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DE KERK VAN WATOU
De bezoeker van de kunstzomer in Watou kan
vanop de ruime markt achter het Heilig Hartbeeld
van de intronisatietijd het kerkhof zien en een
ineengedoken kerkje met de typische toren.
De ingangspoort ligt ietwat verscholen. Vanuit de
pastorie is de toegang directer. Aan de overkant is
er over een brugje1 van op de kleine markt toegang
naar de ingangspoort.
De Gotische hallekerk dateert uit de 16e eeuw. Ze
vervangt een romaanse kerk.
Misschien zijn er nog restanten uit het tweede deel
van de 12e eeuw: ijzerzandstenen muurgedeelte
met drie gedichte rondboogvensters in de W.-gevel
van de middenbeuk en de basis van de
kruisingtoren.
Het grootste deel van de latere verbouwingen
dateren uit de 18e en 19e eeuw.

SACRISTIE
De sacristie is opgetrokken in 1804. Deze
verbouwing werd uitvoerig genoteerd en is
wellicht voor de bevolking een ingreep geweest die in het dorp als een belangrijke wijziging doorging.
Een inscriptie is daar getuige van: Past. R.D.J. SIAWERS C. CAMBRON D. LYOEN P. L. CAULIER
AEDITUS 1804. Dit bijgebouw werd aan beide zijden aangebracht. De sacristie aan de Noordkant
kwam er identiek2 als de bestaande zuid aanbouw met de verbouwingen van 1841.

GEWELF
In 1840 werd er houten gewelf (kruisribgewelf )
aangebracht ter hoogte van de viering. Het oude gewelf
werd onder de leiding van bouwkundige Jan Clarysse
deskundig uitgewerkt.

TOREN
e

De werken in de 19 eeuw begonnen met de pseudoRomaanse geveltop en het roosvenster in de W.-gevel.
De typische kruisingstoren dateert eveneens van die
periode.
Beschrijving erfgoed: Het is een achtzijdige kruisingstoren onder een leien spits met houten
dakkapellen (galmgaten). Donkerbruine baksteenbouw met metselaarstekens (Andrieskruisen) van
donkerder gekleurde baksteen. Gesloten borstwering op natuurstenen kraagstenen.

1 De Heidebeek vloeit tussen de kleine markt en de kerk.
2 Zo schrijft men het. Het is echter niet zo. De sacristie die men in tweede instantie aanbouwde deed het grafzerk van de
grafelijke familie Ydeghem, x Cortewylle uitbreken (beschadigen ?) en bracht die over aan de rechterzijkant van de kerk.
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BEUKEN
Architect P. Croquison (Kortrijk) verbouwt in 1871 aan de Noorderbeuk. De torentrap wordt
verplaatst. Men bouwt ook de kleine Noordkapel. De koorpartij wordt geplafonneerd. De
muurnis, met de marmeren beelden van Karel
van Ydeghem en Maria van Cortewylle
krijgen een overwelving met gebeeldhouwde
casementen. Deze bevonden zich in de
Noordmuur van het hoofdkoor. Bij de
verbouwing van de 2e sacristie werden ze
omgebouwd tot doorgang. De grafstenen
Ydeghem-Cortewille werden uitgehouwen
(zie verder)
Toen de eerste wereldoorlog uitbrak had
men graag verbouwd aan de 2e sacristie en
de Noordkapel, maar dit ging niet door.

HORLOGE
In 1894 herstelde men het koor, de torenspits
en het horloge3.

DAK
Afdekking d.m.v. leien zadeldaken.

BINNENZICHT
Witbepleisterde hallekerk. Geheel overspannen door bepleisterde spitsbooggewelven, behalve de
kruising door zesdelig kruisribgewelf; onderling gescheiden door spitsbogen op zuilen met achtzijdige
sokkel en bladkapiteel.

BUITENZICHT

West: Drie tuitgevels, met
versnijdingen in de steunberen.
Het centrale gedeelte eindigt
op pinakels. De ijzerzandsteen wijst op stukken uit de oude bouw. De afgelijnde gele baksteenfries
3 1734 door Xaverius VANLERBERGHE, Lederinghem – Horloge Petrus Jacobus BATAILLE, meier en Jan De Blanc,
horlogemaker, Oudenaarde 15000 Fr. - drie jaar waarborg (1811) – 1860 herstellingen door Pieter VANRECHEM, Watou,
uurwerkmaker
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accentueert het roosvenster in een gele bakstenen., geprofileerde omlijsting. Linker traveer voorzien
van geel bakstenen speklagen, geajoureerd door spitsboogvenster in dito geprofileerde omlijsting op
afzaat. Rechter traveer geajoureerd door spitsboogvenster (vierlicht) in geprofileerde omlijsting op
afzaat.

Rechthoekig portaal, tegen de centrale Westgevel, van één traveer onder afgewelfd zadeldak (leien),
gedateerd 1837 door gevelsteen. Rondboogportaal met omlijsting van vlakke pilasters met
frontonbekroning waarin oculus.
Traveer van het schip onderling gescheiden door steunberen met versnijdingen met lichtinval door
spitsboogvensters, in de Zuid-gevel drielichten met laatgotisch maaswerk, in geprofileerde omlijsting
op afzaat. Aflijnende overhoekse muizetandfries. Gele bakstenen en kalkstenen speklagen in Noordgevel. Tegen de eerste traveer van de Zuidbeuk, doopkapel van één traveer met driezijdige sluiting
onder overstekend licht, gebogen zadeldak. Gedateerd 1837 met gevelsteen. Hoekpilasters. Oculi met
geel bakstenen omlijsting. Tegen de eerste traveer van de Noord beuk, kleine kapel van de bewening
onder lessenaarsdak. In de oksel van de Noord-beuk en Noord transept, zeszijdig traptorentje onder
leien spits.
Transepten afgesloten door tuitgevels, opengewerkt met spitsboogvenster in geprofileerde omlijsting
op afzaat, o.m. vierlicht met laat-gotisch maaswerk in de Zuid-transeptgevel voorzien van een gedichte
rondboogdeur, verdiept in een geprofileerde spitsboogomlijsting met nisje in het boogveld.
Koorpartij. Traveer onderling gescheiden door steunberen met versnijdingen die het licht binnen
brengen via spitsboogvensters, drie- en vierlichten met oorspronkelijk natuurstenen maaswerk o.m.
gedicht in de middentraveer van de driezijdige sluiting van Zuid, hoofd- en Noord-koor.
(streetview en eigen foto)

SCHILDERIJEN
e

Jezus sterft aan het kruis (doek), Vlaamse school, 17 eeuw, in de hoofdbeuk;
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Mirakel van het H. Kruis met de H. Helena en de bisschop Macarius 4 (doek), Vlaamse school, 17e
eeuw, in de Noord zijbeuk;
Aanbidding van de herders (eiken
paneel), ca. 1650, in de Z.zijbeuk;
Verschijning van de O.-L.-Vrouw
aan de H. Antonius van Padua
(doek), ca. 1700, in de
hoofdbeuk.

PROCESSIEBEELDEN
Processie- O.-L.Vrouw met kind,
gepolychromeerd en verguld
hout, ca. 1600, in Noord-zijkoor.
Processie van Sint-Anna-tendrieën5 op sokkel, verguld en
verzilverd hout, midden naar eind
18e eeuw, in Noord-zijkoor.
Opmerkelijk, geen
processiebeeld, maar oud beeld6.
Christus op de koude steen7, gepolychromeerd hout, Begin 17e eeuw,
in Zuid-zijbeuk (Spijtige, niet originele restauratie).

ALTAREN
Hoofdaltaar
Hoofdaltaar uit 1730-1744 in
hoofdkoor.
De twee engelen aan beide
zijden van het tabernakel doen
denken aan de cherubs, de
engelen op de ark in de tempel
van de Joden. De
aanwezigheid van Christus,
God-mens, Zoon van God
krijgt dezelfde eer als de
aanwezigheid van God8 in de
tabernakeltent en in het Heilige
der heilige boven de ark met
de stenen tafelen (Joodse spiritualiteit). De keizerlijke figuur links is
te binden met het altaar van de kruisverheffing.

4 Heeft te maken met de kruisreliek.
5 Watou heeft twee beelden van Sint Anne ten Drieën. De H. Anna is volgens de apocrief (niet Bijbelse gegevens) de moeder
van Maria. Hier wordt ze voorgesteld met Maria en Jezus. De weergave hier is die van het zijaltaar. Hier genoemde processie
beeld foto bij Rechter-zijaltaar.
6 Enkele andere beelden verder in d etekst.
7 Christus op de koudesteen. Type uit Frans-Vlaanderen waar die meer voorkomt. Ook minder kunstvol beeld in kapel bvan
Onzen Heeres Boompje, Poperinge.
8 Shechina een moeilijk te omschrijven begrip.
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Onze Lieve Vrouwealtaar
Beelden van de HH. Barbara, Rosa, Coleta en Catharina flankeren het Onze Lieve Vrouwealtaar. De
knielende kloosterling is doorgaans Dominicus9. In deze constellatie geeft Maria de rozenkrans aan
Dominicus. Dit is hier blijkbaar niet klassiek. Maria draagt een scepter. Koningin der heiligen?
Altaar van de kruisverheffing
Hier is duidelijk een heel verhaal aan verbonden.

In de geschiedenis van Watou gaat men er uitvoerig op in. Aanvankelijk was de kermis van Watou
rond Baefmesse (Sint Bavo), het feest van de oogst (betaling van de pacht). Een tweede kermis was er
echter in mei. Daar was ook een noveen rond ter ere van het kruis. Men heeft immers in Watou een

9 De legende zegt dat Maria in een droom de verspreiding van de rozenkrans suggereerde aan Dominicus de Guzmán, de
stichter van de dominicanen. Het enige wat zeker is is dat deze orde de rozenkrans heeft gepropageerd.
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reliek van het kruis. Deze kermis is de zondag na 2 mei 10. Op 3 mei werd de noveen begonnen die
aansloot op die kruisverering.
De reliek van het kruis is midden en eind 17e eeuw druk vereerd. In de rekeningen van Watou leest
men dat men 100 pond uittrok voor de processie, het buskruit voor de schotters die meegingen, de
versieringen en het tracteren van de musiciens. De geestelijke verdienste bestond in de mogelijkheid
een volle aflaat onder klassieke voorwaarden11 te bekomen.
De keizerfiguur
De gehele geschiedenis van de reliek steunt op het feit dat in de gegevens over de kruistochten de
familie Ydeghem terug te vinden is onder de
deelnemers12. Doorgaans maakt men gewag
van Boudewyn D'YDEGHEM, die aan de 4e
kruistocht13 deelname en in mindere mate
Gerard en Gilles YDEGHEM die aan de eerste
kruistocht van Robrecht II zouden
deelgenomen hebben14.
Het altaar rechts in de kerk verwijst uitvoerig
naar één van de figuren in het parcours die zich
speciaal bekommerd heeft over de reliek van
het kruis.
Marmeren ligbeelden van Charles D'YEDEGHEM, baron
van Wieze en eerste graaf van Watou (1630) en Marie de
CORTEWYLLE, de Berst en de Watou, begin 17e eeuw.

Het beeld van Heraclius I staat links
als keizer, rechts als boeteling – zijn kroon ligt naast
hem en hij draagt het kruis als standaard. Het altaar
verwijst naar de herwonnen reliek.
Herakleios of Heraclius, was van 5 oktober 610 tot (Constantinope) 11 februari 641. Hij was een OostRomeinse, of beter gezegd Byzantijns keizer. Hij huwde tweemaal: eerst met Martina (geh. 613 n.Chr.), en in
zijn tweede huwelijk, met zijn nicht, Fabia Eudokia (geh. 610 n.Chr.). Zijn leven is een kluwen van veroveringen
en nederlagen, waar de historici een hele kluif aan hebben en wederzijds ook heel wat discussiepunten over
hebben.
Het belangrijkste in verband met de voorstelling in de kerk van Watou is dat er een deel van het kruishout dat in
de ballingschap was door hem is teruggebracht naar Jeruzalem. De Perzen, op wie de invasie van Herakleios een
duidelijke schokwerking naliet, hoewel het grootste deel van hun troepen nog niet was verslagen, moesten in een
vredesverdrag in 628 alle bezette gebieden en het teruggeven (het terugbrengen van het Kruis is nog altijd
een feest voor de Orthodoxe Kerk). De inhoud van de brief van Kavad II aan Herakleios, waarin de nieuwe
10 Na de liturgische vernieuwing in 1969 is het feest van de Heilige Kruisvinding afgeschaft ten voordele
van Kruisverheffing (14 september). Kruisverheffing is toen een feest geworden. In de liturgie van vóór 1969 is Kruisvinding
behouden gebleven.
11 Biecht en communie en een gebed voor de paus.
12 Van de kruisreliek is er geen akte. De confrérie bestaat reeds in 1682. Christiaen BOUVE wordt altaarmeester in
vervanging van Mahieu TAVERNIER.
13 De vierde kruistocht werd opgeroepen door paus Innocentius III in 1202 met als doel het terug veroveren van Palestina via
Egypte. Maar doordat ze niet genoeg middelen hadden haalden ze Palestina niet eens. Maar wat ze wel in die kruistocht
hadden gedaan, was Constantinopel veroverd en richten daar een Latijns keizer rijk op. Boudewijn van Vlaanderen was de
eerste keizer. Deze verovertocht had de band tussen de westerse en oosterse kerk niet verbeterd. Hier is het opletten geblazen.
Het is inderdaad de familie D’YEDEGHEM die in de documenten van de pastorie zou vernoemd zijn. Een familielid van de
d'Yedeghem nam een stuk van het H. Kruis mee naar Vlaanderen: Ludovicus D’YEDEGHEM (omstr. 1200). Godfried van
Bouillon mag men in die context niet noemen. Godfried van Bouillon stierf in 1100.
14
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grootkoning om vrede smeekte, is overgeleverd.
We veronderstellen dat de afbeelding van het altaar de H. Helana voorstelt met bisschop Macarius die volgens de
legende samen het kruis op de dode hebben gelegd en zo uitmaakten welk kruishout van de drie die ze gevonden
hadden dat van Jezus was (zie verder).
De meeste kleine relikwieën van het Heilig Kruis die zich in Europa bevinden, komen van oorsprong uit
Constantinopel. Deze stad werd veroverd en geplunderd tijdens de vierde kruistocht in 1204. De in deze stad
buitgemaakte relikwieën zouden na de heilige kruisvinding door Helena (waarover verder) vanuit Jeruzalem naar
Constantinopel gebracht zijn.

Gulden legenden rond het kruis
De legende is bekend uit de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine. Volgens de overlevering ontdekte Helena, de moeder
van keizer Constantijn, omstreeks het jaar 325 tijdens een rondreis door Palestina een grot waarin ze drie houten kruisen
aantrof, de kruisvinding. Om onbekende redenen wist Helena dat een van de drie het kruis was waaraan Jezus was
gestorven.
Om vast te stellen welk kruis het Ware Kruis was, liet ze een zieke vrouw komen die beurtelings op elk van de drie kruisen
ging liggen. Bij de eerste twee gebeurde er niets, maar toen de vrouw op het derde kruis ging liggen, bleek ze op
wonderbaarlijke wijze te genezen. Helena stelde vast dat dit het Ware Kruis moest zijn.
Helena bracht het Ware Kruis tenslotte naar Rome, waar ze het bewaarde in haar slaapkamer, in die tijd de plaats waar men
zijn dierbaarste bezittingen bewaarde. Deze slaapkamer werd later onderdeel van een kerk, de Santa Croce in Gerusalemme,
waar delen van de kruisrelieken nog steeds te zien zijn. De terugvinding van het kruis waaraan Jezus gestorven is was altijd
al verbonden met de naam van keizerinmoeder Helena († 328; feest 18 augustus). Reeds de kerkvaders Eusebius van Cesarea
(† 339) en Ambrosius van Milaan († 397) weten te vertellen hoe keizerin-moeder Helena.
Als Jacobus de Voragine vertelt dan is dat in de trant van zijn tijd. Een
prachtig voorbeeld, waarin allerlei gegevens uit de traditie met elkaar
in verband worden gebracht. Niet de historiciteit komt daarbij op de
eerste plaats, maar de diepzinnigheid, de stof tot nadenken, totaal in
de overtuiging van Gods planmatig handelen in de geschiedenis.
Jacobus de Voragine komt pas in de war, als de legendes elkaar lijken
tegen te spreken15.
Kortom de legenden uit die periode mogen we met een grove korrel
zout nemen. Volgens de ene bron was het Eusebius (de paus, gestorven
rond 310, of toch de hofprelaat uit Cesarea?), in het andere paus
Silvester († 314). De één zegt dat hij meteen werd gedoopt, de ander
beweert dat hij pas op zijn sterfbed het doopsel ontving. Het lijkt erop
dat men ervan overtuigd was dat hoe dichter men bij de bron kon
komen hoe sterker men het geloof kon funderen.
Naar aanleiding van het feest van Kruisvinding op 3 mei vertelt de
genoemde Jacobus. Het kruishout was er reeds in het aards paradijs.
Adam's zoon Seth zorgde dat het door Salomo gevonden werd op de
Libanon. Zo komt de koningin van Sheba in het verhaal omdat zij het
hout bezorgde voor de tempel van Salomo. Later zal er hout worden
opgevist in de vijver van Siloam. Het werd gebruikt voor een brug en
later voor het kruis. Op de dag dat het door Keizerin Helena werd
ontdekt was het precies een twee honderd jaar na de opstanding van
Jezus teruggevonden.

We lezen nu in het Evangelie van Nicodemus16: Toen Adam
ziek werd, ging zijn zoon Seth naar de poort van het aards paradijs en
vroeg om olie van de Boom van het Medelijden. Want daarmee wilde
hij het lichaam van zijn vader insmeren; in de hoop dat hij weer beter
zou worden. Toen verscheen hem de aartsengel Michaël met de
woorden: Probeer niet de olie van de Boom van het Medelijden te pakken te krijgen en zit daar verder ook niet over in, want
je mag ze niet hebben, voordat er vijf-en-vijftighonderd jaar voorbij zijn.
15 Het bekende voorbeeld: Er bestaan twee verhalen over wat Constantijn uiteindelijk met het kruis te maken heeft. In het
ene wordt verteld hoe Constantijn slag levert tegen de barbaarse troepen aan de Donau, en hoe hij de overwinning behaalt
door het teken van het kruis aan te nemen. In het andere wordt verteld hoe het teken van het kruis hem de overwinning én de
keizerstitel oplevert, als hij slag levert tegen Maxentius bij de Milvische brug. Jacobus de Voragine probeert een oplossing te
vinden voor de tegenstellingen door te veronderstellen dat het in het eerste geval niet om Helena's zoon ging, maar om haar
man die - naar hij althans veronderstelt - eveneens Constantinus heette.

Kwartaalschrift Onzen Heertje 2016/3

9

Ook kunnen we lezen dat de engel aan Seth een twijgje gaf met de opdracht het te planten op de berg Libanon. In een Grieks
verhaal, dat waarschijnlijk niet waarheidsgetrouw is, vinden we dat de engel aan Seth een beetje hout gaf van de boom
waaraan Adam gezondigd had met de woorden: Zodra deze twijg vrucht draagt, zal je vader beter zijn. Maar bij Seth's
thuiskomst bleek zijn vader al te zijn overleden. Toen plantte hij het takje op zijn graf en het groeide en groeide en het werd
een grote boom die er bleef staan tot de dagen van Salomo. Toen Salomo zag hoe mooi die boom was, liet hij hem omhakken
om hem te gebruiken bij de bouw van de boshut. Maar het hout paste op geen enkele plaats van het huis.

Volgens andere bronnen – zoals hierboven vermeldt – werd dit hout gebruikt bij de bouw van de
tempel in Jeruzalem.
Dat schrijft althans Johannes Beleth: het was hier te lang en daar te kort. En toen ze het een stuk korter hadden gemaakt om
het in te passen, bleek het weer te kort uitgevallen te zijn. Dat maakte die bouwlieden kwaad en ze wierpen het hout terzijde.
Tenslotte legden ze het over een meertje, zodat ieder die daar langs moest, eroverheen kon lopen. De koningin van Sheba had
van koning Salomo's wijsheid gehoord en kwam over de zee naar hem toe gevaren. Maar in de geest zag ze hoe ooit de
Verlosser van de wereld aan dit hout zou worden opgehangen. Vandaar dat ze er niet overheen wilde lopen; integendeel, ze
knielde ervoor neer en aanbad het. In de 'Historia Scholastica' lezen we echter dat de koningin van Sheba het hout
ontwaarde in de boshut.
Op de terugweg naar haar land liet ze aan Salomo zeggen dat aan dat hout ooit iemand zou worden opgehangen, door wiens
dood het Koninkrijk der Joden ten onder zou gaan. Daarom haalde
Salomo dat hout weg en liet het diep in de aarde begraven. Maar juist
op die plaats zou vele jaren later de schapenvijver worden aangelegd,
waarin de Nathineeërs de dieren wasten die voor het offer waren
bestemd. En hier is dan het verhaal weer sluitend. Volgens de
overlevering zou dit de vijver van Siloam zijn geweest, waar zieken
rond lagen in de schaduw van de zuilengalerij, en waar Jezus eens de
lamme genas die al 38 jaar ziek was (Johannes 05).
Bij het naderen van Christus' lijden, kwam het hout boven drijven.
Toen de Joden het zagen, haalden ze het eruit en maakten daarvan het
kruis dat voor onze Heer bestemd was. Er wordt ook wel gezegd dat
het kruis van Christus uit vier houtsoorten bestond: palmbomen-,
cypressen-, olijf- en cederhout. Daar steunt de dichtregel: Linga
crucis17 op.

Van Helena tot nu
Of keizer Constantijn zich later of vroeg bekeerde is niet
de vraag om hier te behandelen. Op een bepaald moment
was zijn moeder in Jeruzalem, omdat zij sympathiseerde
met de Joodse godsdienst. Constantijn nodigde haar uit in
gezelschap van de beste rabbijnen naar Rome te komen
voor een openbaar debat tussen joden en christenen. Op
basis daarvan bekeert Helena zich tot het christendom en
gaat vervolgens naar Jeruzalem terug om te zien of er nog
sporen van Jezus' leven te vinden zijn. Dat leidt
uiteindelijk tot de ontdekking van het Heilig Kruis en van vele andere voorwerpen die met Jezus
verband houden.
Bij JACOBUS de Voragine in zijn Legenda Aurea staat dan:
Toen Helena naar Jeruzalem gekomen was, liet zij de verstandigste Joden die er in het hele land te vinden waren, bij zich
ontbieden. De Joden schrokken niet weinig toen ze ervan hoorden. Ze zeiden onder elkaar: Waarom, denk je, zou de koningin
ons bij zich hebben laten ontbieden? Daarop zei er één, die Judas heette: Ik weet dat ze van ons te weten wil komen, waar het
kruis ligt, waaraan Christus gekruisigd werd. Kijk uit dat niemand van jullie dat verraadt. Want je moet weten: als dat

16 Apocrief evangelie: Het geschrift bestaat uit twee delen, namelijk de Acta Pilati, ofwel Handelingen van Pilatus, en
deDescensus Christi ad Inferos, ofwel Hellevaart van Christus. Jacobus de Voragine meent dat de profetie uit het NicodemusEvangelie met Jezus in vervulling is gegaan, en ziet zijn vermoeden bevestigd in het feit, dat er tussen Adam en Jezus - naar
hij veronderstelt - niet 5500, maar 5100 jaar verstreken zijn.
17 Ligna crucis palma, cedrus, cypressus, oliva. Vertaling: Het kruishout was van palmenhout, ceder-, cypressen- en
olijfhout.

Kwartaalschrift Onzen Heertje 2016/3

10

gebeurt heeft onze Wet afgedaan en gaat het geloof van onze vaderen voorgoed verloren. Want zo heeft het mijn voorvader
Zacheus aan mijn vader Simon aangekondigd en mijn vader heeft het mij weer toevertrouwd op zijn doodsbed.
In de verdere uitleg probeert Jacobus weer de gaten te stoppen door te zeggen dat de mensen toen langer leefden en dat het
wel kan zijn dat die Judas, zoon van en zoon van nog uit mondelinge traditie kon vertellen over de geschiedenis van het
kruis. leefde als Helena daar kwam. Letterlijk schrijft hij: Nu lijkt het ons niet zo geloofwaardig dat de vader van deze
Judas geleefd zou hebben in de tijd van Jezus' lijden, want intussen waren er tot Helena's tijd zo'n 270 jaren voorbijgegaan.
Maar men zegt wel dat de mensen toen langer leefden dan nu.
De legende gaat verder. Judas moest uiteindelijk na bedreiging in het vuur te branden de plaats waar ze het kruis hadden
gedumpt aanduiden. Hij probeerde eerst te zegen ik kan dat niet weten. Ik leefde toen nog niet. Hij werd bedreigd op water en
brood te worden gezet. Helena vroeg hem naar Golgotha. Hij stond tussen twee vuren. Van zijn geloofsgenoten mocht hij
niets verklappen. Helena dreigde met gevangenis, droog brood en water. Hij stapte naar Golgotha en bad. Er verspreidde
zich een aangename geur en Helena was overtuigd dat het daar was. De koningin liet het tempeltje tot op de grond toe
afbreken, vervolgens liet ze de grond omspitten en ploegen.
Daarop omgordde zich Judas en begon met alle kracht die in hem was te graven. Twintig voet onder de aarde stootte hij op
drie kruisen. Die bracht hij onmiddellijk naar de koningin boven. Helaas waren ze niet in staat Christus' kruis te
onderscheiden van de kruisen der misdadigers. Daarom legden ze de kruisen midden in de stad en wachtten af of de Heer
zijn macht zou tonen. En zie, op het negende uur droeg men daar een dode jongeman voorbij18. Judas liet de baar stilhouden
en legde vervolgens het eerste en het tweede kruis op de dode. Maar die verroerde zich niet. Maar toen men het derde op hem
legde, werd de dode onmiddellijk weer levend. Het kruis belande in de H. Grafkerk in Jeruzalem.
Toen was de bisschop van Jeruzalem, Macarius († 353; feest 10 maart) waar ook een schilderij uit de kerk naar verwees.
Judas werd volgens Jacobus later de bisschop Quiriacus = tot de Heer behorend, bisschop van Jeruzalem. Er is echter geen
bisschop Quiricus of Cyriacus van Jeruzalem in de geschiedenis bekend. En toch.. hij kreeg naar de legende de nagels te
zoeken, want die ontbraken nog.

18 De legende zit vol kleine verwijzingen naar het evangelieverhaal. Hier horen we dat de dode jongeman op het negende uur
ten grave werd gedragen. Dat was precies het uur waarop destijds Jezus was gestorven. Even tevoren hoorden we hoe de
aarde beefde op het gebed van Judas. Juist zo beefde de aarde destijds op het moment van Jezus' dood. In de legende roept
Judas uit: Waarlijk, Christus, u bent echt de Redder van de wereld. Destijds had de Romeinse honderdman onder het kruis
meteen na Jezus' dood uitgeroepen: Waarlijk, deze is een Zoon van God! Ook de naam Judas was gekozen opdat die Judas het
omgekeerde deed.
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Die nagels vond hij op slag door het gebed dat hij er knielend bad. De nagels gingen naar Constantijn, de zoon van
Helena19. Die maakte ervan een bit voor zijn strijdros; de derde liet hij in zijn helm smeden. Ambrosius schrijft: 'Helena ging
op zoek naar de spijkers van de Heer en toen zij ze gevonden had, liet ze er van de eerste een bit maken, een tweede liet zij in
de kroon van de keizer smeden. Zo moet het zijn: de spijker in het hoofd, de kroon op de schedel, de teugel in de hand: zo
moet de Geest stralen, het geloof oplichten en de macht regeren.'

PROCESSIESOKKELS
De H. Anna en Onze Lieve
Vrouw (zie afbeelding blz. 10).

ZIJALTAREN
De zijaltaren20, uit begin 18e
eeuw, in N.- en Z.-zij beuk
herbergen in de beglaasde nissen
de HH. Filomena en Barbara.
De altaren zelf eren Rochus, de
pestheilige en de Heilige Anna.
Boven het altaar van de H.
Rochus staat de driehoek met het
oog. Het symbool van de drie Ene
God, de Aanwezige die ons ziet.
Het altaar van de H. Anna kreeg
God de Vader als
bovenversiering. Hij troont met
de rijksappel: de wereldbol met
het kruis.
Vooral in
de contrareformatie waren die
altaren door de broederschappen
en door de rijke inwoners
bekostigd. Hier werden de
eucharistievieringen gedaan voor
de confrérie en de jaarmissen
voor de broederschap van de
gelovige zielen.
Deze renaissance pronkstukken
waren tevens een vat van
theologische en stichtende
boodschappen. Ze zijn ook
typisch getekend door de

19 Eusebius van Caesarea. Helena was een verzamelaar als je de legenden mag geloven ze bracht de Heilige Rok naar Trier
en relieken van de drie koningen naar Constantinopel. Een leerzaam boek Een erfenis van heilig hout (Barbara Baert) legt
inderdaad de jaarringen bloot van vijftien eeuwen denkbeelden. Helena was wellicht een dochter van een herbergier en wie ze
volgt doorloopt de gehele cultuurgeschiedenis van meer dan Europa.
20 Echte portiekaltaren: Een portiekaltaar is een altaar dat vanaf de late renaissance in vele gebedshuizen te zien was. Het is
voorzien van een altaarstuk en dit altaarstuk dat geflankeerd is door zuilen, waarop een fronton rust.
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contrareformatorische geest die heiligenverering en dogma, geloofswaarheden en catechismus wilden
propageren.

PREEKSTOEL
Een van de meest bevraagde stukken meubilair uit de kerk is wel de preekstoel. In de geschiedenis van
Watou lezen we: Willem Laureys TANDT, zoon van Jacobus TANDT, greffier, schonk de preekstoel.
1.10.1752: gesculpteerd met de voorstelling van de goddelijke deugden (Gidseninfo).
Het beeld van de goddelijke deugden is niet de juiste inventarisatie. Theologisch spreekt men van
goddelijke deugden wanneer het gaat over geloof, hoop en liefde. Dat zijn er drie, maar er staan vier
figuren op de hangende kuip. We veronderstellen dat het om de vier kardinale deugden gaat.
De zeven deugden worden ingedeeld in Goddelijke en Kardinale deugden.
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Doorgaans zijn het de vier evangelisten die de gelovige moeten aanzetten op het woord dat gepredikt
wordt te aanhoren.
Tenslotte komen we in onze zoektocht bij de vier kardinale deugden. Geen enkele beschrijving van de
preekstoel op internet. We moeten de Platonische toer opgaan. De Griekse filosoof noemt vier
deugden: prudentia (voorzichtigheid, vroetschap, behagelheid) fronhsij , justitia (rechtvaardigheid,
regtigheid) diakosunh, fortitudo (sterkte, starcmoedigheit, verdrachlecheit, moed) andrea, temperentia
(matigdheid, middelheit, beheersing) swfrosunh. Deze stelling is bevestigd door de tijdsgeest en de
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het sporadisch gelijkaardig gebruik in andere kerken. Het is de katholieke theologie
binnengesmokkeld via Cicero, die in de Latijnse scholen werd gelezen.
Geef toe de kunstenaar heeft zijn best gedaan om de sterkte als een zuil aan te brengen en de
voorzichtigheid werd in het vierspan vaak gekoppeld met de esculaap 21. Hier is dit – wellicht niet zo
begrijpbaar teken – vervangen door de slang zonder de staf. Met dit dier ga je behoedzaam/voorzichtig
om.
Het is niet moeilijk om de voorstelling van de deugd van rechtvaardigheid te achterhalen. Met de
beheersing en de matigheid heeft de kunstenaar wel wat inspiratie gemist. Hij blijkt hier weer de slang
te hebben gebruikt als symbool. Het is wel logisch dat met het bedwingen van het dier er heel wat
temperament nodig is, maar het is niet bijzonder spitsvondig om die slang nog maar eens aan te
brengen.

BIECHTSTOELEN
In Noord- en Zuid-zijbeuk, uit 1834.
De frontale boodschap pleit voor zich. Het is niet zo
verwonderlijk dat je de biechtstoel moet betreden. Ook
Petrus hoorde de haan kraaien. Dit was de biechtstoel
van Eerwaarde Heer Pastoor.
De zijpanelen verwijzen naar Koning David die om
zijn relatie met Betsabe22 berouw had en naar
Magdalena die in haar grot berouwvol leefde om haar
zondig leven.

COMMUNIEBANK
De communiebank is uit eik, en dateert uit de begin 17e
eeuw.
Er is veel non figuratief snijwerk. Enkel een tafereel, de
kruisdraging en het vallen van Christus brengt het lijden
van Christus voor de geest.

LAMBRIZERING
De eiken
lambrizering
is neorenaissance en dateert uit 1837.
We constateren een vrij sober maar eerder eentonige
bedoening in de overvloed aan ornamenten van de
portiekaltaren. Het brengt echter wat evenwicht....

BALDAKIJN
Het Baldakijn is verguld en gepolychromeerd hout met
spiegelglas, gedateerd 1745.

21 De slang staat in de esculaap symbool voor de genezing, omdat dit dier zijn huid kan afwerpen, hetgeen staat voor
herboren worden en genezing, maar ook door zijn beet de dood kan brengen.
22 II Samuël 11.
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ORGEL
Het orgel kwam er in 1769 en zou
gemaakt zijn door Vanderhaghen
uit Rijsel. Het werd hersteld ca.
1810.

FAMILIEVENSTERS
Gift van Louis VAN STRASEELE,
zv. Louis uit Ieper (1704).

BEGRAVEN IN DE MUUR
We vinden aan de Noord-gevel een
zerk in de muur. Aanvankelijk
werden prominente personen in de

kerk vloer begraven. Later ook wel eens in de muur. Het is niet uit te maken of de persoon
oorspronkelijk in de muur is begraven. De naam is duidelijk: Anna, dochter van Adriaen VAN
GHISTELLE, gouverneur van Renty om de armen rente die zij gaf kreeg ze de eer van zo begraven te
worden.
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WIJWATERVAT
Christiaen DHONDT presbyter
(priester) – God geeft ten besten

Het wijwatervat met sierlijk
gotisch schrift dient om de
gelovige zich te herinneren aan
zijn doopsel.
Dit exemplaar vermeldt de schenker
of dienstdoende pastoor bij het
aanbrengen. Hij wordt genoteerd in
1568 in de lijst.
Dit is in een opmerkelijke periode nl.
ten tijde van de nieuw gezinden. Het
is bekend dat toen de doop in
discussie lag. De wederdopers
aanvaarden nl. niet dat de kinderdoop
door de Heer kon gewenst zijn en het
doopsel geen ex opere operato
christen maakte.

HET BORD VAN DE BROEDERSCHAP
Een bord zoals er te Poperinge ook
een hangt in de Sint Bertinuskerk is ook in Watou
aangebracht.
Het bord dat blijkbaar persoonlijk werd genaamtekend
verwijst naar de familie TANDT. Carolus Philippus
Josephus TANDT overleed 6 maart 1750 (?)
Deze borden werden meestal in functie van de
broederschap van de gelovige zielen gebruikt. De namen
van de overledenen van de broederschap werden
ingeschoven.
We merken op deze iconografische ornamenten reeds
een seculariserende invloed. Boven prijkt de zandloper
om de tijd op te roepen als voorbijgaande element.
Onderaan hebben de knoken en de schedel vleugels. De
verwijzing naar de verrijzenis is niet uitdrukkelijk. Het
accent ligt op de vergankelijkheid van de mens.
Het pendant van dit bord vermeldt uitdrukkelijk de broederschap van het Heilig Sacrament. Bij
grondiger nazicht merken we dat op het eerste brood in de middenstrook namen van broederschappen
werden genoteerd maar nu niet meer leesbaar. Een plaatje is er nog bewaard en daar staat precies
dezelfde broederschap op dan op de tweede waard die uitdrukkelijk is vermeld: broederschap van het
H. Sacrament.
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Op het bord van Carolus TANDT staat bovenaan Namen van de
overleden medebroeders.
Op het bord van het H. Sacrament staat kelk en hostie, druiven en
graan een duidelijk katholiek symbool.

BEELDEN
Omdat er zoveel beelden zijn voegen
we er nog enkele korte beschrijvingen
bij.
Een minder bekende Heilige
Gerardus van Majella23 omarmt het
kruis en heeft ten teken van
verachting van de wereld de schedel
aan zijn voeten.
Het beeld van Antonius van Padua is
niet klassiek. Hij heeft wel de
gebruikelijke lelie (zuiverheid). Maar
wat als een bloem lijkt is wellicht een
de vrije vormgeving van de wolken die er doorgaans rondhangen om de
verschijning van het kind Jezus in zijn Hemelse oorsprong te tekenen.
De heiligen Franciscus en Johannes
de Doper aan de doopvont zijn
klassieke voorstellingen.
De H. Jozef die het kind Jezus
begeleidt is in zijn witte gedaante
minder gewoon. Noch bloem, noch
krans!
De Heilige familie is in kleur en
vormt het beeldje dat de mensen ook
thuis op de kast hadden staan. Jezus
houdt de rijksappel in de hand en
zegent of vermaant al naargelang het
gemoed van de toeschouwer.
De heilige Benedictus (480-547) wordt algemeen

beschouwd als vader van het kloosterleven in
de Latijnse Kerk. Hij staat hier met een boek (de regel van
St.-Benedictus) in de hand. Hij is de heilige die in de streek
heel sterk is vereerd ter bescherming in allerlei noden. Er zijn wat penningen (medailles) van hem
verspreid met de duivelbezwering (V. R. S.).
Hij is hier te herkennen aan de raaf die brood brengt en aan zijn voeten staat.

23 Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals
genezingen, bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), helderziendheid, profetieën en
broodvermenigvuldigingen op zijn naam. Gerardus overleed in 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in Caposele in
Zuid-Italië. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen.
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Misschien is hij hier een beetje de concurrent van Antonius abt
die meer bekend was
omwille van de kluizenaar,
Antonius abt, in Sint Jan
-ter-Biezen. Benedictus is
immers ook een
kloosterfiguur.

BRANDRAMEN
Er zijn drie mooie
brandramen. De
roosvensters zijn niet
onderhouden.
Enerzijds het raam waar een
voorstelling van de bekering
van Paulus op staat24 en
anderzijds het raam waar
Petrus op staat. Hij krijgt de
sleutels25.

Een zeer mooi brandraam staat in de
doopkapel. De voorstelling is de
klassieke weergave van de Heilige
Geest. Deze vormgeving steunt op de
doop van Jezus door Johannes de
Doper waar26 de duif letterlijk wordt
vermeld als de Heilige Geest die
openbaart wie Jezus is.

24 Hand. 9: 1-22.
25 Mattheus 16: 18-19.
26 Mattheus 3: 16-17.
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SINT BAVO

In de verzameling van Kik-irpat geeft
men aan dat de krijgsman – de H. Bavo
is. Bavo als krijgsman heeft dan vaak
een valk in de hand. Deze voorstelling

dateert van voor zijn bekering.
Dit attribuut is hier niet aan de orde.
Omdat we de parochianen niet willen tegen ons krijgen en
omdat de mensen van balat kik-irpat ook die weg opgaan 27
nemen we hier geen stelling.
Nota:
We zien dat de site van het patrimonium ook het beeld dat
wij als beeld van Rochus decoderen een beeld van Jacobus
de Meere noemen omwille van de schelpen op het kleed.
Een hond met brood is nu toch niet direct het attribuut van
Jacobus (sic).

27 Misschien is dat een typisch Nederlandse piste want de Nederlandse heiligen sites benadrukken deze voorstelling van Sint
Bavo.

Kwartaalschrift Onzen Heertje 2016/3

20

Inhoudsopgave
De kerk van Watou.......................................................................................................................2
Sacristie........................................................................................................................................2
Gewelf..........................................................................................................................................2
Toren............................................................................................................................................2
Beuken.........................................................................................................................................3
Horloge.........................................................................................................................................3
Dak...............................................................................................................................................3
Binnenzicht..................................................................................................................................3
Buitenzicht...................................................................................................................................3
Schilderijen..................................................................................................................................4
Processiebeelden..........................................................................................................................5
Altaren..........................................................................................................................................5
Processiesokkels.........................................................................................................................11
Zijaltaren....................................................................................................................................11
Preekstoel...................................................................................................................................12
Biechtstoelen..............................................................................................................................14
Communiebank..........................................................................................................................14
Lambrizering..............................................................................................................................14
Baldakijn....................................................................................................................................14
Orgel...........................................................................................................................................15
Familievensters...........................................................................................................................15
Begraven in de muur..................................................................................................................15
Wijwatervat................................................................................................................................16
Het bord van de broederschap....................................................................................................16
Beelden.......................................................................................................................................17
Brandramen................................................................................................................................18
Sint BAVO..................................................................................................................................19

