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DE GESCHIEDENIS 

 

In het huidige Antwerpen dragen twee kerken de naam van Willibrordus: deze 19de-eeuwse neogoti-
sche kerk aan de noordkant van Antwerpen, de Seefhoek, en de laatgotische ‘Oude kerk van Ber-
chem’. Beide waren vroeger gelegen buiten de stadswallen en hun geschiedenis gaat zeker terug tot 
de 13de eeuw.  

13de - 15de eeuw: de eerste drie kerkjes 
Een eerste Sint-Willibrorduskerk in 
de Seefhoek wordt reeds in 1264 
vernoemd in het oorkondenboek van 
de St.-Bernardusabdij (Hemiksem bij 
Antwerpen). Het is een kleine kapel 
die in 1295 wordt vereerd met een 
kapelanie ter ere van O.-L.-Vrouw. In 
1304 verkrijgt deze gedeeltelijke 
begrafenisrechten. Ze bestrijkt een 
zeer uitgestrekt grondgebied buiten 
de toenmalige Antwerpse stadswal-
len (vanaf de St.-Katelijnevest).  

In de eerste helft van de 14de eeuw 
wordt al een nieuw kerkje gebouwd, 
die op haar beurt na ongeveer een 
eeuw, in 1454, door een derde wordt 
vervangen. Deze kerk krijgt in 1479, 
net als Sint-Walburgis, Sint-Jacobs en Sint-Joris, het recht van een eigen doopvont en kerkhof, en 
wordt van dan af een zelfstandige parochiekerk.  

16de - 19de eeuw: de volgende drie kerken 
De Gelderse troepen van Maarten Van Rossem, die in 1542 de streek binnenvallen, verwoesten de 
kerk. Een nieuwe kerk, de vierde in de reeks, ingewijd in 1545, wordt op haar beurt platgebrand in de 
strijd tussen Spaanse en Staatse troepen in 1579. In 1615 wordt een vijfde kerk ingewijd die echter 
snel in verval geraakt.  

De voorlaatste in de rij, de zesde kerk, wordt ingewijd in 1654. Ze ligt op het plein voor de huidige 
kerk. Met haar lengte van 40 m, breedte van 23 m en een oppervlakte van 586 m² biedt ze plaats aan 
niet minder dan 600 gelovigen. Ze houdt stand tot na de Franse Revolutie. In 1799 tijdens het Frans 
Revolutionair Bewind wordt ze wel samen met de inboedel verkocht, maar opgekocht door een 
stroman, Jean Frankin, die er op 2 januari 1805 afstand van doet ten voordele van de inwoners van 
Sint-Willibrordus.  

De Antwerpse gemeenteraad erkent in 1878 de kerkfabriek als vertegenwoordiger van de parochie 
en als eigenares van het kerkgebouw en van de bijhorende begraafplaats.  

In het midden van de 19de eeuw bestrijkt de parochie een bijzonder uitgestrekt plattelandsgebied ten 
noorden van de Antwerpse stadswallen (ter hoogte van de huidige Leien). Wanneer deze in 1860-’65 
gesloopt worden ligt de weg open voor een snelle urbanisatie. De parochiegemeenschap groeit vlug 
aan.  

Tussen 1860 en 1900 wordt de parochie opgesplitst in 5 nieuwe parochies, Sint-Jozef in 1860, Sint-
Amandus in 1864, Sint-Norbertus in 1886, Sint-Lambertus en Sint-Eligius in 1889. In 1900 wordt er 
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nog de H. Hartparochie van losgemaakt. De Sint-Willibrordusparochie telt dan nog steeds 25.000 
zielen. Jaarlijks worden er 600 kinderen voorbereid op de eerste communie en het vormsel. 

De 17de-eeuwse kerk wordt te klein. Daarom plant men eerst een vergroting, maar in 1874 beslist 
men ze te vervangen door een nieuwe. Twee jaar na de voltooiing van de huidige kerk, in 1893 zal de 
oude kerk gesloopt worden.  

De zevende op een rij: de huidige neogotische kerk 
De laatste kerk in de rij wordt de grootse neogotische realisatie die we nu nog kennen. Hiervoor doet 
men beroep op de architectenbroers Blomme, Leonard (Antwerpen 1840-1918) en Hendrik (Antwer-
pen 1845-1923). De oudere broer, Leonard, tekent in 1876 de oorspronkelijke plannen.  

Maar de uitvoering laat op zich wachten. De hulp van het stadsbestuur bij de financiering komt wel 
rond, maar in 1879 is op nationaal vlak een liberale regering aan het bewind die de plannen voor de 
nieuwe kerk dwarsboomt en toelagen aan de kerkfabriek afwijst. Een arrest van het Hof van Beroep 
uit 1882 stelt dat kerkfabrieken enkel bestaande kerkgoederen mogen beheren, ze mogen ze niet 
vervangen. Het stadsbestuur krijgt wel de toelating om de kerk te bouwen indien ze zelf eigenaar is, 
maar het heeft de middelen niet. Daarom onderzoekt de kerkfabriek of ze de stad financieel kan 
bijspringen door de verkoop van eigendommen. Zover komt het echter niet want eind 1884 komt 
een katholieke regering aan de macht die de kerkfabrieken opnieuw de toelating geeft de kerk te 
bouwen indien ze zelf voor de financiering kan instaan. Reeds in december 1885 kan de aanbesteding 
worden uitgeschreven. De plannen van Leonard Blomme worden op enkele wijzigingen na en met 
toevoeging van een pastorie uitgevoerd door de laagste bieder, de Antwerpse aannemer J.F. Grangé.  

Op 30 mei 1887 legt mgr. Pierre-Joseph Sacré, deken van Antwerpen, de eerste steen. Minder dan 
vijf jaar later, op 23 september 1891, wijdt kardinaal Goossens, aartsbisschop van Mechelen, de 
nieuwe kerk in. Ze is dan nog niet volledig af. Op 27 september wordt het H. Sacrament en het 15de-
eeuwse O.-L.-Vrouwebeeld uit de vroegere kerk in een plechtige processie, vergezeld van de 27 
kapelheren van de broederschappen van het H. Sacrament en van O.-L.-Vrouw, naar de nieuwe kerk 
gebracht.  

Sinds 1976 is de kerk geklasseerd als monument.  
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DE PATROONHEILIGE: WILLIBRORDUS 
 

Willibrordus is een van de eerste missionarissen die onze streken 
komt evangeliseren. Geboren in de omgeving van York (Engeland) in 
657 wordt hij vanaf zijn achtste opgevoed door de monniken van 
Ripon (North Yorkshire). In 678 vertrekt hij naar het Ierse klooster 
van Rathmelsigi waar hij in 688 tot priester wordt gewijd.  

Samen met 11 gezellen wordt hij in 690 naar Friesland gezonden. De 
Friezen bewoonden toen een smalle kuststrook van Denemarken tot 
Frans Vlaanderen (Boulogne). Hij ondervindt echter tegenwerking 
van de koning van de Friezen, Radboud, en trekt zich terug, maar 
Pepijn II van Herstal geeft hem de vrijheid zich in Antwerpen te 
vestigen.  

Na zijn bisschopswijding te Rome in 695 door Paus Sergius I richt hij 
het bisdom ‘Trajectum’ op (traditioneel geïnterpreteerd als Utrecht). 
Wanneer hij in 698 van de abdis Irmina (Trier) een klooster met een 
kerkje in Aefternacum (Echternach) ten geschenke krijgt, bouwt hij 
dit uit tot een abdij volgens de regel van de heilige Benedictus. Vanaf 
728 trekt hij zich meer terug in de abdij en legt er zijn leven schrifte-
lijk vast in het Calendarium van Echternach. Hij overlijdt op 7 no-
vember 739. Tussen 750 en 760 wordt zijn gebeente overgebracht 
naar een praalgraf in de abdij. 

 

Het Sint-Willibrordusbeeld aan het zuidportaal  

Het werkterrein van Willibrordus is hoofdzakelijk gesitueerd in Brabant, Limburg en Westfalen, later 
ook in Holland en Friesland. Daarom noemt men hem ook ‘apostel der Friezen’. De verwijzing naar 
Utrecht als zijn bisschopsstad is historisch niet correct. Het zou het gevolg kunnen zijn van een 
vroegmiddeleeuwse foutieve interpretatie van teksten en overleveringen. 
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DE ARCHITECTUUR 

De stijlkenmerken  
Stilistisch refereert het monument naar de Franse vroeggotiek. De neogotische stijl is dé modestijl in 
het Antwerpen van de 19de eeuw. De Sint-Willibrorduskerk is op dit vlak zeker geen uitzondering. De 
nieuwe stijlrichting leunt in Antwerpen nochtans slechts in beperkte mate aan bij de Engelse voor-
beelden gepromoot door architectuurtheoreticus John Ruskin (1819-1900) en gebaseerd op de 
ideeën van de Engelse architect Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852). Deze kunststijl 
streeft naar een volledige herwaardering van de middeleeuwse gotiek waarvan men aannam dat hij 
aansloot bij de het integere religieuze gedachtegoed. De 19de-eeuwse Antwerpse architecten, vooral 
na 1865, baseren zich echter grotendeels op de Franse voorbeelden van Eugène Emmanuel Viollet-
le-Duc (1814-1879). De St.-Amanduskerk in dezelfde Stuivenbergwijk, ontworpen door architect Lode 
Baeckelmans (1869-1874) naar de Franse ideeën met elementen van Scheldegotiek (o.m. de zuilen, 
de knopkapitelen en de venstergang bij de zijbeuken) zal voor de Willibrorduskerk als ijkpunt dienen. 
De architecten Leonard en Hendrik Blomme vatten de St.-Willibrorduskerk wel monumentaler en 
plastischer op. Het exterieur is zelfs exuberant uitgewerkt. Hiervan getuigen o.m. de versneden 
steunberen, de luchtbogen en de verdiepte gevelvlakken. Het gebruik van rode baksteen (papesteen) 
en natuursteen en de sterke verticale accenten leunen eerder aan bij de neo-Vlaamse renaissance-
stijl. Het geheel is beslist een harmonische en synthetische toepassing van de principes van de neo-
gotiek.  

De toren  
De zuidelijke voorgevel wordt gedomineerd door een vierdelige 84 m 
hoge toren met een polygone spits met leibedekking. In tegenstelling 
tot klassieke kerktorens die eindigen in een puntige spits en waar de 
windhaan op het torenkruis staat, zijn hier beide torenelementen 
ontkoppeld en elk op een van beide uiteinden geplaatst: een originele 
en uitzonderlijke positionering.  

Op de hoeken onderaan de spits staan vier ronde torentjes en in het 
leistenen dak nog eens vier dakkapellen.  

Op de viering staat nog een tweede bescheiden spits torentje van 25 m. 

Drie klokken worden in 1900 gegoten maar ze worden reeds in 1937 
hergoten door Michiels in Doornik. De kleinste van 800kg is de enige 
nog ter plekke. De twee grotere, de Willibrordusklok van 1600 kg en de 
Augustinusklok van 1200 kg, worden tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
in 1943, weggehaald en in 1954 vervangen door twee nieuwe met 
dezelfde naam en gewicht, gegoten bij Horacantus in Lokeren.  

De buitenarchitectuur 

Het straatbeeld dominerend, ligt de kerk vrij en redelijk hoog in de as van de Kerkstraat op een kleine 
verhevenheid. Ze is afgeschermd van de omgeving door een opvallend gietijzeren hekken, dat in 
1899 geplaatst wordt door kunstsmid Leopold Van Suetendaal. Haar afmetingen zijn bepaald in-
drukwekkend: 90 m lang, 23 m breed in het schip en 33 m in het transept met een toren van 84 m 
hoog en een globale oppervlakte van 2013 m². Ze wordt gebouwd in de toen regerende neogotische 
stijl en vertoont een grote eenheid in vormgeving, opbouw en stoffering.  
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De buitengevels, in een combinatie van 
rode papesteen en natuursteen, geven 
een neorenaissance indruk. De voorge-
vel (zuidkant) is diep uitgewerkt in de 
vorm van een narthex van 3 spitsboog-
portalen, met een gevelbrede pseudoga-
lerij en een groot roosvenster.  

De talrijke beelden die de galerij en de 
torennissen moesten sieren zijn nooit 
gerealiseerd. Enkel het St.-
Willibrordusbeeld (einde 19de eeuw), 
een werk van de bekende Antwerpse 
beeldhouwer Jan Gerrits, (1844-1922), 
siert de middenpost van het hoofdpor-
taal. De heilige wordt niet alleen voor-
gesteld met zijn traditionele attributen 
als bisschop en kerkbouwer, maar ook 

met twee kruikjes achter hem. Ze verwijzen naar de twee legendarische wonderen waarbij de heilige 
water in wijn en in bier veranderde. Gerrits maakt ook alle beeldhouwwerk aan de constructieve 
exterieure delen van de kerk. Na de eeuwwisseling (ca. 1910) zal hij ook een belangrijk aandeel 
hebben in het beeldhouwwerk van de neogotische Sint-Norbertuskerk. 

Een naaldvormige dakruiter bekroont op de viering de kruising van de leien zadeldaken. Bij de koor- 
en kapelsluitingen leunen halve kegeldaken aan. De steunberen zijn geritmeerd versneden en afge-
werkt met waterspuwers en pinakels en stutten de eenvoudige bakstenen luchtbogen.  

Zowel de voorgevel als de transeptgevels vertonen rondboogvormige verdiepte vlakken met spits-
boogvensters en een roosvenster. Bij de voorgevel rusten de vlakken op een gevelbrede galerij.  

De lichtbeuk is samengesteld uit tweelichten waarboven telkens een radvenster is geplaatst. In de 
koorsluiting worden spitsboogvensters bekroond met rondlicht. De overige vensters zijn spitsboog-
vormig, sommige zijn opgenomen in een omlijsting met een waterlijst op driekwartzuiltjes.  

Aan de noordzijde van het koor is nog een T-vormige vleugel aangebouwd, bestaande uit één bouw-
laag onder leien zadeldaken.  

De versneden steunberen, die de travee-indeling aangeven, worden rondom het hele gebouw her-
haald. Ter hoogte van de zijbeuken en het koor zijn ze verhoogd ter ondersteuning van luchtbogen 
en waterspuwers met drakenkop.  
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De binnenarchitectuur 

 
Het grondplan van deze noord-zuid georiënteerde kerk is een 
driebeukige kruisbasiliek met een schip (S) van 6 traveeën. De 
ingangstravee aan de zuidkant is ook de basis voor de vier-
kante toren (T). Het eveneens driebeukige transept is opval-
lend breed en beslaat aan beide zijden twee traveeën. Het 
oosttransept met halfronde apsis geeft toegang tot de doop-
kapel (D). Het hoogkoor (H) is omzoomd door een koorom-
gang van twee traveeën, een halfronde sluiting van zeven 
traveeën en zijkoren met één rechte travee en een halfronde 
sluiting. De kooromgang met twee kwartronde zijkapellen 
(ZK) en een centrale rechthoekige kapel (K) van drie traveeën 
wordt geflankeerd door gangen naar een rechthoekige vleu-
gel met de kerkmeesterskamer, de sacristie en een centrale 
toegang. 

De drieledige opstand is samengesteld uit spitsboogarcades, 
een triforium en glasramen.  

De hoofdbeuk en de zijbeuken enerzijds en het koor en de 
kooromgang anderzijds zijn van elkaar gescheiden door de 
spitsboogarcaden. Daarboven strekt zich tussen geprofileer-
de kordonlijsten een triforium uit dat om de ganse kerk loopt. 
Het is grotendeels samengesteld uit gekoppelde rondboogjes 
met ingewerkt driepasmotief tussen geprofileerde kordon-
lijstjes. Aan de uiteinden van het transept verbreedt de loop-
gang tot grote open tribunes en bij het doksaal opent het een 
diep balkon waarop het orgel geplaatst is. De oost- en west-
gerichte glasramen boven het triforium geven eenvoudige geometrische patronen weer in wisselen-
de zachte kleuren. 

Het schip wordt afwisselend gedragen door ronde 
zuilen en achtzijdige pijlers, alle met schachtring. 
De zuilen en de pijlers, uitgevoerd in gepolijste 
blauwe hardsteen uit Soignies (Zinnik, prov. Hene-
gouwen) ondersteunen de overkluizing van de 
kruisrib- en straalgewelven. De kruisribben uitge-
werkt in bepleisterd baksteenmetselwerk komen 
samen in natuurstenen gewelfsleutels versierd 
met bloemmotieven. Alle pilaren in de zijbeuken 
rusten op polygonale sokkels van gefrijnd arduin. 
Erg mooi zijn de knop- en loofwerkkapitelen die in 
talloze variërende combinaties voorkomen.  

In de traditie van de neogotische versieringen zoals Viollet-Leduc ze in Frankrijk introduceerde ver-
schijnen op een aantal plaatsen fantasiehoofdjes en enkele dierenkoppen op de kapitelen. Bij de 
noordelijke steunberen van de toren kijkt een dame(shoofd) (zie plan h, oostzijde) eerder sip met 
neerhangende mondhoeken. Aan de westzijde toont een dame(shoofd) (h) wel haar zachte glimlach, 
maar enkel dank zij de sjaal die haar kin optrekt. In de oostzijbeuk vinden we een duivelse grimas (d), 
in de westzijbeuk een uil (u). Beide kijken vanuit de zijbeuk naar ‘buiten’ alsof ze zich van de midden-
beuk die gericht is op het koor afwenden. Al het beeldhouwwerk in de constructieve delen is ook van 
de hand van beeldhouwer Jan Gerrits.  
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De viering wordt gedragen door pilaren in bepleisterd baksteenmetselwerk. 

Er is een opvallend verschil in afwerking tussen de gewelfvlakken in de hoge beuken, de koren en de 
kapellen, die alle eenvoudig bepleisterd zijn, en deze in de lage beuken, de kooromgang en de porta-
len die uitgevoerd zijn in zeer fijn baksteenmetselwerk. Alle gewelfsleutels zijn versierd met bladmo-
tieven.  

In de lichtbeuk, de voorgevel en het transept zijn de 
rondboognissen ingevuld met twee of meerledige 
spitsboogvensters met meerkleurige geometrische 
motieven en daarboven een met maaswerk versierd 
roosvenster. In de doop- en in de huwelijkskapel is 
alleen een roosvenster geplaatst. De lancetvensters van 
het koor zijn bekroond met een oculus. 

De vloer met zijn evenwichtig ruitvormig patroon is 
uitgevoerd in zwarte Mazy- en grijze Samsonsteen, 
beide van Belgische oorsprong. Op het koor is de Sam-
sonsteen vervangen door witte marmer met een opval-
lend kepermotief.  

Het hoogkoor wordt net als de twee zijkoren in de kooromgang afgesloten door een halfronde apsis. 
De T-vormige uitbouw van de Sint-Jozefkapel of huwelijkskapel in de as van het schip wordt geflan-
keerd door links de kerkmeesterskamer en rechts de sacristie en verder in de kooromgang telkens 
een driekwartronde kapel.  
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DE BINNENINRICHTING 

 

Het koor en het hoogkoor 

De witte grèsstenen altaartafels zijn rijkelijk versierd met beeldhouwwerk of met een geschilderd 
drieluik. Op een uitzondering na zijn alle altaren gebeeldhouwd door het Antwerpse atelier van Jan 
Baptist De Boeck en Jan Baptist Van Wint, zo ook het hoogaltaar, het voornaamste altaar dat dan 
ook als eerste van de reeks werd uitgevoerd in 1890. Later werken zij aan de altaren van O.-L.-Vrouw 
(1894), Sint-Antonius (1895) en het Heilig Hart (1898).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het midden van het retabel van het hoogaltaar (foto) staat bovenaan een Calvarie, want in elke 
eucharistieviering (‘het heilig misoffer’) staat dat liefde-offer van Jezus ons voor ogen. De koperen 
tabernakeldeurtjes, een werk van de Antwerpse graveur en zilversmid Lambert Van Rijswijck (1822-
1894) (ca. 1890), tonen de eucharistische voorstellingen van het Lam Gods en van de pelikaan die zijn 
jongen voedt met het eigen bloed, symbool van de uiterste offerbereidheid van Christus. Het geheel 
is omgeven door de symbolische voorstellingen van de vier evangelisten.  

Ook de godslamp en de twee lichtbomen zijn van dezelfde kunstenaar. 
(foto) 

Aan weerszijden van het tabernakel staan de twaalf apostelen opgesteld 
(foto). Petrus als eerste in de rangorde staat rechts ten opzichte van de 
gekruisigde Jezus (en het tabernakel), op de ereplaats. Hij draagt de 
twee sleutels van het Koninkrijk van de hemel. Aan zijn rechterzijde 
wordt hij bijgestaan door zijn broer Andreas met het X-vormige sint-
andrieskruis, door Johannes die een zegenend gebaar maakt over de 
gifbeker (maar geen boek draagt dat traditioneel verwijst naar zijn 
evangelie), Filippus met het Latijnse kruis, Matthias, de vervanger van 
Judas, met de bijl en ten slotte Jakobus de Mindere met zijn marteltuig 
de knots. Aan de linkerkant van Jezus opent Paulus, de later toegevoeg-
de apostel, de rij met het zwaard van zijn onthoofding. Naast hem vol-
gen Jacobus de Meerdere die de pelgrimsstaf, bekroond met een sint-jakobsschelp omklemt, Barto-
lomeüs met zijn marteltuig het mes, Tomas met de lans en met de winkelhaak die verwijst naar zijn 
beroepsuitoefening als architect, Simon de IJveraar met de zaag van zijn marteling en uiterst links 
Matteüs met zijn marteltuig de hellebaard en zijn evangelieboek. 

Aan de achterzijde van het altaar vinden we bovenaan een wel bijzondere voorstelling van een ‘ge-
nadestoel’: een tronende God de Vader met aan zijn voeten de symbolische voorstelling van zijn 
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Zoon, het Lam dat zijn bloed offert, terwijl de Heilige Geest, die van 
Hem uitgaat - traditiegetrouw – als zinnebeeldige duif ter hoogte van 
zijn borst ‘vliegt’. God de Vader draagt de tekenen van zijn opperste 
macht, de globe van de hemelsferen, de drievoudige kroon van de tiara 
en een scepter. Het Lam draagt de wimpel van de overwinning en staat 
op het boek met de zeven zegels waarin volgens de Apocalyps Gods 
raadsbesluiten beschreven zijn die op het einde der tijden zullen ge-
openbaard worden. Maar dankzij het Lam dat bereid was zijn bloed te 
offeren (in de kelk) tot vergeving van de zonden, is er voor de mensheid 
toch weer hoop op redding. Het Lam draagt dan ook met reden de 
wimpel van de overwinning. (foto) 

Aan beide zijden van de Vader dragen zes engelen lijdenswerktuigen van 
Christus aan: de speer, het zweetdoek en de zweep aan zijn rechterkant, 
het kruis, de drie nagels en de doornenkroon aan zijn linkerkant. 

 

Zoals de meeste glasramen van de 
St.-Willibrorduskerk komen die van 
het hoogkoor uit het Antwerpse 
atelier Stalins-Janssens. Op het 
centrale raam bekleedt Christus als 
Verlosser (Salvator Mundi) de meest 
opvallende ereplaats van het ganse 
kerkgebouw. In de linkerhand houdt 
Hij de bekruiste globe, teken van zijn 
almacht, met de rechterhand geeft 
Hij de zegen. In de oculus prijkt het 
Lam Gods op het boek met de zeven 
zegels uit de Apocalyps, de wimpel 
met rood kruis en met een kelk, het 
geheel verwijzend naar de eucharis-
tie.  

Aan zijn rechterkant - iconografisch rechts - staat zijn moeder ‘Virgo Maria’, de Heilige Maagd Maria, 
gesymboliseerd door de witte lelie, die ze vasthoudt, en als hemelkoningin met kroon en hemels-
blauwe mantel. Aan de andere zijde wordt Jezus geflankeerd door zijn voedstervader Sint-Jozef, 
eveneens met de witte lelie. Uiterst rechts van Christus staat Sint-Willibrordus, de patroon van de 
parochie, in zijn bisschoppelijke waardigheid met kromstaf en als kerkbouwer met een kerkmodel. 
Uiterst links staat Sint-Rumoldus, de patroon van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, waar Antwer-
pen toen onder ressorteerde. Onderaan de glasramen worden (van links naar rechts) de wapenschil-
den weergegeven van deken P. Sacré, die de eerste steen legde van de kerk, en van de Stad Antwer-
pen, Paus Leo XIII, België en Kardinaal-aartsbisschop Goossens.  

Een bijzonder fijn smeedijzeren hek (1902) (foto) sluit het 
koor af van de kooromgang. Het is een fraai werk van de 
Lierse kunstsmid met wereldfaam Lodewijk van Boeckel (Lier 
1857-1944) waarschijnlijk in samenwerking met Leopold Van 
Suetendaal die ook het hek dat de kerk omzoomt voor zijn 
rekening nam. Het is de moeite waard het kunstwerk van 
dichtbij te bekijken: alle vakken in het hek vertonen verschil-
lende motieven.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lier_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1944
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De O.-L.-Vrouwekapel (zie plan: O) 

 
Het 15de-eeuwse beeld van ‘O.-L.-Vrouw met de druiventros’ 

Tot de belangrijkste kunstwerken in de kerk behoort zeker het 15de-eeuwse eikenhouten beeld ‘O.-L.-
Vrouw met de druiventros’ dat waarschijnlijk in Mechelen vervaardigd werd. Dit Mariabeeld (foto) 
wordt weliswaar bewaard in de kluis, maar een exact afgietsel prijkt op het Maria-altaar met een 
steeds wisselende garderobe waaronder een prachtige schoot in goudbrokaat en een met gouden 
druiventrossen bestikte zwartfluwelen mantel (foto). Door schenkingen, tot in de 19de en 20ste eeuw, 
is de uitzet van de madonna aangevuld met talrijke juwelen en met een sluier in duchesse-kloskant 
versierd met Brusselse naaldkant. Haar kroon is een pronkstuk, gemaakt in 1902 door L. Haan. 

De druiventros is een klassieke symbolische voorstelling van de vruchtbaarheid en verwijst in samen-
hang met Maria en het Jezuskind zowel naar de ‘vrucht van Uw schoot’, Jezus, als naar diens latere 
offerdood die in de eucharistie gevierd wordt, o.m. in de gedaante van (tot) wijn (geperste druiven).  
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Uniek in Antwerpen zijn de vier votiefschilderijen (1730-1731) 
opgehangen in de transeptarmen. Het zijn portretten van 
kinderen die voorgesteld worden als kleine volwassenen    
ofwel met een vlammend hart als symbool voor hun gods-
vrucht ofwel met kinderspeelgoed, een mand met broodjes, 
een fluitje of een duif. De schilderijtjes werden door gelovigen 
geschonken als dank voor een genezing door tussenkomst van 
O.-L.-Vrouw. Een vijfde votiefschilderij wordt bewaard in de 
sacristie.  
 

 

 

 

 

Het gebeeldhouwde Mariaretabel (1894) geeft enkele momenten uit het leven van Maria: geboorte, 
opdracht in de tempel, dood en kroning in de hemel. Deze scènes omvatten de centrale nis waarin 
door het jaar de replica van het 15de-eeuwse beeld Maria met de druiventros staat. Op de altaartafel 
prijkt een koperen tabernakel met eucharistische symbolen: de offervaardige pelikaan, brood, wijn-
ranken en vissen en met de leuze ‘Per Mariam ad Jesum’: door Maria naar Jezus.  
 
De vier mooie glasramen in de O.-L.-Vrouwekapel (1894) verhalen in twaalf taferelen het leven van 
Maria: haar huwelijk (foto), de boodschap van de engel, het bezoek aan Elisabeth, de geboorte van 
Jezus, de aanbidding der koningen, de opdracht in de tempel, de vlucht naar Egypte, Jezus onder de 
Schriftgeleerden, Jezus’ kindertijd in Nazareth, Jezus’ kruisdood, de neerdaling van de H. Geest en 
ten slotte Maria’s tenhemelopneming.  

In de O.-L.-Vrouwkapel plaatst Jules 
Dobbelaere in 1911 het bijzonder 
fijn glasraam Maria met de druiven-
tros. Het herinnert aan de kroning 
op 14 september 1902 van het 
wonderbare 15de-eeuwse O.-L.-
Vrouwebeeld dat hier vereerd 
wordt. Onderaan kroont kardinaal 
Goossens het Mariabeeld. Op het 
middelste paneel verzamelt een 
menigte bij de Sint-Willibrorduskerk 
waar de plechtigheid plaatsvindt. In 
het hoogste register wijst Gods hand 
Maria aan als de genadevolle moe-
der. Ze is omhuld door de typisch 
mariale kleuren: een rode gloed en 
gouden stralen en gekleed in he-
melsblauw en wit en toont vol gratie 
de druiventros en het kind Jezus. 

Twee engelen dragen een banderol met ‘Ave Maria gratia plena’, de aanvang van het Weesgegroet: 
‘Wees gegroet, Maria, vol van genade’. 
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Net zoals in het oostelijke zijkoor van het H.-Hart zijn de muren van het O.-L.-Vrouwekoor versierd 
met steenimitaties en de gewelven met veelkleurige sjablonen van planten- en geometrische figuren. 
De zinnebeeldige bloemen in de medaillonversieringen staan voor de tien deugden van Maria die 
vermeld werden door Jeanne de Valois, de verstoten echtgenote van de Franse koning. Zij stichtte de 
orde der Annonciaten, ook gekend onder de naam ‘de orde van de Tien Deugden van Maria’. Het zijn 
(van onder naar boven): 
links:  
de lelie voor ‘Castitas’, de zuiverheid;  
de hyacint voor ‘Prudentia’, de voorzichtigheid of de wijsheid; 
de palmtak voor ‘Fides’, het geloof;  
het viooltje voor ‘Humilitas’ (tekst beschadigd), de nederigheid;  
de tulp voor ‘Caritas’, de vurige liefde; 
rechts: 
de roos voor ‘Patientia’, het geduld; 
de (volgzame) zonnebloem voor ‘Obedientia’, de gehoorzaamheid;  
de distel voor ‘Paupertas’, de (vrijwillige) armoede, soberheid;  
de passiebloem voor ‘Misericordia’, het medelijden;  
de keizerskroon voor ‘Pietas’, de godsvrucht. 
Het thema van deze Mariale reeks zinnebeeldige bloemen werd te 
Antwerpen in 1863 voor het eerst gehanteerd bij de praalmantel 
van het Mariabeeld in de Sint-Andrieskerk. 
 
Naast de stervormige sluitsteen prijkt het gebeeldhouwde hoofd 
van Maria in een gouden nimbus.  
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De Heilig Hart-kapel (zie plan: HH) 

 
Aan de oostkant is het koor van Heilig Hart (plan: 
HH) hoofdzakelijk versierd met ‘IHS’-motieven en 
met de lijdenswerktuigen de drie nagels en de door-
nenkroon. Naast de sleutelsteen met plantmotief 
verschijnt een statig Christushoofd met gouden 
nimbus. (foto)  

 

 

 

 

Christus staat prominent in het centrum van het altaarretabel van het Heilig Hart van Jezus (1898), 
omgeven door een gouden stralenkrans gevat in een mandorla. Met de linkerhand toont hij zijn hart 
aan de knielende Maria Alacocque, met de rechter maakt hij een zegenend gebaar. Twee kleine 
engelen bewieroken hem en drie grotere dragen zijn passiewerktuigen aan, het kruis, de zweetdoek 
en de geselkolom; want als het ‘hart’ voor de volmaakte liefde staat, dan is het liefde die bereid is 
zich te offeren, desnoods tot in de dood (op het kruis). De koperen tabernakeldeuren (1897) komen 
uit het atelier van Lambert Van Rijswijck.  

Met een gelijkaardige opstelling als in de Mariakapel beelden de vier 
glasramen in de Heilig Hartkapel (Jozef Osterrath en zijn atelier Tilff 
bij Luik, 1896) twaalf momenten van het openbare leven van Jezus 
uit. Het eerste toont van onder naar boven de bruiloft van Kana, 
Maria Magdalena die Jezus’ voeten wast en de vermenigvuldiging van 
de broden. Het tweede verhaalt Witte Donderdag: de voetwassing 
van Petrus (door Jezus), het Laatste Avondmaal en Jezus met de 
slapende apostelen in de Hof van Olijven. Het lijdensverhaal staat op 
het derde raam: de geseling, de doornenkroning en Veronica met het 
zweetdoek. Ten slotte op het vierde raam: de kruisdood met de 
lanssteek en Jezus verschijnt aan de ongelovige Tomas. Bovenaan 
toont Jezus – als bekroning van zijn leven van volmaakte liefde - zijn 
Heilig Hart aan Maria Alacocque. (foto)  
 
De H. Hartverering brengt Dobbelaere in herinnering op zijn glasraam in de H.-Hartkapel (1913). 
Bovenaan toont het ‘de lanssteek’, onderaan ‘de wonderbare verschijning van het H. Hart aan Maria 
Alacoque’. Deze legendarische gebeurtenis is gebaseerd op een visioen van de mystica (midden 17de 
eeuw) waarin Jezus haar opdraagt (naast Witte Donderdag) een tweede feestdag voor het Heilig 
Sacrament te doen instellen, wat later ook zal gebeuren en door Paus Pius XI in de 19de eeuw be-
krachtigd wordt. Het raam is volledig omzoomd met tien opvallende voorstellingen van Jezus’ lij-
denswerktuigen, de ‘arma Christi’: zijn enige ‘wapens’ om de liefde te laten zegevieren.  
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De kapellen in de kooromgang  
 
DE SINT-ROCHUSKAPEL (westelijke kooromgang) 

Gelijkaardige sjabloonversieringen vinden we ook terug in de beide transkapellen toegewijd aan St.-
Antonius van Padua (oostkant) en St.-Rochus (westkant). Alle versieringen zijn uitgevoerd door 
decorateur-vergulder Jan Baptist Baetens (Borgerhout 1835-1907) die ook in andere Antwerpse 
kerken gewaardeerde opdrachten uitvoerde.  

De sleutelstenen tonen florale motieven.  

In 1866 wordt de broederschap van St.-Rochus, beschermheilige tegen besmettelijke ziekten, opge-
richt in een periode waarin de streek geteisterd wordt door de cholera. In de Sint-Rochuskapel staan 
het altaar, de glasramen en de muurversieringen in het teken van zijn verering.  

Voor de Sint-Rochuskapel schildert Jozef Janssens (1854-1930) in 1898 de houten altaartriptiek 
waarop de heilige Rochus, afgebeeld met de pelgrimsattributen, zijn pestbuilen toont. Links geneest 
hij de pestlijders en rechts wordt hij door de engel bezocht in de gevangenis.  

Het Antwerpse glazeniersatelier Stalins-Janssens plaatst in 1894 drie lancet-
ramen met twaalf taferelen uit het leven van de heilige, wat opgevat is als 
een parallelle tegenhanger van de tegenoverliggende oostelijke transkapel 
van St.-Antonius van Padua. 

Een mooi processievaandel (foto) in rood fluweel en versierd met goudbro-
kaat (ca. 1866) herinnert aan de broederschap … en aan de eens zo gevaarlij-
ke epidemie.   

 

DE KAPEL VAN SINT-ANTONIUS VAN PADUA (oostelijke kooromgang)  

Ook de devotie tot Sint-Antonius van Padua, die in de 19de eeuw zeer popu-
lair werd, heeft een onderkomen gekregen in de kooromgang.  

Op het Sint-Antoniusretabel (foto) houdt enkel het middelste tafereel verband met de populaire 
Antonius van Padua, herkenbaar aan het kapucijner habijt en het vlammende hart. Tegenover hem 
knielt de ezelin, die volgens de legende, ondanks uithongering, het eten in de mand versmaadt en 
eerbied toont voor het Heilig Sacrament dat een medebroeder achter hem in een ciborie draagt. Dit 
verhaal past in de overtuiging van Christus’ waarachtige aanwezigheid in de eucharistie, waarvoor dit 
altaar is bestemd. In de eerste nis iconografisch rechts, toont de heilige Anna fier haar dochter Maria, 
die een boek leest, m.a.w. die zij heeft leren lezen (en bidden). Daarnaast bezweert Johannes de 
Evangelist met een zegenend gebaar de adder in de gifbeker en houdt de heilige Helena het ‘Ware 
kruis van Christus’ vast dat ze volgens de legende in het Heilig Land teruggevonden had. Eerder 
vreemd is de voorstelling van het kruis als een X-kruis dat iconografisch met Sint-Andreas wordt 
verbonden, het ‘sint-andrieskruis’. In de eerste nis iconografisch links staat Sint-Lodewijk, koning van 
Frankrijk met de doornenkroon. Daarnaast Maria als koningin-moeder met kroon en scepter, terwijl 
het Jezuskind op haar arm de wereldbol draagt. Als laatste staat Sint-Franciscus van Assisi, met het 
evangelieboek, terwijl hij met de rechterhand op de borstwonde van de stigmata wijst. De voorge-
stelde heiligen hebben niet zozeer een verbinding met de heilige Antonius waaraan de kapel is toe-
gewijd, als wel met de patroonheiligen van de schenkers. We vinden alle namen terug onderaan de 
glasramen.  
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Het Antwerpse glazeniersatelier Stalins-Janssens plaatst in 1894 drie lancetramen met twaalf tafere-
len uit het leven van de heilige, wat opgevat is als een parallelle tegenhanger van de tegenoverlig-
gende westelijke transkapel van St.-Rochus. 

 

DE SINT-JOZEFSKAPEL (HET TROUWKOOR) achter het hoofdaltaar (zie plan: K)  

De belangrijkste Brugse glasraamkunstenaar Jules 
Dobbelaere (1859-1916) is hier prominent aanwezig 
met een bijzonder mooi roosvenster (1912) (foto). De 
rol van Jozef als echtgenoot van Maria en als voedster-
vader van Jezus wordt hier toegelicht door diens Bijbel-
se afstamming die teruggaat op de stam van David: de 
zgn. Boom van Jesse. Uit Jesse (links onder) groeit een 
groene wortel, de Virga Jesse, die bovenaan eindigt bij 
de heilige Jozef. In het middelste ruitvormige glasraam 
troont Maria met het Jezuskind tussen lelies. De grote 
cirkel eromheen toont vier koningsfiguren en de buiten-
ste kring van kleine cirkels nogmaals zes koningen uit 
het geslacht van David. Buiten de figuur van Jesse zelf is 
geen van hen individueel te herkennen aan specifieke 
attributen. Bij gebrek aan een lier valt zelfs – uitzonderlijk – Koning David niet te identificeren. 

 

De doopkapel (zie plan: D) 

In de oostzijbeuk geeft een mooie eikenhouten deur met 
talrijke ruitjes toegang tot de ronde apsis waarin de 
doopkapel is ingericht. De eikenhouten toegangsdeur 
vertoont een bijzondere harmonie met al het andere 
gebeeldhouwde houtwerk in de kerk zoals de biechtstoe-
len. De sleutelsteen in de kapel is ook verfraaid met een 
Christushoofd zoals in de H. Hartkapel. Voor de doopka-
pel ontwerpt Jan Gerrits de arduinen doopvont (1893-
’94) met bescheiden florale versiering. Bescheiden 
bloemmotieven sieren de stenen doopvont. 
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Het overige kerkmeubilair  
 

Beeldhouwer Jan Gerrits vervaardigt de acht in de muren ingebouwde biechtstoelen (foto)en de 

communiebanken. Ze zijn volledig in Hongaarse eik en mooi in harmonie met de neogotische stijl van 

het kerkgebouw.  

De zes communiebanken staan nu verspreid op 
en naast het hoogkoor. Elke bank toont aan de 
uiteinden twee heiligen. Op twee banken vinden 
we de vier evangelisten met hun traditionele 
symbolen: Johannes met de adelaar, Matteüs met 
de engel, Marcus met de leeuw en Lucas met de 
stier. Op de andere herkennen we de vier wester-
se kerkvaders Gregorius, Ambrosius, Augustinus 
en Hiëronymus en de vier oosterse kerkvaders 
Athanasius, Basilius, Johannes Chrysostomos en 
Gregorius van Nazianze.  

 

De eikenhouten preekstoel (1901-1902) is uitgevoerd door de pro-
ductiefste beeldhouwers in die periode, Jan Baptist De Boeck (1826-
1902) en Jan Baptist Van Wint (1829-1906) naar een ontwerp van 
Karel Toen. Het meubel rust op een witstenen sokkel. Het houtsnij-
werk verhaalt scènes uit het openbare leven van Jezus (van noord 
naar zuid): de wonderbare spijziging (Mt. 15:37), de opwekking van 
Lazarus (Joh. 11:44) en de intocht in Jeruzalem (Mt. 21:9) (zie foto). 
Of hoe Jezus’ woord leven geeft (‘voedt’), tot het ware leven opwekt 
en ons ook de weg wijst naar het hemels Jeruzalem. Op de hoeken 
staan de vier evangelisten die het leven van Jezus beschreven, telkens 
met boek en veer. 

 

 

Het Stevensorgel, gebouwd door de Duffel-
se firma J. Stevens in 1908, heeft drie peda-
len met een pneumatische tractuur en 39 
sprekende spelen met, zoals in die tijd 
gebruikelijk, een overwegend Frans geïnspi-
reerde dispositie. Dit is het geheel 
van registers, speelhulpen, manuaalverde-
ling en technische details van een orgel. De 
orgelkast, ontworpen door architect Karel 
Toen is een werk van de Antwerpse beeld-
houwer Petrus De Roeck. Ze is zo opgevat 
dat het zicht op het grote roosvenster 
behouden is.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Register_(orgel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijporgel
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De glasramen 

De neogotische glasramen komen uit vier van de beroemdste Belgi-
sche ateliers van de neogotische traditie. De Sint-Willibrorduskerk kon 
deze ramen door de beide wereldoorlogen heen gelukkig bijna volle-
dig ongeschonden bewaren. 
In de tweede helft van de 19de eeuw vertaalt het Vlaamse katholieke 
reveil zich in een grootse herleving van de glasschilderkunst die een 
belangrijke stempel drukt op de vormgeving van de talrijke nieuwe 
kerken. De kleuren gaan terug op de middeleeuwse traditie met haar 
voorliefde voor blauw en rood.  

Jozef Osterrath (1815-1898) en zijn atelier (Tilff bij Luik) leveren de 
glasramen voor de koorkapellen van O.-L.-Vrouw (1894) en van de 
Heilig Hartkapel (1896) volledig in de stijl van de Bethune. Het zijn de 
enige ramen van deze kunstenaar in Antwerpen.  

De gekleurde vensters in de lichtbeuk zijn van de hand van glazenier 
Eugène Tanke (1847-1891) en vertonen hoofdzakelijk geometrische 
patronen in zachte tinten 

Het grootste deel van de glasramen in de kerk komt echter uit het 
Antwerpse atelier Stalins-Janssens (1894). De meeste kerken van 
Antwerpen deden op het einde van de 19de eeuw beroep op deze 
kunstenaars wier grootse neogotische realisaties in niet minder dan 350 kerken, kapellen en kloos-
ters terug te vinden zijn. In de kranskapellen toegewijd aan St.-Antonius van Padua (oostelijke kapel) 
en St.-Rochus (westelijke) plaatsen ze telkens drie lancetramen met - opnieuw - twaalf taferelen uit 
het leven van deze heiligen.  

De belangrijkste Brugse glasraamkunstenaar Jules Dobbelaere (1859-1916) is ook prominent aan-
wezig met achtereenvolgens werk in de O.-L.-Vrouwkapel (1911), een bijzonder mooi roosvenster 
(1912) in de Sint-Jozefskapel (het trouwkoor), en tenslotte in de Heilig Hartkapel (1913). 

 
Een aparte plaats is ingeruimd voor de twee 
ramen achteraan in de kerk, in de oostzij-
beuk. Ze dateren uit een latere periode en 
laten de neogotiek ver achter zich. Ze zijn 
gerealiseerd door het Brusselse atelier van 
Florent-Prosper Colpaert (1886-1940) op 
basis van heerlijke ontwerpen uit 1933 van 
Eugeen Yoors (1879-1975): De Engel ver-
schijnt aan Jacob (foto) en O.-L.-Vrouw met 
de druiventros (foto). Yoors was de grote 
vernieuwer van de religieuze kunst in Vlaan-
deren in de eerste helft van de 20ste eeuw.  
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De epitaafmonumenten  
Naast de westelijke inkomdeur herinnert 
het epitaaf van Cornelis Schut (Antwerpen 
1597-Borgerhout 1655) aan de illustere 
tijdgenoot van Pieter Paul Rubens. Schut is 
een belangrijke exponent van de Antwerpse 
barokschilderkunst. Hij wordt in 1655 be-
graven in de (vorige) Sint-Willibrorduskerk. 
Bij de afbraak van deze kerk in 1893 wordt 
de zwartmarmeren gedenksteen op deze 
plaats heropgebouwd.  

Het monument is samengesteld uit 3 kleine-
re schilderijen waarvan de kunstenaar 
onbekend is.  

De twee bovenste vormen samen een 
voorstelling van de Heilige Drievuldigheid. In 
de marmeren rondboog, bekroond met een 
wit engelenkopje, spreidt God de Vader de 
armen uit om ‘de Geest’, in de traditionele 
gedaante van de duif, uit te sturen over zijn 
Zoon op het middenstuk, ‘Het dode lichaam 
van God de Zoon’.  
In dit contrastrijke licht-en-donkertafereel 
ligt het lichaam van Christus met duidelijke 
nagelwonden, uitgespreid op een helder wit 
laken. Het wordt in de donkere partijen 
omgeven door o.m. de lijdenswerktuigen, of 
hoe Christus door zijn liefdesoffer tot in de 
dood (door zijn verrijzenis) de mensheid 
heeft willen redden van eeuwige dood en 
verdoemenis. Het doek is ingepast in een 
witmarmeren kader geflankeerd door twee 
engelenkopjes. Het onderschrift vormt de 
scharnier tussen Christus’ verlossende liefde 
en het onderste paneel De opstanding der doden waar de aartsengel Michael de goeden naar zijn 
rechterzijde leidt en de slechten naar zijn linkerkant, waar de duivel hen verder naar het vuur van de 
hel en de kwellingen van slangen ranselt. De wapenspreuk van Schut is treffend door de mooie 
woordspeling op zijn naam  “Godt . Is . Ons . Schvt” (naar psalmen 46:2 en 59:17).  

Aan de westzijde van het zuidelijke doksaal, gedenkt een monument de gesneuvelde parochianen 
van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).  
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De broederschapscatalogen  
De 17de eeuw is de gouden eeuw van kerkelijke broederschappen, maar het gebruik van monumenta-
le broederschapscatalogen die de leden afficheren dateert meer uit de 18de eeuw. Niet toevallig 
dateren de drie broederschapscatalogen in deze kerk uit dezelfde jaren: 1763-’64. 

 

De eikenhouten cataloog van de broederschap van 
O.-L.-Vrouw troosteres der bedrukten (1764) in de 
O.-L.-Vrouwkapel (4,5 m x 2 m) vermeldt de namen 
van de prefecten van de broederschap tot 1891, toen 
het prefectenbestuur vervangen werd door een 
‘kapel’ met twaalf kapelmeesters. Het medaillon 
bovenaan illustreert de naam van de broederschap: 
‘Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte’; een aandoenlijk fami-
liaal gebeuren ‘uit het leven gegrepen’ met de uitge-
putte moeder Anna in het kraambed en de bakers die 
de pasgeborene aan het wassen zijn.  

Kunstschilder Jan Anthony (1854-1930) legt in 1891 
ook de basis voor het ‘Guldenboek’, het broeder-

schapsboek, dat nog steeds jaar na jaar wordt aangevuld.  

De broederschap zelf wordt in 1627 opgericht met de zegen van bisschop Malderus. De leden ver-
plichten zich o.m. tot het bijwonen van de plechtige mis op de feestdagen van O.-L.-Vrouw en op de 
laatste zondag van elke maand. De kapitteldeken van de O.-L.-Vrouwekathedraal, Aubertus Miraeus, 
die ook provisor is van Sint-Willibrordus, zorgt ervoor dat de broederschap zich op 26 augustus 1629 
aansluit bij de aartsbroederschap in Rome.  

Vijftig jaar later is de belangstelling voor deze devotie sterk gedaald. Maar in 1689 wordt de broeder-
schap opnieuw gesticht als ‘Broederschap van O.-L.-Vrouw Geboorte’ onder de titel van Troosteres 
der Bedrukten. Jaarlijks op de vooravond van het feest van O.-L.-Vrouw Geboorte, 8 september, 
begint een plechtig octaaf dat vandaag om praktische redenen in oktober gevierd wordt en geactua-
liseerd is onder de vorm van “acht dagen van religie en cultuur”. (zie praktische info) 

 

De andere broederschapslijst, uit 1763 met gelijke afmetingen, behoorde toe aan de Broederschap 
van de Gelovige Zielen. (kruisbeuk) 

 

De gebeeldhouwde cataloog van de 
Broederschap van de Caravanisten 
(1764) in de kapel van O.-L.-Vrouw 
herinnert aan de zaterdagse bedevaar-
ten die de leden van dit broederschap 
vanuit de stad Antwerpen getrouw 
ondernamen naar het Mariabeeld 
hier. Het sierlijke schrift waarmee hun 
broederschapsboek aanvangt is ty-
pisch voor de rococo.  
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Beelden ter devotie 

Het merendeel van de sculpturen die de kerk sieren stamt uit de neogotische periode.  

 Uiteraard valt het 19de-eeuwse houten 
beeld van Sint-Willibrordus op bij de weste-
lijke toegang tot de kooromgang. De kunste-
naar is onbekend. De heilige is als bisschop 
gekleed in een koormantel met borstkruis. 
Hij draagt in de linkerhand een kerkmodel, 
zijn attribuut als kerkbouwer, en in de rech-
terhand de kromstaf als teken van zijn bis-
schoppelijke waardigheid.  

 

Het gepolychromeerde neogotische beeld 
van Willibrordus in de Sint-Jozefkapel is van 
de hand van Jan Baptist Van Wint uit 1899. 
Hij draagt wel zijn attributen omgekeerd, met 
links de staf en rechts het kerkmodel.  
[Maar was hij nu links- of rechtshandig? ☺ ]  

 

 

 

 

 Nabij de O.-L.-Vrouwkapel staat het 
liefelijke polychrome houten beeld van 
de Heilige Anna met Maria (1897), 
eveneens van De Boeck en Van Wint. 
Anna leert haar dochter Maria lezen (en 
bidden).  

Iets verder in de westerdwarsbeuk valt 
het fijne polychrome plaasteren beeldje 
op van het Kind Jezus als Koning van het 
heelal  gekroond en gekleed in een 
rode koninklijke mantel met een warme 
hermelijnen voering. Het Goddelijk Kind 
maakt met de rechterhand het typische 
zegenende gebaar met de opgeheven 
vingers terwijl het in de linkerhand de 
bekruiste globe houdt. Deze typische 
voorstelling van het ‘Kindje Jezus van 
Praag’ is een werk van J. Coomans uit 
1906.  
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De vier beelden tegen de vieringpijlers worden geplaatst tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Ze stellen vier heiligen voor die een bijzondere betekenis 
hebben voor de christelijke geloofsverkondiging in Antwerpen. Willibrordus, 
Amandus en Eligius die in de 7de en 8ste eeuw Antwerpen kerstenen:, Nor-
bertus die 12de eeuw evenals de gene die hier het katholiek geloof inzake de 
sacramenten heeft verdedigd:; tevens de stichter van het O.-L.-
Vrouwekapittel (foto). De beelden van St.-Willibrordus en St.-Amandus 
(beide 1940) zijn van de hand van Albert Poels (1903-1984), die van Eligius 
(1943) en Norbertus (1944) van Alfons De Roeck (1896-1982), een van de 
zonen-beeldhouwers van Petrus De Roeck die ook al beelden maakte voor de 
kerk.  

 

De beeldhouwers J.B. De Boeck en J.B. Van Wint zijn ook de auteurs van de 
beelden van het H. Hart van Jezus (1886, nabij het Altaar van H. Hart) en St.-
Antonius met Jezuskind, (1895, Sint-Antoniuskapel). J.B. Van Wint kapt de 
beelden van St.-Rochus (1901, Mariakapel), de Heilige Gerardus Majella, 
(1900, gepolychromeerd hout) en van St.-Jozef met Kind (1887, gepolychro-
meerd hout voor de Mariakapel).  

 

 

 

De kruisweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de zijbeuken zijn de bas-reliëf kruiswegstaties van de zoon van Jan Gerrits, Nestor (1924) aange-
bracht. Nestor beeldhouwt ze kort na de dood van zijn vader. Ze zijn bijzonder mooi gedetailleerd en 
realistisch uitgehouwen in witte steen. (foto links) 

Uit de vorige kerk komt nog de kruisweg (1864-‘66), die in de Sint-Jozefkapel opgehangen is. Deze is 
geschilderd op paneel door Edward Dujardin (1818-1889). De 14 staties zijn gevat in eikenhouten 
gebeeldhouwde Louis XIV-kaders (De Preter, 1890). (foto rechts) 
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Het schilderij Sint-Willibrordus in aanbidding voor het Jezuskind de Heilige 
Familie  

Speciale aandacht verdient het schilderij van Pieter 
Paul Rubens, Sint-Willibrordus in aanbidding voor de 
Heilige Familie (vóór 1631) (zie plan: r). In 1630 ont-
vangt de parochie dit schilderij als schenking. Men 
brengt het tijdelijk onder in de St.-Annakapel van het 
droogscheerdersgilde in de Keizerstraat waar toen de 
diensten van de parochie werden gehouden in afwach-
ting van meer veiligheid in vredestijd. Wanneer die in 
1648 door het Verdrag van Westfalen verzekerd 
wordt, komt er een nieuwe St.-Willibrorduskerk en 
wanneer die in 1654 in gebruik wordt genomen, ver-
huist het schilderij mee. In 1722 wordt een monumen-
taal barok hoofdaltaar gebouwd door Michiel I van der 
Voort (Antwerpen, 1667-1732) waarop het schilderij 
prominent geplaatst wordt.  

In de 18de eeuw wordt de naam van Rubens niet meer 
met dit schilderij verbonden. Daardoor wordt het in 
1794 ook niet door de Fransen aangeslagen. Het blijft 
de ganse 19de eeuw op zijn plaats. Omdat men het 
barokke kunstwerk - begrijpelijker wijze - niet passend 
acht in de stilistische eenheid van de nieuwe neogoti-
sche kerk, krijgt het niet langer de ereplaats op het 
hoogaltaar, maar komt het te hangen in de verbreding van de kruisbeuk. 

Het gaat hier om een typische 17de-eeuwse barokke 
voorstelling waarbij een heilige, in dit geval Sint-
Willibrordus, de patroon van de kerk, het Jezuskind op 
de schoot van zijn moeder Maria aanbidt. Boven aan 
een trap kijkt de Heilige Familie naar Willibrordus. 
Gekleed in een geborduurde goudbrokaten koormantel 
en steunend op zijn bisschopsstaf in de rechterhand, 
beklimt hij de trap. Een putto die hem als page bege-
leidt houdt zijn bisschopsmijter terwijl engeltjes komen 
aangevlogen met een palmtak en een laurierkroon, 
alsof ze hem als trouwe volgeling met deze symbolen 
van de overwinning als geloofsbrieven, bij Jezus intro-
duceren. Om de identiteit van Willibrordus te bena-
drukken werden onderaan links een doopput en rechts 
een kerkje toegevoegd (mogelijk omwille van de aan-
passing aan het laatbarokke altaar). Deze twee specifie-
ke attributen houden verband met Willibrord als won-
derlijke opwekker van bronnen en stichter van kerken, 
en houden deels verband met zijn verblijf in het Ant-
werpse.  

Om het schilderij aan te passen aan de modieuze vormen van het laat-barokke altaar is de oorspron-
kelijke rechthoekige vorm van het paneel in de vroege 18de eeuw bijgesneden tot de huidige ovale. 
Dit heeft het werk beslist geen meerwaarde geboden omdat de (rechtlijnige) diagonale opbouw van 
de opgang beter tot zijn recht komt binnen een rechthoekige vorm. De oorspronkelijke voorstelling is 
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bekend dank zij een kopie van Rubens’ tijdgenoot, Abraham van Diepenbeeck in het Landesmuseum 
te Oldenburg (D.). Op de plaats waar nu de doopput staat bevond zich oorspronkelijk onder de trap 
een nis waarin een hond ligt te schuilen. Dergelijke voorstellingen komen bij Rubens wel vaker voor 
zoals bv. op het linkerluik van zijn befaamde Kruisafneming in de Kathedraal.  

Ondanks de wijzigingen blijft het een opmerkelijk werk: het coloriet en de harmonische kleurenver-
deling zijn kenmerkend voor Rubens. De aandacht wordt eveneens naar het Jezuskind geleid via het 
helle rood en blauw van Maria’s kledij. Ook de opstelling is bijzonder. Het Jezuskind zit niet in het 
midden van de figuren, maar die vormen een driehoek waarvan de linkerhoek met het Jezuskind op 
het bankje dankzij de opvallende belichting alle aandacht krijgt.  

 

De processievaandels 

De kerk bezit een rijke verzameling processievaandels die toebehoorden of nog toebehoren aan 
broederschappen en genootschappen. In het schip zijn een aantal ervan permanent opgesteld: o.m. 
de vaandels van het Genootschap van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel (1874 en 1892), de Broeder-
schap van O.-L.-Vrouw Troosteres der Bedrukten (1902), de Broederschap der Gelovige Zielen (s.d.), 
de Broederschap van het H. Sacrament (s.d.), de Broederschap van Sint-Rochus (s.d.).  

 

Cultusobjecten 
De kerk bezit een rijke verzameling, hoofdzakelijk 19de- en 20ste-eeuwse, textilia, zoals kazuifels, 
misgewaden, vaandels en een antependium.  

Ook het sacrale zilver is sterk vertegenwoordigd, met 18de-eeuwse kelken van de belangrijkste Ant-
werpse en Mechelse edelsmeden, talrijke reliekhouders, een stralenmonstrans en een reliekhouder 
van Sint-Willibrordus van zilversmid Wierick III Somers uit de periode rond de eeuwwisseling van 
1700. Daarnaast ook enkele 19de-eeuwse cibories, o.m. van de gerenommeerde Antwerpse kunst-
smid Jan Verschuylen (Antwerpen, 1801-1865). Bij de juwelen schitteren o.m. Vlaamse Harten uit het 
begin van de 19de eeuw, die ook getuigen van een typische devotie.  

Ciborie (1734) in verguld zilver, door 
Frans Du Pré, geschonken door de 
Broederschap van de Caravanisten in 
1739, die ze dan ook met gepaste 
fierheid in hun ledenboek hebben 
afgebeeld. 
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De Armeense gemeenschap 

In de zuidzijbeuk staat sinds het einde van de 20ste eeuw een chatsjkar opge-
steld. Deze traditionele Armeense gedenksteen, letterlijk ‘kruissteen’ is ver-
bonden met de Armeense gemeenschap die in de Sint-Willibrorduskerk haar 
vieringen houdt.  

De chatsjkar is een Armeense stele, een uit één stuk steen gehouwen monu-
ment ter herinnering aan een gebeurtenis of aan voorouders. De gebeeld-
houwde steen is versierd met rozetten en plantmotieven. Het centrale deel 
wordt gevormd door een groot kruis zonder Christusfiguur, zoals gebruikelijk in 
de Armeense traditie. De achtergrond is een zonneschijf en naast het kruis 
houden twee opvallende gestileerde adelaars de wacht. De oorsprong van deze 
chatsjkars zou in de 9de eeuw liggen toen ze voor het eerst werden opgericht 
ter herinnering aan de bevrijding van de Arabische overheersing. De meeste 
chatsjkars zijn vandaag terug te vinden op Armeense begraafplaatsen als mo-
nument voor de overledenen of brengen de Armeense genocide (1915) in 
herinnering.  
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Praktische info 

‘Acht dagen Cultuur en Religie’: dit jaarlijkse octaaf is een voorzetting van het eeuwenoude ‘Octaaf 
van Onze-Lieve-Vrouw Troosteres de Bedrukten’. Deze achtdaagse viering startte vroeger op de 
vooravond van het feest van O.-L.-Vrouw Geboorte, 8 september. Om praktische redenen vindt het 
nu plaats in de eerste week van oktober. Het octaaf begint met een processie waarin het 15de-
eeuwse Mariabeeld wordt rondgedragen. Verder zijn er rondleidingen voor scholen, gespreksronden, 
spirituele wandelingen en een feestelijke slotviering.  

http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/6993

