijk
liet
men een ijzeren
rooster aanrukken,
waarop de jonge
aartsdiaken werd
geroosterd.
Bekend zijn de woorden die hij toen zou
hebben uitgesproken : “Ik ben reeds aan
de ene kant gebraden. Keer me om en
begin maar te eten. Ik dank de heer dat
ik mag binnentreden in zijn koninkrijk.”
Kort daarop gaf hij de geest. Het was 10
augustus 258.
Bij statie 3 wordt duidelijk dat het hier
gaat om de marteldood van de heilige.
Het rooster dat als martelwerktuig werd
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