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Studiereis OH PROVEN

Kwartaalschrift 2017/1 – v.u. Onzen Heertje, erfgoedvereniging vzw.
Doornstraat 11A, 8970 POPERINGE.

1 HET DORP VAN PROVEN

Het dorp Proven telde in de 20ste eeuw een goeie 200 inwoners. Het is sinds 1971 
gefusioneerd met Krombeke. Provenda als naam bij het ontstaan verwijst naar een 
prebende1. Proven was niet eens zo groot. Haringe blijkt indertijd van grotere 
betekenis dan Proven. De kapel van Proven hoorde bij Haringe. Proven is opgericht 
door de kanunniken van Terwaan.
Het huidige Proven is ondertussen gevormd met gebied dat eertijds hoorde bij de 
acht parochies (Het zwijnland) en Diepenzeele.

1  Prebende = Het Latijnse werkwoord praebeo (Nederlands: aan- of toereiken) werd oorspronkelijk 
gebruikt om de inkomsten van een kapittel van kanunniken (koorheren) aan te duiden dat voor 
het levensonderhoud van deze geestelijken bestemd was. Het is doorgaans een aanduiding voor 
kerkelijke inkomsten, die beneficiën en ook wel vicarieën worden genoemd. 
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Als we het over Proven hebben dan moeten we uiteraard ook het kasteel 
van MAZEMAN DE COUTHOVE vernoemen. 
In 1743 komt de heerlijkheid Couthove in bezit van de familie Mazeman. 
Het kasteel werd gebouwd in 1763 door Jean François de Sales Mazeman, 
raadspensionaris en griffier van de stad Poperinge; het werd echter in de 
19de eeuw aangepast. Tot 1945 werd 
het kasteel bewoond door de familie  
MAZEMAN DE COUTHOVE; bij gebrek 
aan erfgenamen werd het in bezit 
gesteld van de familie D'UDEKEM 
D'ACOZ, die nog steeds het kasteel  
bewoont.

Het kasteel De Lovie is een ander niet te 
verwaarlozen deel van Proven. Het werd 
in 1856 door Julius Karolus Cornelius 
VAN MERRIS gebouwd. De familie VAN 
MERRIS bewoonde het kasteel tot 1899. 
In de tussenperiode 1899-1929 
veranderde het domein om de 
haverklap van eigenaar; in 1929 werd 
het aangekocht door de V.Z.W. 
Beheerraad en werd het aangepast tot 
Sanatorium; in 1960 werd het complex 
omgevormd tot het Medico-Pedagogisch 
Instituut: Ons eigen dorp.
In de Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121293 
(Inventaris onroerende erfgoed)

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121293
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Boven de steen uit de kapel in de Lovie en onderaan de grot op het 
domein.

2 DE KERK
Op 23 mei 1802 werd het dorp Proven geteisterd door een grote brand 
met als resultaat dat de kerktoren, de kerk, de sacristie en bijbehoren , 
drie hoeven, een brouwerij en 15 huizen in de as werden gelegd, althans 
volgens een ooggetuigenverslag van pastoor DERACHE. Volgens architect 
Vanhove uit Krombeke, die in 2011 diverse plaatsbezoeken deed aan de 
Sint-Victorkerk mag getwijfeld worden aan dit verhaal van pastoor 
Derache, omdat de kerk in Proven nog bewaarde dakstructuren uit de 15de 

en 16de eeuw bevat. Het daktype betreft een 15de en 16de-eeuws type met 
makelaar en windverband tussen de makelaars. Het type is zeer regionaal 
en in deze regio alomtegenwoordig in de kerken uit de genaamde periode, 
aldus architect Dries VANHOVE. Er kan alvast besloten worden dat er 
gegronde vermoedens 
zijn dat de aanvang van 
de 17de eeuw mogelijk 
een belangrijke fase was 
voor de bouw van de 
kerk. Het type dakkap, 
zoals bij 
plaatsonderzoeken in 
2011 vastgesteld, zou 
zich uiterlijk ook nog in 
dit tijdperk kunnen 
situeren. In ieder geval 
heeft het er alle schijn 
van dat in 1802 enkel de 
toren is uitgebrand. Een 
nieuwe torenbekroning in 
koepelvorm met lantaarn 
zou er dan kunnen 
gekomen zijn ter 
vervanging van de 
klassieke achthoekige 
torenspits. Volgens het 
boek Proven, in de 
nevelen der tijden werd 
de kerk in 1808 
grotendeels hersteld en 
werd toen een nieuwe klok ingehuldigd2.

Hoofdaltaar en zijaltaar in neogotiek dateren van de eeuwwisseling 1891-
1900. Het ander zijaltaar is wat later gedateerd 1902.

2 Bron: odis online.
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Zo zag er de oude opstelling uit. We zien onmiddellijk dat er aan deze 
ordening heel wat is gewijzigd.

Er is een ontmanteling gebeurd waardoor heel wat meer accent op de 
kunstwaarde is opgewaardeerd, anderzijds is er voor de traditionele 
gebruiker wat aan herkenning ingeboet.

3 GRONDPLAN VAN DE KERK
Beschrijving overgenomen uit de inventaris van het onroerend erfgoed:
De plattegrond ontvouwt: een midden en twee zijbeuken van twee brede 
traveer; een transept met armen van één traveer en een kruisingtoren; 
een hoger opgetrokken middenkoor van een brede rechte traveer en een 
smalle traveer en een halve traveer. en een driezijdige sluiting; een N.en 
Z.-zijkoor van een brede traveer met resp. een driezijdige en een rechte 

sluiting; een Z.-sacristie; driezijdige 
doop- en zijkapel ter hoogte van de 
eerste raveer van resp. Z.- en N.-beuk; 
rond traptorentje ter hoogte van N.-
transept.

De vieringstoren heet in de volksmond de 
Peperbus. 

Gele baksteenbouw; hergebruikte 
ijzerzandsteen van de romaanse kerk 
o.m. in de centrale W.-gevel, de 
onderbouw van het N.-koor, sporadisch 
in de onderbouw, in de torenvoet. 
Afdekking d.m.v. leien zadeldaken.

Drie W.-tuitgevels gemarkeerd door 
steunberen met versnijdingen, en 
geprofileerde spitsbogige drielichten op 
afzaat, korfbogig in raveer l., onder 
druiplijstje in l. en r. raveer Centraal 
tudorportaal in geprofileerde bakstenen 
omlijsting.

N.- en Z.-gevel geritmeerd door 
spitsboogvensters (twee- of 
drielichten) in geprofileerde omlijsting 

op afzaat; steunberen afwisselend met en zonder versnijdingen; 
aflijnende tandlijst. Gedicht korfboogvenster verdiept in rechth. omlijsting 
onder dito druiplijstje. N.- en Z.-zijkapellen, onder tentdak, geajoureerd 
d.m.v. spitsbogige tweelichten. Rond traptorentje versierd met 
overkragend spitsboogfries, onder licht ingesnoerde (leien) spits.
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Koorpartij: raveer onderling gescheiden door steunberen met 
versnijdingen, geajoureerd door spitsboogvensters (tweelichten) in een 
geprofileerde omlijsting op doorlopende afzaat. N.-zijkoor: aflijnend 
tandlijstje.

Vierkante kruisingtoren van drie geledingen onder peperbusvormige 
bekroning (leien); gestut d.m.v. t.o.v. elkaar gestelde hoeksteunberen 
met versnijdingen, uitlopend op hoekpinakels ter hoogte van de derde 
geleding. Dichtgemetste spitsboogvensters onder druiplijstje op de tweede 
geleding. Korfboognisje op de borstwering. Spitsbogige galmgaten op 
doorgetrokken afzaten op de hoogste geleding.

Z.-sacristie in aansluitende 
bouwtrant. Hallekerk. 
Ontpleisterd, bakstenen 
interieur vertoont de sporen 
van de verscheidene 
verbouwingsfazen. 
Rondboognissen in N.-gevel 
van transept en zijkoor. Brede 
spitsbogige scheibogen op 
bakstenen zuilen met 
achtzijdige sokkel, en 
eenvoudig kapiteel. Smallere 
spitsbogige scheibogen op 
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bakstenen pijlers wijzen op de gotische torenonderbouw. Houten 
tongewelven met gordelbogen en ijzeren hekbalken. Vlak overzolderd 
transept; bepleisterde kruisribgewelven in het hoofdkoor.

4 DOOPKAPEL
De gehele omgeving voelt wat kaal aan 
omdat de muren werden bewerkt om het 
idee soberheid te onderlijnen.

Deze ingreep is o.i. geslaagd.

In de keuze om de erfgoedstukken 
prominenter te presenteren is men dan 
weer niet zo goed geslaagd voor de  
bezoeker die niet vertrouwd is met het 
bewaarde patrimonium.

De doopkaars kreeg zijn betekenisvolle 
plaats dicht bij de doopvont.

5 ANNA

Zoals in meerdere parochies in de 
buurt is in dezelfde sobere opstelling 
de Heilige Anna op een muurbankje 
opgesteld.

Maria heeft de bijbel in de hand en 
wordt door Anna opgeleid. Het is niet 
de klassieke voorstelling van Anna 
ten drieën. Ook de kroon die de 
Heilige op heeft laat ons vermoeden 
dat hier een atypische naamgeving 
of voorstelling is gebruikt. Het 
bijbelboek is niet de bijbelrol die er 
normaal bijhoort.

6 PASTORES
Er is een lijst van de pastoors in de kerk uitgehangen. We geven hier een 
opsomming.
CAT,Jacobus (16de eeuw)– BAUS, Joannes – DE CONINCK, Antonius – 
SAEY, Allianus (16de eeuw)– LOSIN, Nicolaus – LOOTEN, Christianus (16de 
eeuw)– PETYT, Andreas (1577)– VERSCHOOTE, Petrus – (1596) – 
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GENOTTEN, Augustinus (1612) - CONYNCK, Joannes (1640) – DE MAY, 
Jacobus (1646) – DE VLEESCHAUWER, Judocus (1649) – LE ROY, 
Valentinus (1705) – LOYS, Fredericus (1724)– VERSTRAETE, Benedictus 
(1760) – CODRON, Joannes Baptista (1765) – DE NEUT, Albertus Josephus 
(1825)  – WEENS, Andreas Benedictus (1830) – LEMAN, Petrus  Joannes 
(1831) – LANDUYT, Albertus (1870) – ,… BETTENHOF, Franciscus 
….LOWAGIE, Carolus Ludovicus (1912-).- COSYN, Josephus (1952) – 
MARQUES, Josephus (1965) - DEGEETER, Michael (1871) – OLLIVIER, 
Michael (2003) – INGELAERE, Eric.

7 KOORGESTOELTE
Dit meubel werd uiteen gehaald.



8                                                                   Studiereis OH PROVEN 2015

We decoderen acht figuren 
vier personen uit het 
eerste verbond (vorige 
blz) en vier kerkvaders : 
Daniël, Ezechiël, Jeremia, 
Jesaja en (hiernaast) 
Ambrosius van Milaan, 
Gregorius de Grote, 
Hieronymus en Augustinus 
van Hippo.

8 COMMUNIEBANKEN

In de onvolprezen contrareformatorische 
stijl vinden we de klassieke prototypes 
uit de liturgie en het eucharistisch 
gebeuren uitgebeiteld in de 
communiebank.
De toonbroden uit de Joodse tempel 
duiden op de twaalf stammen van Israël 
die gepresenteerd worden in de ruimte 
dicht bij het Heilige der Heilige. De 
gelovige deelname aan het Grote 

dankgebed in de Roomse kerk is op die 
manier afspiegeling van Israël in het 
Eerste Verbond.

Het geheel is geladen met gotische 
symboliek: de driehoek, het drielobbige, 
het drievoudige bladmotief boven de de 
drie raampje wijst naar de drie-ene God.

In dezelfde geest regent het manna en 
appelleert de rand versiering op de 
druiven/de wijn van het eucharistisch 
gebeuren.

De hand van de Vader opent zich.

Door deze elementen enigszins los te 
maken van de gehele klassieke opstelling 

is er een meer expogehalte gegeven aan het erfgoed. We merken wel dat 
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de doorsnee katholiek niet zo vertrouwd meer is met de allegorie en de 
beeldentaal in de geloofstaal waarmee de stukken verbonden zijn.

9 PIËTA EN CHRISTUS OP DE KOUDE STEEN
In 1808 was de kerk 
grotendeels hersteld en werd 
de nieuwe klok ingehuldigd. 
Voor de bouw van de 
westgevel en de onderbouw 
van het noordkoor is heel wat 
ijzerzandsteen gebruikt, 
afkomstig van de voormalige 
romaanse kerk. Het oudste 
beeld in de kerk is een Piëta 
van circa 1600. Een Christus 
op de koude steen dateert 
eveneens uit het begin van de 
zeventiende eeuw. Bij de 
jongste restauratie van de St. 
Victorskerk werden moderne gebrandschilderde ramen aangebracht 
Holvoet-Yserbijt (Wevelgem)..

Christus op de koude steen is een streek typische voorstelling. In Frans 
Vlaanderen is die wat meer verspreid. Deze voorstelling roept op tot 
mede-lijden en empathie in het dragen van de spot die de Verlosser 
onderging om onze zonde. Deze Christus voorstelling is opvallend ook in 
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kapelletjes te zien als pendant van de Mariaverering en hoort meer in het 
doloristisch discours en in het reformatorisch spectrum genade via 
Christus thuis en niet zozeer verdienste (Zo lief heeft God de wereld 
gehad dat Hij Zijn Zoon zond).

10 DE GROT EN DE MARIAVERERING
Proven werd voor een groot deel gespaard onder de oorlog en pastoor 

COSIJN bouwde dan ook na de 
oorlog in 1946 uit dankbaarheid 
een grot toegewijd aan O.L. 
Vrouw van Lourdes in de tuin 
van de pastorij.

Later was er een actie die aan de 
huizen in Proven en ook rond 
Proven sporen heeft nagelaten.

Vanuit de parochie promootte 
men het hangen van een vlak 
kapelletje met Onze Lieve 
Vrouwebeeld aan de voorgevel 
van de huizen. Hiertoe werd het 

volgende prentje verspreid.
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11 OUDE SPOREN PAROCHIALE ACTIVITEIT

Priesterwijding 1898 – Missie 1923 onder pastoor Carolus LOWAGIE.
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12 CATECHESE IN HOUT
Zoals reeds vaker is geschreven zien we ook hier dat de iconografie zeker 
de gelovige heeft geholpen om de grote theologische stellingen te 
begrijpen. De gehele thomistische en Tridentijnse sacramentenleer is 
gesculpteerd terug te vinden in de kerken. Zoals het in de communiebank 
is gekoppeld aan de verhalen uit Eerste en Tweede Verbond is dat 
sprekend.

Zelfs de niet direct Bijbelse pelikaan als beeld van Christus, en de 
aanwezigheid van de wolk als beeld van JHWH boven de ark. Ze brengen 
de verbeelding op gang om met het Joodse volk de woestijn door te gaan 
40 jaar of een heel mensenleven...

En de moeilijke apocalyps: het boek met 
the happy end krijgt zijn neerslag in dat 
zegevierend Lam Gods.
Het was wel de bedoeling om hierin de 
Hemelse uiteindelijke lof van de Vader 
door de getekende mee waar te maken in 
de zending vanuit het eucharistisch offer. 
Of de gelovigen het zover brachten, dat 
kunnen we betwijfelen. Maar telkens weer 
werden de verlosten, die hun 
bruiloftskleed in het bloed van het Lam 
hadden gewassen uitgenodigd om te 
zegevieren en de hemel hier en nu al waar 
te maken. Misschien was dat toch meer 

mogelijk in de tijd van Van Eyck.



Studiereis OH PROVEN 2015                                                   13

13 MEUBILAIR
Het hoofdkoor dateert van 1867. Verstevigingsswerken en aanbouw van 
Z.-sacristie is opgetrokken in 1898 naar het plan van architect J. Carette 
(Roeselare).
Het Neogotisch houtwerk uit de 19de eeuw overweegt cf. biechtstoelen, 
communiebank, binnendeur, kerkmeesterbank, koorgestoelte, preekstoel.

Van het hoofdaltaar is de tafel losgemaakt en functioneert nu centraal als 
altaar.

14 BROCAAT EN RETABELBEELDEN GEËXPOSEERD

In de meeste kerken zijn de gewaden en 
het textiel niet onmiddellijk publiek te 
zien. Het kunstwerk rond de Heilige 
Familie is in Proven wel opgehangen en 
het is te bewonderen in alle eenvoud en 
expressieve uitstraling.

Maria houdt de spinrok terwijl Jozef hamer 
en beitel hanteert.
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Jezus werkt aan Zijn kruis. Voor ons een 
vreemde voorstelling maar dit beeld was 
blijkbaar gangbaar in die tijd. De christofore 
aureool reeds van in Jezus' kindertijd 
aangebracht is in hedendaags perspectief wat 
bombastisch...
Toch is het de iconografie niet vreemd.

In de expositiestijl die overheerst is een 
processievaandel met de voorstelling van de 
apocalyptische Lieve Vrouwe – maansikkel en 
slang incluis opgehangen in het koor 
voorraan. In het Latijn is het Wees Gegroet 
aangebracht. We mogen veronderstellen dat 
de gelovige van de vorige eeuw deze tekst uit 
het lof kende.

Verspreid in de kerk zijn de (vergulde) 
beelden die in het retabel van het hoofdaltaar 
stonden aangebracht: hier onder andere 
Johannes de evangelist, de moeder van 
Constantijn met het kruis (Helena) en 

Johannes, de evangelist. Onverguld verder Paulus, enz.

15 DE HH. CATHARINA EN SEBASTIAAN
H. Catharina van Alexandrië (verguld hout, blz. 13) door Maecage, van 
1620 en de H. Sebastiaan (gepolychromeerd hout), uit het tweede deel 
van de 18de eeuw.
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16 SLOT
De grootste ingreep in het kerkje was tijdens de restauratie 
werkzaamheden in 1974. De glas-in-loodramen vervangen door brandglas 
in kunstbeton. De muren werden gezandstraald en opnieuw gevoegd, 
maar niet meer bepleisterd.
Van het oorspronkelijk Onze Lieve Vrouwe altaar zijn enkele restanten 
verspreid.
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