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Woord vooraf 

Het onderzoek naar de glasramen was een werk van lange adem. Geïnspireerd door het werk 

dat de gilde “Heren van Lier” startten naar aanleiding van een publicatie over de glasramen, 

vatte ik deze masterproef aan. Zij zijn zonder twijfel de eersten die ik wens te bedanken. De 

uitgebreide kennis van de heer Karel Geenen en de heer Dirk de Pillecyn, beiden gidsen in de 

Sint-Gummaruskerk te Lier werkte uitermate inspirerend. Vooral het manuscript dat de heer 

Geenen schreef voor het te verschijnen boek heeft me talrijke keren geholpen met het 

onderzoek.  

In de volgende plaats wil ik zeker mevrouw Madelein Manderyck bedanken. Dankzij haar 

kwam het inzicht om me te richten op de negentiende- en twintigste-eeuwse glasramen en niet 

zozeer op de middeleeuwse. Deze laatste werden immers al meer dan genoeg besproken. Ook 

mevrouw Aletta Rambaut was aanwezig op dit gesprek en heeft me verscheidene keren 

bijgestaan met raad. Professor en promotor Anna Bergmans was de uiteindelijke persoon die 

me voor dit onderwerp heeft doen kiezen en zij mag aldus zeker niet ontbreken. 

Ik moet ook de heer Robert Ooms bedanken. Zijn werk als kerkarchivaris heeft me enkele 

keren tot verrassende wendingen gebracht. Ook de heer Luc Coenen, stadsarchivaris te Lier, 

wist enkele boeken en ideeën aan te reiken. 

Tot slot wil ik Elke Vandenberghe, Peter Pauwels en mijn beide ouders, Ronny Mattijs en 

Marleen van Goethem bedanken voor het nalezen, corrigeren en vaak herformuleren van mijn 

tekst. Ook de heer Karel Geenen moet ik hiervoor zeker bedanken. De keren dat hij mij 

begeleid heeft, zijn talrijk. Ik wil als laatste vrienden en familie bedanken voor oprechte 

interesse in mijn onderwerp. 
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I. Inleiding 

De Sint-Gummaruskerk herbergt een uitgebreide collectie aan glasramen. De bekende 

gotische en renaissance glasramen werden doorheen de tijd door talrijke auteurs en 

kunstenaars bewonderd en op allerlei dragers vereeuwigd. Ook vanuit de academische wereld 

werd reeds snel het belang van de ramen onderkend. Het Corpus Vitrearum, dat zich 

wereldwijd met glasramen bezighoudt, wenste, alvorens haar jaarlijkse conferentie in 2002 te 

beginnen, eerst de Lierse glasramen te bezoeken. 

Heel veel nadruk werd gelegd op de middeleeuwse glasramen, met prominente schenkers uit 

het Bourgondisch-Habsburgse hof en Lierse adel. Zij vormen nochtans een minderheid in de 

Sint-Gummaruskerk. Zestien nieuwe glasraamgehelen werden tijdens de negentiende en 

twintigste eeuw geplaatst. Talrijke vooraanstaande kunstenaars en ateliers hebben de voorbije 

honderdvijftig jaar hun stempel gedrukt op het interieur van de kerk. Deze glasramen werden 

tot op heden nauwelijks onderzocht. Auteurs namen ze op in hun overzichtswerken, maar 

lieten niet na duidelijk te maken waar hun voorkeur naartoe ging. In dit onderzoek worden ze 

echter centraal geplaatst en wordt het ruime kader waarin ze tot stand kwamen onderzocht. 

Glasramen zijn immers nooit het resultaat van toevalligheden. De middeleeuwse ramen pasten 

quasi steeds in een politiek programma van de adel en clerus. Ze waren zonder enige twijfel 

een middel tot representatie. Een belangrijke vraag naar aanleiding van dit onderzoek was dan 

ook hoe men hierover dacht in de negentiende en twintigste eeuw.  

Een tweede belangrijke middeleeuwse gedachte was “memorie” ofwel, de herinnering aan 

zichzelf en familie na de dood. De middeleeuwse adel en clerus stelden alles in het werk om 

niet in de vergetelheid te belanden. Glasramen waren opnieuw het medium bij uitstek. Deze 

“memorie”-idee in de negentiende en twintigste eeuw onderzoeken wordt de tweede pijler 

waarop deze masterpaper rust. 

Concreet gesteld is dit onderzoek opgesplitst in drie delen die op elkaar verder bouwen. In het 

eerste deel wordt zuiver naar de iconografie van de glasramen gekeken. Zonder nauwkeurige 

kennis kan er geen onderzoek worden gevoerd. Ieder glasraam wordt aldus uitvoerig bekeken, 

geïnventariseerd en geanalyseerd. Elk onderdeel krijgt een eigen bespreking en fouten uit 

vroegere inventarissen, zoals deze van Henri d‟Hulst uit 1956 worden gecorrigeerd in de mate 

van het mogelijke. De Latijnse teksten onderaan enkele glasramen worden vertaald en 

mogelijke fouten rechtgezet.  

In het tweede deel komt de maatschappij aan bod. Het kader van deze maatschappelijke 

ontwikkelingen moet worden geschetst voor enige conclusie mogelijk is. De opkomst van de 

neogotiek en de Sint-Lucasgilde was cruciaal in de geschiedenis van de moderne glasramen. 

Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op deze evolutie. In tweede instantie worden de 

onderlinge gesprekken tussen kerkbestuur, schenker en kunstenaar onderzocht. Tijdens de 

middeleeuwen werd de iconografie in grote mate bepaald door de kerk en haar naaste 
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medewerkers. Het onderzoek zal zich dan ook toeleggen op de verantwoordelijken voor de 

iconografie tijdens de negentiende en twintigste eeuw.  

Tenslotte het derde en laatste deel, waarin volledig de aandacht op de schenkers toegespitst 

wordt. Een groot aantal moderne glasramen had een of meerdere schenkers, maar sommige 

glasramen hadden ook geen schenker. Het onderzoek kijkt naar de status van de mogelijke 

schenkers en welke rol ze speelden in het uiteindelijke glasraam. In tweede instantie worden 

de middeleeuwse glasramen behandeld. Niet om ze als losstaand gegeven te hanteren, maar 

wel om te kijken naar de verschillen en gelijkenissen tussen vroeger en nu. Ook het 

iconografisch programma uit de eerste twee delen zal kort worden vergeleken met de oudere 

glasramen. 
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II. Gebruikte afkortingen 

KA: Kerkarchief Lier 

PA: Provinciaal Archief Antwerpen 
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III. Methodiek 

Er bestaat momenteel slechts een uitgebreid iconografisch werk over de glasramen in de Sint-

Gummaruskerk: het boek “Kunstglasramen te Lier” door Henri d‟Hulst. Dit werk uit 1956 

biedt het enige volledige overzicht van de glasramen en behandelt niet alleen de bestaande 

maar ook de verdwenen ramen. Aansluitend is het werk van Herta Leemans “De Sint-

Gummaruskerk te Lier” uit 1973. Zij inventariseerde het volledige patrimonium van de kerk, 

maar behandelde slechts de oppervlakkige kenmerken en niet zozeer de details. Dit toont 

onmiddellijk de enorme lacune: het laatste wetenschappelijke werk over de kerk is meer dan 

vijfendertig jaar oud. 

In geen van beide werken wordt de rol van “moderne” schenkers op de iconografie 

onderzocht. Henri d‟Hulst baseerde zich in hoofdzaak op de glasramen zelf en de tekst die in 

de banderollen of cartouches weergegeven staat. Herta Leemans onderbouwde haar werk in 

grote mate op de teksten van Henri d‟Hulst. Uit haar bronvermelding is op te maken dat ze de 

dossiers in het archief geraadpleegd had. Nochtans nam ze bij enkele glasramen verkeerde 

conclusies, zoals uit dit onderzoek zal blijken. Vermoedelijk baseerde ze zich teveel op de 

tekst van Henri d‟Hulst. De sterke nadruk bij beide auteurs lag op de gotische en renaissance 

glasramen: zij kregen een uitgebreide iconografische beschrijving alsook een geschiedenis 

van mogelijke opdrachtgevers. De onschatbare monumentwaarde van deze glasramen is een 

goede reden, maar ook het gebrek aan interesse in de neogotiek kan als argument aangehaald 

worden. Pas vanaf de jaren 1980 zal het onderzoek naar de negentiende-eeuwse kunst 

definitief aanvangen met auteurs zoals Jan de Maeyer en Jean van Cleven. In 1992 werd een 

uitgebreid programma van glasramen gepubliceerd in de reeks “M&L cahiers”. De Sint-

Gummaruskerk kreeg een volledige inventaris van haar glasramen, maar ook hier werden de 

“moderne” glasramen niet uitgebreid behandeld in tegenstelling tot de “oude” ramen. In 1996 

onderzocht Jacqueline Guisset het glasraam van Jean Delville in haar werk “Le vitrail de Jean 

Delville dans l’église Saint-Gommaire à Lierre”. Zij bracht een uitgebreid verslag over de 

ontstaangeschiedenis van het glasraam en analyseerde de iconografie. In datzelfde jaar 

verscheen ook het werk “Een venster op de hemel” waarin de onderzoekers een overzicht 

brachten van de glasramen in de Antwerpse kathedraal. Ze trachtten hierbij ieder aspect te 

belichten, alsook de rol van opdrachtgevers en schenkers, maar gaven geen systematisch 

overzicht van het ganse onstaansproces. Interessant is dat bepaalde ateliers, zoals Dobbelaere, 

Stalins & Janssens en Bethune ook te Lier gewerkt hebben. Joanna-Maria Goossens werkte in 

2001 een specialisatiecursus, “Colegiale (sic) Kerk Sint-Gummarus Lier, Glasramen 18e (sic) 

en 19e eeuw. Specialisatiecursus Lierse Toeristische gids” uit voor de Lierse Toeristische 

Dienst. De fouten in de titel en enkele fouten in het onderzoek zelf zorgden ervoor dat dit 

werk met de nodige omzichtigheid moest worden geraadpleegd. Het sterke punt daarentegen 

was de eerste volledige uitwerking van de moderne glasramen en kunstenaars.  In 2002 diende 

Leen Evens een licentiaatsverhandeling in aan het universitaire departement 

Kunstwetenschappen te Leuven getiteld “Stalins en Janssens : een Antwerps glazeniersatelier 

uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw : een historische en stilistische studie”. Zij 

trachtte de volledige geschiedenis van de glasramen in tijd en ruimte te reconstrueren. Daarbij 
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besprak ze in eerste instantie de maatschappelijke omstandigheden en vervolgens de 

belangrijkste glasramen van het atelier. In Lier hebben Stalins & Janssens drie glasramen 

gerealiseerd. Leen Evens doorliep het volledige ontstaansproces en stelde plausibele 

hypothesen op die ook in dit onderzoek aangehaald worden. In 2005 publiceerde Madelein 

Manderyck een momentopname van het onderzoek in “Het kunsthistorisch onderzoek van de 

monumentale glasschilderkunst in Vlaanderen, een status questionis”. Daarin werd duidelijk 

dat het onderzoek naar moderne ateliers de laatste twintig jaar een hoge vlucht genomen heeft. 

In 2008 vatte de “Gilde Heren van Lier” het plan op om een herwerkte versie van het boek 

door Henri d‟Hulst te publiceren. Medewerker zijnde gaf dit de nodige impuls om het 

onderzoek te starten. Op dit moment is het manuscript van Karel Geenen, hoofdauteur, 

afgewerkt en is het werk klaar om gedrukt te worden. 

Het tweede luik kent tot op heden geen precedenten: het onderzoek naar “memorie” is slechts 

door enkele auteurs behandeld. Zij onderzoeken daarbij louter en alleen de Bourgondische en 

Habsburgsche dynastieën tijdens de vijftiende en zestiende eeuw. Arnould-Jan Bijsterveld gaf 

in 2007 “Do ut des. Gift giving, memoria, and conflict in the Medieval Low Countries” uit, 

een boek over het thema van koninklijke giften en de drang naar “memoria”. Mario Damen 

werkte rond dit idee verscheidene artikels uit specifiek gericht op glasramen. Voor de 

negentiende en twintigste eeuw bestaan tot op heden geen dergelijke publicaties. Deze artikels 

vormden om die reden het basisconcept van dit onderzoek.  

Belangrijk is de verschuiving van het onderzoeksdomein te duiden: in eerste instantie dienden 

de middeleeuwse ramen als voorbeeld en vertrekpunt. Het onderzoek naar literatuur bracht 

echter de negentiende- en twintigste-eeuwse lacune aan het licht. Het inzicht groeide dat een 

herhalen van eerdere onderzoeken geen nieuwe dingen zou onthullen. Het bleek interessanter 

om het onontgonnen domein van de “moderne” glasramen open te breken. Op die manier 

richtte de vraag zich naar de moderne mens en of het “memorie”-principe ook in de 

“moderne” tijd  een rol speelde. Daarbij diende dezelfde filosofie te worden gehanteerd als bij 

de overige werken over de glasramen: een uitgebreid iconografisch onderzoek om vast te 

stellen wat er concreet wordt afgebeeld, een intensief doorzoeken van alle mogelijke 

archieven en tot slot het opstellen van theorieën en hypotheses die de losse delen tot een 

geheel samenbinden. Het iconografisch onderzoek bracht onmiddellijk enkele problemen aan 

de oppervlakte: het werk van Henri d‟Hulst, dat als enigste een uitgebreide inventaris geeft 

van de iconografie, is niet altijd correct. Een tweede probleem is dat dit werk niet uitlegt wat 

er concreet op het glasraam staat, maar dit slechts kort weergeeft. Zo krijgen de heiligen noch 

de taferelen enige uitleg in tegenstelling tot de middeleeuwse ramen. Een derde probleem zijn 

foutieve vertalingen van de Latijnse tekst onderaan de glasramen. Dit leidde tot het aanwijzen 

van foutieve schenkers. Een uitgebreid en onderbouwd onderzoek was dus nodig, vertrekkend 

vanuit het werk van Henri d‟Hulst in combinatie met intensief veldwerk in de Sint-

Gummaruskerk en foto‟s in 2008 en 2009 genomen door Werner Smeyers. 

In een tweede fase werd getracht de iconografie te staven met archiefdocumenten. Het 

kerkarchief is in grote mate geïnventariseerd, maar de tekeningen, foto‟s en overige 

iconografische bronnen nog niet. Dit bemoeilijkte in bepaalde gevallen het onderzoek naar de 

ontstaansgeschiedenis. De tekeningen en ontwerpen die wel werden gevonden konden soms 
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een nieuwe blik geven op de iconografie van de glasramen. Een tweede archief, dit van de 

Pronvincie Antwerpen bevat enkele dossiers over de kerk. Deze dossiers omvatten 

hoofdzakelijk de toestemmingen door het provinciebestuur voor de plaatsing van de 

glasramen, maar geen dossiers in relatie tot schenkers of opdrachtgevers.  

Het archiefonderzoek te Lier werd opgedeeld in verschillende delen: een eerste deel 

inventariseerde alle mogelijke verslagen van de kerkraad in zoverre deze relevant en 

interessant waren. Meeste notulen bespreken kort de toestand waarin het proces op dat 

moment zat, wat toeliet een chronologisch verloop op te stellen. In een tweede deel werden 

alle gevonden briefwisselingen en andere vormen van correspondentie samengebracht met de 

verslagen van de kerkraad. Op die manier kon ook de andere zijde in het proces onderzocht 

worden. Deze correspondentie zou heel vruchtbaar blijken voor verschillende glasramen, voor 

andere ramen is er te weinig bewaard gebleven om een volledig onderbouwd onderzoek te 

kunnen voeren. Op beide delen kon dan het onderzoek naar iconografie en naar schenkers en 

opdrachtgevers verder uitgebouwd worden. 

In een volgende fase werd de literatuur betrokken bij het onderzoek. De neogotiek in België 

en de Sint-Lucasgilde werden reeds verschillende malen uitvoerig bestudeerd: Jean van 

Cleven met “Neogotiek in België” en Jan de Maeyer met “De rode baron. Arthur Verhaegen 

1847 Ŕ 1917” en “Sint-Lucasscholen en de neogotiek 1862 Ŕ 1914”. Talrijke boeken en 

tijdschriften werden doornomen om een betere blik op de iconografie te krijgen. Dit bracht 

echter met zich mee dat het onderzoek te omvangrijk zou worden en te ver zou afstaan van het 

oospronkelijke idee. Om die reden werd deze literatuur in hoofdzaak als secundaire bron 

gelezen en werd gezocht naar mogelijke publicaties in relatie met de Sint-Gummaruskerk. De 

zoektocht naar een zekere negentiende- en twintigste-eeuwse mentaliteit bleek vele malen 

moeilijker dan verwacht en kon tot op heden niet bevredigend worden opgelost. Maar ook dit 

stond bij nader inzien niet in onmiddellijke relatie met de primaire vragen in dit onderzoek.  

Tot slot werd er op regelmatige basis met medewerkers van de Sint-Gummaruskerk contact 

gezocht naar mogelijke ideeën en motivaties. Zij komen dagelijks in contact met de glasramen 

en de kans bestond dat er nu en dan een gesprek met een bezoeker tot belangrijke informatie 

kon leiden. Het gevaar van mondelinge bronnen moet uiteraard in het achterhoofd gehouden 

worden. Desondanks werden verschillende Latijnse teksten in samenwerking met de 

medewerkers vertaald en konden ze vervolgens op een correcte manier toegeschreven 

worden. 

Enkele zaken werden, zoals vermeld, niet onderzocht. Ongetwijfeld biedt het onderzoek naar 

de ware toedracht van schenkers, bekeken vanuit een ruimer maatschappelijk kader, een schat 

aan informatie. Daarin stelt zich echter een belangrijk probleem: de “moderne” schenker was 

geen adelijk of vorstelijk persoon, maar iemand uit de middenstand. Zodoende bestaat er geen 

biografie over deze personen. De mogelijkheid bestaat om via archiefwerk bestaande 

familieleden op te sporen en zo een profielschets op te maken, maar in het kader van dit 

onderzoek zou dit veel te uitgebreid zijn. Een tweede spoor dat niet werd gevolgd was een 

uitgebreide studie van de ateliers en hun relatie met de Sint-Gummaruskerk. Het KADOC 

bezit talrijke beeldarchieven van kunstenaars, maar geen werkarchieven. De correspondentie 
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onderzoeken zou dus heel weinig resultaten opleveren. Anderzijds kan het bestaan van deze 

beeldarchieven een ruimer, grensoverschrijdend onderzoek inhouden: welke relatie bestaat er 

tussen de verschillende ontwerpen en klanten en ook hoe verhouden deze ontwerpen zich tot 

elkaar en hun omgeving? Zijn ze aangepast aan de tijd of niet? Ook dit onderzoek belooft heel 

vruchtvol te zijn, maar opnieuw niet in het kader van dit onderzoek. Tot slot worden twee 

moderne glasramen niet behandeld: “Boodschap aan Maria” van Michel Martens en “Sint-

Gummarus” van Armand Calders. Beide ramen passen niet langer in het neogotisch 

gedachtengoed en bleken niet relevant voor dit onderzoek, wat hun artistieke waarde op geen 

enkele manier wil ondermijnen. 

Samengevat werden de archieven in hoofdzaak als vertrekpunt gehanteerd. In combinatie met 

de iconografie van de glasramen konden zo fouten in de literatuur worden opgespoord en 

gecorrigeerd. De Latijnse onderschriften werden in vele gevallen opnieuw vertaald, geleid 

door de informatie uit de archieven. In een laatste instantie werd de literatuur onderzocht naar 

mogelijke informatie die zou toelaten de iconografie in het juiste tijdskader te plaatsen en die 

zou leiden tot een correct interpreteren van het begrip “memorie”. Het inzicht in dit begrip 

werd vervolgens op de negentiende- en twintigste-eeuwse schenkingen gelegd om zo een 

ruimer beeld te bekomen. 
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Deel 1: Iconografisch onderzoek 

In dit eerste deel wordt een uitgebreid iconografisch verslag opgemaakt van alle glasramen 

die in deze masterpaper worden behandeld. Gemakkelijkheidshalve worden de ateliers 

alfabetisch gerankschikt, in deel twee en drie zal dit chronologisch gebeuren. Dit onderzoek 

moet toelaten een gedetailleerde blik te krijgen op de iconografie om zo fouten en 

vergissingen in de bronnen te corrigeren.  

Ieder glasraam krijgt een korte fiche met belangrijke informatie. In bijlage is het kerkplan 

opgenomen en zijn de afbeeldingen van ieder glasraam voorzien. 
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1. Atelier Jean-Baptiste Capronnier 

a. De Doop van Christus in de Jordaan 

Datum: 1860 

Locatie: Doopkapel (20N) 

Schenkers: de Lierse bevolking 

Foto:  foto 1 

Type: Vijf gehistorieerde lichtbanen. 

Iconografie: Centraal staat Christus met naast hem Johannes de Doper. Onder dit tafereel ligt 

Jean-Baptiste de Roover, deken te Lier.  De engel links van hem houdt een geldbeurs vast en 

symboliseert de liefdadigheid. De rechtse engel draagt een monstrans, wat symbool staat voor 

godsvrucht.
1
 Onder beide engelen lezen we: “Ter gedachtenis van Joannes-Baptista De 

Roover, door de inwooners van Lier uit dankbaerheid geschonken” en “Landdeken en pastor 

deser kerck 1830 tot 1856. Ontsliep omgeven van zegeningen om zijn godsvrucht en 

liefdadigheid”. Boven het dooptafereel lezen we: “Edificatum Anno 1860”. Links onder het 

sterfbed staat de naam van de kunstenaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
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2. Atelier Colpaert 

a. Sint-Barbara en Sint-Elisabeth 

Datum: 1946 - 1947 

Locatie: Sint-Barbarakoorken (16N) 

Schenkers: Joanna Schöller 

Foto:  Foto 2 

Type: Glasraam met telkens twee gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie:  

Links staat Sint-Barbara. Ze is herkenbaar aan de verschillende attributen. In haar rechterhand 

de palmtak, in haar linkerhand de toren. De palmtak is een symbool van haar martelaarsschap 

en wordt in deze context samen met de toren gebracht: haar vader, Dioscorus van Nicomedië, 

verbood haar tot het christendom toe te treden en sloot haar op in de hoogste toren. Via een 

listige priester kwam ze toch in contact met het christendom. Uit dankbaarheid liet ze een 

derde raam in haar toren inwerken. 
2
  Ook hier is ze rijkelijk aangekleed, een uiting van haar 

adelijke afkomst. 

Sint-Barbara werd aangeroepen voor een zalige dood (niet te sterven zonder toediening van de 

sacramenten). Dit vindt haar oosprong in de legende dat een engel haar bezocht in de kerker 

en haar de communie bracht. Voorts bracht ze bescherming tegen brand en bliksem.
3
 Ze is de 

beschermheilige van wapensmeden en de artillerie, metselaars, klokkengieters, timmerlui, 

beiaardiers, architecten, koks, gevangenen, mijnwerkers, brandweerlui en iedereen met een 

gevaarlijk beroep. Haar feestdag was op vier december (dit werd geschrapt in 1969).
4
 

Sint-Elisabeth (1207 – 1231) was de dochter van Andreas II van Hongarije. Na diens dood, 

trad ze in bij de franciscanerorde. Ze stichtte een ziekenhuis waarin armen, zieken en 

melaatsen verzorgd werden. 

Ze is patrones van de bakkers, weduwen, wezen, bedelaars, kantklossers en 

ziekenhuispersoneel. Ze wordt aangeroepen tegen eczeem en tandpijn. Haar feestdag wordt 

gevierd op zeventien november.
 5

 Ze staat hier afgebeeld met een bedelaar die ze een aalmoes 

of een brood geeft. 

De acht bovenste wapenschilden zijn van verschillende schenkers van de kapelanie: (van 

boven naar beneden, links naar rechts) Smeets, van Mechelen, Lernout, Tacquet, 

Statenbroeck, Kimps, de Vos, Outteroy.  

                                                
2 s.n., Vermaerd door mirakelen en toeloop des volks. Over heiligen, hun attributen en andere christelijke 

symbolen, Bestendige deputatie van de provincie raad van O-VL, 2002 
3 Haar vader werd als straf neergebliksemd.   
4 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 264 
5 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 52 - 53 
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De onderste wapenschilden zijn niet volledig duidelijk. Links onderaan staat het wapenschild 

van de kolveniersgilde. De overige twee wapenschilden links zijn niet duidelijk en worden in 

deel drie verder bekeken. Ook de rechtse wapenschilden zijn problematisch: het bovenste is 

het oude schild van Hongarije, het middelste dat van Thüringen, maar het onderste is niet toe 

te schrijven. Mogelijk de voorstelling van de drie kronen waarmee Sint-Elisabeth vaak werd 

afgebeeld. Ook dit wordt in deel drie verder onderzocht. 
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3. Atelier Crickx 

a. De Schepping en het Laatste Oordeel 

Datum: 1835 

Locatie: Torentravee boven het westportaal (5) 

Schenkers: Opdracht kerkraad 

Foto:  foto 3 

Type: Glasraam met zes gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie:  

Links staat God afgebeeld tijdens de Schepping, rechts het tafereel van het Laatste Oordeel.  

Het tafereel van de Schepping toont God, gezeten op wolken met achter zich een kleurige 

regenboog. In zijn handen houdt hij de zon en de maan, beide met aangezicht. De figuur van 

God baadt in een fel licht wat nog sterker benadrukt wordt door het rode gewaad, symbool 

voor gerechtigheid, wijsheid en liefde.
6
 Onder God liggen Adam en Eva te vertoeven in het 

Aards Paradijs. Ze worden omringd door wilde dieren. Centraal staat de boom van Goed en 

Kwaad. De slang kronkelt zich er om heen met de appel in zijn bek. 

Het Laatste Oordeel wordt gedomineerd door verschillende figuren. Centraal staat de engel 

Michaël, die neerdalend de draak
7
 bestrijdt met bliksemschichten. Michaël is ook in rood 

afgebeeld, zij het een andere kleurnuance dan God. De engel rechts van Michaël houdt de 

gekruisigde Christus vast en wijst naar de hemel. Onder hem verzamelen de rechtvaardige 

zielen. De linkse engel houdt het boek vast met daarin ieders levensweg.
8
 De zielen branden 

in het Eeuwige Vuur onder de engel terwijl ook deze naar de hemel wijst.  

Boven beide centrale taferelen staan vier engelen afgebeeld. De twee binnenste engelen luiden 

lof voor God en de Schepping
9
, de twee buitenste zijn door vreugde overmand.  

Een laag hoger staan vier cherubijnen met een banderol voor zich. Tussen hen in staan de 

letters “Alfa” en “Omega”, het “Begin” en het “Einde”. Vreemd genoeg staan beide letters 

omgekeerd: het “Begin” bevindt zich boven het tafereel van het Laatste Oordeel, terwijl het 

                                                
6 H. D‟HULST, Kunstglasramen in de collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, Antwerpen, 1956, 

pp. 66 
7
 De draak staat hier symbool voor het Kwaad (cfr J.-M. GOOSSENS, Colegiale (sic) Kerk Sint-Gummarus Lier, 

Glasramen 18e (sic) en 19e eeuw. Specialisatiecursus Lierse Toeristische gids, s.n., Lier, 2001, pp. 25) 
8 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
9 Een andere theorie is dat beide engelen op de trompet des oordeels blazen (cfr J.-M. GOOSSENS, Colegiale 

(sic) Kerk Sint-Gummarus Lier, Glasramen 18e (sic) en 19e eeuw. Specialisatiecursus Lierse Toeristische gids, 

s.n., Lier, 2001, pp. 25) 
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“Einde” boven de Schepping staat. Mogelijk is dit het resultaat van een onzorgvuldige 

restauratie.
10

 Tevens staat “Omega” ondersteboven afgebeeld.
11

 

In de top van het timpaan staat de “Hand van God”, met daarachter het kruis van de 

overwinning.
12

 Twee banderoles met daarin de plaatstingdatum (1935) flankeren de Hand. 

  

                                                
10 J.-M. GOOSSENS, Colegiale (sic) Kerk Sint-Gummarus Lier, Glasramen 18e (sic) en 19e eeuw. 

Specialisatiecursus Lierse Toeristische gids, s.n., Lier, 2001, pp. 25. Echter, in de tekst van J. 

GUISSET,“Bulletin van de koninklijke musea voor kunst en geschiedenis”, 1996, nr. 67, Brussel, staan enkele 

foto‟s waarop de “Omega” nog correct is afgebeeld. Het blijft onduidelijk wanneer dit raam werd hersteld. 
11 De “Alfa” is als hoofdletter afgebeeld, dus meer dan waarschijnlijk de “Omega” ook. In deel twee wordt dit 

verder bekeken. 
12 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
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4. Atelier Dobbelaere 

a. Taferelen met betrekking op het leven van Sint-Franciscus Xaverius 

Datum: 1913 

Locatie: Sint-Sebastiaanskapel (14Z, 15Z) 

Schenkers: Eerwaarde Heer Franciscus Boon 

Foto:  Foto 4 en foto 5 

Type: Twee glasramen met telkens twee gehistorieerde lichtbanen  

Iconografie:  

    Linkse raam (14Z) (foto 4) 

1. Sint-Johannes-de-Doper (meer uitleg onder 13N) 

2. Sint-Franciscus Xaverius (1506 Ŕ 1552). Belangrijk 

missionaris in het Oosten. Hij stichtte samen met Ignatius 

van Loyola een nieuwe orde, de Sociëteit van Jezus.
13

  Op 

het glasraam toont hij zijn vlammend hart. 

Hij is de patroonheilige van de missie en werd aangeroepen 

tegen pest, hagel en storm op zee. Zijn feestdag is drie 

december.
14

 

3. De gouverneur van Indië, Martim Alfonso de Souza, hoofd 

van de vloot die Sint-Franciscus naar Indië moet brengen, 

begroet de heilige in 1541. Het is niet duidelijk wat de ware 

levensloop van Souza was. Sommige bronnen schilderen 

hem af als een zeerover, andere juichen hem toe.
15

 Samen 

zullen ze afvaren richting het Oosten aan boord van de 

Santiago. 

4. Sint-Franciscus ontscheept te Goa in 1542. Franciscus 

vertrekt naar Kaap Comorin om de daar aanwezige 

bevolking tot het christendom te bekeren. 
16

 

5. Sint-Franciscus geknield voor Sint-Ignatius van Loyola. 

Franciscus staat voor Ignatius, medestichter der Orde.  

Ignatius van Loyola (1491 Ŕ 1556) zal tot aan zijn dood de 

Orde leiden. Hij overhandigt het kruis aan Franciscus. 

                                                
13

 beter bekend onder de naam Jezuïeten 
14 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 157 – 158  
15 J. BRODRICK s.j., De heilige Franciscus Xaverius 1506 Ŕ 1552, Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, pp. 63 – 

64  
16 J. BRODRICK s.j., De heilige Franciscus Xaverius 1506 Ŕ 1552, Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, pp. 88 - 

89 
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Ignatius is patroonheilige van soldaten, kinderen en 

zwangere vrouwen. Hij werd aangeroepen tegen koorts, 

klierziekten, pest,vlooien, zielenleed, tovenarij en wolven. 

Zijn feestdag is eenendertig juli.
17

 

6. Johan III, koning van Portugal, overhandigt aan Sint-

Franciscus de bul van Paulus III, waarbij hij tot pauselijk 

legaat wordt aangesteld. De “Regimini militantis Ecclesiae” 

stelt de orde van Franciscus en Ignatius officieel in. Deze 

goedkeuring, zevenentwintig september 1540, zal Franciscus 

pas veel later bereiken. Hij bevond zich op dat moment reeds 

op missie.
18

  

Rechtse raam (15Z) (foto 5) 

1. Sint-Jozef (meer uitleg onder 12N, 11N, 10N) 

2. Sint-Theresia van Avila (1515 Ŕ 1582). Stichtte in 1562 de 

orde van ongeschoeide karmelietessen terwijl ze pleitte om 

opnieuw striktere regels na te volgen
19

. 

Ze staat hier afgebeeld met typische attributen. Een pijl 

doorboort haar hart en symboliseert zo haar vurige liefde tot 

God. De ganzeveer en boek die ze in beide handen 

vasthoudt, wijzen op haar verering als kerklerares. Ze werd 

aangeroepen tegen hartkwalen en hoofdpijn en wordt 

herdacht op vijftien oktober.
20

 

3. Sint-Franciscus overhandigt de bul van de paus aan de 

bisschop van Goa, Frey Juan de Albuquerque in 1542. 

Eenmaal op Goa aangekomen, overtuigt Franciscus de 

bisschop van zijn intenties. De bisschop ontvangt Franciscus 

met open armen en geeft hem vrijgeleide in zijn missie.
21

  

Albuquerque had in Goa een uitgebreide voorpost 

uitgebouwd met een ziekenhuis, verscheidene kerken en 

geloofshuizen en een summiere centrale administratie.
22

 

4. Sint-Franciscus sterft op het eiland Shangchuan in het zicht 

van China op drie december 1552. Franciscus stierf zonder 

laatste sacramenten en werd in ongewijde grond begraven.
23

  

                                                
17 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 37 – 38  
18 J. BRODRICK s.j., De heilige Franciscus Xaverius 1506 Ŕ 1552, Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, pp. 62 - 

53 
19 Het zogenaamde observantisme 
20

 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 73 
21 J. BRODRICK s.j., De heilige Franciscus Xaverius 1506 Ŕ 1552, Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, pp. 79 – 

80  
22 J. BRODRICK s.j., De heilige Franciscus Xaverius 1506 Ŕ 1552, Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, pp. 78 – 

79  
23 J. BRODRICK s.j., De heilige Franciscus Xaverius 1506 Ŕ 1552, Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, pp. 372 
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5. Sint-Franciscus scheept in voor Japan. Franciscus bereidde 

zich in 1549 voor op een reis naar Japan. Hoe weinig hij wist 

over deze cultuur, is bekend uit verscheidene brieven die hij 

verstuurd heeft. Desondanks zet hij vol goede moed zeil 

richting het eiland.
24

  

6. Sint-Franciscus predikt te Japan. De moeilijke taal en de 

onwilligheid bij de Japanse bevolking maakten het uiterst 

moeilijk voor Franciscus om tot hen door te dringen.
25

   

Onderaan de glasramen staan de namen van de schenkers 

vermeld, alsook de naam van de uitvoerder. 

  

                                                
24 J. BRODRICK s.j., De heilige Franciscus Xaverius 1506 Ŕ 1552, Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, pp. 237- 

250 
25 J. BRODRICK s.j., De heilige Franciscus Xaverius 1506 Ŕ 1552, Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, pp. 258 – 

319  
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5. Atelier Gust & Achille Ladon 

a. Taferelen met betrekking tot het leven van Sint-Gummarus en Lier 

Datum: 1939 

Locatie: Zuidelijke dwarsbeuk, boven portaal (4Z) 

Schenkers: Opdracht kerkraad 

Foto:  Foto 6a & 6b 

Type: Vierdelig glasraam met telkens vier lichtbanen waarvan drie gehistorieerd 

Iconografie:  

Dit glasraam is geïnspireerd op het glasraam van Elisabeth van Culemborg (1545), dat zich in 

de noordelijke dwarsbeuk bevindt. Dezelfde neo-renaissancistische inslag komt ook hier aan 

bod. 

Van boven naar beneden worden volgende elementen afgebeeld: 

Timpaan:  

Het wapenschild van keizer Karel. Hieronder zijn embleem met twee zuilen van Hercules, 

verbonden met banderollen. Het devies luidt: “Plus Ultra”. 

Vervolgens:  

Onder het timpaan bevindt zich het wapen van Brabant en vervolgens de wapenschilden van 

Lier, de stad Antwerpen, de provincie Antwerpen en tot slot Mechelen. 

Twee taferelen:   

Links wordt het wonder van de boom uitgebeeld. De legende vertelt hoe Sint-Gummarus de 

twee helften van een omgehakte boom opnieuw aan elkaar liet groeien door zijn gordel rond 

de boom te winden. Sint-Gummarus kijkt toe hoe zijn volgelingen de boom rechtop zetten en 

de riem rond binden. De boom staat onmiddellijk in volle bloei.  

Rechts toont hoe Sint-Gummarus zijn staf in de grond steekt en een bron doet ontspringen. 

Hij laaft hiermee zijn dorstige slaven die door Grimmara, de moeilijke echtgenote van Sint-

Gummarus het water werden ontzegd.
26

  

Bovenaan staat: “Anno 1939”, het jaar van plaatsing. 

Vervolgens: 

Verscheiden wapenschilden met begeleidende Latijnse tekst: het kapittel van Sint-Gummarus, 

monseigneur van Cauwenbergh, het bisdom Kamerijk, Bourgondië, kardinaal van Roey, de 

stad Lier. 

Twee taferelen: 

                                                
26 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
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Links: De erkenning van de relieken van Sint-Gummarus door Godefridus, bisschop van 

Dagno hulpbisschop van Kamerijk. Deze relieken worden tot op heden bewaard in het schrijn 

van Sint-Gummarus dat afgebeeld staat op dit tafereel. Linksachteraan staat de beeltenis van 

Sint-Gummarus. Onder dit tafereel staat het wapenschild van Karel de Stoute met daaronder 

volgende begeleidende tekst: “Heer Godefridus, bisschop van Dagno, plaatsvervanger van de 

bisschop van Kamerijk, tot wiens diocees Lier behoorde, komt aan bij de volledige relieken 

van Sint-Gummarus om ze te herkennen.”
27

 

Rechts overhandigt Pieter de Vos, deken van het kapittel, een verlucht manuscript met de 

levenswandel van Sint-Gummarus aan Margaretha van York, echtgenote van Karel de Stoute, 

hertog van Bourgondië. Onder drukke publieke belangstelling ontvangt Margaretha dit 

geschenk. Ook hier wordt het tafereel voorzien van een wapenschild, dat van Margaretha van 

York en een begeleidende tekst: “Margaretha van York, die godsvruchtig de heiligdommen 

van Sint-Gummarus bezoekt, krijgt van P. De Vos, deken van het kapittel, de prachtige 

levensbeschrijving van deze heilige overhandigd.”
28

 

Bovenaan het tafereel staat datum: “Anno 1475”, het jaar waarin beide taferelen zich hebben 

afgespeeld. 
29

 

Opvallend zijn de kleurrijke cherubijntjes de taferelen flankeren. Het kleurgebruik is zonder 

meer geïnspireerd op het glasraam van Elisabeth van Culemborg. De oorspronkelijkheid van 

dit laatste is echter moeilijk te bepalen: het werd door atelier Pluys zo grondig vervangen dat 

de authenticiteit betwistbaar is.
30

 

Sint-Gummarus (begin achtste eeuw - ± 775) wordt vaak afgebeeld in adelijke kledij, gezien 

zijn afkomst uit voorname Frankische adel. De volledige levensbeschrijving van Sint-

Gummarus zou hier teveel afwijken van het vooropgestelde doel van dit werk. Een 

uitgebreide biografie werd opgesteld door J. Meerbergen
31

 alsook T. Paaps
32

. Samengevat kan 

worden gesteld dat dit tafereel de bekendste wonderen van Sint-Gummarus afbeeldt. Tot op 

heden worden zijn gordel en enkele vermeende beenderen in het schrijn bewaard en 

aanbeden. De jaarlijkse ommegang ter ere van Sint-Gummarus is een uiting van diep geloof 

en respect voor deze heilige.
33

 Sint-Gummarus is de patroonheilige van hout-hakkers en 

houtbewerkers en werd aangeroepen bij breuken, huwelijksproblemen en door mannen met 

een problematische vrouw. Hij gaf vele doofstommen hun spraak terug.
34

 

  

                                                
27 Vertaling uit: H. D‟HULST, Kunstglasramen in de collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, 

Antwerpen, 1956, pp. 54 
28 Vertaling uit: H. D‟HULST, Kunstglasramen in de collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, 
Antwerpen, 1956, pp. 55 
29 H. LEEMANS, De Sint-Gummaruskerk te Lier, 1972, Antwerpen, de Nederlandse boekhandel, pp. 287 
30 Restauratie in 1858; H. LEEMANS, De Sint-Gummaruskerk te Lier, 1972, Antwerpen, de Nederlandse 

boekhandel, pp. 284 
31 J. MEERBERGEN, Sint-Gummarus’ leven, drukkerij Sint-Norbertus, Tongerlo, 1937 
32 T. PAAPS, “Het leven van den Heilige Gummarus”, hertaald door Hugo Neefs in 2008. Oorspronkelijke 

uitgave: Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1940.  
33 Gevierd op de eerste zondag volgend op tien oktober. 
34 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 47 
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b. De Nederdaling van de Heilige Geest 

Datum: 1941 

Locatie: Heilige Geestkapel (17Z) 

Schenkers: Opdracht kerkraad 

Foto:  Foto 7 

Type: Glasraam met zes gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie:  

Op dit glasraam zijn drie delen te onderscheiden: 

Links staat Sint-Jozef. 

Centraal het bekende thema van de Uitstorting van de Heilige Geest. Maria, de apostelen en 

volgelingen van Christus zitten samen wanneer de Heilige Geest, de witte duif, als vurige 

tongen over hen neerdaalt. Dit thema is beter bekend als Pinksteren, de dag waarop de 

apostelen naar buiten traden en vurig het geloof verkondigden.
35

 

Boven dit tafereel heeft de kunstenaar de “Annunciatie” afgebeeld. Opmerkelijk is de grisaille 

weergaven van Maria en de engel. 

Rechts reikt Sint-Carolus Borromeus de hostie aan. 

Iconografisch is dit raam een herhaling van het ontwerp van Stalins & Janssens. Echter ging 

dit verloren na beschietingen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914). Op uitdrukkelijke vraag 

van het kerkbestuur werd Gustave Ladon belast met de opdracht een nieuw raam te 

ontwerpen. De afgebeelde heiligen evenals het centrale thema werden gekozen door de 

oorspronkelijke schenkster.
36

 

De gotische uitwerking waarin deze scene plaatsvindt, is geïnspireerd op het nabijgelegen 

koordoksaal van de Sint-Gummaruskerk.
37

  

                                                
35 Handelingen 2: 1 – 13  
36 H. LEEMANS, De Sint-Gummaruskerk te Lier, 1972, Antwerpen, de Nederlandse boekhandel, pp. 273 
37 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
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c. De Aanbidding der Wijzen 

Datum: 1940 – 1942 (geplaatst in 1945) 

Locatie: Kapel van Sint-Theresia en Sint-Anna (16Z) 

Schenkers: Opdracht kerkraad 

Foto:  Foto 8 

Type: Glasraam met zes gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie: 

Net zoals het voorgaande glasraam van Gustave Ladon, bestaat ook dit werk uit drie duidelijk 

te onderscheiden delen: 

Links staat H. Joachim, vader van Maria 

Centraal wordt het thema uitgebeeld. Maria is gezeten met het Kind. Maria houdt de arm van 

het Kindje rechtop waarmee Het de Wijzen begroet. De drie Wijzen brengen hulde aan de 

Messias. In hun handen houden ze de geschenken klaar. Rechts van Maria kijkt Jozef toe op 

het gebeuren. Op de achtergrond is een landschap uitgebeeld met een middeleeuwse stad. 

Meer dan waarschijnlijk is dit de stad Lier, getuige de “peperbus”
38

 die boven Maria de stad 

domineert.  

Boven dit tafereel staat een scene uit het Oude Testament afgebeeld: Sheba knielt voor 

Salomon en brengt hem hulde. Ze biedt hem reukwaren, goud en edelstenen aan.
39

 Dit kan 

gezien worden als voorbode voor het tafereel van de “Aanbidding der Wijzen”.
40

 

Rechts staan Maria en Sint-Anna. 

In het timpaan staan verscheidene wapenschilden: bovenaan dit van de stad Lier, vervolgens 

van het markgraafschap Antwerpen en de stad Mechelen. Daaronder van het hertogdom 

Brabant en van de provincie Limburg. De ster van Betlehem wordt geflankeerd door twee 

kleurrijke engelen.  

                                                
38

 De toren van de Sint-Gummaruskerk verkreeg echter haar huidige uitzicht pas in de achttiende eeuw. Er 

bestaan geen getrouwe afbeeldingen van de kerk tijdens de middeleeuwen. De kunstenaar heeft hier meer dan 

waarschijnlijk zich de vrijheid voorgenomen de toren naar hedendaags model te schilderen (cfr: H. LEEMANS, 

De Sint-Gummaruskerk te Lier, 1972, Antwerpen, de Nederlandse boekhandel, pp. 110 - 111) 
39 1 Koningen 10: 1 – 13   
40 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 



21 

 

6. Atelier Joseph Osterrath sr. & jr. 

a. Taferelen met betrekking tot de verering van het Heilige Hart 

Datum: 1891 - 1895 

Locatie: Heilig Hartkapel (15N, 14N, 13N) 

Schenkers: F. Van Brandt, Adela Dens, August van Mol, Catharina Caluwaert, J.B.S. 

Jongers, Constant van Mol 

Foto:  Foto 9a & 9b, foto 10a & 10b, foto 11a & 11b 

Type: Drie glasramen met telkens twee gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie:  

    Linkse raam (15N) (Foto 9a & 9b) 

1. Sint-Franciscus Xaverius (meer uitleg onder 14Z en 15Z). 

Sint-Adela. Op het glasraam staat zij afgebeeld met kroon en 

scepter. Dit doet vermoeden dat de dochter van Willem de 

Veroveraar getoond wordt. Na de dood van haar man, 

schonk ze haar bezittingen weg en trad toe tot het klooster 

van Marcigny-les-Nonnains. Er bestaat echter nog een 

andere Adela, de dochter van koning Dagobert II. Zij was 

toegetreden tot de orde der benedictinessen en zal later aan 

het hoofd staan van een abdij nabij Trier. 
41

 

2. Sint-Mathilde. Opnieuw is het niet duidelijk welke Mathilde 

hier afgebeeld is. Ze staat in vorstelijk gewaad, dus kan 

gedacht worden aan Mathildis van Duitsland, de moeder van 

keizer Otto I. Zij leefde van ca. 895 tot ca. 968. Ze stierf in 

het klooster van Quedlinburg, alwaar ze als benedectines 

was toegetreden. Haar feestdag is veertien maart.
42

 

Sint-Alfonsus Maria de Liguori (1696 Ŕ 1787). Voor zijn 

priesterwijding was hij advocaat. Echter na verlies in een 

belangrijk proces besloot hij tot een ommekeer en richtte 

zich op missionering. Hiertoe stichtte hij de orde der 

redemptoristen. Hij schreef enkele werken met betrekking op 

moraal, zoals “Theologia Moralis”, waarmee hij beroemd 

werd. 
43

 In 1839 werd hij heilig verklaard. 

Hij is de patroonheilige van biechtvaders en theologen. Zijn 

feestdag is een augustus.
44

 

                                                
41 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
42 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 28 
43 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
44 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 192 – 193  
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Sint-Lodewijk (1214 Ŕ 1270). Koning van Frankrijk als 

Lodewijk IX. Bekend zijn vooral zijn realisaties in Parijs: de 

universiteit van de Sorbonne en de Sainte-Chapelle als 

reliekschrijn.
45

 Op het glasraam houdt hij een kussen vast 

met daarop de beroemde doornenkroon, in zijn andere hand 

een scepter. Hij stierf aan de pest onderweg de zevende 

kruistocht. 

Lodewijk is patroonheilige van metselaars, kappers, 

hoefsmeden, behangers, bakkers, boekbinders, 

boekdrukkers, vissers, wevers, kleermakers, timmerlui en 

pelgrims. Hij stichtte verscheidene ziekenhuizen en werd 

daarom aangeroepen in de strijd tegen blindheid, oorziekten 

en de pest. Zijn feestdag is vijfentwintig augustus. 
46

  

3. De geboorte van Christus. 
47

 

4. Doop in de Jordaan.
48

 

5. Christus toont Zijn hart. Centraal staat Christus, omringd 

met vier engelen. Mogelijk betreft het hier de verschijning 

aan Margaretha Maria Alacoque, maar zij staat niet 

afgebeeld.
49

 

6. Maria Magdalena aan de voeten van Christus. Maria 

Magdalena wast de voeten van Christus met kostbare olie, 

waarna ze Zijn voeten met haar haar droogt.
50

 

 

De tekst onderaan het raam is: “S.Cordi Jesu in memoriam 

F. van Brandt & A. Dens hanc posuit fenestram eorum filii 

et filiae 1894”. Vertaald staat er: “ter vrome nagedachtenis 

van F. VAN BRANDT en A. DENS, plaatsten hun zonen en 

dochter(s) dit glasraam over het Heilige Hart van Jezus in 

1894,”.
51

  

Middelste raam (14N) (Foto 10a & 10b) 

1. Sint-Petrus en Sint-Paulus. Petrus houdt de sleutels van 

de stad en het rijk in zijn handen. Paulus houdt een boek 

en zwaard vast, als verwijzing naar zijn onthoofding. 

Paulus was aanvankelijk een fel christenvervolger, maar 

bekeerde zich. Hij is patroonheilige van theologen, 

wevers, doven, touwslagers, wapensmeden en 

                                                
45 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
46 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 60 
47

 Lucas 2: 5 – 7  
48 Lucas 3: 21 – 22  
49 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
50 Johannes 12: 1 – 8  
51 Henri d‟Hulst geeft een foutieve vertaling. H. D‟HULST, Kunstglasramen in de collegiale kerk van Sint-

Gummarus te Lier, De Vlijt, Antwerpen, 1956, pp. 40 
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mandenmakers en werd aangeroepen tegen slangenbeten, 

hagel en onweer op zee. Zijn feestdag is negentwintig 

juni. 
52

 

Petrus en Paulus staan samen afgebeeld omdat ze 

voorvechters van het christelijk geloof waren
53

, maar ook 

omdat ze volgens de legende beiden op hetzelfde tijdstip 

vermoord werden
54

. 

2. Sint-Augustinus. (meer uitleg onder 24Z). 

Sint-Catharina. Afgebeeld als koningsdochter, houdt ze 

twee typische kenmerken in haar handen: een rad waarop 

ze door keizer Maxentius gefolterd werd. Het rad brak 

echter dankzij tussenkomst van een engel. Vastberaden 

haar te doden, omwille van haar bekering tot het 

christendom, werd ze door hem onthoofd met een 

zwaard. 
55

 

Catharina is patrones van leraars, leerlingen, filosofen, 

theologen, advocaten, boekdrukkers, wagenmakers, 

pottenbakkers en molenaars. Ze werd aangeroepen tegen 

hoofd- en tongpijn, migraine, zweren en huidziekten. 

Haar feestdag is vijfentwintig november.
56

 

3. Instelling van het Heilig Sacrament.
57

 

4. De doodstrijd in het Hof van Olijven.
58

 

5. De kruisdragende Christus ontmoet zijn moeder. 

Christus ontmoet Maria op zijn weg naar de Golgotha en 

tracht haar te troosten. 

6. Christus wordt met de lans doorstoken.
59

  

 

Rechtse raam (13N) (foto 11a & 11b) 

1. Sint-Joris. Georgius van Cappadocië staat afgebeeld als 

Romeins soldaat. Hij diende in het leger en werd onthoofd 

omwille van zijn geloofskeuze.
60

 Onder zijn voeten ligt de 

draak die hij doorboort. Deze legende vertelt dat Georgius de 

opoffering van een koningsdochter voorkwam door het beest 

                                                
52 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 297 – 298  
53 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
54 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 297 – 298 
55

 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
56 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 213 – 214  
57 Matteüs 26: 26 – 30  
58 Matteüs 26: 36 – 46  
59 Johannes 19: 34  
60 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
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dodelijk te verwonden. De draak staat echter ook symbool 

voor satan en aldus de overwinning op hem.
61

  

Hij is de patroonheilige van ridders, soldaten, ruiters, 

paardenfokkers, scouts, blikmakers, smeden en zadelmakers. 

Hij werd aangeroepen in de strijd tegen slangenbeten, 

huidziekten bij paarden, pest, syfilis, lepra, jicht en 

oorziekten. Zijn feestdag is drieëntwintig april. 
62

 

Johannes-de-Doper. Hij is de wegbereider van Christus. Zijn 

naam is daarom ook Prodomos (= Voorloper).
63

 Hij kondigt 

de komst van Christus aan en roept op tot boetedoening. 

Velen bekeren zich. Ook Christus laat zich door hem 

dopen.
64

 

Hij zal onthoofd worden door Herodes, op vraag van diens 

stiefdochter Salomé.  

Hij houdt een kruisstaf vast. Normaliter bevat de banderol de 

tekst: “Ecce Agnus Dei”, echter hier ontbreekt de tekst. 

Johannes is de patroonheilige van leerlooiers, kleermakers, 

bontwerkers, gevangen en terdoodveroordeelden. Hij werd 

aangeroepen tegen koorts, rugpijn, kinderziekten, 

lawaaierige kinderen, epilepsie en hoofdpijn. Zijn feestdag is 

vierentwintig juni.
65

 

2. Sint-Constantinus (280 Ŕ 337). Constantijn de Grote is beter 

bekend als eerste christelijke keizer. Na zijn overwinning op 

keizer Maxentius op de Milvische brug
66

 zag hij de 

verschijning van een kruis met de woorden: “In hoc signo 

vinces (in dit teken zal je overwinnen)”
67

. Daarop gaf 

Constantijn de christenen vrijheid van geloof. Dit kruis met 

tekst staat afgebeeld in zijn linkerhand. In zijn andere hand 

houdt hij een zwaard vast en op zijn hoofd bevindt zich de 

laurierkrans. Dankzij hem werd Jeruzalem een belangrijke 

religieuze stad en een waar pelgrimsoord. 

Constantijn is de patroonheilige van schatzoekers. Zijn 

feestdag is eenentwintig mei of achttien augustus.
68

  

Sint-Gummarus. Patroonheilige van de stad Lier (meer uitleg 

onder 4Z). 

3. Christus van het kruis genomen ligt in de schoot van Maria. 

Deze afbeelding is beter bekend onder de benaming “piëta”. 

                                                
61 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 64 
62 Ibid., pp. 64 
63

 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 169 
64 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
65 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 169 - 170 
66 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
67 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 148 
68 Ibid, pp. 148 
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Opmerkelijk in deze weergave is het proportieverschil tussen 

Maria en haar Zoon: Zij is duidelijk groter dan Hem 

afgebeeld. 

4. De Verrijzenis van Christus.
69

 

5. Sint-Thomas legt zijn hand in de wonde van Christus’ hart. 
70

 

6. De verschijning van het Heilig Hart aan Sint-Margaretha-

Maria Alacoque. Geboren in 1647. Zij trad in bij de orde der 

visitandinnen waar ze verschillende verschijningen kreeg. 

Het is dankzij haar dat de verering van het Heilig Hart een 

grote vlucht genomen heeft. 
71

 In 1686 zal het eerste feest er 

ere van het H. Hart plaatsvinden. 
72

  

In 1690 overlijdt ze. Pas in 1920 wordt ze heilig verklaard en 

in 1929 wordt het feest van het H. Hart officieel ingesteld.
73

 

 

Onderaan op de banderol van het middelste en linkse raam 

staat vertaald: “Constant van Mol schonk deze vensters over 

het allerheiligste Hart van de Heer Jesus Christus ter vrome 

nagedachtenis van zijn ouders A. Van Mol en C. Caluwaerts 

en (zijn) broer Joris en ook (zijn) oom J.B.S. Jongers in 

1894.”
74

 

 

 

b. Taferelen uit het leven van Sint-Antonius van Padua 

Datum: 1899 

Locatie: Sint-Antoniuskapel (11Z, 12Z, 13Z) 

Schenkers: Anonieme schenking 

Foto:  Foto 12a & 12b, foto 13a & 13b, foto 14a & 14b 

Type: Drie glasramen met telkens twee gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie:  

                                                
69 Johannes 20: 1 – 10  
70 Johannes 20: 24 – 31  
71

 D‟HULST H., Kunstglasramen in de collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, Antwerpen, 1956, 

pp. 41 
72 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
73 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
74 Henri d‟Hulst geeft hier een foute vertaling. Zie verder onder 3.1.4. D‟HULST H., Kunstglasramen in de 

collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, Antwerpen, 1956, pp. 41  
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    Linkse raam (11Z) (foto 12a & 12b) 

1. Sint-Augustinus. (meer uitleg onder 24Z) 

2. Sint-Franciscus van Assisi (1181 Ŕ 1226). Afkomsting uit 

een bemiddelde omgeving, kwam hij tot inkeer en ging al 

predikend rond. Op deze tochten werd hij omgeven door 

volgelingen, die samen met hem aan de oorsprong van de 

franciscanerorde zullen staan, waarin armoede vooraan staat. 

Hier staat hij afgebeeld terwijl hij de stigmata ontvangt die 

als stralen uit het kruis op hem afschieten. Op die manier 

vereenzelvigt hij zich met Christus. 

Franciscus is patroonheilige van de armen, blinden, 

gevangen, lakenhandelaars, wevers, kooplieden, kleermakers 

en werd aangeroepen tegen hoofdpijn en pest. Zijn feestdag 

is vier oktober
75

. 

3. Schipbreuk te Messina. Antonius trok naar Marokko om 

deze gebieden te bekeren. Net aangekomen werd hij ziek en 

besliste terug te keren. Het schip strandde echter te Messina 

(Sicilië). Antonius werd uit liefdadigheid opgenomen in een 

klooster van waaruit hij zijn bekering en toespraken startte.
76

 

4. Wonderbare toespraak te Forli. Op een bijeenkomst van 

priesterkandidaten durfde niemand het woord te nemen. 

Antonius werd gevraagd en betrad, hoewel weigerachtig, het 

spreekgestoelte.
77

 Na deze vurige toespraak over de 

waardigheid en grootsheid van het priesterschap werd 

Antonius overladen met lof en bijval. Onmiddellijk erkende 

men zijn intellect en verstand van het Heilige Schrift. 
78

  

5. Sint-Antonius predikt voor paus Gregorius IX. Nieuwsgierig 

naar zijn kunnen, werd Antonius uitgenodigd bij paus 

Gregorius IX. Antonius sprak hem begeesterd toe waarop hij 

na zijn toespraak bij de paus geroepen werd. Deze 

overlaadde hem met lof (“Gebruik je gave enkel in dienst 

van God”) en zegende hem.
79

 

6. Sint-Antonius predikt voor Ezzelino. Na een mislukte poging 

om Riccardo, hoofd van de katholieke orde te Padua, uit de 

handen van Ezzelino te krijgen, trachtte Antonius hem via 

                                                
75 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 229 - 230 
76 W. ZAAL, Alle heiligen, heiligenkalender voor Nederland en Vlaanderen, Elmar, Rijswijk, 1998, pp. 203 – 

204 
77

 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
78 A. BUCKINX-LUCKX, Levend doorheen alle tijden, biografie van Antonius van Padua, De Vlijt, Antwerpen, 

1979,  pp. 142 - 145 
79 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 & A. 

BUCKINX-LUCKX, Levend doorheen alle tijden, biografie van Antonius van Padua, De Vlijt, Antwerpen, 

1979,  pp. 197 
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rede te overtuigen. Ezzelino weigerde echter en Antonius 

moest teleurgesteld terugkeren.
80

  

Ezzelino was in de dertiende eeuw een gevreesd tiran en 

werd door paus Innocentius IV in de ban van de kerk 

gedaan.
81

  

Middelste raam (12Z) (Foto 13a & 13b) 

1. Sint-Catharina (meer uitleg onder 14N) 

2. Sint-Theresia van Avila (meer uitleg onder 15Z) 

3. Sint-Antonius ziet de ziel van een minderbroeder ten Hemel 

stijgen.  

4. Sint-Antonius predikt voor de vissen. Op dit glasraam staat 

het eerder vermelde sermoen afgebeeld. Antonius trachtte de 

ketters te Rimini te bekeren. Ze weigerden echter halsstarrig 

naar hem te luisteren, waarop Antonius naar de zee trok en 

de vissen toespreekt.
82

 Volgens de legende zwommen de 

kleine vissen vooraan, de grote achteraan.
83

  

5. De ketter Aleardino bekeert zich. De protestant Aleardino 

weigerde de wonderen van Antonius te geloven. Om zijn 

woorden kracht bij te zetten, zou hij een glas op de grond 

smijten met de belofte zich te bekeren indien de steen en niet 

het glas zou breken. De steen brak terwijl het glas 

ongeschonden bleef. Daarop bekeerde Aleardino zich.
84

  

6. Het kindje Christus verschijnt aan Sint-Antonius. De graaf 

Tiso, die Antonius op het einde van zijn leven onderdak 

verleende, zag mysterieus licht uit de kamer van Antonius 

schijnen. Uit angst voor brand ging hij kijken en opende de 

deur. Tot zijn grote verbazing zag hij een kind op de arm van 

Antonius die het omhelst. 
85

Deze afbeelding keert vaak terug 

in de symboliek van Antonius.
86

 

 

 

 

 

                                                
80 A. BUCKINX-LUCKX, Levend doorheen alle tijden, biografie van Antonius van Padua, De Vlijt, Antwerpen, 

1979,  pp. 197 
81 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
82

 J. KELLER, Miracles of Saint-Anthony of Padua, s.l., 1899, pp. 13 
83 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
84 J. KELLER, Miracles of Saint-Anthony of Padua, s.l., 1899, pp. 74 
85 A. BUCKINX-LUCKX, Levend doorheen alle tijden, biografie van Antonius van Padua, De Vlijt, Antwerpen, 

1979,  pp. 221 – 222  
86 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 44 
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Rechtse raam (13Z) (Foto 14a & 14b) 

1. Sint-Constantinus (meer uitleg onder 13N) 

2. Sint-Lodewijk. (meer uitleg onder 15N) 

3. Sint-Antonius aanbidt de hostie door een muur die opengaat. 

4. Het overlijden van Sint-Antonius wordt door de kinderen 

voorspeld. Zonder dat iemand het nieuws te Padua verspreid 

had, begonnen de kinderen rond te lopen, te huilen en 

roepen: “De heilige is dood, Sint-Antonius is dood!”. 
87

 

5. De dood van Sint-Antonius. In 1231 ging de gezondheid van 

Antonius sterk achteruit. Zijn laatste wens was om 

teruggebracht te worden naar Padua (hij was op dat moment 

buiten de stad, te Camposampiero). Enkele minderbroeders 

gaven gevolg aan zijn wens. Onderweg te Arcella voelde 

Antonius echter dat zijn laatste uur geslagen heeft en zei “Ik 

zie de Heer”, waarop hij stierf. 
88

 

6. Sint-Bonaventura toont de gave tong van Sint-Antonius 32 

jaar na diens dood. In deze tijd was de kerk ter ere van 

Antonius voltooid. Bonaventura werd uitgenodigd om de 

berging van het lichaam te begeleiden. Bij het openen van de 

kist, ontdekte men slechts beenderen maar tevens de niet 

vergane tong van Antonius. Daarop werd de tong in een 

schrijn geplaatst die tot op heden bewaard wordt.
89

  

 

  

                                                
87 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008; C.M. 

ANTONY., Saint Anthony of Padua, the miracle worker (1195 Ŕ 1231), Longmans Green & co, London, 1911, 

pp. 91 – 92    
88 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008; C.M. 

ANTONY., Saint Anthony of Padua, the miracle worker (1195 Ŕ 1231), Longmans Green & co, London, 1911, 

pp. 88 – 91   
89 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008; J. 

KELLER, Miracles of Saint-Anthony of Padua, s.l., 1899, pp. 61 - 62 
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7. Atelier Stalins & Janssens 

a. De Bergrede 

Datum: 1900 - 1902 

Locatie: Noordelijke zijbeuk, naast Doopkapel (21N) 

Schenkers: Familie Noteleirs 

Foto:  Foto 15 

Type:  Glasraam met vijf gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie:  

Centraal staat Christus die in een typische preekhouding de toehoorders onderwijst. Christus 

onderricht hen de acht zaligheden.
90

 Links staat Franciscus van Sales, rechts Maria met Kind, 

beiden in een nis afgebeeld. 

Onderaan staan drie wapenschilden. Van links naar rechts: het wapenschild van de stad 

Antwerpen, het wapenschild van het kerkkapittel en een wapenschild met de Belgische 

Leeuw. Onder de schilden staat de naam van de schenker, de familie Noteleirs. 

Franciscus van Sales werd geboren in 1567. Hij was kerkleraar en bisschop van Geneve. Hij 

stichtte de orde der visitandinnen met Sint-Johanna van Chantal (meer over haar onder 

10N).
91

 Tijdens de Contrareformatie was hij zich bewust van de noodzakelijke hervormingen 

die de Kerk moest ondergaan.
92

 Hij wordt hier afgebeeld in een predikende houding met een 

boek in de andere hand. Hij is de patroonheilige van schrijvers, uitgevers en journalisten. 

Bekend zijn zijn teksten “Theotimus” en “Philothea”. Franciscus overleed op 1622 en werd 

in 1665 heilig verklaard. Zijn feestdag is vierentwintig januari.
93

 

 

  

                                                
90 Matteüs 5: 1 – 12; Lucas 6: 20 – 23  
91 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 86 
92 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
93 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 86 
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b. Taferelen uit het leven van Maria 

Datum: 1884 - 1907 

Locatie: Onze-Lieve-Vrouwekapel (19N, 18N) 

Schenkers: Carola Berckmans-vanden Brande, Theresia vanden Brande, Julia de Ceuleneer, 

Ludovicus van der Wee. 

Foto:  Foto 16a & 16b, foto 17a & 17b 

Type: Twee glasramen met telkens twee gehistorieerde lichtbanen 

Opmerking bij de iconografie: Dit raam is chronologisch opgevat. Deze volgorde begint 

linksonderaan, van onder naar boven en vervolgens van boven naar beneden. 

Iconografie:  

Linkse raam (Verschillende taferelen zijn reeds eerder aan bod 

gekomen en worden om die reden hier niet meer herhaald) 

(19N) 

1. De geboorte van Maria. In de evangelieën bestaan geen 

verwijzingen naar deze gebeurtenis. Echter is de viering 

ervan zeer oud.  

Deze feestdag wordt gevierd op acht september.
94

 

2. De opdracht van Maria in de tempel.  

Feestdag wordt gevierd op eenentwintig november.
95

 

3. Het verblijf van Maria in de tempel.  

4. Het huwelijk van Maria met Jozef. 
96

 

5. De boodschap van de Engel Gabriël. 
97

  

Feestdag op vijfentwintig maart.
98

 

6. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria wordt begroet en 

gezegend door Elisabeth, moeder van Johannes de Doper.
99

 

Feestdag op twee juli.
100

 

7. De geboorte van Christus.
101

 

8. De opdracht van Christus in de tempel.
102

  

                                                
94 H. D‟HULST, Kunstglasramen in de collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, Antwerpen, 1956, 

pp. 38 
95 Ibid., pp. 38 
96 Matteüs 1: 24. 
97 Lucas 1: 26 – 38. 
98 H. D‟HULST, Kunstglasramen in de collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, Antwerpen, 1956, 

pp. 38 
99 Lucas 1: 39 – 56  
100 H. D‟HULST, Kunstglasramen in de collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, Antwerpen, 1956, 

pp. 38 
101 Lucas 2: 1 – 7  
102 Lucas 2: 22 – 40  
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Rechtse raam (ook op dit glasraam zijn reeds eerder behandelde 

thema’s afgebeeld. Om herhaling te vermijden, worden deze niet 

opnieuw besproken) (18N) 

1. De vlucht naar Egypte.
103

 

2. Het leven te Nazareth.
104

 

3. Christus teruggevonden in de tempel. Christus blijft achter in 

de tempel te Jeruzalem. Pas na drie dagen vinden zijn ouders 

hem terug. 
105

 

4. De bruiloft te Kana.
106

 

5. Moeder Maria onder het kruis samen met de apostel 

Johannes. Maria staat afgebeeld als treurende Moeder 

(Mater Dolorosa) terwijl ze getroost wordt door Johannes, de 

latere evangelist.
107

 

6. De nederdaling van de Heilige Geest.
108

  

7. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. Maria is omgeven door een 

hemelse gloed die als zonnestralen achter haar oplichten. 

8. De kroning van Maria.  

Onderaan beide glasramen staan engelen afgebeeld met 

wapenschilden. Daarin staan de namen van de schenkers.. 

Boven de rechtse engelen worden de namen van de 

kunstenaars vermeld. 

 

 

  

                                                
103 Matteüs 2: 13 – 18  
104

 Matteüs 2: 22 – 23  
105 Lucas 2: 41 – 52  
106 Johannes 2: 1 – 12  
107 H. D‟HULST, Kunstglasramen in de collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, Antwerpen, 1956, 

pp. 38 
108 Handelingen 2: 1 – 12  
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8. Atelier Arthur Verhaegen & Jean-Baptiste Bethune 

a. Westerse Kerkvaders 

Datum: 1875 

Locatie: Westportaal, zuidkant (24Z) 

Schenkers: Legaat van weduwe Cornelis-Jespers Schaffens ter nagedachtenis van haar 

echtgenoot 

Foto:  Foto 18 

Type: Vier gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie: van links naar rechts: 

- Sint-Augustinus (354 – 430). Hij staat hier afgebeeld als bisschop. In zijn hand houdt 

hij een brandend hart vast, dat doorboord is met twee pijlen. De basis hiervoor ligt in 

zijn “Confessiones”, waarin hij op zoek gaat naar de kernwaarden van het geloof:  

Gij hebt ons hart met uw liefde getroffen en zoals pijlen die ons hart vastzetten, dragen 

wij uw woorden in ons. 

In 384 wordt hij samen met zijn kind gedoopt door zijn leermeester, Ambrosius en in 

394 wordt hij tot bisschop gewijd van Hippo. Tot op heden oefenen zijn geschriften 

grote invloed uit op het religieuze leven, waarvan zijn Confessiones en de Civitate Dei, 

de bekendste zijn.
109

 

Augustinus is de beschermer van boekbinders, boekhandelaren, drukkers en 

augustijner-monniken. Zijn feestdag wordt gevierd op achtentwintig augustus.
 110

 

- Sint-Hiëronymus (347 -419). Hier afgebeeld als kardinaal, wat echter niet met de 

realiteit overeenstemt. Hij is immers nooit tot kardinaal benoemd geweest. Vaak wordt 

hij vergezeld van een leeuw, maar op deze afbeelding echter niet. Het grootste deel 

van zijn leven verbleef hij te Betlehem, waar hij zich intensief op bijbelse teksten 

richtte en van vertalingen voorzag. De schedel die hij in zijn hand houdt, symboliseert 

zijn ascetische levenswijze.
111

 

 

Hiëronymus is de patroonheilige van studenten, theologen, leraars, bibiliothecarissen, 

correctors en vertalers. Ook werd hij aangeroepen voor oogziekten. Zijn feestdag viert 

men op dertig september.
112

 

 

                                                
109 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
110 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 95 
111 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
112 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 174 - 175 
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- Sint-Gregorius (ca 540 – 604). Hij wordt afgebeeld met pauselijke gewaden. Op zijn 

hoofd staat een tiara. In zijn linkerhand houdt hij een boek vast. De duif symboliseert 

de Heilige Geest en fluistert hem de woorden van God in.  Zijn pontificaat (590 – 604) 

was van groot belang in de verspreiding van het christelijk geloof.
113

 

 

Gregorius is de patroon van musici en koorzangers (het gregoriaans gezang vindt haar 

oorsprong bij hem), alsook leraars, geleerden en steenhouwers. Hij leed aan jicht en 

werd hiertegen dan ook aangeroepen. Tenslotte diende hij tot bescherming tegen de 

pest en een plotse dood. Zijn feestdag is drie september.
114

 

 

- Sint-Ambrosius (339 – 397). Voorgesteld als bisschop, houdt hij een geselroede in zijn 

rechterhand en een bijenkorf in zijn linkerhand. Met zijn geselroede worden twee 

dingen bedoeld. Enerzijds de strenge vervolging van het arianisme uit Milaan en 

anderzijds zijn vlijmscherpe woorden waarmee hij quasi striemend sprak. De bijenkorf 

gaat terug op de legende dat na zijn geboorte bijen honing in zijn mond lieten vallen 

(andere bronnen melden dat bijen uit zijn mond vlogen)
115

. Hij was echter ook een 

begenadigd spreker (“Hij kon honingzoet spreken”) en was hiermee een rechtstreekse 

invloed op de bekering van Sint-Ambrosius.
116

 

 

Hij is de patroonheilige van huisvrouwen, veiligheidspersoneel en de politie. Hij staat 

ook als schutspatroon voor de stad Milaan. Zijn feestdag is zeven december.
117

 

  

  

                                                
113 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
114 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 70 – 71  
115 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 31 
116 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
117 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 31 
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b. Oosterse Kerkvaders 

Datum: 1878 

Locatie: Westportaal, noordkant (22N) 

Schenkers: Legaat van weduwe Cornelis-Jespers Schaffens ter nagedachtenis van haar 

echtgenoot 

Foto:  Foto 19 

Type: Vier gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie:  van links naar rechts: 

- Sint-Gregorius van Nazianze de Jongere (ca. 330 – ca. 390). Hij staat afgebeeld als 

Griekse kerkvader, echter zonder mijter. Hier wordt hij afgebeeld als jonge man. Dit 

in tegenstelling tot zijn vader, Gregorius van Nazianze de Oudere, die vaak als oude 

man wordt geportreteerd. In zijn rechterhand houdt hij een ganzenveer vast. Het 

attribuut in zijn linkerhand is niet onmiddellijk duidelijk. Het zou kunnen gaan om een 

inktpot. Zijn vriend, Basilius de Grote, zal hem in 372 tot bisschop benoemen. Later 

zal Gregorius nog aangeduid worden als pontifex van Constantinopel, een taak die hij 

slechts korte tijd zal uitvoeren.
118

 

 

Hij is de patroon van dichters (zelf schreef hij ondermeer verscheidene redevoeringen 

en hymnes). Hij wordt aangeroepen voor de vruchtbaarheid van de akkergronden te 

bespoedigen. Zijn feestdag is twee januari.
119

 

 

- Sint-Athanasius de Grote (ca 296 – 373). Hier wordt hij afgebeeld als bisschop met 

staf in de ene hand en een visserssloep in de andere. De sloep verwijst naar zijn 

verbanning (hij werd tot vijfmaal verbannen) door de arianen via een vlucht over de 

Nijl. Vanaf 328 was hij patriarch van Alexandrië. 
120

 

Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de leer van Maria als Moeder Gods 

alsook de leer over de Heilige Drievuldigheid. Men beschouwde hem als “de 

steunpilaar van de Kerk” (en zal daarom soms met een pilaar afgebeeld worden, hier 

echter niet). 

 

Hij wordt aanbeden tegen hoofdpijn en migraine. Volgens de legende zou hij hiervan 

een vrouw genezen hebben. Zijn feestdag wordt herdacht op twee mei.
121

 

 

- Sint-Johannes Chrysostomos (ca. 345 – 407). Hij is afgebeeld als bisschop, gekleed in 

een typisch Griekse kazuifel. In zijn rechterarm leunt een staf, de vingers opgeheven 

en zijn linkerhand houdt een boek vast. Hij was vooral beroemd omwille van zijn 

                                                
118 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
119 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 32 
120 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
121 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 28 – 29  
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welsprekendheid, wat nog steeds af te leiden valt uit zijn benaming: Chrystomos 

betekent immers Guldenmond. Soms wordt hij afgebeeld met een bijenkorf. Ook dit 

verwijst naar zijn woorden die zoet als honing waren.  Hij was patriarch van 

Constantinopel en werd op het einde van zijn leven verbannen naar Comana, alwaar 

hij drie jaar later stierf.
122

 

 

Hij wordt ieder jaar gevierd door de laatste-jaars van het secundaire onderwijs. Zelf 

was hij opgeleid in wijsbegeerte en welsprekendheid. Sint-Chrysostomos wordt 

aangeroepen in de strijd tegen epilepsie. Tenslotte is hij ook schutspatroon van imkers. 

Zijn feestdag is dertien september.
123

 

 

- Sint-Basilius de Grote (ca. 330 – 379). Ook hij wordt afgebeeld in bisschoppelijk 

gewaad. Hij houdt een ganzenveer en een boek vast, als symbool voor de verscheidene 

geschriften die hij publiceerde. Op zijn rechterarm rust een duif, als symbool voor de 

Heilige Geest. Hij schreef na zijn verbanning naar Pontus, nabij de Zwarte Zee, samen 

met Sint-Gregorius van Nazianze een kloosterregel voor de Oosterse Kerk. In 370 

werd hij aartsbisschop te Caesarea benoemd.
124

  

 

Basilius geldt als de grote theoloog van de Heilige Geest. Zijn feestdag wordt gevierd 

op twee januari, net zoals zijn vriend Gregorius.
125

 

 

  

                                                
122 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
123 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 242 – 243  
124 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
125 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 70 
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c. Taferelen met betrekking tot de Heilige Eucharistie 

Datum: 1880 

Locatie: Heilige Sacramentskapel (9N, 6, 7Z) 

Schenkers: August Cools, ter nagedachtenis van zijn vrouw Maria van den Brande 

Foto:  Foto 20a & 20b, foto 21a & 21b, foto 22a & 22b 

Type: Drie glasramen met telkens twee gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie:  

Linkse raam (9N) (foto 20a & 20b) 

1. Sint-Carolus Borromeus. Geboren in 1538 aan het Lagio 

Maggiore en werd vooral bekend voor zijn strijd tegen de 

Reformatie. Hij schreef verschillende werken, waaronder de 

eerste catechismus. Zijn populariteit groeide enorm met zijn 

inzet tijdens de pestepidemie te Milaan in 1576. Hij stierf in 

1584. 

Hij staat afgebeeld terwijl hij de hostie uitdeelt aan de 

pestlijders. Hij is patroonheilige van de bibliotheken en 

priesterseminaries. Reden hiertoe is de oprichting van 

studentenhuizen om bevolking te onderwijzen. Zijn feestdag 

is vier november.
126

 

2. Sint-Ferdinandus. Geboren in 1199 en overleden op 1252. 

Hij was een belangrijk figuur tijdens de Reconquista. Hij 

stichtte tevens de universiteit van Salamanca en gaf opdracht 

tot de bouw van de kathedraal van Burgos. Onder zijn 

bewind als koning van Castilië en Leon leefden moren, 

christenen en joden vreedzaam naast elkaar. 

Ferdinandus is patroonheilige van de armen, gevangen, 

ingenieurs en machinisten. Zijn feestdag wordt gevierd op 

dertig mei.
127

 

3. De offers van Kaïn en Abel. Zij worden vereerd als de zonen 

van Adam en Eva. Kaïn was landbouwer, Abel een 

veeherder. De offers van Abel werden gewaardeerd door 

God, terwijl deze van Kaïn geen genade kregen. Hierop 

ontstak hij in woede en vermoordde zijn broer Abel.  

Typologie:
128

 “De offers van Kaïn en Abel” symboliseert 

verschillende elementen uit het leven van Jezus. Abel was 

                                                
126 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 260 
127 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 246 
128 Een typologie is een handeling uit het Oude Testament en die een voorafspiegeling inhoudt van het leven van 

Jezus Christus. 
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een schaapherder en zijn offer een lam uit de kudde. Jezus, 

als Herder van het volk, als Lam Gods, offerde zijn eigen 

leven voor de mensheid. De moord van Kaïn op Abel kan 

worden gezien als de joden die de Christus ter dood 

veroordelen. 
129

 

Abel is een van de schutspatronen van de stervenden. Hij 

wordt gevierd op negen december.
130

 

4. Jozef wordt door zijn broeders verkocht. Jozef is een van de 

vier aartsvaders. Hij werd door zijn broers verkocht aan een 

karavaan Ismaëlieten. Zo kwam hij terecht bij Potifar door 

wiens vrouw hij werd verleid. Jozef weerstond haar echter. 

Deze levensweg staat symbool voor het latere leven van 

Christus. Hij voorspelde de komst van zeven vette en zeven 

magere jaren. 

Typologie: Jozef staat symbool voor Jezus: verraden door 

zijn eigen volk. De weerstand aan de verleiding is Jezus‟ 

afzet van de joodse synagoge en haar valse leer en goden.
131

  

Jozef wordt herdacht op elf december.
132

 

5. Het offer van Noach. Een van de bekendste figuren uit het 

Oude Testament. Noach kreeg van God de opdracht een 

schip te bouwen. De mensheid moest immers gestraft 

worden voor haar zondig gedrag. Daarop liet God de wereld 

overstromen tijdens een veertig dagen durende storm, de 

Zondvloed. Nadat zijn schip was vastgelopen op de berg 

Ararat, liet hij een duif los die terugkwam met een olijftakje. 

Zo wist Noach dat er bewoonbaar land in de buurt was. Het 

schip is een metafoor voor de christelijke kerk. Het water 

waarop het bleef drijven, is het water van het doopsel, ter 

vergeving van de zonden. 

Typologie: de ark is symbool voor het kruis dat later door 

Jezus wordt hernomen. Acht overleven de vloed, acht is het 

nummer van de  heropstanding en het eeuwige leven.
133

 

Noach is de patroonheilige van scheepsbouwers en 

wijngaardeniers. Zijn feestdag is tien november.
134

 

6. Manna in de woestijn. Dit wonderbaarlijke voedsel werd 

door God aan de Israëlieten gegeven tijdens de tocht door de 

woestijn naar het Beloofde Land.  

                                                
129

 B. VAN VOSSEL, “Oud-testamentische christologische typologieën”, uit: “Geloof en Leven”, nr.3, 2006 
130 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 195 – 196  
131 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
132 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 226 
133 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
134 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 241 
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Typologie: Manna kreeg later ook de betekenis als 

veruitwendiging van de Heilige Geest en werd op die manier 

in de Eucharistie geplaatst.
135

 

7. Abraham offert Isaak. God gelastte Abraham een offer te 

brengen ter Zijner eer.  

Typologie: De afbeelding van Isaak met brandhout wordt 

later geïnterpreteerd als de lijdende Christus en de 

Passietocht met het kruishout. Het bokje dat Abraham slacht 

in de plaats van Isaak wordt ook in dit licht begrepen: het 

offer symboliseert de kruisdood en de doornenstruik is een 

verwijzing naar de doornenkroon.
136

 

8. Het offer van Melchisedech. Melchisedech was koning en 

priester van Jeruzalem. Een thematiek die ook wordt 

toegepast op Christus.  

Typologie: Bij zijn ontmoeting met Abraham, offert hij 

brood en wijn, een duidelijke relatie met het Laatste 

Avondmaal. In die hoedanigheid zal hij als voorafbeelding 

gelden voor Christus. 

Zijn feestdag is vijfentwintig maart.
137

 

 

Onder het raam staat: “Piae memoriae Francisci Cools qui 

Domini Augusti Philippi decessit Lyrae 4 jan 1892”
138

 

 

    Middelste raam (6) (foto 21a & 21b) 

1. Sint-Augustinus. Deze kerkvader staat reeds vermeld bij het 

glasraam van de vier Westelijke Kerkvaders. 

2. Onze-Lieve-Vrouw. Moeder Gods en een van de 

belangrijkste devotionele figuren. Ook in de glasramen van 

de Sint-Gummaruskerk zien we dit beeld naar voren komen: 

zowel middeleeuwse als neogotische glasramen tonen haar 

beeltenis.  

Haar feestdag wordt op verschillende tijdstippen gevierd. De 

bekendste is echter vijftien augustus, de datum waarop haar 

Ten-Hemel-Opneming gevierd wordt. 

3. Bruiloft te Kana. Deze locatie is vooral bekend omwille van 

het mirakel waarbij Christus water in wijn veranderde. De 

exacte betekenis van dit verhaal is niet duidelijk. Volgens 

sommigen is dit een allegorie op de uitspraak: “Na regen 

komt zonneschijn”. De wijn is dan de goede tijd waarover 

                                                
135 Exodus 16: 12 – 16; Johannes 6: 31 – 35; Hebreeën 9: 4  
136 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 263 – 264  
137 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 50 - 51 
138 De vertaling van deze banderollen was niet altijd duidelijk en wordt in deel twee verder onderzocht. 
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gesproken wordt. Een andere interpretatie is dat de wijn de 

komst van Christus voorstelt
139

. 

4. Het Laatste Avondmaal. De avond voor zijn lijden en dood. 

Jezus breekt hier het brood en deelt de wijn met zijn 

apostelen. Zo richt hij de Eucharistie in als moment van 

viering en gedenking.  

Let op de kat vooraan afgebeeld: ze staat afgebeeld naast 

Judas, die een geldbuidel vasthoudt en staat symbool voor 

zijn verraderlijk karakter. 

5. De verheerlijking van Christus op de berg Tabor. Volgens 

de bijbel veranderde Christus op de berg Tabor van gedaante 

en werd vergezeld van Mozes en Elia. Zijn apostelen Petrus, 

Jakobus en Johannes waren sprakeloos. Na deze 

Transfiguratie zei Jezus dat ze dit aan niemand mochten 

vertellen tot Hij uit de dood zou opstaan
140

. 

6. De zijde van Christus wordt doorstoken. Een Romeins 

soldaat doorsteekt de rechterzijde van Christus. Uit de 

gapende wonde vloeien bloed en water, symbolen voor de 

Eucharistie en het Doopsel.
141

 

7. De Broodvermenigvuldiging. Tevens bekend onder de titel: 

“Het wonder van de vijf vissen en twee broden”. Aan het 

meer van Galilei gaf Christus met dit wonder voedsel aan 

een enorme mensenmassa. Dit mirakel wordt aanzien als een 

voorafbeelding van het Laatste Avondmaal. 

8. Christus verschijnt aan de apostelen. Na zijn Heropstanding 

vertoont de herrezen Christus zichzelf aan zijn apostelen. Hij 

zegent ze, wenst ze de vrede toe en toont hierop zijn 

wonden. 

 

Onder het raam staat: “Piæ memoriæ uxoris suæ Mariæ van 

den Brande mortuæ in Lyra VII Augti MDCCCLXXVII. 

Hanc fenestram posuit. D. Aug. Cools A° Dni. 

MDCCCLXXX.” 

 

Vertaald betekent dit: “De heer August Cools liet in 1880 dit 

glasraam plaatsen tot vrome nagedachtenis van zijn vrouw 

Maria van den Brande, overleden te Lier op zeven augustus 

1877.” 

 

 

 

                                                
139 MAYS James L. (ed.), Harper's Bible Commentary, Harper &Row, San Francisco, 1988, pp. 1044-1068 
140 Marcus 9: 2-13 
141 Johannes 19: 34 
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Rechtse raam (7Z) (foto 22a & 22b) 

1. Sint-Isabella en Sint-Stephanie. Isabella is een andere naam 

voor Elisabeth van Hongarije (1207 – 1231). Zij werd reeds 

eerder behandeld onder 16N. 

Naast haar staat Stephana Quinzani (1457 – 1530). Trad in 

bij de derde-ordedominicaners en werd later eerste abdis van 

het klooster te San Paolo, dat ze zelf stichtte. Ze kreeg de 

stigmata en gedurende de laatste veertig jaar van haar leven 

verkreeg ze iedere vrijdag een extase waarin ze het Lijden 

van Christus herbeleefde. Het kruis in haar handen 

symboliseert haar grote devotie. Zij wordt herdacht op twee 

januari.
142

 

2. Heilige Delphina (1283 Ŕ 1360).  Haar naam was Delphina 

van Signes. Reeds op twaalfjarige leeftijd werd ze 

uitgehuwelijkt aan Eleazar van Sabran, tien jaar op dat 

moment. Ze beloofden elkaar geheelonthouding tijdens het 

huwelijk. Beiden traden ze toe in de orde van Franciscus van 

Assisi. Na de dood van Eleazar ging ze op stap doorheen de 

straten van Apt waar ze haar bezittingen uitdeelde aan de 

minderbegoedigden. Zo wordt ze dan ook voorgesteld: met 

haar beurs in de hand.  

Ze zou kankergezwellen en zweren kunnen genezen zonder 

enig litteken. Haar feestdag is zevenentwintig september.
143

 

3. Christus als tuinman verschijnt aan Maria Magdalena. 

Christus toont zich na Zijn Heropstanding aan Maria 

Magdalena. Zij herkent Hem echter in eerste instantie niet en 

vergist Hem met een tuinman. Nadat Hij zich openbaar 

gemaakt heeft, verkondigt Maria Zijn Herrijzenis aan de 

apostelen.
144

 

Maria Magdalena is de patrones van boetelingen, dolende 

vrouwen, drogisten, hoveniers, kuipers, loodgieters en nog 

andere beroepen. Zij werd aangeroepen tegen pest, wratten, 

zweren en insectenplagen. Haar feestdag is tweeëntwintig 

juli. 

4. Onze-Heer-Hemelvaart. Op de derde dag na Pasen stijgt 

Christus op om plaats te nemen aan de rechterzijde van God. 

                                                
142 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2004, pp. 208 - 209 
143 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 23 
144 Johannes 20: 11 - 18 
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5. Christus verschijnt aan de Emmaüsgangers. Na Zijn 

Heropstanding ontmoet Christus twee leerlingen. Zij 

herkennen Hem pas na het breken van het brood en Zijn 

zegening. 
145

 

6. De nederdaling van de Heilige Geest. Als “tongen van vuur” 

verspreidt de Heilige Geest zich onder de apostelen. Dit kan 

begrepen worden als de start van de verspreiding van het 

geloof. 
146

 

7. Christus toont zijn wonden aan de ongelovige Thomas. Na 

zijn Heropstanding toont Hij de wonden aan Thomas. Hierop 

sprak Christus: “Gelukkig zij die zonder gezien te hebben 

toch tot geloof komen”. 
147

 

Thomas is de schutspatroon van timmerlui, steenkappers, 

landmeters, architecten en theologen. Hij werd aangeroepen 

tegen ongelovigheid, rugpijn en blindheid. Zijn feestdag is 

op drie juli.
148

 

8. Verheerlijking van het Allerheiligste Sacrament. Op de 

avond voor zijn Lijden stelde Christus de Eucharistie in door 

de breking van het brood en het schenken van de wijn. 

 

Onderaan dit raam staat: “pii liberi Maria Augustus Isabella 

Stephaniaque Ferdinandus Carolus Deplhina has fenestras 

posuerunt.”
149

 

 

 

  

                                                
145 Lucas 24: 13 - 35 
146 Handelingen 2: 1 - 13 
147 Johannes 20: 24 - 29 
148 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 281 
149 Ook deze vertaling wordt in deel twee verder behandeld. 
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d. Taferelen uit het leven van Sint-Jozef 

Datum: 1880 

Locatie: Sint-Jozefskapel (12N, 11N, 10N) 

Schenkers: Mevrouw Hellemans-Mannekens, weduwe van Frans Hellemans, voormalig 

voorzitter van de kerkfabriek. 

Foto:  Foto 23a & 23b, foto 24a & 24b, foto 25a & 25b 

Type: Drie glasramen met telkens twee gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie:      

Linkse raam (12N) (Foto 23a & 23b) 

1. Onze-Lieve-Vrouw. 

2. Sint-Henricus (973 Ŕ 1024). Keizer van het Heilig Roomse 

Rijk. Zijn vrouw was Sint-Cunegundes van Luxemburg 

(patrones van belasterden, kinderen en zwangere 

vrouwen)
150

.  Volgens de legende leden ze een 

jozefshuwelijk
151

. Ze stichtten het bisdom Bamberg in de 

strijd ter verspreiding van het katholieke geloof.  

Hij is schutspatroon van de kerkbouwers, daarom houdt hij 

ook een kerk onder zijn arm. De scepter verwijst naar zijn 

koninklijke rol.  Zijn feestdag wordt gevierd op dertien juli. 

3. Het huwelijk van Maria en Jozef.
152

 

4. De aanbidding der herders. De herders werden bezocht door 

een engel die hen de geboorte van de Messias aankondigde. 

Daarop haastten ze zich richting Betlehem om het Wonder 

met eigen ogen te aanschouwen.
153

 

5. Een engel licht Jozef in over het mysterie van de 

menswording. In een droom vertelt een engel aan Jozef dat 

Maria zwanger is. Het kind zal Jezus heten. 
154

 

6. De geboorte van Jezus. Jezus wordt geboren op vijfentwintig 

december te Betlehem in een stal, nadat in de herberg geen 

plaats was voor Jozef en Maria. Een heldere ster licht boven 

hen op.
155

  

7. Jozef en Maria op weg naar Betlehem. Jozef en Maria 

begeven zich richting Betlehem voor de volkstelling.
156

   

                                                
150 Id., pp. 211 
151

 Een jozefshuwelijk is een huwelijk zonder kinderen en enige seksuele omgang 
152 Matteüs 1: 18 - 19 
153 Lucas 2: 8 - 20 
154 Matteüs 1: 20 - 25 
155 Lucas 2: 6 - 7 
156 Lucas 2: 1 - 5 
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8. Jozef en Maria vinden geen plaats in de herberg. Jozef en de 

hoogzwangere Maria vinden geen plaats in de herberg. Ze 

bevalt daarop in een nabijgelegen stal.
157

 

 

Onderaan het raam staat volgende tekst: “Hanc fenestram 

posuit Maria Henrica Mannekens, vidua  Francisci 

Hellemans. Anno Domini MDCCCLXXXIII”.
158

 

Middelste raam (11N) (foto 24a & 24b) 

1. Sint-Franciscus van Assisi krijgt de stigmata  

2.  Sint-Eugenius. Het is niet duidelijk om welke Eugenius het 

gaat. De staf die hij vasthoudt is aartsbisschoppelijk. Het 

attribuut dat hij in zijn rechterhand vasthoudt, kan mogelijk 

een knots zijn. Indien zo, beeldt dit raam Eugenius van 

Toledo (600 – 657) uit, die op brutale manier vermoord 

werd. Andere bronnen vermelden een palmtak, als symbool 

van martelaarsschap.
159

 Ook dit zou dan een verwijzing 

kunnen zijn naar zijn martelaarsdood. 

Eugenius van Toledo is een schutspatroon van molenaars en 

wordt herdacht op dertien november.
160

 

Mogelijk wordt ook Eugenius van Carthago afgebeeld. 

Echter zijn zijn attributen een ganzenveer en een boek.
161

 

3. De Besnijdenis. Conform de joodse wetten werd ook 

Christus besneden.
162

 

4. Het verblijf te Nazareth. De woonplaats van de jonge 

Christus. Hij staat dan ook afgebeeld als een kind.
163

 

5. De Aanbidding der drie koningen. Christus wordt bezocht 

door drie “wijzen”. Zij bieden hem wierook, mirre en goud 

aan.
 164

 Opmerkelijk is dat Balthazar hier blank is, hoewel hij 

volgens de overlevering uit Ethiopië afkomstig was. 

6. De vlucht naar Egypte. Uit angst voor de wraak van Herodes 

vluchten Jozef en Maria naar Egypte.
165

 

7. De opdracht van Christus in de tempel. Simeon openbaart de 

ware toedracht van Christus aan Jozef en Maria.
166

  

                                                
157 Lucas 2: 7 
158 S.n., Graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen dl.7: Lier, Buschmann, Antwerpen, pp. 34  
159 J.-M. GOOSSENS, Colegiale (sic) Kerk Sint-Gummarus Lier, Glasramen 18e (sic) en 19e eeuw. 

Specialisatiecursus Lierse Toeristische gids, s.n., Lier, 2001, pp. 15 
160 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 170 
161

 J. CLAES, e.a., Sanctorum, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 80 
162 Lucas 2: 22 – 24. 
163 Lucas 2: 39 – 40, 50 – 51. 
164 Matteüs 2: 1 – 12. 
165 Matteüs 2: 13 – 15.  
166 Lucas 2: 22 – 40. 
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Onderaan het raam stond volgende tekst: “Piæ memoriæ 

Francisci  Helemans Consilii fabricæ Praesidis † VII Martis 

MDCCCLXXXI et filiæ ejus LUDOVICAE † VI Augusti 

MDCCCLXXVII”. 
167

 

Tegenwoordig staat er: “Piæ memoriæ Francisci  Helemans 

Consilii fabricæ Praesidis † VII Martis MDCCCLXXXI et filiæ 

ejus” en “Door den oorlog verwoest door J&H Hellemans in 

MDCCCCXXVIII hersteld”. 

  Rechtse raam (10N) (foto 25a & 25b) 

1. Sint-Florentius (7
e
 eeuw - 693). Hij bouwde het klooster 

Niederhaslach in de Elzas en stond aan het begin van het 

Sint-Thomasklooster te Straatsburg. Hij staat afgebeeld als 

bisschop van Straatsburg. Achter hem is een beer afgebeeld, 

die volgens de legende over zijn schapenkudde waakte.
168

 

2. Sint-Aloysius van Gonzaga (1568 Ŕ 1591).Omwille van zijn 

jonge dood (veroorzaakt door besmetting met de pest), 

wordt hij als jeugdige man afgebeeld. In zijn rechterhand 

houdt hij een kruis vast, in het linker een lelie. Hij staat 

gekleed in een superplie
169

. 

Hij is de schutspatroon van de studerende jeugd en wordt 

aangeroepen tegen de pest en oogziekten. Zijn feestdag is 

eenentwintig juni.
170

 

3. Sint-Jozef, patroon van België. In zijn hand houdt hij een 

wapenschild vast met de Belgische leeuw. 

4. Sint-Jozef, patroon van de Heilige Kerk. In zijn hand houdt 

hij de Sint-Pietersbasiliek vast. 

5. Sint-Jozef in zijn werkhuis. Jozef bevindt zich aan een 

werkbank. Christus maakt met een handboor een gat in een 

kruis. Maria is bezig met spinnen. 

6. De dood van Sint-Jozef. Hij overlijdt in de aanwezigheid van 

vrouw en kind. Bovenaan verschijnt de Duif begeleid door 

de hand van God.  

7. Terugkeer naar Nazareth. Lucas vermeldt tweemaal deze 

terugkeer. Dit glasraam verbeeldt, gezien de oudere leeftijd 

van Christus, de terugkeer nadat Jozef en Maria hem in de 

tempel, die ook op de achtergrond afgebeeld staat, 

terugvinden.
171

 

                                                
167 S.n., Graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen dl.7: Lier, Buschmann, Antwerpen, pp. 34 
168 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 55 
169 Een superplie is een traditioneel wit linnen hemd dat tot aan de knieën reikt. 
170 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 232 
171 Lucas 2: 51 – 52. 
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8. Christus in de tempel. Hij wordt voorgesteld aan een 

hogepriester in de tempel. 

Onderaan het raam stond volgende tekst: “Hanc fenestram 

dederunt FRANCISCUS nec non CAROLUS et EUGENIUS 

HELLEMANS fratres, Anno Domini MDCCCLXXXIV”. 
172

 

Tegenwoordig staat er: “Verwoest in 1914, hersteld in 1928 tot 

gedachtenis van Frans Hellemans voor zijn vrouw en kinderen”. 

 

  

                                                
172 S.n., Graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen dl.7: Lier, Buschmann, Antwerpen, pp. 34 
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e. Taferelen uit het leven van Jezus en Maria 

Datum: 1886-1893 

Locatie: Sint-Rochuskapel (8Z, 9Z, 10Z) 

Schenkers: Johanna Sels 

Foto:  Foto 26a & 26b, foto 27a & 27b, foto 28a & 28b 

Type: Drie glasramen met telkens twee gehistorieerde lichtbanen 

Iconografie:  

Linkse raam (8Z) (Foto 26a & 26b) 

1. Sint-Jozef. In zijn linkerhand houdt hij een meetlat vast, als 

symbool voor zijn timmermansschap. De lelie in zijn 

rechterhand verwijst naar zuiverheid.  

2. Sint-Michael. De aartsengel Michael in strijd met de draak 

die aan zijn voeten ligt.
173

 

Michael is de schutspatroon van ijkers, gewichtenmakers, 

apothekers, kooplieden, soldaten, politie, militaire politie en 

nog anderen.  Hij werd aangeroepen tijdens onweer ter 

bescherming. Zijn feestdag is negenentwintig september.
174

 

3.  Heilige Anna met Maria. Anna wijst naar het Heilige Schrift 

dat Maria in haar handen houdt en dat een groot deel van 

haar opvoeding uitmaakte. 

Zij is de patrones van weduwen, kleermakers en 

huisvrouwen. Zij werd aanbeden tegen bedwateren, een 

moeilijke verwachting, een pijnlijke bevalling, borst-, buik- 

en hoofdpijn, koorts, pest, zweren, kiespijn en uitslag. Haar 

feestdag is zesentwintig juli.
175

 

4. Doop in de Jordaan. Johannes doopt Jezus waarop Hij zich 

openbaart.
176

 

5. Boodschap van de Engel aan Maria. De aartsengel Gabriël 

kondigt de geboorte van Christus aan. We zien de duif die op 

Maria schijnt.
177

 

6. De wonderbare visvangt. Christus verschijnt opnieuw aan de 

apostelen. Hun net zit vol vis die ze gevangen hebben door 

toedoen van Christus. Hij is hier afgebeeld terwijl hij in de 

                                                
173 Openbaring 12: 7 – 9. 
174 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 79 
175 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 188 - 189 
176 Matteüs 3: 13 – 17. 
177 Lucas 1: 26 – 38. 
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sloep zit. Volgens Johannes stond Hij echter langs de 

oever.
178

 

7. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth, zuster van 

Maria en moeder van Johannes de Doper is geknield voor 

Maria. Op de achtergrond staat Zacharias, die verstomd werd 

door de Engel nadat hij twijfelde aan Zijn profetie.
179

 

De drie rode bollen op de voorgrond duiden mogelijk op de 

legende dat zijn bloed, nadat hij door Herodes was 

vermoord, onuitwisbare plekken achterliet in de tempel.  

Hij wordt aangeroepen tegen bloedingen, Elisabeth is de 

schutspatroon van houtzagers. Beiden worden herdacht op 

vijf november.
180

 

8. Christus met Maria en Martha. Maria zit geknield voor 

Christus terwijl Martha zich met het huishoudelijke werk 

bezighoudt. 
181

 

Als dusdanig is ze patrones van koks, wasvrouwen, 

diensboden, herbergiers en hotelhouders. Ze wordt gevierd 

op negenentwintig juli.
182

 

 

Onderaan het raam staat volgende tekst: “Dono dedit Joanna 

Sels. Anno Domini MDCCCXCIII”. 

 

Middelste raam (9Z) (foto 27a & 27b) 

1. Sint-Theresia van Avila (meer uitleg onder 15Z) 

2. Sint-Antonius van Padua (1195 Ŕ 1231). Hij was een 

volgeling van Fransiscus van Assisi. Reeds in 1232 werd hij 

heilig verklaard omwille van de talrijke wonderen die hij 

tijdens zijn leven verrichtte. Hij schreef een sermoen voor de 

vissen in de geest van de werken van Franciscus.
183

 In 

navolging van de traditie staat hij ook hier afgebeeld als 

jongeman zonder baard in typische kledij. Hij houdt een 

boek vast waarop Christus staat. Het boek was hem ontstolen 

maar door wroeging van de dief teruggebracht. Het kindje 

gaat terug op de legende dat graaf Tiso hem zag met 

Christus op de arm. 

Antonius is de patroon van reizigers, bakkers, pottenbakkers, 

geliefden, paarden en ezels. Hij werd aangeroepen tegen 

onvruchtbaarheid, koorts, pest en ook het opnieuw vinden 

                                                
178 Johannes 21: 1 – 14. 
179

 Lucas 1: 5 - 23 
180 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 292 - 293 
181 Lucas 10: 38 – 42. 
182 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 66 
183 s.n., Vermaerd door mirakelen en toeloop des volks. Over heiligen, hun attributen en andere christelijke 

symbolen, Bestendige deputatie van de provincie raad van O-VL, 2002, pp 38 
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van verloren voorwerpen (cfr. de legende van het boek). Zijn 

feestdag is dertien juni.
184

 

3. De opwekking van Lazarus. Boven de figuren staat de tekst 

“Surge Lazarus”, wat betekent: “Lazarus, sta op”. Lazarus 

was een vriend van Christus en broer van Maria en Martha 

(zie linkse raam, nr. 8).  

Hij is de patroon van slagers, doodgravers, ziekenverplegers 

en ziekenhuizen. Ook wordt hij aangeroepen in de strijd 

tegen huidziekten en melaatsheid. Zijn feestdag is op 

zeventien december.
185

 

4. De doornenkroning. Christus wordt bespot en krijgt een 

kroon van doornen opgezet.
186

 

5. Christus in het hof van Olijven. Christus overhandigt een 

beker aan de Engel. Voor hem liggen Petrus, Jacobus en 

Johannes te slapen.
187

 

6. De kruisdraging. Christus houdt het kruis vast terwijl 

Monica een doek op Zijn gelaat houdt om het bloed en zweet 

af te drogen. Zijn afdruk staat op het doek. 
188

   

7. De geseling van Christus. Christus wordt gemarteld voor 

Zijn kruistocht. 
189

 

8. De kruisiging van Christus. De vier engelen hebben elk een 

attribuut vast dat in verband staat met dit tafereel: een kelk, 

een gesel, een lans en een stok met spons.
190

 

Onderaan het raam staat volgende tekst: “DONO dedit 

Joanna Sels, anno domini MDCCCLXXXVI”. 

Rechtse raam (10Z) (foto 28a & 28b) 

1. Sint-Coleta (1381 Ŕ 1447). Ze trad toe tot de orde van 

clarissen waar ze grondige hervormingen doorvoerde. Ze 

stichtte zeventien kloosters waarvan de nonnen coletinnen of 

“arme klaren” genoemd werden. Haar kledij is gebaseerd op 

deze van Franciscus van Assisi. Ze beschouwde zichzelf dan 

ook als zijn “geestelijke zuster”. 
191

 In haar linkerhand houdt 

ze een lam vast, in de rechter een abdissenstaf. 

                                                
184 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 44 
185 J. CLAES, e.a., Sancti, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 109 – 110 
186 Marcus 15: 16 – 20. 
187

 Marcus 14: 32 – 42  
188 Lucas 23: 26 – 32. Het verhaal van Veronica komt uit een apocriefe tekst. 
189 Matteüs 27: 28 – 31  
190 Matteüs 27: 35 – 44  
191 s.n., Vermaerd door mirakelen en toeloop des volks. Over heiligen, hun attributen en andere christelijke 

symbolen, Bestendige deputatie van de provincie raad van O-VL, 2002, pp 47 
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Ze is de beschermheilige van timmerlieden en maagden. Ze 

werd aangeroepen tegen hoofdpijn, onvruchtbaarheid, 

oogziekten en tot een voorspoedige zwangerschap en 

bevalling. Op zes maart wordt ze herdacht.
192

 

2. Sint-Johanna van Chantal (1572 Ŕ 1641). Afkomstig uit 

adelijke kringen, ontmoette ze na de dood van haar man 

Fransiscus van Sales. Begeesterd door deze ontmoeting 

stichtte ze de orde der Visitatie. Zij hielden zich bezig met 

de opvoeding van jonge meisjes en de zorg voor armen. In 

haar hand houdt ze een boek met de kloosterregel van haar 

orde. Ze draagt tevens een abdissenkruis rond de hals. 

Ze wordt aangeroepen voor een voorspoedige bevalling. 

Haar feestdag is twaalf december.
193

 

3. De kruisafneming. Christus wordt door Jozef van Arimatea 

van het kruis gehaald.
194

 

4. De dood van Maria. De bijbel geeft geen vermelding van 

deze gebeurtenis. Pas met het concilie van Efeze (431) krijgt 

deze verering vastere vorm met een ontluikende 

Mariadevotie. 

5. De verrijzenis van Christus. Christus staat op uit de dood 

bijgestaan door twee engelen. Vooraan slapen de 

wachtposten die Pilatus bij het graf geplaatst had.
195

 

6. Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Maria wordt in de hemel 

opgenomen om plaats te nemen naast God en Christus. Pas 

in 1950 zal Pius XII deze gebeurtenissen als dogma 

afkondigen. 

7. Petrus ontvangt de sleutels van de hemel. Petrus wordt 

aangesteld als de rots waarop de Kerk gebouwd zal worden. 
196

 

8. De Kroning van Maria. Maria wordt gekroond als Moeder 

Gods. Boven haar vliegt de Duif. Samen met 4. en 6. maakt 

deze voorstelling deel uit van het drieluik: “het sterfbed, de 

ten-hemel-opneming en de kroning in de hemel”.  

 

Onderaan het raam staat volgende tekst: “Dono dedit Joanna 

Sels, anno domini MDCCCLXXXVI”. 

  

                                                
192 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 168 
193 J. CLAES, e.a., Sanctus, Davidsfonds, Leuven, 2002, pp. 96 
194 Matteüs 27: 57 – 61 
195 Johannes 20: 1 – 10; Matteüs 27: 62 – 66  
196 Matteüs 16: 18 – 19  
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Deel 2. Artistieke invulling 

Zo goed als alle negentiende- en twintigste-eeuwse ramen van de Sint-Gummaruskerk 

kaderen binnen een neogotisch idioom. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze 

strekking hebben hun afdruk nagelaten in de kerk. In dit deel wordt in eerste instantie gekeken 

naar de ontwikkeling van de neogotiek. Vervolgens worden chronologisch de ateliers in een 

ruimer kerkelijk kader verweven: enerzijds wordt gekeken in welke mate de ontwerpen hun 

eigen tijd weerspiegelen, anderzijds hoe de ateliers zich naar buiten toe profileren en in welke 

mate schenkers inspraak in de ontwerpen hadden. Deze inpassing in een eigentijds kader moet 

toelaten een brug te slaan naar het laatste deel over het belang van schenkers en 

opdrachtgevers. 

2.1  Neogotiek: een maatschappelijke geschiedenis 
De negentiende eeuw is een eeuw van extremen, zonder twijfel. Ook in België was deze 

situatie zichtbaar: een groeiend nationalisme (met explosie in 1830) ging gepaard met de 

zoektocht naar een eigen identiteit.
197

 Niet zozeer de academische, dan wel de Sint-Lucas 

neogotiek zal haar sporen nalaten in de glasramen van de Sint-Gummaruskerk: kunstenaars 

zoals Artur Verhaegen, Florent-Prosper Colpaert, Henri Dobbelaere, Joseph Osterrath en Gust 

Ladon werden allen onderricht in de visie van Jean-Baptiste Bethune.  

De Belgische neogotiek is, zoals vermeld, kind van twee tradities: enerzijds een academische 

inslag en anderzijds volgt zij nauw het spoor van de Sint-Lucasscholen. De eerste wortels van 

de Belgische neogotiek zijn terug te vinden in een strak academisch keurslijf. Ze ontsprong uit 

een zoektocht naar maatschappelijke samenhang tussen katholieken en liberalen.
198

 Iets wat 

na de onafhankelijkheid van 1830 meer dan noodzakelijk was.  

Aanvankelijk zocht België naar een bevestiging van haar jonge identiteit. Geworteld in een 

roes van romantiek zocht ze haar toevlucht in de glorieperiode van onze gewesten: de 

middeleeuwen.
199

 De burger als vrij mens werd een ideaal. De positie van Frankrijk als 

dominante entiteit verzwakte ten voordele van voornamelijk Engeland en Duitsland.
200

 

Nieuwe theorieën en geschriften overspoelden de jonge staat. Een uitgedacht programma van 

monumenten, kunstcollecties en musea, publicaties en gehistorieerde afbeeldingen werd 

ontwikkeld.
201

 Na de nederlaag van Napoleon was een frisse wind meer dan welkom: het 

classicisme werd achter gelaten en de hernieuwde interesse voor “romantisch goticisme” kon 
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beginnen. De eerste stappen in de richting van deze neogotiek waren vrij oppervlakkig. 

Kunstenaars en architecten zochten vooral inspiratie in uiterlijke vormelementen zonder 

daarbij dieper in te gaan op de achterliggende gedachten. Deze neogotiek zou uiteindelijk 

“troubadoursstijl” gaan heten: klassieke decors versierd met gotische elementen.
202

 Gretig 

aangegrepen door de gegoede klasse, zou deze stijl langzamerhand aan haar opmars beginnen. 

Te midden van de nieuwe, industriële stad verschenen kleine decoratieve elementen. Later 

zouden ganse huizen en gebouwen in neogotische stijl opgetrokken worden.
203

 

Samen met deze opbloei, groeide ook de drang naar onderbouwing en wetenschappelijke 

studie. De oprichting van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
204

 in 1835 door 

Leopold I getuigde van een grote interesse in haar eigen patrimonium, ook vanuit de 

allerhoogste kringen. A.G.B. Schayes plaatste in 1841 België op een koppositie wat betreft 

gotische authenticiteit.
205

 De “kathedraalstijl” brak nu volledig door: het gebruik van 

pinakels, rondbogen en overige gotische stijlelementen zorgden voor een opzettelijk mystieke 

sfeer.
206

 De academies draaiden op volle toeren en, misschien wat tegenstrijdig, de Kerk zag 

haar kans schoon haar macht opnieuw uit te breiden. De keerzijde van de industriële 

ontwikkelingen wogen immers langzamerhand door op de maatschappij. Honger en onlusten 

onder de werkende bevolking dreef hen weg van de burgerij. Pius IX veroordeelde dit 

ongebreidelde liberalisme en ijverde voor een stabiele houvast, die de Kerk was.
207

 Omstreeks 

1850 ontstonden twee kampen, elk met een eigen artistieke stijl: het neoclassicisme en de 

neogotiek. De neogotische aanhang zag haar heil in twee figuren: Augustus W.N. Pugin en 

Eugène E. Viollet-le-Duc. Opmerkelijk genoeg hadden beiden een eigen interpretatie voor het 

gebruik van neogotiek. Pugin greep neogotiek aan als “a true principle of christian 

architecture”, zoals ook zijn beroemde werk heet.
208

 Neogotiek werd met andere woorden 

een levensprincipe en niet zozeer een architecturale stijl, iets wat de Sint-Lucasgilde dankbaar 

zal overnemen. Viollet-le-Duc was echter van andere mening. Hij poneerde de middeleeuwen 

als maatschappelijk ideaal. Volgens hem bood de neogotiek een antwoord op de moeilijke 

sociale vraagstukken.
209

 Anti-katholieke milieus zullen gretig gebruik maken van zijn 

geschriften.
210
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De laatste fase in de neogotische periode liep tot aan de vooravond van Wereldoorlog I. In 

België zou deze hoofdzakelijk gekenmerkt worden door de doorbraak van Pugin
211

, de 

opkomst van de kring rond Bethune en de school van Sint-Lucas. De woelige periode en 

sociale hypocrisie werden ten top gedreven en barstten uiteindelijk los in de schoolstrijd van 

1879 – 1884.
212

 Een katholieke regering volgde de liberale gezagsperiode van Frère-Orban op 

en een relatieve rust keerde terug. België zag de invoering van het algemeen stemrecht in 

1893 en paus Leo XIII reageerde met zijn Rerum Novarum, die het lot van de arbeidersklasse 

moest aankaarten.
213

 Leo XIII fulmineerde hoofdzakelijk tegen het opkomend kapitalisme en 

trachtte antwoorden op sociale problemen voorop te stellen. De strijd tegen de liberalen stond 

niet langer centraal. De Belgische regering moest vooral het sociale luik adequaat trachtten op 

te lossen. 
214

 De abrupte onderbreking van 1914 – 1918 betekende in grote mate het einde van 

de neogotiek, die reeds vanaf het einde van de negentiende eeuw langzamerhand haar greep 

op de maatschappij zag ontglippen. 
215

 Kunst kreeg nieuwe impulsen onder het symbolisme 

en impressionisme en stilaan begonnen de eerste tekenen van art nouveau door te breken. 

Toch zou nog tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw de neogotiek haar uitlopers 

kennen. In de Sint-Gummaruskerk is Gust Ladon hiervan het voorbeeld bij uitstek. 

 

2.1.1 Ultramontanisme en Sint-Lucas-neogotiek 

De grondwet van 1831 voorzag veel vrijheden. Zowel liberalen als katholieken stonden aan 

de basis en streefden naar vooruitgang op vlak van godsdienst en onderwijs. 
216

 Maar de 

vrijheid op vereniging zal de Kerk de nodige slagkracht geven om zich opnieuw te profileren. 

Dankzij dit recht kon ze zich onttrekken aan overheidscontrole.
217

 Een enorme bloei van 

nieuwe inschrijvingen, parochies, seminaries en religieuze instellingen allerlei was het gevolg. 

De Kerk kon, grondwettelijk gesteund, de greep op het onderwijs versterken.
218

 De 

samenwerking tussen liberalen en katholieken, zo succesvol tijdens de Belgische revolutie 

van 1830, brokkelde stilaan af en grote scheuren ontstonden tussen beide instellingen. De 

steden kreunden onder sociale problematiek en de opstand van Parijs in 1848 drukte de 

negentiende-eeuwse mens (en dan vooral de gegoede burger) met de neus op de feiten: de 

maatschappij en dan vooral de drang naar kapitalistische hebzucht stond op het punt uiteen te 
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vallen. De conservatieve katholieken maakten hier dankbaar gebruik van om een grootschalig 

programma van armenzorg op te zetten. 
219

 

Het ultramontanisme vond zo een ideale voedingsbodem. Aangezet door deze sociale 

omwentelingen, zag de kring van uiterst conservatieve maar vooral gegoede burgers, de kans 

zichzelf als helende kracht voor de maatschappij op te werpen.
220

 Via een uitgebreid 

programma van fondsen en comités trachtte men zo de lagere klasse te bereiken en te 

mobiliseren in haar klerikale strijd. Het besef dat de liberale partij dankzij haar overwinning 

in 1848 een grote mobilisatie op gang had gebracht, zowel in de steden als op het platteland, 

rustte als een vloek op de katholieke partij.
221

  

De concrete politieke ontwikkelingen zouden ons in het kader van dit onderzoek te ver 

afleiden. Doch mag gesteld worden dat de politiek zeker niet ten dienste stond van de 

ultramontanisten. Als reactie hierop kunnen enkele belangrijke mijlpalen opgesteld worden:
222

 

- De oprichting van de Sint-Lucasschool 

- Het Congres van Mechelen 

- De oprichting van de Sint-Lucas- en Sint-Thomasgilde 

2.1.1.1 De school van Sint-Lucas 

In december 1862 werd broeder Marès-Joseph aangesteld aan het hoofd van een tekenklas, 

die opgericht was door Florimond Dullaert.
223

 Zowel zondagslessen als avondlessen zorgden 

voor onderricht in tekenkunst. Met geduldige doorzettingskracht slaagde Marès erin het 

tekenklasje om te vormen tot een antwoord op het meer utilitaire academisch tekenonderwijs. 

Dankzij steun van Bethune kon deze groei zich doorzetten. In 1866 was het Sint-

Vicentiusgenootschap zich meer dan bewust van het potentieel dat achter deze klas school en 

besloot Bethune en de Hemptinne
224

 mee op te nemen in het bestuur en veranderde de naam 

in Sint-Lucasschool.
225
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Het onderwijs stond steevast in dienst van “het schone en het goede”. Kunst werd vastgehecht 

aan de christelijke geloofsovertuiging. Een groot deel van de opvoeding bestond dan ook uit 

onderricht in heiligenlevens, christelijke symboliek en iconografie.
226

 De kunst moest ten 

dienste staan van het volk en hen onderwijzen in de ware christelijke boodschap. De kring van 

Bethune hield het ideaal van de dertiende eeuw voor, het hoogtepunt van de gotische 

kathedraal als “Gesamtkunst”. 
227

 Dit ideaal zou zeer sterk doordringen in de Sint-

Lucasscholen die verspreid over het land opgericht werden. Toekomstig opgeleide architecten 

hadden zo niet enkel kennis van zuiver architectonische elementen, maar ook van 

smeedkunst, decoratieve kunst, enz....
228

  

2.1.1.2 Het Congres van Mechelen 

In de periode voor 1863 ontstond een nieuwe hevige discussie tussen katholieken en liberalen. 

De aanleiding hiertoe was de restauratie en het behoud van religieuze monumenten door de 

Koninklijke Commissie voor Monumenten. Angstig voor een te lakse houding vanwege de 

liberale overheid, pleitte de katholieke vleugel voor een conservatiepolitiek in de geest van 

het geloof. Vooral James Weale was een vurig voorvechter. Het Congres streed voor een 

eerherstel van de katholieke waarden in het maatschappelijke leven. Men trachtte kunst 

opnieuw in het dagelijkse (geloofs-)leven te bestendigen door middel van kapelletjes, 

calvariewegen, heiligenbeeldjes en vele andere artifacten. De vraag naar archeologie in een 

christelijke traditie won aan slagkracht en werd uiteindelijk bekroond met verschillende 

cursussen in deze archeologie, zowel te Leuven voor studenten theologie, als aan andere 

grootseminaries.
229

 

Het Congres had echter niet de gehoopte uitkomst voor Bethune en Weale: de vraag naar wie 

nu uiteindelijk de juiste stijl hanteerde. Te zeer vreesden de deelnemers voor een 

eenzijdigheid, gedragen door Puginiaanse neogotiek. De algemene conclusies waren daarom 

niet in het voordeel van beide voormannen: de oprichting van diocesane comités als 

raadgevend element vond gehoor, het gevaar voor een te doorgedreven exclusiviteit niet. 

Bethune en Weale hadden gefaald in het doordrukken van hun visie.
230
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2.1.1.3 Gilde van Sint-Lucas en Sint-Thomas 

De oprichting van de Gilde lag in het verlengde van het “mislukte” Congres, althans voor 

Bethune en zijn aanhangers. Aanvankelijk had de Gilde een ruim internationaal karakter. 

Kunstenaars vanuit gans Europa waren geïnteresseerd in het gedachtengoed. Toen echter 

opnieuw Bethune‟s drang naar Puginiaanse exclusiviteit opstak, haakten velen af. 
231

 In 1873, 

met de aanstelling van Bethune als voorzitter, kon zijn langverwachte intentie zich 

voltrekken: de Gilde werd een waar slaginstrument, gevormd rond de figuur van Bethune. Via 

een uitgebreid netwerk van propaganda
232

 versterkte de Gilde haar greep op de christelijke 

kunstproductie. Ze was nu klaar om haar overkoepelende rol uit te spelen.
233

 

 

2.1.2 Naar een ideaal? 

Met twee sterke peilers, de Gilde en de scholen, gewapend, begon men zich te richten op de 

middenstand. Onder het mom van een “gildeideaal” verspreidden de ultramontanisten het 

Sint-Lucasgedachtengoed in de hoop de cruciale bufferzone van zelfstandigen en kleine 

ondernemers te bereiken en in hun kringen op te nemen.
234

 Deze bufferzone weerstond aan 

een kant de industriële toplaag en anderzijds de onderlaag met haar sociale problematiek. Een 

uitgebreid stelsel van steunmaatregelen en spaarvoorzieningen werd opgezet. Het meest 

bekende voorbeeld hiervan is de Belgische Boerenbond, opgericht in 1890 door pastoor 

Mellaerts en Joris Helleputte en bestaat nog steeds.
235

 

De scholen profileerden zich nu als veilige haven tegen het socialistische luik. Tevens 

trachtten ze een uitweg te bieden uit de moeilijke situatie waarin de meeste leerlingen 

vastzaten. Kunst en ambachtelijke productie dienden nu het grotere maatschappelijke ideaal. 
236

 Het is net in deze periode
237

 dat talrijke glasramen door Arthur Verhaegen in de Sint-

Gummaruskerk vervaardigd zullen worden. 

De dood van Bethune luidde echter een moeilijke periode in. De exclusiviteit van de Gilde 

werd ter vraag gesteld. Daarbij werden de termen “Sint-Lucasgilde” en “neogotiek” in een 

adem uitgesproken, wat de positie van de Gilde des te pijnlijker maakte. Zelfs vanuit 

katholieke middens kwam er reactie. Nieuwe kunstvormen zouden zich stilaan aanbieden en 
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opwerpen als waardig, zo niet beter, alternatief.
238

 Arthur Verhaegen werd aangesteld als 

nieuwe voorman en nam ook het atelier van Bethune over. Hoewel hij fel pleitte voor het 

behoud van de traditie, kon hij de langzame overgang naar een gematigd beleid niet 

voorkomen. De invloed van de tijdsgeest was te sterk, maar ook de nieuwe kunstvormen 

drukten hun stempel op de mentaliteit.  

De neogotiek is, met een blik doorheen de Sint-Gummaruskerk, op dat moment zeker nog niet 

uitgedoofd. In het volgende hoofdstuk zal dit aan bod komen, wanneer wordt getracht te 

kijken in welke mate de kunstenaars een eigentijds parcours aanhielden.  
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2.2 Kunstenaars en ateliers. Kinderen van hun tijd? 
In dit hoofdstuk komen verschillende aspecten aan bod. In eerste instantie wordt een kleine 

biografie van de kunstenaars opgesteld. Vervolgens wordt de onstaansgeschiedenis van iedere 

iconografie per glasraam onderzocht. De kerkarchieven worden hier ingeschakeld om 

antwoorden te bieden. Daarna wordt kort per glasraam de iconografie besproken en gekeken 

welke partijen verantwoordelijk waren voor het ontwerpprogramma. Tot slot wordt eventueel 

vergeleken met overige glasramen die de kunstenaars ontworpen hebben om zo gelijkenissen 

dan wel verschillen te onderzoeken. 

Het vorige hoofdstuk geeft misschien verkeerdelijk de indruk dat de Lierse kerk louter en 

alleen in Sint-Lucasgotiek ingericht werd. Niets is minder waar, maar met namen zoals Arthur 

Verhaegen (naar ontwerpen van Jean-Baptiste Bethune), Joseph Osterrath, Jules Dobbelaere 

en Gust Ladon wordt wel die indruk gewekt. Nochtans hebben minstens even grote andere 

namen realisaties nagelaten: Jean-Baptiste Capronnier, Jean Delville, atelier Stalins & 

Janssens en Louis-Charles Crespin.
239

 Deze laatsten werden meer dan waarschijnlijk 

beïnvloed door Sint-Lucas maar maakten er geen deel van uit. Interessant wordt dan om te 

gaan kijken of er grote verschillen, dan wel gelijkenissen terug te vinden zijn. 

2.2.1 Glasraamkunst 

De eerste realisatie van de negentiende eeuw was het glasraam van Jean-Baptiste Capronnier. 

De grote lacune tussen het laatst gerealiseerde renaissance raam, namelijk dit van Elisabeth 

van Culemborg uit 1545, en dit van Capronnier uit 1860 valt te verklaren door verschillende 

redenen. Een eerste is deze van een ruimer maatschappelijk kader. De zeventiende en 

achttiende eeuw waren voor deze streken economisch minder voorspoedig. De 

glasschilderkunst kende een enorme terugval en het vak werd in grote mate uit het oog 

verloren.
240

 De druk die uitging van de nieuwe esthetiek, het classicisme, woog zwaar op de 

glasschilderkunst. Veel glas werd verwoest of opzettelijk afgedekt.  

Een tweede reden is minder voor de hand liggend. De kerkrekeningen tonen aan dat doorheen 

de zeventiende en achttiende eeuw nog glasramen geschonken en geplaatst werden.
241

 In de 

kerkrekening van 1780 bijvoorbeeld wordt duidelijk gewag gemaakt van ontvangen 

inkomsten onder de noemer “extraordinair”. Een eerste inkomst betreft “Van de deken van de 

colveniersgilde voor het maken van een nieuw gelas in de choor van den H. Christoforus” en 

een tweede “Ontfangen een honoreur tot het maken van een nieuw gelas in de choor van St. 

Anna”.  Honderd jaar later zullen deze ramen vervangen worden door nieuwe uit het atelier 

van Artur Verhaegen. Wegens nijpend gebrek aan beeldmateriaal (zelfs ontwerptekeningen) 

en ook geen enkele vorm van beschrijvende begeleiding, kan enkel maar gespeculeerd worden 

over de ware toedracht van deze vervanging. Mogelijk waren de ontwerpen in classicistische 

stijl. Een andere verklaring kan de Franse overheersing zijn, die zware gevolgen had voor 

                                                
239 Delville tekende een karton in opdracht van Crickx, Crespin ontwierp het karton voor het raam van Colpaert. 
240 S. BROWN,Glas-in-lood, een geïllustreerde geschiedenis, Studio Editions, London, 1992, pp. 113 - 114 
241 H. LEEMANS, De Sint-Gummaruskerk te Lier, De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1972,pp. 272 
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onze streken.
242

 Met de afschaffing van de gilden verdween ook een groot deel van de 

weldoeners van de kerk. De glasramen uit de late achttiende eeuw waren immers allen 

geschonken door gilden ter verfraaiing van hun eigen kapel.  

De Sint-Gummaruskerk heeft zwaar geleden onder het Franse bewind. De diefstal van 

verscheidene topwerken van meesters zoals Jordaens en Rubens is tot op heden een heikel  

punt. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat een combinatie van bovenstaande factoren geleid 

heeft tot de plaatsing van nieuwe glasramen in de negentiende eeuw. 

De notulen van de kerkraad vangen aan vanaf 1821.
243

 Voor deze datum vermelden de 

klappers slechts inkomsten en uitgaven, maar zijn er geen verslagen van de 

raadsvergaderingen (indien deze er al waren).
244

 Op geen enkel moment vanaf 1821 is er 

sprake van vernietiging of verwijdering van de oorspronkelijke achttiende-eeuwse ramen. De 

eerste opdracht aan Arthur Verhaegen om nieuwe glasramen te plaatsen in de Heilige 

Sacramentskapel is reeds onmiddellijk een verslag van een gesprek met de meester-glazenier. 

Ook uit deze correspondentie valt niets op te maken met betrekking tot de oudere glasramen. 

Er is echter een klein vergaderpunt, opgemaakt in 1878: 

Betrekkelijk de versiering met glastaferelen der vensters in de kapellen rondom de choor, 

besluit het bureel , voor aleer nog nieuwe geschilderde ramen , in dit deel der kerk te 

plaatsen, zich tot eenen ervaren oudheidsdeskundigen te wenden, namelijk voor wat betreft 

den keus der voorstelling en den aard der schilderingen het meest geschikt voor die 

verschillenden vensters. Deze handelswijze is d’eenigste welke kan doen hopen, zulke 

belangrijk werk eens met eenen volmaakte eenheid te zien verwezelijken.
245

 

Vooral de laatste zin is opmerkelijk. Hieruit kan mogelijk worden opgemaakt dat er ofwel 

glasramen in de kapellen stonden die niet voldeden aan het eigentijds ideaal. Ofwel, zoals 

sommigen melden, dat de achttiende-eeuwse ramen werden vervangen door onbeschilderd 

glas.
246

 Het is dus jammer genoeg niet mogelijk om vanuit de iconografie zelf een aanzet te 

geven tot het plaatsen van nieuwe ramen in de koorkapellen. Anderzijds kan echter wel 

gesteld worden dat de kerk volop in een periode van wetenschappelijk onderzoek is beland. 

De bestuurders zoeken duidelijk naar gefundeerde kennis over het verleden alvorens over te 

gaan tot daadwerkelijke beslissingen.
247

 Een bevestiging van de groei en onderbouw van de 

neogotiek in de negentiende eeuw. 

                                                
242 F. VAN MOLLE, toespraak bij de opening van de tentoonstelling Kerkelijke Kunst te Lier op 12 september 

1959 in: Land van Ryen, jaargang IX, nr.4, 1959, pp. 161 - 162 
243 KA Lier, 126/22 
244 KA Lier, 126/20, 126/21; DRYMANS IV, 294bis, 297, 304 
245 KA Lier, 126/24² 
246 Gesprek met Karel Geenen, gids in de Sint-Gummaruskerk,: volgens de heer Joost Caen werden talrijke 

ramen verwijderd, vernield of vervangen door onbeschilderde ramen. De classicistische kunst was in ongenade 

gevallen en vele werken werden verkocht en verscheept richting Engeland. 
247 Er zijn nog verschillende bestuursvergaderingen teruggevonden waarin men iets gelijkaardigs voorstelt. Dit is 

dus geenszins een alleenstaand geval. In bijlage is zoveel mogelijk getracht deze op te nemen, maar de 

documenten worden ook gebruikt in het laatste hoofdstuk. De reden hiertoe is eenvoudig verklaarbaar: vaak 

betreft het correspondentie tussen atelier en kerkbestuur. Het atelier stelt een uitgebreid iconografisch onderzoek 

voor waarop het kerkbestuur haar visie poneert. Een voorbeeld hiervan is Joseph Osterrath die onderzoekt wat er 
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2.2.1.1. Atelier Jean-Baptiste Capronnier 

Jean-Baptiste Capronnier werd geboren te Brussel in 1814. Zijn vader, François Capronnier, 

was Fransman van oorsprong, maar vestigde zich later in België. Hij was geschoold in de 

porseleintraditie te Sèvres.
248

 In 1828 zal François Capronnier een nieuw procédé ontwikkelen 

voor de beschildering van glas. De eerste stappen naar heropleving waren gezet.  

Vanaf 1836 begon zoon Jean-Baptiste zich volledig toe te leggen op de glasschilderkunst om 

zo de overname van het atelier stelselmatig voor te bereiden. Reeds snel zou hij zich 

engageren in talrijke restauratieopdrachten. Zijn grote concurrent in die periode was het 

atelier Pluys.
249

 Dankzij de talrijke restauraties werden vele glasramen van vernietiging 

behoed. 
250

 De identiteit van het jonge België, zoals reeds hierboven besproken, was daarbij 

zeker geen onbelangrijke factor. Dit werk stelde hem in staat de oude technieken te 

herontdekken en te bestuderen. Iets wat het niveau van zijn werk tot de absolute top zou tillen, 

tot over de grenzen van West-Europa heen. Zelfs vanuit de Verenigde Staten werd hij 

gecontacteerd.
251

 Zijn deelname aan verscheidene wereldtentoonstellingen is daar niet vreemd 

aan. Jean-Baptiste Capronnier was zo succesrijk dat hij zich genoodzaakt zag zijn atelier uit te 

breiden met nieuwe schilders, zoals Meunier, de Groux en nog overigen. Zij zullen hem de 

nodige kartons aanreiken.
252

 Een werkwijze die ook terug te vinden is bij overige ateliers. In 

1860 werd hij tot de ridder in de Leopoldsorde opgenomen. Tot 1891 zou hij het atelier 

leiden, het jaar waarin hij sterft. Zijn zoon, Jules-Adrien, startte een nieuwe zaak op dat tot 

aan de vooravond van Wereldoorlog I actief zou blijven. 

Het werkarchief is niet bewaard gebleven, slechts een fragmentarisch beeldarchief, dat 

momenteel door het KADOC wordt ontsloten.  

                                                                                                                                                   
op het moment van schrijven aanwezig is in de kerk en nog meer, wat er in de kapel die hem is toegewezen 

aanwezig is. KA 126/24² 
248 S.n., Naar waarde geschat, tekeningen uit het glazeniersatelier Capronnier, tentoonstellingscatalogus 18 april 

– 16 juni 2007, Kadoc, Leuven, pp.5 
249 S.n., Naar waarde geschat, tekeningen uit het glazeniersatelier Capronnier, tentoonstellingscatalogus 18 april 

– 16 juni 2007, Kadoc, Leuven, pp.9. Pluys restaureerde ook te Lier. Zijn grootste werk was het glasraam van 

Elisabeth van Culemborg. Dit raam wordt echter niet meer als authentiek beschouwd omwille van de drastische 

“harde” restauratie waar Pluys voor gekozen had. In verscheidene werken over de Sint-Gummaruskerk, 

waaronder dit van Herta Leemans, spreekt men van “een ongelukkige restauratie met het verloren gaan van de 

intrinsieke waarde van het werk tot gevolg”. H. LEEMANS, De Sint-Gummaruskerk te Lier, De Nederlandse 
Boekhandel, Antwerpen, 1972,pp. 284 
250 S.n., Naar waarde geschat, tekeningen uit het glazeniersatelier Capronnier, tentoonstellingscatalogus 18 april 

– 16 juni 2007, Kadoc, Leuven, pp.5 
251

 S.n., Naar waarde geschat, tekeningen uit het glazeniersatelier Capronnier, tentoonstellingscatalogus 18 april 

– 16 juni 2007, Kadoc, Leuven, pp.6 & K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, 

onuitgegeven manuscript, 2008 
252 S.n., Naar waarde geschat, tekeningen uit het glazeniersatelier Capronnier, tentoonstellingscatalogus 18 april 

– 16 juni 2007, Kadoc, Leuven, pp.6 & J.-M. GOOSSENS, Colegiale (sic) Kerk Sint-Gummarus Lier, 

Glasramen 18e (sic) en 19e eeuw. Specialisatiecursus Lierse Toeristische gids, s.n., Lier, 2001, pp. 27 
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In de Sint-Gummaruskerk restaureerde hij talrijke glasramen en verplaatste de gotische ramen 

van het schip naar de lagere zijbeuk. Ongetwijfeld om de zichtbaarheid te vergroten.
253

 Hijzelf 

vervaardigde slechts een nieuw raam “Doop in de Jordaan” uit 1860. 

Het glasraam, in neogotische stijl, is onderverdeeld in drie partijen: een centrale afbeelding, 

twee engelen in de zijnissen en onderaan het afgebeelde lichaam van Jean-Baptiste de Roover.  

Centraal wordt Jezus gedoopt door Johannes de Doper. De menigte links stelt de inwoners 

van Judea en omstreken voor die kwamen toekijken, zoals in de bijbel vermeld. De 

kunstenaar heeft gekozen voor sterke kleurpartijen in contrast met de centrale figuur van 

Jezus, die in wit afgebeeld staat. De Duif schijnt op hem fel licht neer. De achtergrond bevat 

geen landschap en de figuren staan niet of nauwelijks in de diepte uitgewerkt. De engelen 

links en rechts staan in ondiepe nissen, maar bevinden zich lager dan het centrale tafereel.  

Onderaan ligt de overledene in gewaad te rusten. Het timpaan is sterk versierd en wordt 

bekroond door drie engelfiguren. 

Opvallend zijn de sterke gotische omlijstingen. De wimbergen domineren het werk. De 

centrale wimberg wordt in licht gewijzigde vorm herhaald boven de beide engelen. De figuren 

vertonen een ingehouden emotionaliteit, die typisch was voor het werk van Capronnier.
254

 Dit 

werk volgt niet dogmatisch de overige gotische ramen in de kerk: 

- De iconografie van de schenker is gewijzigd. Langs beide zijden staat in een cartouche tekst 

weergegeven met daarin de toedracht van de schenking. Een verwijzing naar de Lierse 

bevolking is mogelijk terug te vinden in het volk van Judea. 

- De kleurenpartijen van de figuren. De kunstenaar gebruikt geen grisaille voor de 

vleespartijen, iets wat in de gotische glasramen wel zeer sterk naar voren komt. 

- Weergeven van emoties. De gezichten zijn weinig expressief, maar zeker niet emotieloos 

zoals de figuren op de gotische vensters. 

- De sterk geprononceerde wimbergen zijn ook nergens terug te vinden in de gotische 

glasramen. 

Het glasraam van Capronnier heeft echter ook gelijkenissen met de oudere ramen: 

- Het “horror vacui”-effect: ieder element van het glasraam is beschilderd of gevuld met 

geometrische figuren. Dit principe leefde zeer sterk in de vroegere tijden en ook in de 

neogotische periode.
255

 

                                                
253 Detail is echter dat deze ramen groter zijn dan deze in het schip, waardoor de glasramen voor een groot stuk 

omgeven zijn door blank glas. Hij zal talrijke raamfragmenten vervangen door nieuwe exemplaren. De meeste 

van zijn restauraties werden opnieuw hersteld door Ladon tijdens het interbellum, na hevige schade tijdens WOI. 
254

 Gloed van glas (tent. cat.), Brussel (Galerij ASLK), 1986, pp. 126, pp.137 
255 Talrijke oude handschriften en taferelen werden opgevuld met figuren en motieven. Iets dergelijks is terug te 

vinden op het titelblad van “Les vrais principes de l' architecture ogivale ou chrétienne” van Thomas Harper 

King uit 1850. De talrijke voorbeelden die afgebeeld staan in het werk van Jean van Cleven, “Neogotiek in 

Belgë”  ondersteunen nog meer deze gedachte. (uit: J. VAN CLEVEN, F. VAN TYGHEM, I. DE WILDE, R. 

HOOZEE, E.A., Neogotiek in België, Tielt, Lannoo, 1994) 
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- De gotische bovenbouw aan de zijkanten is ook te zien in de gotische glasramen. 

De ontwerptekeningen noch kartons voor dit glasraam werden bewaard en er is geen 

correspondentie tussen kunstenaar en kerkbestuur teruggevonden. Een stilistisch onderzoek 

naar de geschiedenis van dit glasraam is dus onmogelijk. Dit glasraam valt echter niet te 

situeren in de vroege fase van het werk van Jean-Baptiste Capronnier, waarin hij eerder 

aandacht had voor neoclassicisme en beïnvloed werd door het werk van de nazareners.
256

 Een 

ontwerpschets in “Histoire de la peinture sur verre en Europe et particulièrement en 

Belgique” toont duidelijk eenzelfde gotische architectuur (foto 30a & 30b).
257

 Mogelijk is de 

invloed van Jean-Baptiste Bethune terug te vinden, voor wie hij reeds eerder ontwerpen 

uitvoerde: het glasraam voor de Heilige Bloedkapel te Brugge vertoont een gelijkaardige 

nadruk op neogotische elementen zoals wimbergen, sterk uitgewerkte bovenbouw en opdeling 

in taferelen.
258

 Of ook J.B. Bethune een hand had in dit glasraam, is niet te achterhalen. Tot 

slot is het niet mogelijk de rol van de opdrachtgever te belichten. Meer dan waarschijnlijk 

waren er onderhandelingen tussen kerk en kunstenaar om zo een consensus te bekomen.  

Het glasraam werd op twee november 1860 goedgekeurd door de bevoegde instanties.
259

 Pas 

in 1867 werd het geplaatst.
260

 

 

2.2.1.2. Arthur Verhaegen & Jean-Baptiste Bethune 

Arthur Verhaegen werd geboren in 1847 en stierf in 1917. Hij was ingenieur van opleiding en 

nam in 1876 het atelier van Jean-Baptiste Bethune over. Zijn vroege carriere richtte zich 

hoofdzakelijk op zijn ingenieursopleiding, maar gaandeweg kwam hij in contact met het 

ultramontane gedachtengoed van de Sint-Lucasgilde. In 1874 trad hij toe tot de gilde en kwam 

onder sterke invloed van Bethune. Meer en meer richtte Arthur Verhaegen zich op de politiek 

waardoor zijn atelier minder aandacht kreeg. Deze kant van zijn leven is voor de 

glasschilderkunst minder interessant en wordt daarom niet behandeld.
261

 

In 1876 neemt hij het roer over van Jean-Baptiste Bethune, maar deze laatste blijft achter de 

schermen de artistieke leider: vele ontwerpen werden eerst door Bethune bekeken en gekeurd. 

Zo ook in de Sint-Gummaruskerk, waarover later meer. De creatieve politiek van Bethune 

rustte op vier pijlers, neergezet door A.W. Pugin
262

: 

- Het glasraam moest een doorschijnend karakter hebben. 

                                                
256 Gloed van glas (tent. cat.), Brussel (Galerij ASLK), 1986, pp. 126, pp.136 - 137 
257 E. LEVY, “Histoire de la peinture sur verre en Europe et particulièrement en Belgique” Tircher, Brussel, 
1860, planche 18 
258 Gloed van glas (tent. cat.), Brussel (Galerij ASLK), 1986, pp. 127 
259 PA Dossier 11 
260

 J. VAN IN, “Sint-Gummaruskerk te Lier” in: “Lier vroeger en nu” jaargang 1, nr. 4, 1927, pp.87  
261 Een volledig en recent overzichtswerk van Arthur Verhaegen is de  doctoraatsverhandeling van Jan de 

Maeyer: J. DE MAEYER, Arthur Verhaegen (1847-1917). De rode baron (Kadoc Studies, 18), Leuven, 1994, 

696 p. 
262 T. MERTENS, “Uit licht geboren. Gust Ladon (1863 Ŕ 1942), hoogtepunt van de neogotische 

glasschilderkunst”, Lommel, 2006, pp. 50 & Gloed van glas (tent. cat.), Brussel (Galerij ASLK), 1986, pp. 128 
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- De compositie van kleuren kreeg een centrale rol. 

- Het lood mocht niet langer een ondergeschikte betekenis hebben. 

- De tekening moest aangepast zijn aan de architectuur van het venster. 

Daarnaast hechtte Bethune ook belang aan de eenheid tussen drie elementen die zeer sterk 

leefden tijdens de middeleeuwen: het collectief belang, techniek en inhoud.
263

 Het eerste 

element duidt op het ideaal van een gilde waarin ieder lid zijn taak afhandelde, zonder nood 

aan persoonsverheerlijking. Een gevolg hiervan was dat glasramen niet openlijk gesigneerd 

werden, althans niet zichtbaar voor het publiek. Het tweede element had te maken met de 

technieken die de kunstenaars en glazeniers hanteerden. Het derde en laatste tenslotte wordt 

duidelijk wanneer de iconografie wordt bestudeerd: originaliteit was geen vereiste voor de 

middeleeuwse kunstenaar. Vaak herbruikte men dezelfde kartons of waren de afbeeldingen 

geïnspireerd op andere kunstwerken (zoals beeldhouwerken of schilderijen). Bethune en de 

Sint-Lucasgilde konden zich meer dan terugvinden in deze principes: belangrijke taferelen 

keren herhaaldelijk terug zonder daarbij het geheel te verstoren en ook zijn de glasramen 

nergens ondertekend. 

 

a. Oosterse en Westerse Kerkvaders 

De figuratieve opbouw van beide glasramen is vergelijkbaar: de acht figuren staan ieder  

afgebeeld in een lancet. Het overige deel van het lancet is opgevuld met eenvoudige 

geometrische figuren. Dit glasraam is een uitwerking van de principes van Bethune: 

- De transparantie van beide ramen is verzekerd. Geen zware kleuren, maar wel lichte tinten 

in de kledij van de Kerkvaders. De geometrische figuren in groen en blauw zijn omringd 

met doorschijnend glas. De geschilderde architectuur is licht van kleur en wisselt af tussen 

rood en groen. 

- De compositie van de kleuren blijkt uit verschillende elementen. In de eerste plaats keren 

in de gewaden van de Kerkvaders steeds dezelfde kleuren terug: rood, blauw, groen en 

wit. Ook de geometrische figuren bevatten deze kleuren. Het ontwerp voorzag in een 

gevarieerd spel door de kleuren over het ganse lancet af te wisselen. 

- Het glaslood volgt de belangrijkste figuratieve randen en omlijstingen. Op die manier 

wordt de afbeelding niet onnodig doorbroken, maar blijft het lood wel onder de aandacht. 

Het ruitmotief boven- en onderaan bestaat uit gekruist lood, opgevuld met glas. Ook hier 

krijgt het lood een centrale rol. 

- De acht figuren krijgen ieder een plaats in een lancet. Dit is typisch voor Bethune; hij had 

evengoed voor een uitgebreid iconografisch programma kunnen kiezen dat gans het 

glasraam zou vullen.
264

 Dat zou echter het belang van de architectuur teniet doen. 

                                                
263 T. MERTENS, “Uit licht geboren. Gust Ladon (1863 Ŕ 1942), hoogtepunt van de neogotische 

glasschilderkunst”, Lommel, 2006, pp. 50 & Gloed van glas (tent. cat.), Brussel (Galerij ASLK), 1986, pp. 99 - 

101 
264 Gloed van glas (tent. cat.), Brussel (Galerij ASLK), 1986, pp. 143 
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Ook het timpaan volgt deze principes: lichte kleuren en transparatie, lood dat de tekening 

volgt en architectuur die correct opgevuld is.  

Beide glasramen zijn typische voorbeelden van de laatgotische stijl die Bethune toepaste in 

zijn ontwerpen: de Kerkvaders zijn in grisaille uitgewerkt, staren emotieloos voor zich uit en 

zijn opgevat in ondiepe nissen met architecturale versieringen en geometrische motieven.
265

 

De glasramen werden vervaardigd toen het atelier nog onder leiding van Bethune stond. Het 

kerkbestuur onderhield dan ook in eerste instantie contacten met hem. Uit de briefwisseling is 

niet op te maken wie het uiteindelijke ontwerp bepaald heeft. Zonder enige twijfel zal 

Bethune een grote stempel gedrukt hebben op het ontwerp, getuige bovenstaande beschrijving 

en onderstaand transcript van een gesprek met J.-B. de Bethune uit 1873. Hij stelde voor dat 

de ramen zelf:  

minder glansrijk mogen zijn dan deghene omtrent de choor en dat hij wellicht de voorkeur 

zou geven aan graun schilderingen. Voor wat het voorwerp der zelve betreft, is hij van 

gedacht in ieder dier vensters vier kerkvaders te verbeelden, in de eene vier grieksche, in de 

andere vier latijnsche.
266

 

De literatuur geeft nochtans aan dat Arthur Verhaegen verantwoordelijk is voor beide 

glasramen. Dit valt niet te bewijzen met documenten. Mogelijk was Verhaegen de uitvoerder 

van beide tekeningen die door Bethune opgemaakt werden. Ernest Mast vermeldde in 1888 

over de vier glasraamgehelen die door het atelier voor de kerk vervaardigd wrden 

hetvolgende: “Twee aan het uiteinde der zijbeuken, in den voorgevel der kerk, wederzijds den 

toren (...). Drij in de kapel van het H. Sacrament achter het hoog altaar (...). Drij in de kapel 

van den H. Josephus (...). Twee in de kapel van Sint-Christoffel (...). Alle zijn onder het 

opzicht van samenstelling zoowel als van uitvoering bewonderensweerdig en doen eer aan de 

onderscheidene kunstenaars, de heeren Baron Bethune en Verhagen, van Gent, onder wiens 

leiding zij vervaardigd zijn.
267

 Meer dan vermoedelijk zijn dus beide heren verantwoordelijk 

voor alle glasramen. Ernest Mast schreef zijn “dagbericht” toen hij reeds enige tijd secretaris 

in het kerkbestuur was en moet dus de meeste onderhandelingen hebben bijgewoond. 

 

b. Taferelen met betrekking tot de Heilige Eucharistie 

Het linkse en rechtse raam werden pas in 1883 geplaatst, het centrale reeds in 1881.
268

 Deze 

vergadering van 1883 is opmerkelijk in verschillende opzichten: 

                                                
265 Gloed van glas (tent. cat.), Brussel (Galerij ASLK), 1986, pp. 145. Op deze pagina wordt ook de slechte 

weerstand van het grisaille tegen de tijd vermeld. Dit is ook terug te zien in deze beide vensters, hoewel ze reeds 

in 1935 door Crickx werden gerestaureerd. De niet-herstelde ramen vertonen duidelijk kleurverval in de 

carnaten. 
266 KA, 126/23, 154v 
267 E. MAST, Geschiedkundig Liersch dagbericht met talrijke aanteekeningen, Lier, Taymans-Nezy, 1889, pp. 

136 – 137. De Sint-Christoffelkapel is heden de Sint-Rochuskapel. 
268 KA 126/24² “zitting van zondag oktober1883”, KA 126/24² “zitting van zondag 2 januari 1881”  
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- Herta Leemans vermeldt 1880 als finale plaatsingsdatum. Nochtans maakte de 

secretaris in 1883 duidelijk “De twee nieuwe vensters in de H. Sacramentkapel” en 

“De schilderingen der vensters onlangs geplaatst vertoonen:”. Er was geen sprake 

van het derde glasraam, dat zoals vermeld, in 1881 was geplaatst. 

- De iconografie van het linkse en rechtse glasraam werd niet ingevuld. Het verslag 

voorzag nochtans ruimte voor de beschrijving van de taferelen. Slechts de heiligen 

onderaan afgebeeld op de glasramen werden vermeld. Zelfs het opschrift onderaan de 

ramen ontbrak. 

- In het verslag van 1881 werd wel het volledige centrale glasraam beschreven met 

opnieuw onderverdeling per tafereel. Ook het opschrift was ingevuld.  De redenen zijn 

niet aan te wijzen; Er is nu eenmaal niet genoeg correspondentie bewaard gebleven. 

Mogelijk verwachtte de schenker eerst de patroonheiligen van zichzelf en zijn 

echtgenoten afgebeeld te zien alvorens de overige ramen mochten worden 

vervaardigd. Of misschien waren er problemen met de iconografie opgedoken. De 

Latijnse tekst onder het linkse en rechtse raam is ook niet geheel duidelijk: plots duikt 

een latere datum op, vier januari 1892. Het rechtse raam vermeldt de kinderen als 

“vrome schenkers”.
269

 Misschien gaven ze alsnog een donatie ter ere van hun ouders. 

Deze latere datum verwijst dan vermoedelijk naar de sterfdatum van Frans Cools en 

werd deze alsnog op het glasraam aangebracht.
270

 Echter zijn de linkse 

patroonheiligen, Ferdinandus en Carolus Borromeus, niet in directe verbinding met de 

namen onder het glasraam te brengen. Dit blijft een mysterie. 

Herta Leemans vermoedde dat het ontwerp en uitvoering door Verhaegen was en verwijst 

hiervoor naar het werk van Henri d‟Hulst. Een iconografische studie toont echter de 

duidelijke overeenstemming met de overige glasramen die Bethune en Verhaegen voor de 

kerk vervaardigd hebben. Om die reden wordt in deze masterpaper dit glasraam 

toegeschreven aan Verhaegen. 

Deze iconografie sluit in grote mate aan bij de glasramen met de acht Kerkvaders: ondiepe 

nissen, emotieloze gelaten, herhaalde kleurpartijen. Het linkse raam bestaat uit zes typolgieën 

die men in het Nieuwe Testament herhaald ziet (besproken in Deel 1). De afbeeldingen in het 

centrale venster zijn in grote mate verafbeeldingen van het Sacrament. Op die manier gaan ze 

een relatie aan met de kapel waarin het venster geplaatst is. Het rechtse raam toont vijf 

glasramen met het leven na de dood. Het zesde symboliseert het Sacrament. Deze drie ramen 

zijn de eerste in een serie lancetramen die Bethune en Verhaegen voor de Sint-Gummaruskerk 

ontwierpen en uitvoerden. Ze herinneren aan de gotische, verhalende ramen die in talrijke 

kerken over Europa terug te vinden zijn. Ze kaderden dan ook in het neogotisch ideaal, gestart 

door Pugin en bijna dogmatisch opgevolgd door Bethune en de Sint-Lucasneogotiek. Zoals 

Jan de Mayer stelt: “het doel was missie, volkscatechese”.
271

 Deze vensters dienden met 

andere woorden om het volk opnieuw in contact te brengen met de bijbelse verhalen en 

                                                
269 Letterlijk: “pii liberi” 
270 Wie deze Frans Cools was, is niet duidelijk 
271 J. DE MAEYER, Arthur Verhaegen (1847-1917). De rode baron (Kadoc Studies, 18), Leuven, 1994, pp. 104 
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allegorieën. Mogelijk schuilt hierin de verklaring waarom ze helder, sober en eenvoudig zijn  

opgesteld. Te overweldigende taferelen zouden meer dan waarschijnlijk alleen verwarring 

scheppen. 

 

c. Taferelen uit het leven van Sint-Jozef 

Dit glasraam is in grote mate vergelijkbaar met het vorige: het wordt behandeld in hetzelfde 

verslag uit 1883 en ook hier wordt ruimte voor een beschrijving voorzien, maar deze is niet 

ingevuld. Het onderschrift is wel reeds gekend. Opnieuw is het onduidelijk hoe dit glasraam 

concreet tot stand is gekomen. Er zijn echter onregelmatigheden in de bronnen: 

- Het werk “Graf- en gedenkschriften” en “Liersch Dagbericht” vermelden dit 

glasraam, maar met andere heiligen.
272

 Het linkse glasraam is correct weergegeven. 

Het middelste heeft Franciscus van Assisi en Sint-Eugenius als heilige. Verschillende 

aanwijzingen duiden hierop:  

o Onder iedere heilige staat een tekstvlak met daarin de naam en de 

iconografische beschrijving en toeschrijving van attributen is correct. In 

“Graf- en Gedenkschriften”  staat echter: “Op het middelste, onder de beelden 

der HH. Franciscus van Assisen en Aloysius de Gonzaga.” Waar deze “fout” 

vandaan komt, is niet te achterhalen. Nochtans was Ernest Mast 

verantwoordelijk voor deze uitgave.
273

 Er is ook een andere verklaring 

mogelijk: tijdens WOI heeft dit glasraam sterke schade geleden. In de onderste 

baan staat dan ook: “Door den oorlog verwoest door J&H Hellemans in 

MDCCCCXXVIII hersteld”. Vermoedelijk zal de restaurateur nieuwe heiligen 

geplaatst hebben. Het rechtse glasraam toont iets gelijkaardigs: ook hier 

vermelden “Graf- en gedenkschriften” en “Liersch Dagbericht” andere 

heiligen dan heden afgebeeld:  “Op de venster rechts, onder de beelden der 

HH. Eugenius en Carolus Borromeus.” Dit raam werd in 1928 hersteld. 

- Het herstellingsdossier bestaat nog fragmentarisch, maar maakt geen melding van een 

gewijzigde iconografie. Mogelijk heeft de kunstenaar zich vergist of heeft hij nieuwe 

instructies doorgekregen van het kerkbestuur of de schenkers. Het is niet logisch 

verklaarbaar waarom Sint-Aloysius van Gonzaga niet langer op het centrale raam 

afgebeeld staat. Als schutspatroon van de studerende jeugd (en hijzelf ook als 

jongeman gestorven) is de relatie met de dochter van Frans Hellemans en Maria 

Henrica Mannekens, die mogelijk ook nog jong was, verklaarbaar. Ook de 

oorspronkelijke heiligen, Sint-Carolus Borromeus en Sint-Eugenius waren de 

                                                
272 E. MAST, Graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen dl.7: Lier, Buschmann, Antwerpen, 1902, 

pp. 34 & E. MAST, Geschiedkundig Liersch dagbericht met talrijke aanteekeningen, Lier, Taymans-Nezy, 1889, 

pp. 136 – 137 
273 Hij was kerksecretaris en schreef de verslagen van de kerkraad. Hij moet dus op de hoogte geweest zijn van 

de iconografie. 
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naamspatronen van beide broers. De plotse afbeelding van Sint-Florentius is niet aan 

te duiden. 

Tenslotte is het opmerkelijk dat de schenkster, Maria Henrica Mannekens, zichzelf door twee 

heiligen laat afbeelden. Nochtans wordt haar overleden echtgenoot, Frans Hellemans, reeds in 

het eerste raam vermeld. Mogelijk was het belangrijker beide overledenen in het middelste 

raam samen te brengen en voorzag ze daarom twee naampatronen.
274

 

Iconografisch sluit dit raam naadloos aan bij de traditie van Bethune en Verhaegen in de Sint-

Gummaruskerk. De elementen in het vorige glasraam behandeld, keren hier terug. 

 

d.Taferelen uit het leven van Jezus en Maria 

Dit glasraam wijkt lichtjes af van de iconografie uit de vorige twee verhalende glasramen: de 

wimbergen worden minder uitgesproken om zo de bovenbouw meer naar voren te doen 

treden. De overige iconografische kenmerken zijn hier echter wel terug te vinden. 

Er is weinig correspondentie bewaard over dit glasraam. Op tien maart 1886 schreef 

Verhaegen een brief aan het kerkbestuur waarin hij voorstelde zes taferelen aan te passen 

“ainsi il n’y aura plus aucun sujet en double”. De volgende dag reeds antwoordde het 

kerkbestuur: “Le changement que vous proposez répond parfaitement à notre désir. Et 

maintenant, en réservant les sujets pour la fénêtre cachée derrière le retable Colibrant, 

(…).”
275

. Verhaegen voerde volgende aanpassingen door: 

- “Naissance de N.S.J. Christ” par “baptème de N.S. dans le Jourdain” 

- “Présentation au temple” par “Pêche miraculeuse” 

- “Recouvrement du N.S. au temple” par “N.S chez Martha et Maria” 

- “Calvarie” par “N.S. en croix ... lui perce le coté d’une lance” 

- “Ascension” par “Primanté de S. Pierre” 

- “Descente de l’Esprit” par “Mort de la S. Vierge” 

De eerste drie wijzigingen zijn op het linkse raam, de vierde op het middelste raam en de 

laatste twee op het rechtse raam.
276

 De iconografie op het middelste raam is tegenwoordig 

opnieuw veranderd: het tafereel “De doorstoken zijde” was reeds op het glasraam in de 

Sacramentskapel afgebeeld. De kerkraad zal als reactie vermoedelijk beslist hebben om de 

gekruisigde Jezus af te beelden met de vier Engelen. 

                                                
274

 Er bestaat geen Sint-Henrica, daarom dat ze zich liet vertegenwoordigen door Sint-Henricus. 
275 Tot 1895 bevond de Colibranttriptiek zich in de Colibrantkapel. Tegenwoordig bevindt de triptiek zich in de 

Sint-Barbarakapel. Uit: H. LEEMANS, De Sint-Gummaruskerk te Lier, De Nederlandse Boekhandel, 

Antwerpen, 1972,pp. 297 
276 Zie hiervoor naar de iconografie: linkse raam nrs. 4, 6, 8 (foto 26a & 26b); middelste raam nr. 8 (foto 27b); 

rechtse raam nrs. 4 en 7 (foto 28a & 28b) 
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Enige tijd later schrijft het kerkbestuur opnieuw een brief aan Verhaegen. In deze brief wordt 

de huidge iconografie van het linkse raam voorgesteld. Opmerkelijk is de gewijzigde 

schenkingsdatum, namelijk 1893. In deze brief is sprake van “le nouveau vitrail”. In de brief 

van elf maart 1886 sprak het bestuur over: “veuillez ne pas tarder à mettre la main à l’oeuvre 

pour les deux verrières commandées (...)”. Mogelijk bestelde het kerkbestuur in eerste 

instantie twee ramen en werd later nog een derde aangevraagd en droeg ze Verhaegen op de 

twee zichtbare ramen als eerste af te werken en pas in latere instantie datgene verborgen 

achter het retabel. De schenkster bleef Johanna Sels.  

Dit glasraam is echter wel het eerste met documentatie waaruit blijkt dat de kerk een 

belangrijke rol speelde in de iconografie: zij kon wijzigingen doordrukken die de kunstenaar 

opvolgde. Een tweede opmerkelijk punt is de poging van de kerk om dubbele taferelen te 

vermijden. Misschien volgde ze de visie van Bethune om glasramen als een manier van 

onderricht te zien. Ze had dan meer belang bij een zo verscheiden mogelijk programma.
277

 

Samengevat zijn deze glasramen duidelijk ontwerpen van Bethune.
278

 Enkele vergelijkingen 

met overige glasramen van zijn hand wijzen al snel op gelijke elementen: kleurgebruik, 

gotische omkadering, eenvoud in tafereel, aanpassing naar de architectuur en emotieloze 

gelaten; Elementen die wijzen op de vroege gotiek waarop Bethune en Verhaegen zich 

inspireerden.
279

 De vier pijlers die eerder vermeld staan, zijn alle terug te vinden in de 

glasramen en zijn een teken dat Bethune trouw zijn principes naleefde. Wie de schilder is die 

uiteindelijk alles op glas heeft gezet, is minder belangrijk. Duidelijk is wel de relatie tussen 

ontwerp en locatie: alle ramen houden verband met de kapellen waarin ze geplaatst zijn. Meer 

dan vermoedelijk onderbouwde Bethune zijn iconografie aan de hand van het beschikbare 

materiaal (in dit geval de naam van de kapel). Een aanwijzing hiervoor is zijn grondige studie 

voor de vensters met de acht Kerkvaders. Daaruit bleek dat hij de kerk en haar glasramen 

uitvoerig onderzocht had alvorens een ontwerp op te stellen. Opmerkelijk is echter wel dat de 

iconografie van de bestaande gotische ramen nergens gevolgd wordt. Mogelijk beschouwde 

Bethune deze laat-gotische periode niet geschikt voor zijn ontwerpen.
280

  

Tot slot is uniformiteit de sterkste troef van deze glasramen.
281

 Meer dan waarschijnlijk waren 

het kerkbestuur en de kunstenaars verantwoordelijk voor het uiteindelijke ontwerp. Er zijn 

echter te weinig brieven overgebleven om de rol van schenker, kerkbestuur en kunstenaar 

grondig te analyseren. Slechts over het glasraam met taferelen over het leven van Jezus en 

Maria is enige vorm van correspondentie bewaard gebleven en ook deze is zeer 

                                                
277 Nochtans was Bethune niet afkering van terugkerende taferelen. 
278 Geïnspireerd op de werken in de Antwerpse O.L.V-kathedraal (in S. GRIETEN, M. MEES, J. VAN 

DAMME, L. VAN LANGENDONCK, Een venster op de hemel. De glasramen van de Onze-Lieve-
Vrouwkathedraal van Antwerpen, Provinciebestuur, Antwerpen, 1996), in de catalogus “Gloed van Glas” 

(Gloed van glas (tent. cat.), Brussel (Galerij ASLK), 1986) en het werk van Jean van Cleven (J. VAN CLEVEN, 

F. VAN TYGHEM, I. DE WILDE, R. HOOZEE, E.A., Neogotiek in België, Tielt, Lannoo, 1994) 
279

 J. DE MAEYER, De Sint-Lucasscholen en de neogotiek, 1862 Ŕ 1914, Universitaire Pers, Leuven, 1988, pp. 

127 - 128 
280 Zoals reeds vermeld, keken Bethune en Verhaegen vooral richting twaalfde-  tot veertiende-eeuwse gotiek 

(uit: J. DE MAEYER, De Sint-Lucasscholen en de neogotiek, 1862 Ŕ 1914, Universitaire Pers, Leuven, 1988, pp. 

127 – 128) 
281 In grote mate verklaarbaar door de principes van Bethune. 
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fragmentarisch. Het Antwerpse stadsarchief bevat geen briefwisseling noch enige 

goedkeuring van de overheid. Het bewaarde archief van Verhaegen omvat slechts tekeningen 

en plannen, maar geen geschreven correspondentie. De tekeningen tonen echter eindsituaties, 

zoals deze de dag van vandaag in de kerk zichtbaar zijn, maar geen ontwikkelingsfasen. Het 

archief van de Sint-Gummaruskerk is nog steeds in volle inventarisatie: de prenten en 

tekeningen moeten in de toekomst nog worden geplaatst en geïnventariseerd. Misschien 

komen er dan nieuwe tekeningen en ontwerpen boven water. Maar voorlopig is het weinige 

beschikbare materiaal het enige hulpmiddel. 

 

2.2.1.3. Atelier Stalins & Janssens 

Auguste Stalins (1839 – 1906) volgde de opleiding schilderkunst aan de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Een eerste werk was de Egyptische Tuin in de 

Antwerpse dierentuin. Meer en meer zou hij zich richten op fotografie en in 1863 opende hij 

een fotozaak. Daar ontmoette hij Alfons Janssens (1836 – 1915) in 1865. Aanvankelijk 

werden ze belast met de fotografie van te herstellen glaspanelen uit de Antwerpse kathedraal. 

Vermoedelijk gebeten door de microbe legden ze zich vanaf 1873 volledig toe op de 

glasschilderkunst. Janssens was vooral muzikaal begaafd, maar zal ongetwijfeld een hand 

hebben gehad in de ontwerpen van het atelier. Augustin Stalins, de zoon van Auguste, verving 

in 1904 de „verdwenen‟ Janssens.
282

 

Het atelier Stalins en Janssens is bekend van talrijke restauraties en nieuwe glasramen in de 

Antwerpse kathedraal. In de Sint-Gummaruskerk hebben ze ook verschillende ramen 

gerestaureerd en zijn ze verantwoordelijk voor drie nieuwe glasramen. 

 

a. Het leven van Maria 

De ontwerper van dit raam was Jan Anthony, Antwerp kunstschilder in dienst van het atelier. 

Hij was enige tijd lid van de Sint-Lucasgilde en was in die hoedanigheid samen met Bethune 

verantwoordelijk voor het ontwerp van het huidige neogotische hoofdaltaar (1879 – 1894).
283

 

Ernest Mast vermeldde in 1889: “(...) trekken op zich de aandacht van alle kunstminnaars. 

Vervaardigd in den stijl der XVe eeuw, onderscheiden zich deze glazen door hunne 

doorzichtbaarheid en harmonie van kleuren”.
284

 Henri d‟Hulst herneemt de woorden van 

                                                
282

 Biografie uit: L. EVENS, “Stalins en Janssens : een Antwerps glazeniersatelier uit de late negentiende en 

vroege twintigste eeuw : een historische en stilistische studie”, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 

2002, pp. 18 - 21 
283 H. LEEMANS, De Sint-Gummaruskerk te Lier, De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1972, pp. 129 - 130 
284 E. MAST, Geschiedkundig Liersch dagbericht met talrijke aanteekeningen, Lier, Taymans-Nezy, 1889, pp. 

137 
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Mast en voegt toe: “(...) en zijn wel de schoonste uit de 19
de

 eeuw in deze kerk.”
285

Daaruit 

mag zonder enige twijfel de voorkeur blijken van de medewerkers van de kerk.  

De ontwerpfase van dit glasraam is niet echt duidelijk: onderaan in de afbeelde wapenschilden 

staan verschillende schenkers weergegeven. In “Graf- en Gedenkschriften” is te lezen:  

De twee vensterschilderingen in de kapel van O.L. Vrouw zijn geteekend door den 

heer Jan Anthony van Antwerpen en op glas gebracht door de heeren August Stalins 

en Alfons Janssens der zelfde stad. De volgende opschriften geven ons de milde gevers 

te kennen:
286

  

CAROLA BERCKMANS-VAN DEN BRANDE 

  THERESIA VAN DEN BRANDE, 26 JANUARI 1884 

  JULIANA DE CEULENEER 

  LUDOVICUS VAN DER WEE, 20 AUGUSTI 1876 

 

De familie Berckmans-van den Brande was meer dan welgesteld. Zoals later uitgelegd laten 

zij een huis na aan de kerk. Ze waren ook verantwoordelijk voor de bouw van het “Hof van 

Ringen”.
287

 Carola schonk samen met Theresia van den Brande het linkse raam. Juliana de 

Ceuleneer en Ludovicus van der Wee schonken het rechtse raam. Verdere uitleg in het 

ontstaansproces ontbreekt. Vermoedelijk moest de kunstenaar rekening houden met de plaats 

van de glasramen (in de O.L.Vrouwkapel), wat zich ook uit in de iconografie. 

Enkele verschillen met de overige ramen in de kooromgang: 

- De schenkers zijn niet afgebeeld met patroonheiligen. Dit is het enigste glasraam 

waarop dit niet is gebeurd.  

- De volgorde waarin de taferelen dienen te worden gelezen, is ook niet hetzelfde als bij 

de andere vensters. 

Het atelier Stalins & Janssens was niet zozeer gebonden aan een stijl. Dit glasraam volgt niet 

de dogmatische strekking die Bethune uithing, maar ze was ook niet zuiver te herleiden naar 

de werken van Capronnier. Dit is meer dan waarschijnlijk te verklaren aan de hand van de 

verschillende achtergronden van kunstenaar en handelaar: Anthony had immers enige 

samenwerking met Bethune gehad, Stalins was opgeleid aan de Academie. Toch schermen ze 

zich in dit raam zeker niet af van een symbiose van beide strekkingen: het monumentale en 

                                                
285 H. D‟HULST, Kunstglasramen in de collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, Antwerpen, 1956, 

pp. 39 
286 E. MAST, Graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen dl.7: Lier, Buschmann, Antwerpen, 1902, 

pp. 20  
287 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 & “Lier 

vroeger en nu: de Mechelpoort”, 21 februari 2009, op de website van het Nieuwsblad, 

http://nieuwsblad.typepad.com/lier/, geraadpleegd op 14 april 2009, bijlage III  

http://nieuwsblad.typepad.com/lier/
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symbolische karakter wordt bestrooid met een eerder anekdotische invulling:
288

 De figuren op 

de glasramen zijn realistischer en menselijker. Ook de gotische architectuur is getrouwer aan 

de realiteit en bevat dieptewerking en perspectief.
289

 De kleurpartijen van deze architectuur 

leiden nu niet langer de aandacht af van het tafereel zoals bij de glasramen van Bethune en 

Verhaegen wel eens dreigt te gebeuren. Het gebruikte coloriet is eenvoudiger, met meer 

grijstinten. Een uitzondering hierop vormt het speelse kleurenpalet in de onderste twee 

vensters, een verwijzing naar middeleeuwse ramen.
290

 Ook in de bovenste afwerkingslaag is 

de schilder creatiever omgesprongen met verschillende kleuren.  

In de archieven is nog een vidimus bewaard van dit glasraam (foto 31). Daaruit blijkt 

duidelijk dat de schilder dezelfde ontwerpen en kleurschakeringen hanteerde zoals in het 

huidige raam. 

 

b. De Bergrede 

Het tweede bewaarde glasraam van het atelier Stalins & Janssens is interessant om 

verschillende redenen: 

- Het atelier stuurt een lijst met mogelijke taferelen. 

- De kunstenaar wordt gevraagd zijn ontwerp af te stemmen op de gotische glasramen. 

- De schenker heeft weinig inspraak in de iconografie. 

Reeds in 1898 stuurde het atelier een lijst op met tien verschillende ontwerpen die “in drij 

vakken goed gemaakt kunnen worden, langs iedere zijde kan men dan de H. Patronen der 

begiftigers plaatsen.” In diezelfde brief werd nog voorgesteld reeds een opmeting van de 

ramen te nemen. Deze lijst wijst mogelijk op het bestaan van thematische modelboeken van 

waaruit het atelier haar ontwerpen kon opstellen. De kans dat het ontwerp volledig moest 

uitgetekend worden, is klein. Het atelier was op dat moment immers een van de belangrijkste 

in de streek en had de handen meer dan vol met nieuwe glasramen en met restauraties.
291

 

Uiteindelijk koos het kerkbestuur voor het vierde ontwerp op de lijst, de Bergrede. 

Het eerste ontwerp van Jan Anthony (foto 32) werd voorgelegd aan het bisdom te Mechelen 

dat in 1900 enkele opmerkingen formuleert. Deze opmerkingen werden alle op een na nog 

datzelfde jaar gecorrigeerd in een nieuw ontwerp, dat bewaard is gebleven: het laatste puntje 

dat het bisdom voorstelde, namelijk het vervangen van het schild van Sint-Gummarus door 

dat van België zou pas doorgevoerd worden in het geplaatste ontwerp. Wat de mogelijke 

reden hiervoor kon zijn, is niet op te maken. Misschien was het Lierse kerkbestuur gekant 

tegen deze aanpassing of mogelijk was de opdrachtgever niet akkoord, hoewel dit laatste 
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Gloed van glas (tent. cat.), Brussel (Galerij ASLK), 1986, pp. 126, pp.132 
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weinig plausibel lijkt, gezien zijn quasi onbestaande invloed op de iconografie. Op zeven 

maart 1901 wees het KCM het ontwerp af: ze betreurde de geringe invloed van de gotische 

glasramen in de zuiderse zijbeuk “qui constituent un type remarquable de l’époque”. Ze 

stelde daarop voor een nieuw ontwerp uit te denken, maar wel gebaseerd op de reeds 

ingediende voorstelling van de Bergrede. In september 1901 diende het atelier een definitief 

ontwerp in (foto 33), dat op veertien november 1901 door de KCM en op dertien januari 1902 

werd goedgekeurd door het Ministerie van Justitie. Hier moet bij opgemerkt worden dat het 

wapenschild nog steeds niet aangepast werd. Vermoedelijk is dit pas gebeurd bij de 

definitieve uitvoering. 

Iconografisch zijn deze wijzingen duidelijk: het eerste ontwerp voorzag in een landschap 

achter het centrale tafereel. Franciscus van Sales was afgebeeld als bisschop en de gotische 

architectuur was meer uitgesproken. De kunstenaar heeft in zijn latere ontwerp de opmerking 

van de KCM ter harte genomen en de gotische architectuur aangepast aan de bestaande 

middeleeuwse glasramen die zich aan de overzijde van het schip bevinden. Ook Franciscus 

onderging enkele wijzigingen en kreeg een superplie als kledij. In het definitieve en huidige 

ontwerp werd de Maagd aangepast en veranderde men het schild zoals reeds in 1900 

voorgesteld door het bisdom. Opvallend zijn de aangezichten van de figuren: ze zijn 

menselijker en vertonen niet de ingehouden emoties zoals  bij Bethune. De iconografische 

elementen die in het vorige glasraam werden besproken, kunnen hier in grote lijnen worden 

herhaald. 

Nergens uit de briefwisseling blijkt veel inbreng van de schenker, Charles Notelteirs. Zijn 

enige voorstel was: “Je désire de placer un vitrail dont vous trouvez ci-joint le projet”.
292

 Dit 

“projet” was meer dan vermoedelijk het plan opgesteld door Anthony, dat later door het 

bisdom bekeken en gecorrigeerd werd. De exacte relatie tussen Charles Notelteirs, het 

kerkbestuur en het atelier is niet te achterhalen. Een hypothese is dat het kerkbestuur reeds 

plannen besteld had bij Stalins & Janssens waarna ze later op zoek ging naar financiers. Dit 

zou ze later bij een glasraam van Gust Ladon ook toepassen.
293

 Of misschien was het ontwerp 

reeds in ontwikkelingsfase toen Charles Notelteirs uit eigen beweging aanbood om te 

financieren. De eerste ontwerpen waren reeds twee jaar eerder besproken tussen kerk en 

atelier (cfr de brief uit 1898 waaruit blijkt dat het kerkbestuur als eerste contact met Stalins & 

Janssens opgenomen heeft). In verdere correspondentie is nergens nog enige inmenging van 

de opdrachtgever vermeld. Mogelijk was deze er wel, maar dit kan tot op heden niet worden 

onderbouwd. 

Samengevat zijn de ontwerpen en glasramen van het atelier Stalins & Janssens minder strikt 

gehouden aan de regels van de neogotiek. In tegenstelling tot Bethune en Verhaegen zullen zij 

zich eerder richten op de vijftiende- en zestiende-eeuwse gotiek: eenvoudiger coloriet, meer 

transparantie en eenvoudigere ornamentiek.
294

 De figuren op de ramen krijgen een 

menselijkere weergave, zonder daarbij het belang van de iconografie uit het oog te verliezen: 
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ieder glasraam diende immers nog steeds een eigen verhaal te vertellen aan de toeschouwers. 

De figuren moesten met andere woorden een bepaald ideaalbeeld aangemeten krijgen. 

Het atelier werkte nauw samen met kunstschilders, zoals Jan Anthony, Pieter Vanderouderaa 

en J.J. Redig.
295

 August Stalins was zelf ook kunstschilder van opleiding. Al deze elementen 

komen duidelijk naar voren in de glasramen. Het picturale karakter is sterk uitgewerkt tot 

bijna naar het schilderachtige toe.
296

 Dit niveau van afwerking werd reeds door eigentijdse 

omstaanders opgemerkt, getuige de tekst van Ernest Mast, en zal ook nog later herhaaldelijk 

opduiken (bv. in de tekst van Henri d‟Hulst). Van de in totaal zes glasramen die het atelier 

vervaardigde, zijn er nog drie bewaard. De overige werden tijdens de beschietingen in 1914 

zo ernstig beschadigd dat restauratie geen optie meer bleek en werden vervangen door nieuwe 

glasramen.  

De rol die de schenkers hadden in deze glasramen is weinig belicht. De reden hiervoor ligt bij 

de minimale bewaarde correspondentie waaruit geen conclusies kunnen worden genomen. 

Atelier noch kerkbestuur gaven te kennen in welke mate zij contact hadden met de schenkers. 

Vermoedelijk was er contact tussen de betrokken partijen, maar werd dit niet genoteerd of 

schriftelijk onderhandeld. Nog een andere mogelijkheid is dat eventuele correspondentie 

verloren is gegaan of niet bewaard werd. Meer dan waarschijnlijk had het kerkbestuur de 

grootste zeggenschap in het ganse proces en was zij diegene die rechtstreeks met de 

kunstenaar onderhandelde. 

 

2.2.1.4. Atelier Joseph Osterrath sr. & jr. 

Joseph Osterrath sr. (1845 – 1898) werd geboren te Xanten. Van oorsprong was hij 

autodidact, maar volgde een opleiding bij J.B. Bethune te Gent. In 1872 startte hij zijn eigen 

atelier te Tilff, nabij Luik, waar hij de eerste vijfentwintig jaar op zichzelf werkte, maar later 

steun kreeg van zijn zoon, Joseph Osterrath jr. (1878 – 1958). De vroegtijdige dood van 

Joseph Osterrath sr. betekende echter niet het einde van het atelier, zijn zoon was immers ook 

opgeleid als glaskunstenaar en nam het kunstatelier onder zijn hoede. Het atelier heeft twee 

ontwerpen voor de Sint-Gummaruskerk vervaardigd.  

 

a. Taferelen met betrekking tot de verering van het Heilige Hart 

De eerste teruggevonden briefwisseling dateert van tien december 1892. Daarin maakt Joseph 

Osterrath sr. melding van een voorstudie van de iconografie voor de drie vensters “(...) et y 

apportez les changements que vous jugerez nécessaires”. Voor ieder raam toont hij 

vervolgens kort de ingevulde taferelen: “mon intention est de faire une distinction entre les 

trois manifestes du Sacre-Coeur” Waarop hij de verschillende taferelen voorlegt. 

Vermoedelijk was de kunstenaar zelf degene die als eerste de iconografie uitdacht. In een 
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volgende instantie vermeldt de brief: “j’ai représenté les saints, que vous aviez désirés” 

Mogelijk heeft het kerkbestuur bepaalde heiligen voorgelegd. Het is niet op te maken of deze 

reeds een afbeelding zijn van de schenkers. Iets later zegt Osterrath: “j’ai représenté les saints 

qui me semblaient avoir le plus d’importance et j’espêre, que vous en serez satisfait”, wat in 

tegenspraak lijkt met de eerdere stelling. Is de kunstenaar of het bestuur verantwoordelijk 

voor de heiligen; het is niet duidelijk af te leiden. Tenslotte zegt de kunstenaar: “(...) je vous 

serais très obligé, Monsieur le doyen, si vous vouliez recommander aux personnes 

intéressées, de ne pas chiffoner le plan (...),” waaruit afgeleid kan worden dat dit plan ook aan 

de schenkers getoond zou worden. Dit plan is niet meer bewaard. 

De volgende bewaarde brief is gedateerd zeventien juni 1893. Het kerkbestuur neemt contact 

op met het atelier: “J’ose espérer que vous aurez bientôt achevé le dessin du plan des trois 

verrières, d’après les données de ma dernière lettre”. Deze brief is niet bewaard, maar het 

vermoedelijke plan wel.
297

 Het kerkbestuur was vermoedelijk niet opgezet met de voorstudie 

van Osterrath en veranderde de volledige iconografie. Uit het oorspronkelijke ontwerp van 

1892 blijft niets meer overeind. Osterrath beantwoordde deze brief op eenentwintig juli 1893: 

“j’ai eu beaucoup d’ouvrage, vu que tous les anciens groupes ont été éffacés pour être 

remplacés par ceux que vous désiriez.” Mogelijk was hij niet opgezet met deze volledige 

wijzing, maar hij zou ze toch doorvoeren. 

Tenslotte gaf het diocesane comité op drie januari 1894 te kennen dat de ramen teveel blauw 

bevatten en dat een rode kleur dit moest milderen. Nog in dezelfde brief was ze niet van 

oordeel dat dat de ramen een te sombere indruk nalieten, een zorg geopperd door het 

kerkbestuur. Het is niet te achterhalen of Osterrath deze wijzigingen doorgevoerd heeft of 

niet. Meer dan waarschijnlijk zal dit wel gebeurd zijn. In datzelfde jaar tenslotte werden de 

ramen geplaatst. 

De inbreng van de schenkers is moeilijk te achterhalen. Vermoedelijk hadden zij weinig 

inspraak in de algemene iconografie of vertrouwden ze dit zonder enige twijfel toe aan het 

kerkbestuur. Er is een brief bewaard van Constant van Mol, die het middelste en rechtse raam 

heeft geschonken, waarin hij voorstelde welke heiligen af te beelden, maar verder niets. Deze 

brief was gericht aan het kerkbestuur, dat in latere instantie deze wens meer dan 

waarschijnlijk overbracht aan de kunstenaar. De brief van Constant van Mol is niet gedateerd, 

dus hierover kan gespeculeerd worden. De enigste aanwijzing is de datum die hij in het 

rechtse register zet: MDCCCLXXXXII, wat doet vermoeden dat deze brief opgesteld werd in 

1892.
298

 Deze heiligen zijn dan diegenen waarom Osterrath later in zijn antwoord aan het 

kerkbestuur zou spreken. Over het linkse raam is geen correspondentie teruggevonden. 

Iconografisch zijn de drie vensters duidelijke “kinderen” van de School van Bethune: strenge 

architecturale aflijning met gotische baldakijnen waaronder de personages als het ware 

gevangen zitten.
299

 Ook het gebruik van grisaille, de emotieloze gelaten en de houterige 

posities van de figuren doen sterk denken aan Bethune. Net zoals Verhaegen heeft Osterrath 
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geen van beide glasramen ondertekend. Anders dan bij de ramen van Bethune en Verhaegen 

beeldt Osterrath slechts drie taferelen af. Waarom hij dit deed, is niet echt duidelijk, maar de 

nadruk komt hierbij vooral te liggen op de architectuur en niet zozeer op de taferelen. Maar er 

zijn ook verschillen: net deze strikte gotisch architectuur wordt in ieder glasraam onder licht 

gewijzigde vorm hernomen, iets wat in de glasramen van Bethune en Verhaegen niet terug te 

vinden is. Mogelijk trachtte de kunstenaar op die manier toch enige vorm van variatie in de 

ramen te brengen. 

 

b. Taferelen uit het leven van Sint-Antonius van Padua 

Over dit glasraam is heel weinig correspondentie bewaard. Het enige document in het 

kerkarchief bewaard, maakt melding van het glasraam en de verschillende goedkeuringen die 

reeds zijn gegeven, namelijk door het bestuurscollege van de stad Lier op vijftien juli 1899, 

door de KCM op drieentwintig september 1899 en door het Ministerie van Justitie op drie 

oktober 1900. Bijgevolg is het onmogelijk na te gaan wie welke rol gespeeld heeft in het tot 

stand komen van dit glasraam. 

De iconografie werd duidelijk in relatie met de kapel opgesteld. Belangrijk hierbij is het 

verhalende karakter dat als een rode draad doorheen de twaalf taferelen loopt: de 

verschillende fragmenten volgen het chronologisch verloop van het leven van Sint-Antonius. 

Op vlak van stijl is dit raam toe te schrijven aan Joseph Osterrath jr. De artistieke verschillen 

tussen het glasraam in de H.Hartkapel en dit raam zijn duidelijk: het coloriet is verschillend 

(en feller), de figuren zijn minder natuurlijk en ook de architecturale omlijsting is veel 

intenser dan in het raam in de H.Hartkapel.
300

 Een tweede aanwijzing is de plaatsingdatum: 

Osterrath sr. was reeds in 1898 overleden. Mogelijk heeft hij nog meegewerkt aan het 

ontwerp, maar de finale afwerking was voor zijn zoon. 

Samengevat is het atelier Osterrath trouw gebleven aan de ideeën en principes van Bethune. 

In de literatuur wordt dit vaak als een van hun sterkste troeven naar voren geschoven. Ook in 

de Sint-Gummaruskerk is een duidelijke continuïteit te merken tussen de ontwerpen van 

Bethune en van vader en zoon Osterrath. Joseph Osterrath sr. vertoont echter wel een 

neogotische vormtaal die dichter aansluit bij de vroegere idealen: gebruik van grisaille, 

ingetogener coloriet, evenwichtigere architecturale afwerking. Osterrath jr. ontwerpt minder 

evenwichtig: zijn figuren passen zich moeilijk in de ruimte in en staan soms gekunsteld 

opgesteld. Volgens de archieven was de dertiende eeuw de voornaamste bron waarop het 

atelier Osterrath zich richtte, iets wat ook Bethune voorhield als periode van ideaal.
301

 

De rol van de schenkers is opnieuw moeilijk vast te stellen: mogelijk hebben ze zelf 

voorgesteld welke heiligen ze wensten afgebeeld te zien, zoals uit de correspondentie van 

Constant van Mol op te maken. De overige briefwisselingen duiden opnieuw het kerkbestuur 
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en het atelier als voornaamste spelers in de ontwikkelingsfase aan. Opnieuw speelt het 

vermoeden dat de schenkers wel op de hoogte waren van de ontwikkelingen, maar dit kan niet 

worden onderbouwd. Belangrijk om op te merken is hoe de kunstenaar zijn oorspronkelijke 

ontwerp zo goed als volledig diende aan te passen aan de wensen van het kerkbestuur. Jean 

van Cleven maakt in zijn werk ook notie van soortgelijke incidenten: de ontwerpen van 

Joseph Osterrath jr. vielen niet overal in goede aarde en vaak diende hij ze aan te passen aan 

de eisen van de opdrachtgever. Ook nog vermeldt hij het belang van het archief in deze 

onderhandelingen.
302

 Jammer genoeg is het Musée d'Art Religieux et d'Art Mosan te Luik 

sinds 2008 gesloten voor het publiek omwille van restauratiewerken. Daarbij hebben ze ook 

de collectie afgesloten voor bezoekers. Mogelijk hebben zij nog bewaarde correspondentie 

(en eventuele ontwerptekeningen) tussen het atelier en de Sint-Gummaruskerk. 

 

2.2.1.5. Atelier Dobbelaere 

In 1885 nam Jules Dobbelaere (1859 – 1916) het atelier van zijn vader, Henri (1822 – 1885), 

over. Deze laatste was in enige mate beïnvloed door het werk van Bethune, maar net zoals 

Stalins & Janssens, ging hij hier soepeler mee om: de figuren werden minder stereotiep en 

ook de architectuur kreeg iets meer ruimte. Ook Jules trachtte op een dergelijke manier met de 

vormentaal om te gaan, maar kon niet dezelfde dynamiek aan de dag leggen. Zijn atelier 

produceerde dan ook op gigantische schaal: niet minder dan 3042 ontwerptekeningen zijn 

bewaard gebleven in het archief dat vandaag op het KADOC bewaard wordt.
303

 In de Lierse 

Sint-Gummaruskerk realiseerde zijn atelier slechts een glasraam in de Sint-Sebastiaanskapel. 

 

a. Taferelen uit het leven van Sint-Franciscus Xaverius 

Op tweeëntwintig februari 1912 oordeelde het bisdom dat het ontwerp niet helemaal aan de 

verwachtingen voldeed: ze wenste minder nadruk op de architecturale omlijsting. Nog 

datzelfde jaar oordeelt ook het Antwerpse proviniciebestuur dat het ontwerp “niet vatbaar 

schijnt een gunstig advies te erlangen(sic)”. De motivatie is het ontbreken van een 

soubassement onderaan en te klein afgebeelde figuren. 

In het kerkarchief zijn twee verschillende ontwerptekeningen bewaard gebleven. Het oudste 

ontwerp (foto 34) toont een uitwerking van beide ramen. De opmerkingen van het provinciaal 

bestuur zijn duidelijk aan te wijzen. Een tweede ontwerp (foto 35) dateert van 1913 en toont 

een aangepaste architectuur. Dit was het plan dat uiteindelijk goedgekeurd werd door de 

bevoegde instanties. Op achttien maart 1913 gaf het Ministerie van Justitie het fiat en kon het 

raam geplaatst worden. Opmerkelijk is echter dat het huidige glasraam niet helemaal 

overeenkomt met dit laatste ontwerp. Opnieuw zijn er kleine aanpassingen gebeurd in de 
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architecturale omlijsting en is het coloriet minder uitgesproken. Een verklaring hiervoor is 

niet onmiddellijk te vinden.  

De inbreng van de schenker is ook niet eenduidig. Zoals in het volgende deel wordt 

besproken, heeft dit raam een uiterst vreemde geschiedenis. Het gebrek aan enig document of 

enige briefwisseling draagt enkel maar bij tot het mysterie rond dit glasraam. De rol van de 

kerk en overige instanties is echter wel duidelijk: zij gaven strikte aanwijzingen en correcties 

op de ontwerpen. Vermoedelijk zal de oorzaak gelegen hebben in de massaproductie van het 

atelier en bijgevolg de relatief bleke ontwerpschets die Dobbelaere opgemaakt had. Een korte 

vergelijking met overige werken van het atelier toont dat grote delen van de architecturale 

omlijsting onder dezelfde vorm terug te vinden is.
304

 Vermoedelijk had het atelier standaard 

ontwerpen naar waar men kopieerde. 

Tot slot heeft de kunstenaar getracht in dit glasraam opnieuw een verhaal te brengen. De 

volgorde die hij trachtte aan te brengen, is evenwel niet altijd duidelijk. Uit het eerste, 

afgekeurde, ontwerp is het moeilijk een logische orde aan te duiden. Het geplaatste glasraam 

volgt ook niet steeds een chronologische opbouw. Mogelijk was dit niet de bedoeling van de 

kunstenaar, hoewel dit in vraag gesteld kan worden, zeker in vergelijking met de overige 

glasramen die op dat moment reeds geplaatst waren. 

 

2.2.1.6. Atelier Crickx 

Frans Crickx (1893 – 1979) richtte zijn atelier op in 1927, na drie jaar in de leer te zijn 

geweest bij Georges Bary. Het atelier werkte hoofdzakelijk met pelgrimkunstenaars. Zelf 

heeft Crickx niet veel ontwerpen gerealiseerd. Het glasraam draagt dan ook in grote mate de 

sporen van Jean Delville (1867 – 1953), die de dag van vandaag gekend is omwille van zijn 

symbolisch en idealistisch geladen werk. Voor hem was kunst een manier om tot een hogere 

waarheid te komen, kunst moest een universele betekenis krijgen.
305

 Hij ging op zoek naar het 

samenbrengen van schilderkunst en architectuur, als een basis voor het begrip 

“Schoonheid”.
306

 Kunst kon voor hem de mensheid verrijken en diende zich daarom zo 

duidelijk mogelijk in het openbare leven te manifesteren. Het glasraam was hiertoe de meeste 

nobele manier.
307
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a. De Schepping en Het Laatste Oordeel 

In 1934 schreef het atelier Crickx een brief aan het kerkbestuur waarin het bevestigde Jean 

Delville als kunstenaar aan te duiden. Frans Crickx bestudeerde het stukgeschoten ontwerp 

van Stalins & Janssens uit de negentiende eeuw en beschouwde het als een “middelmatig” 

ontwerp. De meerprijs van een nieuw ontwerp tegenover de restauratie bedroeg vijfduizend 

frank, waarop het kerkbestuur besloot om een volledig nieuw glasraam te plaatsen, aangepast 

aan de tijd.
308

 Op negen januari 1935 stelde het aartsbisdom van Mechelen enkele 

bedenkingen op.
309

 

1. “God de Vader wordt te materialistisch voorgesteld” 

2. “God de Vader mag Zon en Maan in de handen niet houden.” 

3. “Adam en Eva dienen kiescher te worden voorgesteld.” 

4. “De leden keuren niet goed dat dezelfde engel de slechten met bliksemstralen dreige en 

het kruis toont aan de goeden.” 

5. “In plaats van het voorgestelde kruis moet komen het kruis met den lijdenden of 

zegevierenden Zaligmaker.” 

Op een mei 1935 gaf de KCML haar goedkeuring, op voorwaarde dat de vierde opmerking ter 

harte werd genomen; Delville had immers aangestuurd op een tweede opinie omdat hij 

weigerde akkoord te gaan met de opmerkingen van het aartsbisdom.
310

 Uiteindelijk werd het 

ontwerp aangepast en op negentien juni 1935 goedgekeurd door het Ministerie van Justitie 

waarop het raam kon worden geplaatst. 

Dit glasraam werd niet geschonken door particuliere personen. In die zin is het ook niet 

mogelijk hun rol te bespreken. Duidelijk is wel de wisselwerking tussen kerkbestuur, 

kunstenaar en betrokken overheden in het geheel. Het ontwerp, dat op een tentoonstelling in 

Brussel veel lof had geoogst, viel niet onmiddellijk in de smaak bij het aartsbisdom: hij was 

volgens hen immers een vrijmetselaar en kon onmogelijk in de traditie werken die ze voor 

ogen hadden.
 311

 Ondanks deze tegenwerking en de verschillende aanmerkingen, ging Delville 

door met zijn ontwerp tot het uiteindelijk werd goedgekeurd. Tenslotte zou ook het 

kerkbestuur in haar vergadering zich neerleggen bij de beslissing van de KCML en overgaan 

tot de goedkeuring en plaatsing. 

Iconografisch bekeken vormt dit raam een duidelijke uitzondering op de overige ramen in de 

kerk. De symbolische geladenheid van Delville had een nieuwe richting kunnen betekenen 

voor de glasramen, maar het atelier Ladon zou echter opnieuw teruggrijpen naar de oude 

traditie en verschillende neogotische ramen ontwerpen. Deville legde duidelijk de nadruk op 
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de monumentaliteit van de figuren en onderstreepte ze door beiden een rode kleur aan te 

meten. In zijn brieven aan het atelier Crickx legde hij in detail zijn intenties uit:  

“La Création: 

J’y représente la figure du Créateur dans toute sa puissance et sa majesté. L’auréole qui l’entoure 

formée de trois cercles s’interpénétrant est le symbole des Trois Mondes où s’exerce la volonté 

créatrice divine dans le Cosmos. J’ai tenu à donner à la figure du créateur la plus grande proportion 

possible, afin de bien montrer sa puissance. Sois Lui, j’ai placé les figures d’Adam et d’Eve dans leur 

première innocence et pureté et, au milieu d’eux, le symbole de l’Arbre de la Connaissance du Bien et 

du Mal avec le Serpent de l’Eden. Autour d’Adam et d’Eve, j’ai placé des animaux : Lion, Bœuf, 

Poisson et Oiseau, au milieu d’une végétation édénique. Dans la partie supérieure de la verrière, dans 

l’ogive, j’ai placé deux Anges contemplant l’Œuvre de la Création et la Lettre de l’Alpha. 

 

Le Jugement : 

J’y ai représenté l’Ange du Jugement, exécutant la volonté divine et séparant les Elus et les Damnés. 

D’une main, il lance la foudre exterminatrice vers les Damnés, de l’autre, du côté des Elus, il tient la 

Croix, signe de Rédemption et du Sacrifice du Christ et par lequel on est sauvé. Sous la figure de 

l’Ange exterminateur du Jugement, un groupe de Damnés se tordant dans les flammes de l’Enfer, et 

un groupe d’Elus montant vers les régions célestes. Au milieu, le Dragon du Mal vaincu. Dans 

l’Ogive, j’ai placé deux Anges sonnant la trompette du jugement, ainsi que la lettre de l’Omega. Dans 

le centre de l’Ogive, c’est le symbole de la Main Divine (le Manus) que représente l’Action Divine 

dans toutes les manifestations du monde qui frappe le Mal et bénit le Bien, qui Crée et qui Détruit, qui 

Juge et Pardonne …”
312

 

 

De afbeelding van de Schepping en het Laatste Oordeel is in navolging van de middeleeuwse 

traditie om de kerkgangers bij het in- en uitgaan van de kerk te wijzen op het Begin en het 

Einde.
313

 Ook Stalins & Janssens hadden een soortgelijk ontwerp. Herta Leemans vermeldt in 

haar werk de ontwerptekening van dit raam.
314

 Het is heden echter onvindbaar. 

Een laatste eigenaardigheid is de huidige plaats van “Alpha” en “Omega”. Delville 

vermeldde duidelijk dat hij “Α” boven de Schepping plaatste en “Ω” boven het Laatste 

Oordeel. Dit is logisch te verklaren als “Begin” en “Einde”. Vandaag staan beide letters 

omgewisseld. Afbeelding nr. 46 in het werk van Herta Leemans toont een foto van het 

westportaal. Daarop is te merken dat beide letters ook al omgewisseld staan.
315

 Daarenboven 

staat de letter “Ω” omgekeerd, dus “ω”. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor 

deze vergissing, maar vermoedelijk werd tijdens een restauratie de hoofdletter verkeerdelijk 

aanzien voor een kleine letter. Het moet immers een hoofdletter zijn: de letter alpha is niet “α” 

maar “A”. Een andere verklaring kan zijn dat een van beide letters tijdens de oorlog vernield 

werd en vervolgens niet aandachtig werd gerestaureerd: de “Omega” neigt immers eerder naar 

de vormgeving van een kleine letter dan een hoofdletter.  

                                                
312 KA 133/12 
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315 Herta Leemans geeft als onderschrift: “middenbeuk naar het westen, ca. 1920”. Dit is echter onmogelijk 
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2.2.1.7. Atelier Gust & Achille Ladon 

Gust Ladon (1863 – 1942) was, zoals Theo Mertens het uitdrukte, het “hoogtepunt van de 

neogotische glasschilderkunst”.
316

 Uiteraard moet dit enigzinds genuanceerd worden, maar 

zijn atelier was verantwoordelijk voor een imposante collectie neogotische glasramen in de 

twintigste eeuw. Opgeleid in het atelier van Arthur Verhaegen, opende Ladon in 1890 zijn 

eigen atelier te Gent. In 1893 werd hij opgenomen als lid van de Sint-Lucasgilde. Het atelier 

dankte haar succes aan het talent van Gust Ladon, die reeds vanop jonge leeftijd in het 

kunstambacht opgenomen werd, alsook de uitstekende organisatie en talentvolle medewerkers 

waarmee Gust Ladon zich omringde.
317

 Zijn neef, Achille, zou ook meewerken aan enkele 

ontwerpen in de Sint-Gummaruskerk. Terwijl Gust zich bezighield met de eerste ontwerpen, 

zorgde Achille voor het overbrengen op kartons. Deze wisselwerking zou het atelier tot de top 

brengen, een positie die ze tot de Eerste Wereldoorlog zouden behouden.
318

 Na 1918 werd het 

atelier vanuit het Lierse kerkbestuur aangeschreven om de beschadigde glasramen te 

herstellen. Talrijke gotische ramen hadden geleden onder het geweld. Ook enkele neogotische 

glasramen werden beschadigd. De oorspronkelijke ramen van Stalins & Janssens aan de 

zuidkant waren onherstelbaar versplinterd. Het atelier Ladon kon de kerkraad overtuigen deze 

door nieuwe glasramen te vervangen. 

 

a. Taferelen met betrekking tot het leven van Sint-Gummarus en Lier 

Dit raam vormde een langdurig twistpunt in de kerkraad. Twee kampen stelden zich op: een 

zijde verkoos restauratie van het raam van Stalins & Janssens, een andere de vervaardiging 

van een volledig nieuw raam. Het atelier Ladon had uitvoerig de schade opgemeten en kwam 

tot de conclusie dat er geen groot financieel verschil bestond tussen restauratie en een nieuw 

ontwerp. Een eerste tussenweg werd door de deken van Lier voorgesteld: een nieuw raam 

diende te worden ontworpen, echter met onderdelen gerecupereerd van het oude, vernietigde 

glasraam. Dit zou echter te moeilijk blijken en de kerkraad stelde later in haar verslag: “(...) 

en gezien de samenstelling en kleurenspel ervan niet beantwoorden aan ’t verwachte, het 

beter ware eene gansch nieuwe raam te laten vervaardigen meer in overstemming met de 

raam aan den overkant waarvan zij een tegenhanger dient te zijn.” Het kerkbestuur neigde 

dus uiteindelijk naar de ideeën van een nieuw ontwerp, duidelijk afgestemd op het raam van 

Elisabeth van Culemborg. Het atelier van Ladon werd belast met het ontwerp en op negentien 

maart 1938 kon het in zijn atelier worden bezichtigd. In een volgende fase werden de 

betrokken instanties aangeschreven en uitgenodigd om het ontwerp te controleren en een 

advies uit te brengen. Op acht oktober 1938 geeft de KCML haar visa, gevolgd door de 

gouverneur van de provincie Antwerpen op negenentwintig oktober 1938 en tot slot het 

Ministerie van Justitie op veertien november 1938. In april 1939, net voor het uitbreken van 

de Tweede Wereldoorlog werd het raam geplaatst. 
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Dit glasraam werd bekostigd door de Belgische overheid en in kleine mate door giften en 

donaties. Na de schade opgelopen tijdens WOI kreeg het Lierse kerkbestuur financiële 

middelen om de restauraties en nieuwe glasramen te betalen. Reeds vroeg opperde men het 

idee om een historisch tafereel af te beelden “met betrekking op de honderste verjaring onzer 

onafhankelijkheid of op den wereldoorlog. Een ander lid meent dat er een drietal 

afbeeldingen uit het leven van den H.Gummarus konden worden in voorgesteld.”
319

 De Lierse 

deken stelde later enkele iconografische eisen: een onderverdeling op in vier taferelen, dit in 

tegenstelling met het oorspronkelijke ontwerp van Stalins & Janssens.
320

 Het leven van Sint-

Gummarus werd het centrale thema waarrond het atelier Ladon diende te werken:  

1. “Sint-Gummarus vereert de apostelen Petrus en Paulus met de kapel.” 

2. “Het afsterven van den H. Gummarus.” 

3. “De verheerlijking van St. Gummarus op het altaar geplaatst.” 

4. “De ontmoeting van St. Gummarus en van St. Rumoldus.” 

Deze iconografie zou echter niet door het atelier worden gevolgd. Wanneer echter de nieuwe 

iconografie werd bepaald, is niet duidelijk. Het ontwerp van het huidige glasraam is nog 

bewaard in het kerkarchief, zij het niet ingekleurd. 

Het atelier Ladon heeft voor dit glasraam enkele cruciale elementen overgenomen van het 

glasraam aan de overzijde, maar desondanks haar eigen invulling gegeven aan de taferelen. 

De architecturale omlijsten in een neorenaissance stijl met aandacht voor de zuilen met daarin 

kandelabers, de bogen, talrijke putti en nog overige typische elementen. Ook de ruimte met 

wapenschilden en cartouches neemt Ladon over in het nieuwe raam. Het is echter geen 

pastiche: de taferelen en de fijne afwerking verschillen sterk van het oude venster: de 

bovenste taferelen kregen een andere architecturale aankleding dan de onderste en ook het 

kleurgebruik vertoont weinig overeenkomsten. De figuren op het nieuwe venster kregen meer 

emotie en realisme. De landschappen waarin ze werden geplaatst doen denken aan reële 

scenes die op middeleeuwse schilderijen afgebeeld stonden. Ladon was dus meer dan 

behoedzaam om zijn ontwerp een eigen karakter en invulling te geven. Misschien was hij op 

de hoogte van de erbarmelijke restauratie uitgevoerd door het atelier Pluys in de negentiende 

eeuw, die het intrinsieke karakter van het glasraam volkomen vernietigde, maar dit kan niet 

worden onderbouwd. 

Dit glasraam is samen met “Taferelen met betrekking tot de verering van het Heilig Hart” van 

Joseph Osterrath sr. het enige “nieuwe” glasraam met de afbeelding van de Lierse heilige. 

Mogelijk verkoos het kerkbestuur de samenvoeging van het leven van Gummarus met 
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van Culemborg. 



81 

 

historische taferelen om zo de verjaardag van België te herdenken, zoals in de kerkverslagen 

reeds werd vermeld. Desondanks is het opmerkelijk dat heel weinig taferelen in zijn teken 

stonden. In 1965 plaatste Armand Calders een glasraam met drie afbeeldingen van de heilige. 

 

b. De Nederdaling van de Heilige Geest 

Dit raam wordt niet veel in de kerkverslagen aangehaald: mogelijk noopte de oorlogstijd tot 

andere bezigheden. Desondanks werd aan het atelier Ladon gevraagd een raam te ontwerpen, 

ter vervanging van het oorspronkelijk venster van Stalins & Janssens, dat tijdens WOI was 

vernietigd. Op zes juli 1941 keurde de kerkraad het ontwerp unaniem goed.
321

 De enige 

vereisten waren het behoud van de schenkers uit het oorspronkelijke glasraam alsook de 

neogotische traditie waarin Stalins & Janssens hebben gewerkt. Dit laatste zal voor het atelier 

Ladon geen grote opgave zijn geweest. Op elf juli 1942, een jaar later, volgde de goedkeuring 

door de KCML. Wat er tussentijds is gebeurd, is niet duidelijk: de kerkarchieven geven geen 

uitsluitsel. De glaspartijen zullen samen met het raam in de Sint-Annakapel, De Aanbidding 

der Wijzen, te Lier aankomen, waarna ze werden opgeborgen tot het einde van de oorlog.
322

 

Zoals vermeld was het kerkbestuur verantwoordelijk voor het tot stand komen van dit 

glasraam. De kosten werden gedekt uit een vergoeding voor geleden oorlogsschade. Ook de 

iconografie werd door hen opgesteld. Het kerkarchief bevat nog een ontwerpschets van het 

glasraam van Stalins & Janssens (foto 29).
323

 Daarop is duidelijk hetzelfde onderwerp te zien, 

met toch enkele belangrijke nuanceverschillen: de Maagd kreeg een meer centrale rol, de 

neogotische architectuur was statiger, de patroonheiligen waren verschillend afgebeeld en 

onderaan was ruimte voorzien voor een cartouche en eventuele wapenschilden. Het atelier van 

Ladon zal in dezelfde geest werken, maar brengt toch een eigen toets aan: de centrale figuren 

worden meer uitgelijnd. De Maagd krijgt nog steeds een voorname plaats, maar Ze wordt 

meer geïntegreerd met de overige figuren. De architecturale omlijsting wordt meer verweven 

met de figuren en het centrale tafereel. Ook onderaan valt de ruimte voor een cartouche en 

wapenschilden weg. De kerk eiste, zoals vermeld, het behoud van de patroonheiligen; het 

atelier kleedde ze echter aan met nieuwe gewaden. 

Vermoedelijk is het ontwerp van de hand van Achille Ladon: Gust Ladon was reeds tachtig 

jaar oud toen men hem voor deze opdracht aanschreef. Hij behield desondanks de leiding over 

het atelier.
324

 De afwerking en plaatsing zou hij echter niet meer meemaken: hij stierf op 

drieëntwintig juni 1942. Dit glasraam legt duidelijk de nadruk op vier kleuren: rood, blauw, 

wit en goud, een idee dat ook bij Bethune sterk leefde.
325

 De figuren zijn in grisaille 

uitgewerkt, maar krijgen een grote emotionaliteit in het aangezicht. De twee centrale figuren, 

Maria en Petrus, werden als enige gekleurd. Een rode loper onderaan leidt de blik naar hen 
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toe. Zelfs de vloer is geïnspireerd op de werken van de Vlaamse Primitieven.
326

 Net zoals bij 

het glasraam in de zuiderkruisbeuk, was het atelier Ladon geïnspireerd op een ander ontwerp, 

maar voegde het er toch een eigen toets aan toe, iets wat in het derde en laatste glasraam dat 

ze ontwierpen voor de kerk nogmaals zou terugkeren. 

 

c. De Aanbidding der Wijzen 

Ook dit glasraam vervangt een eerder stukgeschoten glasraam. In eerste instantie besloot het 

kerkbestuur dat “als onderwerp bij voorkeur een bijbelverhaal voorgesteld zal worden”.
327

 

Op de volgende vergadering ging het bestuur hierop verder en kwam ze tot de conclusie om 

de Aanbidding der Wijzen af te beelden, links geflankeerd Sint-Anna en rechts Sint-Joachim. 

Het atelier Ladon werd belast met de uitvoering. In 1942 is het ontwerp afgewerkt en nodigde 

het atelier de leden van het kerkbestuur uit om de ontwerpen te komen bezichtigen. Tegelijk 

wzes gevraagd de twee openstaande rekeningen te betalen op naam van “weduwe Ladon en 

kinderen”.
328

 In 1942 komen beide ramen aan, zoals reeds vermeld, en werden in de kelder 

van het kapittel opgeborgen. Het kerkbestuur besloot nog in diezelfde vergadering 

tienduizend frank over te maken aan het atelier. In 1946 tenslotte werden beide ramen 

geplaatst, na de nodige herstellingen aan het steenwerk uitgevoerd te hebben.
329

 

Dit glasraam herhaalt in grote mate de iconografische elementen van het raam met de 

“Nederdaling van de Heilige Geest”: de gotische architectuur is in grote mate identiek, het 

centrale tafereel staat ook hier verspreid over vier lichtbanen met aan beide zijden een 

patroonheilige en ook het kleurgebruik toont grote gelijkenissen. De kleine afbeelding met 

“Seba en Salomon” is ook in het andere glasraam terug te vinden, maar heeft de 

“Annunciatie” als tafereel. Het atelier heeft toch enkele nuances aangebracht: het 

landschapstafereel op de achtergrond is uniek op dit werk. De wimbergen boven beide 

heiligen hebben een andere aankleding gekregen, met twee engelen als bekroning. Grote 

aandacht is uitgegaan naar realistisch afgebeelde figuren met inspiratie uit taferelen van de 

Vlaamse Primitieven. 

Gust Ladon leefde sterk toe naar een eenheid van programma, wat verklaart waarom hij zowel 

in neogotische als neorenaissancistische stijl werkte. Toch blijft de vraag waarom dit raam 

geen nieuwe invulling kreeg: hij had reeds bewezen met het raam in de zuiderkruisbeuk dat de 

neorenaissance hem wel lag en ook was het neogotische ideaal met WOI in een dieptepunt 

verzeild. Theo Mertens haalt aan dat Gust Ladon wel probeerde andere richtingen uit te gaan, 

maar niet kon ontsnappen aan “het beperkende keurslijf van zijn vorming”.
330

 De strenge 
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vorming in de Sint-Lucasgilde zou te sterk blijven doorleven tijdens de carriere van Gust 

Ladon. Ook Achille Ladon, in 1899 opgenomen in de Gilde, bleef trouw aan de idealen van 

de neogotische kunst zoals deze door Bethune waren voorgelegd. Aan de eenheid van kleur, 

die zo sterk door Bethune werd nageleefd, ook in de Sint-Gummaruskerk, werd geen afbreuk 

gepleegd door het atelier. Sterker nog, over de grenzen van verschillende stijlen heen, blijven 

de kleuren zeer sterk voor het atelier spreken. Zoals Gust Ladon zelf zei: “Mij zullen ze wel 

herkennen aan mijn kleuren”.
331

 Ondanks alles werden nog halverwege de twintigste eeuw, 

bijna vijftig jaar na de dood van “meester Bethune”, glasramen in neogotische stijl geplaatst. 

De eenheid van stijl die Gust Ladon zo naarstig zocht en wenste toe te passen, zal zich in de 

kerk zeer sterk uiten: beide neogotische glasramen in aangrenzende kapellen vormen als het 

ware een spiegelbeeld van elkaar. Niet toevallig is de Heilige Geestkapel met de 

“Nederdaling van de Heilige Geest” zichtbaar vanaf het koordoksaal net als de vijftiende-

eeuwse glasramen in de zuidelijke zijbeuk. Mogelijk trachtte hij zoveel mogelijk eenheid te 

scheppen. Een vorm van continuïteit als het ware, over de kruisbeuk heen.  

Schenkers speelden weinig tot geen rol bij deze glasramen. De vergoeding die de Belgische 

Staat toekende aan de Lierse kerk na WOI werd ingezet om herstellingen door te voeren en 

nieuwe glasramen te plaatsen. Zonder enige twijfel bestond er tussen atelier en kerkbestuur 

een drukke correspondentie, waarin iconografie en prijsonderhandelingen centrale thema‟s 

waren.  Maar de Lierse bevolking had, op enkele collectieve giften na voor het raam in de 

Zuiderkruisbeuk, geen inbreng.
332

 

Ten slot blijft het opmerkelijk dat zelfs in volle oorlogstijd het atelier glasramen ontwierp en 

uitvoerde. De dood van Gust in 1942, gevolgd door de dood van Achille in 1945 luidde het 

einde van het atelier in. Geen van beide kunstenaars zouden de plaatsing van twee van de drie 

glasramen in de Sint-Gummaruskerk meemaken. Het atelier Ladon sloot haar deuren in 1946. 

 

2.2.1.8. Atelier Colpaert 

Florent Colpaert (1886 – 1940) startte zijn atelier na een opleiding genoten te hebben aan het 

Sint-Lucasinstituut te Gent. In 1925 behaalde hij de “Grote Prijs” op de Wereldtentoonstelling 

te Parijs. Zijn zoon, Jacques Colpaert (1923 – 1998), opgeleid aan de Koninklijke Academie 

onder Ando Carte, nam het atelier over in 1940.
333

 Het atelier zal zich hoofdzakelijk omringen 

met kunstenaars en pelgrimglazeniers zoals Jean Delville, Ando Carte en Louis-Charles 

Crespin. Deze laatste ontwierp het glasraam in de Sint-Gummaruskerk. Crespin (1892 – 1953) 

ontwierp tal van glasramen waarin de nadruk op figuratieve afbeeldingen kwam te liggen, 

                                                
331 T. MERTENS, “Uit licht geboren. Gust Ladon (1863 Ŕ 1942), hoogtepunt van de neogotische 

glasschilderkunst”, Lommel, 2006, pp. 101 
332 Zie deel 3 
333 Y. VAN DEN BEMDEN, Anto Carte, créateur de vitraux  in : Revue des archéologues et historiens d'art de 

Louvain., UCL, Leuven, 1983, pp. 147 - 148 
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verspreid over gans België.
334

 Tijdens zijn actieve kunstenaarsloopbaan was hij als professor-

emeritus verbonden aan de Ecole Royale des Beaux Arts te Brussel.
335

 

 

a. Sint-Barbara en Sint-Elisabeth 

Dit glasraam is het laatste dat met de hulp van een schenking tot stand kwam. Op vijf 

september 1945 schreef de voorzitter van het kerkbestuur een brief aan de schatbewaarder van 

de kerk dat hij vanwege Johanna Schöller een bedrag van vijfentwintig duizend frank had 

verkregen om een nieuw glasraam te plaatsen. De voorzitter stelde haar de beeltenissen van de 

Heilige Franciscus, Heilige Barbara, Heilige Christoffel en de Heilige Hubertus voor. Op zes 

januari kwam een tweede geldstorting ter waarde van dertienduizend frank toe op de rekening 

van het kerkbestuur. Johanna Schöller vroeg in ruil de afbeelding van de Heilige Barbara. Het 

kerkbestuur besloot hierop met haar en de kunstenaar te onderhandelen over een mogelijke 

oplossing. De kerk maakte hier echter melding van een raam van drie lancetten. Ook dit zou 

in de toekomst nog wijzigen. Op achttien februari schreef Johanna Schöller het kerkbestuur 

aan met een voorstel voor de tekst op de banderol. Deze tekst werd echter niet in het huidige 

ontwerp opgenomen. Ondertussen werd er verder onderhandeld over de iconografie en in 

september 1946 besloot Johanna Schöller samen met de kerkraad om achtduizend frank bij te 

voegen aan het bedrag om zo tot een ontwerp met de Heilige Barbara en de Heilige Elisabeth 

te komen, aangevuld met wapenschilden om “een zeer decoratief effekt te bekomen en 

terzelfder tijd, zoals dit het geval is met de ramen van Maximiliaan, dat er tevens veel licht zal 

binnendringen.”
336

  In april 1947 werd er nog druk gecorrespondeerd tussen de betrokken 

partijen in een zoektocht naar wapenschilden en hun correcte afbeelding, zoals het 

wapenschild van de kolveniersgilde: “Kent u speciale blazoenen dezer gilde?”
337

 Enkele 

weken later werd het project unaniem goedgekeurd door het kerkbestuur en werden de nodige 

voorbereidingen getroffen; een brief werd aan de KCML verstuurd op zeventien mei met het 

ontwerp van Crespin bijgevoegd. De provinciale raad van Antwerpen had het ontwerp reeds 

goedgekeurd, maar “betreurt tevens dat geen glasraam wordt geplaatst die meer de geest van 

onze tijd weergeeft.”
338

 Op zeventien juni volgde de goedkeuring van de KCML. Op het einde 

van 1947 berichtte het atelier Colpaert dat het ontwerp binnen enkele weken klaar zou zijn en 

dat men wachtte op een voorlopige aanvaarding door het kerkbestuur. Begin april 1948 zou 

deze aanvaarding worden voltrokken en op eenentwintig april werd het glasraam geplaatst. 

Uit dit dossier kan de rol van de schenkster beter worden belicht: Johanna Schöller besloot 

een schenking uit te voeren, waarop het kerkbestuur haar zelf enkele voorstellen deed. Ze zal 

zelf ook een eis opstellen, namelijk de toevoeging van Sint-Barbara, maar in grote mate 

speelde de correspondentie zich af tussen het atelier, het kerkbestuur en overige kerkelijke 

betrokkenen, zoals de Leuvense kanunnik van Cauwenberghe. Het kerkbestuur zocht ook zelf 

                                                
334

 Gloed van glas (tent. cat.), Brussel (Galerij ASLK), 1986, pp. 126, pp.202 
335 J.-M. GOOSSENS, Colegiale (sic) Kerk Sint-Gummarus Lier, Glasramen 18e (sic) en 19e eeuw. 

Specialisatiecursus Lierse Toeristische gids, s.n., Lier, 2001, pp. 28 
336 KA 126/26, pp. 385 
337 KA, brief aan kanunnik Etienne van Cauwenberghe, 25 april 1947 
338 PA Sint-Gummarus, dossier nr. 59 



85 

 

contact op met de kunstschilder.
339

 Het atelier Colpaert onderhandelde druk met het 

kerkbestuur over de af te beelden wapenschilden waarbij het zich trachtte te inspireren op 

vroegere weldoeners van de kapel.
340

 Het kerkbestuur zou het uiteindelijke ontwerp bekijken 

en goedkeuren. Achteraf bekeken had de schenkster dus weinig invloed op het ontwerp en in 

de voltooiing van het glasraam.  

Dit glasraam tracht aan te sluiten bij de neogotische traditie van de koorkapellen. De twee 

figuren verwijzen enigszins nog naar de Vlaamse Primitieven, hoewel het kleurgebruik niet 

aansluit bij de overige glasramen. De heel bescheiden gotische architectuur waarin ze vervat 

staan, heeft nauwelijks enig effect. Maar het zijn de wapenschilden die de aandacht opeisen 

met een duidelijke verwijzing naar de renaissance glasramen in het hoogkoor. De opmerking 

van het Antwerps provinciebestuur liegt er niet om: dit raam volgde niet de traditie, maar 

sloot ook niet aan bij de nieuwe visies; Het zweeft als het ware tussen de twee.  Mogelijk 

wenste het kerkbestuur een nieuw glasraam dat de iconografie van degene uit het hoogkoor 

herhaalde: het was immers de voorzitter van het kerkbestuur die in 1945 aan Johanna Schöller 

voorstelde om wapenschilden op de glasramen aan te brengen en ook in een verslag van 1946 

zou de naam van Maximiliaan vernoemd worden. 

 

                                                
339 In eerste instantie foutief genaamd Louis Crépin “welke reeds werken leverde met zeer goede uitslag, oa in de 

Zavelkerk te Brussel en de kerk te Veerle”. KA 126/26, pp. 366 
340 Dit wordt verder uitgewerkt in deel 3. 
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2.3. Conclusie 

Theo Mertens stelt in zijn werk dat de schenker een grote, tot zelfs onbegrensde vrijheid kreeg 

om het ontwerp van een glasraam te kiezen. Volgens hem verkozen veel schenkers een thema 

gebaseerd op hun patroonheilige en hielden ze daarbij geen rekening met overige glasramen 

of de plaats in de kerk.
341

 Die trend is gelukkig genoeg niet terug te vinden in de Sint-

Gummaruskerk, op een enkele uitzondering na: het glasraam van Dobbelaere waar de 

schenker duidelijk zichzelf in beeld wenste te brengen zonder daarbij aandacht te schenken 

aan de locatie. 

De glazeniers waren intens begaan met de vernieuwde interesse voor glasramen. Niet alleen 

de restauraties maar ook volledig nieuwe programma‟s werden uitgedacht. De jonge 

Belgische staat zocht intens naar een manier om haar geschiedenis te onderstrepen, de 

bourgoisie zag zich steeds meer bedreigd door allerlei maatschappelijke factoren en 

katholieke kerk had haar handen vol na het uiteenvallen van het unionisme. De opkomst van 

de neogotiek als sociaal kader nam een vliegensvlugge start met Jean-Baptiste Capronnier als 

voorman. Zijn glasraam kondigde de start aan van een intensief programma.  

De oprichting van de Sint-Lucasgilde betekende een belangrijke stap in de neogotische 

traditie. Met Bethune aan het iconografische roer werd een enorme kunstcollectie 

gerealiseerd. Leerlingen zoals Arthur Verhaegen en Joseph Osterrath tekenden geen losse 

vensters maar wel iconografische gehelen die de koorkapellen tot op vandaag domineren (foto 

36). Eenheid van stijl naar het middeleeuwse ideaal, zoals Bethune zelf poneerde, was van het 

hoogste belang. Zijn principes leefden sterk door in de creaties uit de “school van Sint-

Lucas”. Het atelier Stalins & Janssens zal zich ontdoen van deze Bethuniaanse “druk” hoewel 

de eenheid van stijl en het belang van de locatie zeker niet werden vergeten. De grootste 

uitzondering vormt het raam ontworpen door Jean Delville en betekende een stijlbreuk met de 

overige glasramen. Nog steeds blijft het voor velen onduidelijk waarom het kerkbestuur een 

dergelijk ontwerp goedkeurde en liet plaatsen. De uitlopers met Ladon in een hoofdrol en in 

mindere mate Crespin, betekenden het einde van de neogotiek in de Sint-Gummaruskerk.  

De schenkers hadden weinig of geen doorslaggevende rol in het ontwerp. Het onderzoek kan 

hen op geen enkel moment aanwijzen als belangrijkste schakel. Wat niet wil zeggen dat ze 

geen inspraak hadden. De correspondentie tussen kerk en schenkers is slecht bewaard 

gebleven: mogelijk werden vele zaken mondeling besproken buiten de vergaderingen om of 

werden eventuele brieven niet bewaard. Ondanks dit alles kan uit verscheidene glasramen 

toch worden opgemaakt dat het atelier en het kerkbestuur de voornaamste spelers waren die 

bij het ontwerp waren betrokken. Ateliers zoals Bethune en Verhaegen en Stalins & Janssens 

wisten ongetwijfeld welke iconografie te gebruiken en konden de kerk een doordacht ontwerp 

aanbieden, zonder daarbij de inbreng van schenkers nodig te hebben.  

Uit sommige documenten kan toch de inbreng van schenkers worden geduid. Vaak handelen 

deze dan over de afbeeldingen van patroonheiligen (hoewel ook hier de ateliers soms tot een 
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eigen keuze overgingen) of de noodzakelijke tekst die in de banderol diende te verschijnen. 

Maar verder dan deze summiere uitwisselingen ging het niet. De schenkers zouden 

hoofdzakelijk de nodige financiën voorzien maar de eigenlijke opdrachtgever bleef het 

kerkbestuur. Jammer genoeg blijft het toch nog vaak speculeren naar de ware 

verantwoordelijken. 
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Deel 3. Schenkers in de nieuwe 

geschiedenis 

Het onderzoek naar opdrachtgevers en schenkers uit de negentiende en twintigste eeuw heeft 

nog niet veel aandacht gekregen. Te vaak benadrukten de vorsers de belangrijke 

middeleeuwse families en de sporen die ze nalieten. Of werd in talrijke publicaties gezocht 

naar de ware toedracht achter “De kroning van Maria” (en overige glasramen uit die periode) 

dat tot op heden een duister domein blijft. Belangrijk in deze masterpaper is te kijken naar de 

recentere mens en geschiedenis,  naar sporen van schenkingen en onderhandelingen en hoe ze 

het uiteindelijke resultaat mee bepalen, of misschien net niet. Een uitgebreid 

stamboomonderzoek is hier niet aan de orde. Interessanter is de briefwisseling tussen ateliers, 

kerkraad en particulieren te onderzoeken in de hoop zo een ruimer beeld te scheppen. Het 

vorige hoofdstuk heeft hiertoe de basis gelegd: vanuit een maatschappelijk idee kunnen 

enkele algemene conclusies worden getrokken, gestart vanuit individuele situaties. 

Aansluitend zal met de middeleeuwse situatie worden vergeleken om zo een spel van 

gelijkenissen en verschillen te ontwaren. 
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3.1 De moderne mens 

Zonder teveel het vorige hoofdstuk te willen herhalen, zijn enkele kritische punten die de 

negentiende eeuw belangrijk: 

- Maatschappelijke onrust, veroorzaakt door armoede, politieke instabiliteit en 

opkomend socialisme (en tegenreactie vanuit de katholieke fractie). 

- Opkomst van de middenklasse. Op het einde van de negentiende eeuw verzamelde 

deze klasse van zelfstandigen en bedienden voldoende kapitaal om bepaalde 

schenkingen uit te voeren. 

- “Dwingende” invloed van de Sint-Lucasbeweging op de neogotieke reveil. Het zal de 

Sint-Lucasgilde zijn die de meeste glasramen ontwierp in de Sint-Gummaruskerk. 

Hoewel de moeilijke houdbaarheid van de Gilde rond de eeuwwisseling duidelijk 

werd, zou er toch nog een grote uitloper standhouden, namelijk Gust Ladon en zijn 

atelier. 

Bovenstaande punten kunnen niet alles verklaren. Er is echter weinig geweten over de 

schenkers. Wat wel valt aan te tonen, is dat de meeste schenkers in nauw contact met het 

beheer van de kerk stonden. Ze maakten er zelf deel van uit of hadden familieleden in het 

bestuur. Dat zij als eersten een schenking deden, is logisch verklaarbaar. Enkele andere 

schenkingen zijn echter niet verklaarbaar vanuit dit principe. De kerkarchieven kunnen 

hierover mogelijk uitsluitsel geven. 

Hieronder wordt een chronologisch overzicht samengesteld van de glasramen met, indien 

mogelijk, schenkers. 

3.1.1. Atelier Jean-Baptiste Capronnier 

a. Doop in de Jordaan 

Dit glasraam werd volgens de banderol geschonken door de Lierse bevolking “uit 

dankbaerheid” ter nagedachtenis van Jean-Baptiste de Roover. Deze dankbaarheid moet 

enigzins genuanceerd worden: De kerk nam het initiatief tot een openbare intekenlijst, niet de 

bevolking.
342

 De weinige archiefdocumenten die bestaan tonen de nood aan en de 

bekommernis over de plaatsing: uit de notulen blijkt een vertraging aan de basis te liggen voor 

veel ongenoegen bij de intekenaars. Het is moeilijk af te leiden over hoeveel vertraging het 

gaat. De notulen verwijzen naar een eerdere vergadering in april, maar daar is niets over terug 

te vinden.  

Echter is deze bekommernis tot op het hoogste niveau gekend: een brief opgesteld door de 

provinciale gouverneur aan de minister van Justitie meldt dat het glasraam dankzij “la 

générosité des parochiens et à leur attachement à la mémoire desservant m. de Roover”tot 

stand is gekomen. 

                                                
342 Of zoals het kerkbestuur uitdrukt: “vrijwillige inschrijving” 



90 

 

Dit eerste glasraam is niet het eerste in een lange geschiedenis. Tijdens de achttiende eeuw 

gebeurden er ook privé-schenkingen.
343

 Of deze in dienst stonden van een geestelijke 

verbonden aan de kerk is niet duidelijk, wegens een gebrek aan gedetailleerde informatie. 

 

3.1.2.  Atelier Arthur Verhaegen & Jean-Baptiste Bethune 

a. Oosterse en Westerse Kerkvaders 

Dit dossier opent met een interessante voorlezing tijdens de kerkraad. Notaris Notelteirs 

overloopt het testament van Cornelius Jespers, waarin hij twaalfduizend frank nalaat aan de 

kerk. Daartegenover staat een jaarlijke herdenking: 

Ten eeuwigen dagen door ’t kerkfabriek te doen celebreren twee jaargetijden van 

twaalf mottoenen, het eene op of omtrent den verjaardag van ’t overlijden  haar’s 

man’s het andere op of omtrent den verjaardag van haar overlijden en dit ter hunner 

beide zielerust.
344

 

Zijn vrouw, Maria Schaffens, was verantwoordelijk voor het neerleggen van het testament bij 

de notaris in 1871. Zijzelf oefende geen beroep uit. Meer dan waarschijnlijk was ze reeds op 

oudere leeftijd. Haar man was nauw betrokken bij de kerk in de functie van kerkmeester
345

, en 

was tijdens zijn leven een zilversmid. De grote som die ze achterlieten, doet vermoeden dat zij 

welgesteld waren.  

Dit legaat werd pas in tweede instantie ingezet met de aanbesteding voor een glasraam. In 

1872 besloot de kerkraad om vijfduizend frank te voorzien voor de mottoenen. De overige 

zevenduizend schakelde ze in voor een glasraam: 

Overwegende dat in zijn leven de Heer Jespers altijd als kerkmeester ieverig 

medegewerkt heeft tot het opluisteren der kerk en dat zijne weduwe steeds als een 

weldoenster tot hetzelfde doel heeft bijgedragen, overwegende dat het in die 

omstandigheid niet verwaand voorkomt te veronderstellen, dat men in de begeertens 

van d’overlevene zal blijven met een deel van dit legaat tot de opluistering der kerk te 

gebruiken, namelijk tot het vervaardigen eener geschilderde glasraam (...) te plaatsen 

in de venster zich bevindende op het einde van den zuidelijke zijbeuk in den gevel der 

kerk westwaarts.
346

 

Twee zaken vallen vrij snel op: 

                                                
343 In 1778 schenkt N. Gielis, een voormalig jezuïet, een glasraam. In 1780 wordt een glasraam in het Sint-
Annakoor geplaatst. De schenkster hiervan wenst anoniem te blijven. Het is dus niet zomaar aan te nemen dat de 

negentiende eeuw een radicale hernieuwing van oude waarden inhield. Deze zijn meer dan waarschijnlijk blijven 

doorleven, maar met de moeilijke periode die de glasraamkunst heeft ondergaan, mogelijk naar de achtergrond 

verschoven. Uit: H. LEEMANS, De Sint-Gummaruskerk te Lier, De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1972, 

pp. 272  
344 KA 126/23, f160  
345 KA 126/23, f160 & E. VAN CAUWENBERGHE, Sint-Gummaruskerk te Lier, gids voor den bezoeker, 

Segers & Beukeleirs, Lier, 1931, pp. 27  
346 KA 126/23, f154 & f154v 
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- De raad spreekt hier nog maar over een glasraam. 

- De raad besluit eigenhandig om een glasraam te plaatsen. 

Het eerste punt (en dan vooral de overgang naar twee glasramen) kan niet volledig 

opgehelderd worden. Het volgende agendapunt spreekt reeds over twee ramen zonder een 

duidelijke overgang tussen beide. Waarschijnlijk was zevenduizend frank voldoende om twee 

ramen te plaatsen: Een prijsbestek is niet langer voorhanden, maar de notulen melden dat “een 

deel van dit legaat” aangewend zou worden tot een glasraam. Mogelijk was de voorgestelde 

prijs laag genoeg om een tweede te voorzien of bood de kunstenaar zelf aan om twee ramen te 

vervaardigen. Het ontwerp werd toevertrouwd aan Jean-Baptiste de Bethune.
347

  

Het tweede punt is opmerkelijker. Niet de schenker besluit, maar wel het kerkbestuur. Ook 

hier zijn de redenen niet helemaal duidelijk. Mogelijk bevonden er zich ouderwetse glasramen 

in de westelijke zijde van beide zijbeuken of was er onbeschilderd glas aanwezig. Het bestuur 

trachtte wel te handelen “naar de geest van de schenkers” zoals ze zelf vermeldden. Mogelijk 

werd reeds tijdens het leven van de schenkers een dergelijk scenario geopperd met de belofte 

het noodzakelijke geld vrij te maken, maar dit kan niet onderbouwd worden. 

De conclusie luidt dan ook dat deze glasramen niet tot stand zijn gekomen in gesprek met de 

schenkers, maar dat ze enkel en alleen dankzij het overgedragen geld tot stand zijn gekomen. 

Op die manier zijn de schenkers toch direct verantwoordelijk voor de glasramen. De 

uiteindelijke uitvoering is een samenwerking tussen Jean-Baptiste de Bethune en Arthur 

Verhaegen, waarbij eerst een voorstudie van de kerk en de toestand waarin ze verkeerde, 

uitgevoerd werd (zie ook de iconografische beschrijving in Deel 2). 

 b. Heilige Sacramentskapel 

Over dit glasraam is quasi geen correspondentie bewaard.
348

 In 1880 werd het centrale raam 

geschonken door August Cools, schatbewaarder van de kerk.
349

 Zijn vrouw, Maria van den 

Brande, was drie jaar eerder overleden: “Pia memor uxoris sua D. Maria Van den Brande 

(onleesbaar)ua in Lyra VII Aug. MDCCCLXXVII h(an)c fenestr(am) posuit D. Augustinus 

Cools A° Di MDCCCLXXX.” 

Onder het linkse raam staat: “Piae memoriae Francisci Cools qui Domini Augusti Philippi 

decessit Lyrae 4 jan 1892” en onder het rechtse: “pii liberi Maria Augustus Isabella 

Stephaniaque Ferdinandus Carolus Deplhina has fenestras posuerunt.” Deze teksten zijn niet 

volledig duidelijk. Een mogelijke vertaling kan zijn: “In vrome nagedachtenis van Frans 

Cools, die als (zoon van) de heer August Philip gestorven is te Lier op 4 jan. 1892” en “De 

vrome kinderen (van) Maria en August, Isabelle en Stefanie, Ferdinand Carolus Delfine lieten 

deze ramen plaatsen.” Het is niet duidelijk of er tussen beide ramen een relatie bestaat. 

Mogelijk is Frans Cools familie van August Cools. Ook in het rechtse raam is het niet 

duidelijk waarom “Maria Augustus” geen genitief heeft gekregen om zo een bezitsvorm aan 
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te geven. Desondanks blijft het sterke vermoeden dat dit glasraam door een gezamelijke 

familie geschonken is geweest en op die manier zowel een uiting is van “memorie” en 

eerbetoon aan de echtgenote van August Cools, iemand die zelf in nauw contact met het 

dagelijks bestuur van de kerk stond, alsook van de kinderen. 

 

c. Leven van Sint-Jozef 

In april 1881 bracht het kerkbestuur verslag uit over de dood van Frans Hellemans. Dertig jaar 

lang was hij lid van het bestuur en sinds 1866 was hij voorzitter.
350

 Uit het verslag van 

oktober 1883 blijkt welke iconografie voorzien werd. 
351

 Voorlopig werden enkel de 

patroonheiligen aangegeven. De overige ramen zijn op dat moment nog niet ingevuld. Meer 

dan waarschijnlijk was deze vergadering een aftasten van de mogelijkheid van een glasraam.  

Het linkse glasraam werd geschonken door weduwe Maria Henrica Mannekens in 1883, het 

middelste raam werd geschonken ter nagedachtenis van Frans Hellemans, gestorven op acht 

maart 1881 alsook zijn dochter Ludovica, gestorven op zes augustus 1877. De thans 

verdwenen vermelding onder het rechtse raam: “(...) en ook de broers Carolus (waarschijnlijk 

Karel) en Eugenius (waarschijnlijk Eugène) (...)”
352

 maakt duidelijk dat niet enkel de 

weduwe, maar ook overige familie betrokken was bij de schenking. Echter zou deze 

schenking pas uitgevoerd worden in 1884. Het verslag van de vergadering is een jaar eerder. 

Beide broers werden in het verslag nog niet vermeld.
353

  

Als conclusie is duidelijk dat dit glasraam een familiale gift betreft met “memorie” als 

kerngedachte. Verscheidene leden hebben met een gezamelijk doel geschonken, namelijk de 

herinnering aan overleden familieleden, zij het als echtgenoot, zij het als broer alsook de 

overleden dochter, Ludovica. Frans Hellemans was tijdens zijn actieve leven zeer nauw 

betrokken bij het dagelijks bestuur van de kerk en dit over een lange periode. 

d. Leven van Jezus en Maria 

Dit raam werd geschonken door Johanna Sels. De kerkraad bespreekt haar testament in mei 

1895. Het testament is op dat moment enkele maanden oud. Daarin stelt Johanna Sels een 

nalatenschap van vijfduizend frank “om te doen lezen zooveel mogelijk missen ter lafenis 

mijner ziel en die van mijne naaste familie”. Nog in datzelfde verslag corrigeert ze het bedrag 

tot vierduizend frank.
354

 Beroepshalve is niets over haar geweten, noch welke relatie ze met 

de kerk onderhield. De enigste vermelding is onder de noemer “rentenierster zonder beroep”, 

wat meer dan waarschijnlijk betekende dat ze op gepensioneerde leeftijd was (zie hieronder). 
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354 KA 129/26, pp. 4 
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Reeds in maart 1886 zijn er onderhandelingen met Arthur Verhaegen aan de gang. Via 

briefwisseling wordt hij aangemaand spoed te zetten achter de tekeningen en uiteindelijke 

plaatsing.
355

 Reden hiertoe is de hoge leeftijd van Johanna Sels :“ce sera une satisfaction 

légitime accordée à la généreuse donatrice, qui a atteint un âge avancé et qui désire voir 

encore le placement”.  

Herta Leemans situeert de plaasting van dit glasraam tussen 1886 en 1893. Ze baseert zich 

vermoedelijk op de onderschriften op de glasramen. Er bestaat ook een brief van de deken aan 

Arthur Verhaegen.
356

 Deze brief behandelt het linkse glasraam. Helemaal onderaan staat een 

opschrift wat ook op de beide andere glasramen terug te vinden is. Echter zijn beide datums 

verschillend. De brief (en ook het linkse glasraam) meldt: “dono dedit Joanna Sels, anno 

MDCCCXCIII”. Op het middelste en rechtse glasraam staat echter “dono dedit Joanna Sels, 

anno MDCCCLXXXVI”, een verschil van zeven jaar. Wat de exacte reden voor deze brief is, 

is niet duidelijk. Nergens is er een reden voor deze vertraging terug te vinden. Het lijkt vrij 

onwaarschijnlijk dat Arthur Verhaegen zeven jaar tijd nodig had om dit raam te vervaardigen, 

zeker in vergelijking met de overige ramen die hij voor de Sint-Gummaruskerk uitgewerkt 

heeft. Misschien was de nalatenschap niet groot genoeg of waren de iconografische 

problemen besproken in het vorige hoofdstuk te groot, zodat een pauze in het ontwerp ingelast 

werd.
357

  

Johanna Sels schonk dit raam vermoedelijk tot zielenheil en “memorie” van haarzelve en haar 

familie. 

 

3.1.3. Atelier Stalins & Janssens 

a. Taferelen uit het leven van Onze-Lieve-Vrouw 

Dit raam meldt opnieuw duidelijk wie de schenkers waren en in welke periode ze te situeren 

zijn. Carola van den Brande was de weduwe van August Berckmans.
358

 Hun specifieke relatie 

met de kerk is niet duidelijk. Wel doen ze reeds in 1877 een schenking aan de kerk: een huis 

binnen de stadskern. Hierbij staat Carola van den Brande omschreven als grondeigenares. 

Verdere uitleg ontbreekt echter. Ook wie Theresia van den Brande is, kan niet beantwoord 

worden. Mogelijk een nauw familielid van Carola van den Brande.  

                                                
355 KA 126/24² 
356

 KA 126/24² 
357 Het is echter niet uitgesloten dat de brief wel degelijk zeven jaar later verstuurd werd. De aanhef  “(...)notre 

correspondance échangé en 1886(...)” wijst er mogelijk op dat er een hele tijd tussen het laatste contact en deze 

brief zit. Ook de datum 1893 kan dit ondersteunen. Echter blijft alles, wegens gebrek aan verdere documentatie, 

zuiver speculatie.  
358 In de notulen wordt ze echter als Carolina vermeld. 
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Het tweede paar schenkers is niet gekend. Juffrouw de Ceuleneer doet een schenking in 1884 

maar verder spoor ontbreekt echter. Etienne van Cauwenberghe omschrijft hen als 

“weldoeners der kerk”.
359

 

b. De Bergrede 

Dit raam werd geschonken door de familie Notelteirs. Echter moet hier omzichtig mee 

omgesprongen worden. De opdracht is aanvankelijk uitgegaan van Charles Notelteirs tot 

aandenken aan zijn ouders
360

. Samen met de aanvraag naar een glasraam, laat hij twee 

schenkingen na: een ter waarde van drieduizend frank om jaarlijks een herdenking voor de 

zielenrust van zijn ouders in te lassen en een tweede ter waarde van tweeduizend frank om 

jaarlijks een mis voor de zielen in het vagevuur in te lassen. 

Pas in latere instantie zal Charles Notelteirs zijn voorstel uit naam van de ganse familie 

uitdragen.
361

 

Frans Notelteirs was gedurende vele jaren lid van het kerkbestuur.
362

 Tijdens zijn leven was 

hij notaris te Lier. Verscheidene testamenten met daarin schenkingen aan de kerk werden op 

zijn kantoor neergelegd.
363

 Zijn zoon Charles was “professeur à l’Institut Saint Louis, 

Bruxelles”.
364

  

Ook dit raam is een duidelijk voorbeeld van “memoria”. Beide personen zijn overleden, de 

echtgenote van Frans Noteleirs is op het moment van schenking reeds achttien jaar overleden. 

Langs beide zijden staan hun patroonheiligen afgebeeld. 

 

3.1.4. Atelier Joseph Osterrath sr. & jr. 

a. Heilig Hart 

Dit raam werd geschonken door verschillende personen, niet toevallig ter nagedachtenis van 

familieleden. Enige opmerkingen zijn echter wel noodzakelijk.  

Het raam is niet geschonken door personen die de literatuur aanwijst. Dit is te wijten aan een 

verkeerde vertaling van de banderollen.
365

 Het linkse raam werd geschonken in 1893 ter ere 

                                                
359

 E. VAN CAUWENBERGHE, Sint-Gommaruskerk, Gids voor den bezoeker, Lier, Segers & Beukeleirs, 

1931, pp. 24 
 
360 KA 126/25, pp. 64 
361 KA 129/26, pp. 11 
362 De tekst onder het glasraam meldt:”Memoriae D.J.Fr. Notelteirs”, vertaald: “Ter nagedachtenis van 

(mogelijk Doctor Juris) Fr. Notelteirs”. In het midden:  “Aedituorum quondam praesidis”. Vertaald geeft dit: 

“Eertijds voorzitter der kerkmeesters”. Op het rechtse venster staat “ejusq(ue) conj(ugis) D.M.R. Claes”, 

vertaald: “en zijn eigen vrouw (D.) M.R.Claes”.  
363 Zie hiervoor de overige glasraamschenkingen. 
364 Meer dan waarschijnlijk bedoelt hij de universitaire instelling “Facultés universitaires Saint-Louis”, gelegen 

aan de Kruidtuinlaan te Brussel. 
365 Henri d‟Hulst vertaalt het linkse, middelste raam en rechtse raam incorrect. H. D‟HULST, Kunstglasramen in 

de collegiale kerk van Sint-Gummarus te Lier, De Vlijt, Antwerpen, 1956, pp. 40 – 41. Deze incorrecte vertaling 
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van Frans (Franciscus) van Brandt en Adela Dens. In het rechterlancet staan de 

patroonheiligen van de kinderen, Mathilde, Alfons (Alfonsus) en Louis (Lodewijk). Zij 

schonken het raam tot aandenken aan hun ouders: “S.Cordi Jesu in memoriam F. van Brandt 

& A. Dens hanc posuit fenestram eorum filii et filiae 1894”.
 366

 De specifieke relatie die zij 

met de kerk onderhielden is niet direct duidelijk.  

Het middelste en rechtse raam zijn ook problematisch. Henri d‟Hulst vertaalt ieder raam als 

een losstaand element: 

- Geschenk van August (Augustinus) van Mol en Catharina Caluwaert tot vroom 

aandenken aan hun ouders. 

- Geschenk van J.B.S. Jonghers tot aandenken van zijn broer Joris (Gregorius) alsook 

zijn oom. 

- Deze vensters liet Constant (Constantinus) van Mol, priester, plaatsen in 1894. 

De Latijnse teksten zijn echter als volgt: 

- Sacratissimo cordi D.N. Jesu Christi
367

  

- Ac piae memoriae parentum A. van Mol et C. Caluwaerts 

- Fratrisque Georgii nec non avunculi J.B. S Jonghers  

- Has fenestras posuit Constantinus van Mol, pres. 1894 

Vertaald geeft dit: “Constant van Mol schonk deze vensters over het allerheiligste Hart van 

onze Heer Jesus Christus ter vrome nagedachtenis van zijn ouders A. Van Mol en C. 

Caluwaerts en (zijn) broer Joris en ook (zijn) oom J.B. s’Jongers in 1894.” 

Henri d‟Hulst laat alvast het eerste deel onvertaald, hoewel dit onlosmakelijk verbonden is 

met de ganse tekst. Vreemd is dat hij nalaat alles als een geheel te beschouwen. Nochtans zijn 

er enkele elementen die in deze richting wijzen: 

1. De data die in de drie ramen voorkomen: tweemaal 1894. Indien ieder raam op 

zichzelf zou staan, zou de datum meer dan tweemaal dienen voor te komen. 

2. Het duidelijke voegwoord “-que” dat het middelste raam met het rechtse verbindt. 

3. Tot slot: een brief van Constant van Mol gericht aan het kerkbestuur.
368

 In die brief 

legt hij voor welke personen dienen afgebeeld te worden en de relatie die hij met 

deze personen heeft. Tevens stelt hij zich vragen omtrent het wapenschild. Dit 

wordt echter niet gebruikt in het uiteindelijke ontwerp. Mogelijk heeft Henri 

d‟Hulst deze brief over het hoofd gezien tijdens zijn onderzoek. 

                                                                                                                                                   
en bijgevolg dus ook de conclusie, wordt in latere literatuur zonder meer overgenomen. Herta Leemans neemt dit 

ook over, hoewel ze alle documenten heeft ingekeken, dus ook de brief waarover in 3. op deze pagina gesproken 

wordt. H. LEEMANS, De Sint-Gummaruskerk te Lier, De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1972, pp. 286 
366 Aldus de tekst op de banderol. 
367 D.N. oftewel Dominus Noster 
368 KA 126/24² 
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Deze brief is cruciaal in het correct toeschrijven van het glasraam. Constant van Mol geeft 

zowel de patroonheiligen weer alsook de data waarop zijn familieleden overleden zijn.
369

  

- August van Mol, zijn vader, zeven november 1886 

- Catharina Caluwaert, zijn moeder, elf december 1863 

- Joris van Mol, zijn broer, dertien september 1883 

- Jan-Baptist ‟s Jonghers, zijn oudoom, zes juni 1873 

Wie Constant van Mol was, is niet met zekerheid vast te stellen. Hij stelt zichzelf voor als 

priester (presbyter). Mogelijk was hij dit in de Sint-Gummaruskerk. Een verder spoor 

ontbreekt echter. 

Samengevat biedt dit raam verschillende invalshoeken. Allereerst is dit tot stand gekomen 

dankzij verschillende, losstaande schenkingen, iets wat ook gebeurde bij het raam van Stalins 

& Janssens “Leven van Maria”. De mogelijke relatie die tussen deze families bestond, kan 

echter niet onderbouwd worden (of er was helemaal geen relatie). Ten tweede is het totale 

raam een voorbeeld van vroomheid: beide schenkingen staan in het teken van overleden, 

naaste familieleden. Sommigen daarvan zijn op het moment van de schenking reeds dertig 

jaar overleden. Toch worden de betrokkenen als paren afgebeeld en behandeld, wat meer dan 

waarschijnlijk de samenhorigheid en het familiale moest ondersteunen. 

b. Sint-Antonius 

Dit raam was een anonieme schenking.
370

 Vermoedelijk beeldt de kunstenaar wel hun 

patroonheiligen af. De onderste zes heiligen staan immers niet in directe relatie met Sint-

Antonius. Een reden voor de anonimiteit werd echter niet gegeven. 

 

3.1.6. Atelier Dobbelaere 

a. Het leven van Sint-Franciscus Xaverius 

Dit glasraam is opmerkelijk: In de literatuur wordt dit toegeschreven aan Franciscus Boon.
 
De 

onderzoekers baseren zich op het opschrift op het glasraam: “Rdus Dnus F.X. Boon Lyranus 

dono dedit 1913”.
 371

  De archieven van de kerk en de provincie Antwerpen spreken dit echter 

tegen. In 1913 wordt het ontwerp aan de bestendige deputatie voorgelegd ter goedkeuring. In 

dit voorstel spreekt men over een glasraam “door eenen naamlozen weldoener 

aangeboden”
372

. Ook in het verslag van de kerkraad uit 1913 blijkt dat de leden de schenker 

niet kennen: “het aanbod van den naamlozen met dank te aanvaarden (...)”.
373

  

                                                
369 Belangrijk is dat de banderoltekst van Constant van Mol 1892 aangeeft. Op het glasraam zal dit 1894 zijn. 

Deze laatste datum is het jaar waarin het raam geplaatst werd. 
370 PA, Sint-Gummarus, dossier nr. 21 
371 Rdus Dnus, ofwel Reverendus Dominus betekent “Eerwaarde Heer”. Dit moet meer dan waarschijnlijk in 

een christelijke context bekeken worden. 
372 PA, Sint-Gummarus, dossier nr. 25 
373 KA 126/26, pp. 217 
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Het is niet mogelijk om deze plotse omschakeling te verklaren. Een anonieme gift was 

immers niet uitzonderlijk (zie het raam van Joseph Osterrath in de Sint-Antoniuskapel). Er is 

echter geen correspondentie bewaard om dit te ondersteunen. Duidelijk is wel dat Fransiscus 

Boon zijn patroonheilige als centraal onderwerp verkoos. In die mate dat ook hijzelf zich 

nogmaals in het onderste register door hem laat representeren. De drie overige personen in het 

onderste register, voorgesteld door hun patroonsheiligen, kunnen niet geïdentificeerd worden. 

Ook de relatie die Franciscus Boon onderhield met de kerk is nergens terug te vinden. Zijn 

aanspreektitel was echter eerwaarde. Mogelijkerwijs was hij priester in de Sint-

Gummaruskerk. 

3.1.7. Atelier Crickx 

a. De Schepping en het Laatste Oordeel 

Dit raam kwam niet tot stand via een schenking. Wel maakte het deel uit van een grote 

restauratie- en vernieuwingscampagne na de geleden schade van Wereldoorlog I.
374

 Het 

vernietigde raam was een schenking van Ernest Mast, voormalig kerksecretaris en schepen te 

Lier.
375

 Hij schonk dit raam uit dankbaarheid en ter verfraaiing.  

De aanvankelijk restauratie werd echter toevertrouwd aan atelier Ladon.
376

 Mogelijk hadden 

zij teveel werk met de overige herstellingen.
377

 

 

3.1.8. Atelier Gust en Achille Ladon 

a. Taferelen met betrekking tot het leven van Sint-Gummarus en Lier 

Het oorspronkelijke raam van Stalins & Janssens werd vernietigd in 1914 en maakte deel uit 

van het legaat van August en Carola Berckmans – Van den Brande. Zij schonken ook het 

glasraam “Taferelen uit het leven van Onze-Lieve-Vrouw” (zie 3.1.3.). 

Het nieuwe raam kwam tot stand dankzij een schenking van de staat ter waarde van 397.020 

frank.
378

 Er werd echter wel een tegeneis gesteld: de kerkraad diende zelf tussen te komen met 

een bedrag van 23.000 frank. Dit bedrag werd verzameld via “geldomhalingen en kleine 

giften”.
379

 In eerste instantie zou de geldophaling door de kerkraad worden uitgevoerd. Ze 

                                                
374 J. GUISSET,Le vitrail de Jean Delville dans l’église Saint-Gommaire à Lierre¸in: “Bulletin van de 

koninklijke musea voor kunst en geschiedenis nr. 67, Jubelpark, Brussel, 1996, pp.162 - 164 
375 Uitgevoerd door Stalins & Janssens (zie vorige deel) 
376 KA 126/26, pp.106 
377 Het atelier Ladon werd opgedragen zestien ramen te herstellen, zowel middeleeuwse als moderne, alsook een 

nieuw raam in de zuiderkruisbeuk te vervaardigen (“Taferelen met betrekking tot het leven van Sint-Gummarus 

en Lier”). Meer dan waarschijnlijk zal deze opdracht te zwaar geweest zijn. In 1934 onderhandelt Jean Delville 

met de deken van Lier over een nieuw uit te voeren glasraam.  (uit: J. GUISSET,Le vitrail de Jean Delville dans 

l’église Saint-Gommaire à Lierre¸in: “Bulletin van de koninklijke musea voor kunst en geschiedenis nr. 67, 

Jubelpark, Brussel, 1996, pp.164) 
378 KA 126/26, pp. 162. Dit bedrag diende de volledige restauratiecampagne te ondersteunen, dus niet enkel het 

nieuwe raam in de zuiderkruisbeuk. 
379 KA 126/26, pp. 134 
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gaat echter op zoek naar meer vertrouwenspersonen om haar bij te staan tijdens de 

ophaling.
380

 

Samengevat is dit raam niet het directe resultaat van een schenking. Echter de ophaling van 

een aanzienlijk bedrag was de enigste aanleiding tot de definitieve goedkeuring van dit raam 

door de overheid. In die zin zijn de schenkingen, hoogstwaarschijnlijk door de Lierse 

bevolking en naaste omstaanders van de kerk, toch mede verantwoordelijk voor het huidige 

resultaat. 

b. De Nederdaling van de Heilige Geest 

Dit raam is het tweede dat een origineel van Stalins & Janssens vervangt. In tegenstelling tot 

het bovenvermelde, wordt hier wel de originele iconografie herhaald.
381

 Van de 

oorspronkelijke schenking zijn nog afschriften bewaard.
382

 Daarin laat Maria Theresia Moris, 

grondeigenares, achtduizend frank na aan de kerk. De iconografie laat ze vrij te kiezen door 

het kerkbestuur. De enigste vereiste die ze stelt, zijn de afbeeldingen van Sint-Jozef en Sint-

Carolus Borromeus, “patronen van wijlen mijne broeders”. 

Het glasraam ontworpen door atelier Ladon werd uiteindelijk vergoed door de Belgische Staat 

voor geleden oorlogsschade. Het betaalde bedrag was 37.500 frank.
383

 

Het huidige raam bouwt in zekere zin verder op het oorspronkelijke van Stalins & Janssens, 

dat duidelijk vanuit een “memorie”-principe werd gedoneerd., door het hernemen van de 

patroonheiligen. 

c. Aanbidding der Wijzen 

Dit derde en laatste glasraam van het atelier Ladon kwam ook tot stand dankzij schade-

vergoeding. De iconografie werd door het kerkbestuur bepaald.
384

  

 

3.1.9. Atelier Colpaert 

a. Sint-Barbara en Sint-Elisabeth 

De talrijke wapenschilden die dit raam versieren zijn het resultaat van een eigenaardige 

speurtocht. 

Het bovenste register omvat blazoenen van belangrijke schenkers en weldoeners. Inspiratie 

werd gevonden in epitafen rondom de kapel of in de kerkarchieven.
385

 

                                                
380 KA 126/26, pp. 115: “Onderzocht zal moeten worden of buiten de Heeren van den Kerkraad er geen 

aanspraak zou kunnen worden gemaakt op andere personen van den burger- of begoeden stand.” 
381 Zie Deel 2 
382 KA 129/26, pp. 8 & KA 126/24, pp.1 – 2 
383 KA 126/26, pp.191 
384 KA 126/26, pp. 280, pp. 300, pp. 301 
385 KA 126/26, pp. 385 
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Hieronder staan opgesomd de verschillende families en hun relatie met de kerk
386

: 

- De familie van Elisabeth Smeets was een belangrijk weldoener van het godshuis van 

Sint-Barbara.  

- De familie Gummarus van Statenbroeck was stichter van de kapelanie van Sint-

Barbara. 

- De families van Mechelen, Kimps (eertijds kanunnik), Ternout, de Vos, Tacquet en 

Outteroy waren allen weldoeners voor de kapel. 

Onderaan staan links de wapenschilden van de kolveniersgilde. Sint-Barbara was haar 

patrones. Volgens een archiefdocument: “twee gekruiste kolven, verbonden der Kanonniers. 

Door den bourgondische vuursteen. (met een kanon).”
387

 Het onderste wapenschild is meer 

dan waarschijnlijk gebaseerd op authentieke voorbeelden.
388

 Enige voorzichtigheid is echter 

geboden: de kunstenaar schrijft in een brief aan het kerkbestuur: “by gebrek aan de echte 

hebben we in de vorm van trophée er een paar kolveniers kruisgewyze op afgebeeld”. Het 

middelste wapenschild is vermoedelijk dat der kanonniers, het bovenste dat van de 

busschieters. Mogelijk zijn zij wel in grote mate gefantaseerd en heeft de kunstenaar getracht 

“naar de geest” te werken.  

De wapenschilden onder Sint-Elisabeth zijn ook niet allen volledig toe te schrijven. Het 

bovenste is het oude wapen van Hongarije, waar ze patrones over is. Het middelste is dat van 

Thüringen. Sint-Elisabeth was tijdens haar leven landgravin van Thüringen. Het onderste 

tenslotte is van de Derde Orde der Franciscanen, een seculiere orde geïnspireerd op de leer 

van Franciscus van Assisi.
389

 Sint-Elisabeth was lid van de orde. Dit wapenschild is echter 

nergens terug te vinden. Het wapenschild van Franciscus van Assisi (en zijn orde) zijn twee 

gekruiste armen, het symbool voor de Derde Orde is een gestyleerde “T”. Een andere 

verklaring zijn de drie kronen waarmee Sint-Elisabeth vaak afgebeeld staat, zoals ook Karel 

Geenen vermoedt.
390

 Ze staan mogelijk symbool voor boetedoening, zuiverheid en 

voorbeeldig leven of voor haar leven als maagd, echtgenote en weduwe.
391

 

De schenkster van dit raam was Joanna Schöller, handelaarster te Lier.
392

 Ze schonk dit raam 

ter nagedachtenis van haar ouders, Jan Albert Schöller en Anna Maria Bastiaensen. De 

oorspronkelijke tekst voor de banderol was: “Piae memoriae parentum J.A.Schöller et 

A.M.Bastiaensen” en “D.D. Joanna Schöller, anno 1948”. De huidige tekst is echter: 

“Genitoribus suis J.A.Schöller et M.A.Bastiaensen a-° 1948 Joanna Schöller dicavit”.
393

 

                                                
386 Deze lijst is gebaseerd op briefwisseling tussen Colpaert en het kerkbestuur (KA 133/12) en ook verslag van 

de kerkraad (KA 126/26, pp. 402) 
387 KA 133/12 
388 Alle Vlaamse kolveniersgilden dragen twee gekruiste “kolfbussen” als blazoen. 
389 Dit is wat de kunstenaar zelf opgeeft aan het kerkbestuur. 870 
390 Mondeling gesprek met Karel Geenen april 2009 
391

 Nog een mogelijkheid is Bohemen, Thüringen en Hongarije.Gezien twee van de drie al afgebeeld staan, lijkt 

de kans hierop klein. 
392 Zo staat zij vermeld in de notulen. Ze was de dochter van Albert Schöller, handelaar in kleerstoffen, wonende 

in de Rechtestraat te Lier. Uit: A. VERMEIREN, “De oorlogsgebeurtenissen te Lier: 3 augustus 1914 Ŕ 28 

september 1914. Eerste deel.”, s.l., 1921, pp. 77 
393 Vertaald: “Joanna Schöller wijdde toe aan haar ouders J.A.Schöller en M.A.Bastiaensen, anno 1948”. 
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De betaling gebeurde in drie schijven: een van 25000 frank, een van 13000 frank en een 

laatste ter waarde van 8000 frank extra. Dit was niet voorzien in het oorspronkelijke bestek, 

maar bleek toch noodzakelijk om de werken volledig te financieren.
394

 

Wederom is “memoria” een belangrijk principe. De nagedachtenis aan beide ouders staat 

centraal voor de opdrachtgeefster. 

3.1.10. Conclusie 

Het gebrek aan archiefdocumenten laat niet toe een volledig omsluitende conclusie te stellen. 

Een gedeeltelijke rode draad is echter wel terug te vinden. Slechts acht ramen op een totaal 

van zestien zijn duidelijke schenkingen vanuit het “memoria”-principe. Dit is echter zeker 

geen reden om het principe overboord te gooien. Het gebrek aan archivalische gegevens kan 

immers ook omgekeerd bekeken worden: net omdat niet alles geweten is, is het te eenvoudig 

snelle conclusies te trekken. Het glasraam van atelier Ladon, Nederdaling van de H. Geest, 

was vervaardigd om een vernietigd raam te vervangen, maar het kerkbestuur drong erop aan 

om de originele iconografie te bewaren, inclusief de patroonheiligen opgedragen door de 

originele schenkster. 

De overige glasramen zijn heel weinig gedocumenteerd of zijn anoniem. Echter stellen zij ook 

patroonheiligen voor die niet steeds in directe relatie met de overige iconografie staan. Het 

vermoeden dat zij symbool stonden voor reële personen is dan nooit ver weg. Het blijft 

desondanks gevaarlijk om deze stelling als waarheid te poneren.  

Op de vraag of de schenkers dicht bij de kerk stonden, kan een gelijkaardig antwoord gegeven 

worden. Een deel geschiedde door medewerkers of leden van het kerkbestuur, een deel door 

familiale contacten met deze leden. En nog anderen schonken of lieten na, meer dan 

vermoedelijk tot het behoud van het goede bestuur en de financiële mogelijkheden. 

Samengevat is de “nieuwe mens” nog steeds vroom en blijft in vele gevallen de herinnering 

aan familieleden zeer belangrijk. De eigen persoon komt misschien minder op de voorgrond, 

maar de schenker zal zich steeds identificeren op het glasraam. Of dit een dwingend principe 

was, is misschien minder belangrijk. Interessanter is te kijken indien deze weergave verschilt 

van de “oude tradities”, wat in het volgende hoofdstuk wordt bekeken. 

 

 

 

 

 

 

                                                
394 KA 126/26, pp. 385 
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3.2 De “oude” mens 

De traditie van glasraamschenkingen is reeds eeuwen oud. De Sint-Gummaruskerk bevat 

enkele gekende schenkingen van zeer vooraanstaande families. Interessant is om te kijken 

naar de mogelijke verschillen dan wel gelijkenissen tussen deze oude en moderne 

schenkingen.  

Deel een en twee van deze masterpaper waren voorbehouden aan het iconografisch 

onderzoek. Dit zal nu ingeschakeld worden om te kijken op welke manier moderne schenkers 

zich lieten afbeelden. Het is niet de bedoeling een grondige analyse uit te voeren van de 

oudere glasramen. Dit hoofdstuk zal zich louter beperken tot de uitbeelding van de schenkers 

op het glasraam.  

 

3.2.1 Een traditie van herinnering 

Zielenheil was een doorslaggevend element voor de vrome middeleeuwse mens. Alles werd in 

het dienst gesteld van het eigen leven in het hiernamaals. Groot was de angst voor het 

vagevuur en ieder middel was goed genoeg om de tijd die men er moest doorbrengen, te 

verkorten.
395

  Glasramen boden een uitstekende oplossing: de schenker toonde zijn goede 

intenties tot de kerk, de ontvanger bad voor het heil van de schenker en zijn of haar familie. 

Dit “voor-wat-hoort-wat” idee zou doorheen de middeleeuwen een zeer sterk principe 

blijken.
396

  

Het oudste toegeschreven glasraam
397

 in de Sint-Gummaruskerk is dat van de families Vilain 

XIIII en van Immerseel, vooraanstaande adelijke geslachten met belangrijke invloed in de 

Lierse contreien.
398

 Beide schenkers, Elisabeth van Immerseel links
399

 en Godfried van Vilain 

rechts staan afgebeeld op een typische manier voor de middeleeuwse iconografie: geknield 

voor hun patroonheilige kijken ze aan de zijkant toe op het centrale tafereel.
400

 De schenkers 

waren herkenbaar door de twee wapenschilden.
401

 Elisabeth en Godfriend schonken dit raam 

ongetwijfeld voor eigen eer (en mogelijk ook van de familie) en zielenrust. 

Deze typische iconografie was zeer gangbaar tijdens de middeleeuwen: zij geloofden immers 

dat de transparantie van het glasraam hen in contact bracht met de Schepper. Het mystieke 

                                                
395 M. DAMEN, Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en 

representatie(1419 Ŕ 1519), in: “Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis”, nr.8, 2005, pp.162 
396 Arnoud-Jan Bijsterveld spreekt van “do ut des” waarop ook dit hoofdstuk grotendeels gebaseerd is. Uit: A.-J. 

BIJSTERVELD, Eeuwig leven, eeuwige roem: schenkers en stichters vereeuwigd, in: “Deftige devotie”¸ 
Museum voor Religeuze kunst, Uden, 2003, pp. 20 
397 Het glasraam “Kroning van Maria” is ouder, maar de opdrachtgever is niet gekend. Het is daarom niet echt 

behulpzaam in dit onderzoek. 
398

 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
399 Zij koos haar geliefde heilige, Franciscus van Assisi, en geen naamgenoot als patroonheilige. 
400 A.-J. BIJSTERVELD, Eeuwig leven, eeuwige roem: schenkers en stichters vereeuwigd, in: “Deftige 

devotie”¸ Museum voor Religeuze kunst, Uden, 2003, pp. 21 
401 Het tweede wapenschild van links is een gedeeld wapenschild: de linkerhelft is van de familie Vilain XIIII, de 

rechterhelft van de familie van Immerseel. 
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licht en kleurenpalet dat verscheen zou zo hogere krachten oproepen. De middeleeuwse mens 

kende een heilzame werking toe aan dit verschijnsel.
402

 

De schenking van dit glasraam kaderde in een ruimer godsdienstig programma van beide 

weldoeners. Niet alleen de Sint-Gummaruskerk genoot van hun patronaat. Ook stichtten ze 

een klooster van arme klaren en richtten ze een godshuis voor oude mannen op.
403

 Samen met 

de glasraamschenkingen kan dit zeker verstaan worden binnen een ruimer kader: uit angst 

voor het vagevuur en ontzag voor het hiernamaals, schonken ze aan religieuze instellingen of 

waren ze verantwoordelijk voor de stichting ervan. Vermoedelijk werd er aan de leden van het 

klooster en het godshuis opgedragen voor het zielenheil van de schenkers te bidden. 

Niet toevallig was de interesse voor de orde der arme klaren in die periode enorm. De 

Bourgondische vorsten begrepen de invloed van kloosterordes in stedelijke gebieden en de 

hoeveelheid publiek die ze konden bereiken. Door het aanbieden van giften en geschenken, 

verzekerden ze zich van hun goede naam. In ruil droegen de ordes deze dan naar buiten toe.
404

 

Karel de Stoute had veel bewondering voor de orde der observanten, waartoe ook de arme 

klaren behoorden. Na zijn dood zette zijn echtgenote, Margareta van York, de goede daden 

voort. 

In 1476 schenkt de familie van Immerseel nog een glasraam aan de Sint-Gummaruskerk. 

Hierop staan meerdere leden van de familie afgebeeld. Ook dit glasraam kan begrepen 

worden in bovenvermeld kader: het zielenheil van de familie alsook representatie.  

Beide glasramen stonden oorspronkelijk in het koor van de oude Sint-Gummaruskerk. Deze 

plaats was niet louter toevallig. De meest prestigieuze plaats voor glasramen was het koor. 

Deze locatie was voorbehouden aan de vorst. Voor de adel was het aldus een kwestie om zo 

dicht mogelijk bij de vorst afgebeeld te worden.
405

 Begin zestiende eeuw verhuisden de ramen 

echter van plaats. Aanleiding hiertoe was de voltooiing van het hoogkoor van de nieuwe (en 

huidige) Sint-Gummaruskerk.  

 

3.2.2. Vorstelijke inmenging 

In 1516 schonk het Bourgondische hof een prominente reeks glasramen. Deze koninklijke 

glasramen werden geschonken en geplaatst naar aanleiding van de Blijde Intrede van Karel V. 

Hij werd dat jaar ook ingesteld als hertog van Brabant. Deze glasramen omvatten de vijf 

centrale lancetramen van het hoogkoor. De drie middenste vensters werden geschonken door 

het hof, de overige twee door het kerkkapittel en het stadsbestuur. 

                                                
402 M. DAMEN, Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en 

representatie(1419 Ŕ 1519), in: “Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis”, nr.8, 2005, pp.162 
403 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
404 M. DAMEN, Memorie en mecenaat. Glas-in-lood als vorstelijk geschenk, 1425-1530’, in: Spiegel Historiael, 

2005, nr. 40, pp. 445 
405 M. DAMEN, Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en 

representatie(1419 Ŕ 1519), in: “Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis”, nr.8, 2005, pp.164 
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In 1496 werd Lier uitgekozen als locatie voor het huwelijk van Filips de Schone en Johanna 

van Castilië. De aanleiding voor deze keuze is niet zeker vast te stellen. Een mogelijke uitleg 

was de politieke instabiliteit na de dood van Maria van Bourgondië (1457 – 1482). 

Weduwenaar Maximiliaan zag zich geconfronteerd met een minderjarige troonopvolger, 

Filips de Schone (1478 – 1506). De aanstelling van Maximiliaan als regent verliep niet zonder 

de nodige problemen. Vele tegenstanders stelden zich op en Maximiliaan diende orde op 

zaken te stellen om zo de vrede in het rijk te vrijwaren. Meer dan waarschijnlijk was Lier op 

dat moment een politiek neutrale keuze. Maximiliaan had immers nood aan sterke 

bondgenoten, die hij vond in het Spaanse hof: hij huwde Margaretha van Oostenrijk uit aan 

Juan van Aragon, kroonprins van Spanje. Filips werd uitgehuwelijkt aan Johanna van Castilië, 

dochter van de Spaanse vorst. In 1494 was Filips officieel meerderjarig en het jaar daarop 

werd hij aangesteld als vorst.
406

 

In het licht van deze ontwikkelingen kunnen deze glasramen meer dan duidelijk begrepen 

worden. Allereerst de Blijde Intrede van Karel V. Deze viering was onlosmakelijk verbonden 

met de politieke ontwikkelingen in het rijk. De meerderjarige Karel was de persoon bij uitstek 

om de macht en uitstraling van de Bourgondische Habsburgers naar buiten toe uit te dragen. 

Zoals hierboven gesteld, was het hoogkoor in de Sint-Gummaruskerk net voltooid. De 

plaatsing van glasramen kon dan dienen als finale bekroning van het werk. 

Centraal staan Maximiliaan en Maria van Bourgondië afgebeeld. Rechts Filips de Schone en 

Johanna van Castilië, uiterst rechts Margaretha van Oostenrijk en Filibert van Savoie, links 

Karel en Ferdinand, uiterst links zijn vier zussen Eleonora, Maria, Catharina en Isabella. De 

centrale plaats was nog steeds de meest prominente, zoals ook Mario Damen beweert.
407

 

Daarom staat Maximilaan, die op dat moment nog steeds vorst was, samen met zijn intussen 

overleden echtgenote afgebeeld. De keuze voor kledij was ook niet toevallig. Allen, behalve 

Filibert van Savoie, dragen een mantel met hermelijn uitgevoerd, als symbool voor hun 

adelijke macht, de mannen zijn getooid met het Gulden Vlies. De onderste helft van de vijf 

glasramen toont een imposante collectie wapenschilden. Zonder enige twijfel stond dit 

machtsvertoon in dienst van het vorstelijk entourage: Maximiliaan bestendigde zichzelf als 

vorst en heerser, zijn twee kleinkinderen, met Karel als oudste, flankeren hem. De vorst 

herinnerde op die manier de stad aan haar onderdanigheid, zelfs bij periode van lange 

afwezigheid.
408

 Het glasraam werd aldus een machtsinstrument. Dat de kring rond het hof ook 

trachtte te profiteren van deze schenking staat buiten twijfel. Verscheidene heren toonden zich 

meer dan gul naar de kerk toe. Schenkers zoals Willem de Croy, bisschop van Kamerijk, 

                                                
406 De volledige politieke geschiedenis van het Bourgondische en Habsburgse hof is niet relevant in dit 

onderzoek. Wel dient een kleine situatieschets opgemaakt te worden. Zo kan vanuit de politieke gedachte de lijn 

naar het belang van representatie in de glasramen doorgetrokken worden. 

Voor meer info en een verdere beschrijving van de ontwikkeling van het hof in Lierse context: LENS A., Lier, 

ontstaan en evolutie van een kleine stad, Van in, Lier, 1993, pp. 22 – 49  
407 M. DAMEN, Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en 

representatie(1419 Ŕ 1519), in: “Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis”, nr.8, 2005, pp.164 
408 Maximiliaan zag zich voortdurend geconfronteerd met problemen van opstanden doorheen het rijk.  
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Frederik van Baden, bisschop van Utrecht, Engelbert van Heemstede, kannunik van de Sint-

Gummaruskerk, schonken allen een glasraam. Deze zijn echter niet langer bewaard.
409

 

De opdrachtgever van dit glasraam lijkt in eerste instantie Maximiliaan, samen met Karel. De 

vraag is echter of zij op de hoogte waren van de bouwevolutie van de kerk. Uiteraard bood het 

huwelijk in 1496 de kans om een stand van zaken te houden, maar op twintig jaar tijd kon 

veel veranderen. Het is dus meer dan mogelijk dat de kerk zelf ging aankloppen bij het 

Bourgondische hof, geleid door Margaretha van Oostenrijk, die op dat moment het hof te 

Mechelen betrok. De wederzijdse relatie die tussen het kapittel en het hof bestond, liet dit ook 

toe. Het Bourgondische hof had een patronaatsrecht op de kerk, wat inhield dat de vorst de 

macht had iemand uit zijn entourage in te stellen in het kerkelijk bestuur. In ruil had hij wel de 

plicht om als patroon op te treden op het moment dat de kerk iets nodig had, zoals 

bijvoorbeeld een glasraam.
 410

 Margaretha was op de hoogte van de culturele ontwikkelingen 

in de regio en zal dus meer dan waarschijnlijk aangesproken zijn geweest door de Lierse 

machtshebbers. Ook zal ze vermoedelijk de iconografie mede bepaald hebben, die 

langzamerhand de overgang naar een meer renaissancistische inslag toont.   

De memorie-gedachte achter dit glasraam spreekt voor zichzelf. De afbeelding van Maria van 

Bourgondië als echtgenote van Maximiliaan is het beste bewijs: in 1516 was ze immers al 

vierendertig jaar overleden. Filips de Schone was reeds tien jaar overleden en ook Filibert van 

Savoie was reeds twaalf jaar overleden. Dat zij niet in de vergetelheid mochten geraken, staat 

buiten kijf. Net zoals bij het glasraam van Vilain XIIII dienden de wapenschilden ter 

herkenning van en ter herinnering aan de afgebeelden. Het zielenheil moest bewaard blijven 

voor zichzelf, de familie en het nageslacht. 

 

3.2.3 Uitlopers in de renaissance 

De drie ramen in de noordoostelijke zijde van de kruisbeuk werden geschonken door 

verschillende geestelijken: 

- De Doornenkroning, door Arnold Streyters, abt van  Tongerlo 

- De Kruisiging, door Denis van Zeverdonck, abt van Villers 

- De Kruisafname, door Marcus Cruyt, abs van Sint-Bernards aan de Schelde 

Deze drie schenkingen in 1535 kunnen allen vanuit hetzelfde perspectief bekeken worden: de 

drie abten staan rechts afgebeeld, vergezeld van hun patroonheilige en kijken toe op het 

centrale tafereel. Hoewel dit tafereel niet langer in een gotisch maar wel een renaissancistisch 

kader is weergegeven
411

, is de iconografie in sterke mate nog gotisch. De schenker staat nog 

steeds ondergeschikt wat er zich in het midden afspeelt, hoewel hij reeds op dezelfde grootte 

staat afgebeeld. Opnieuw zijn prestige en “memorie” de sleutelwoorden. De wapenschilden 

                                                
409 H. LEEMANS, De Sint-Gummaruskerk te Lier, De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1972, pp. 269 
410 M. DAMEN, Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en 

representatie(1419 Ŕ 1519), in: “Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis”, nr.8, 2005, pp.154 
411 En dan vooral onder invloed van het Antwerps maniërisme, met onnatuurlijke houdingen en gekunstelde 

plooivallen. 
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zijn duidelijk herkenbaar afgebeeld, voorzien van staf en mijter om zo aan te geven tot welke 

klasse de schenkers behoorden. De geknielde houding werd reeds eerder besproken. 

Het laatste bewaarde glasraam uit deze periode is dat van Elisabeth van Culemborg uit 1545 

en bevindt zich in de noordelijke zijbeuk. Dit raam bevestigt enige twijfel de uitstraling van 

de macht van de schenkster. Elisabeth van Culemborg had een enorme invloed in Lier en 

omstreken. Ze bezat verscheidene landerijen tot in Hoogstraten.
412

 Het hof van Hoogstraten te 

Lier, dat uitkeek op de kerk, verwierf ze samen met haar tweede man, Antoon van Lalaing, in 

1519. 

Elisabeth van Culemborg (1475 – 1555) was de achterkleindochter van Filips de Goede. Haar 

moeder, Johanna van Bourgondië was een dochter van Antoon van Bourgondië, favoriete 

bastaardzoon van Filips de Goede.
413

 Margaretha van Oostenrijk was ook een 

achterkleindochter van Filips. Beide dames stonden aldus op dezelfde afstammingstrap en 

Elisabeth werd aangesteld als hofdame.  

Haar beide echtgenoten hadden ook een enorme invloed in het Bourgondische rijk. Een eerste 

bewijs is de halsketting die ze beide dragen: de gouden halsketting van de orde van het 

Gulden Vlies. Jan van Luxemburg († 1508) stond in nauw contact met Filips de Schone. 

Vermoedelijk was hij mede verantwoordelijk voor de verwijdering van het hart van Filips en 

de bijplaatsing in het graf van zijn ouders te Brugge. Haar tweede echtgenoot, Antoon van 

Lalaing (1480 – 1540) was kamerheer van Filips de Schone. Later maakte hij deel uit van het 

hof van Margaretha van Oostenrijk, alwaar hij Elisabeth ontmoette. In 1530 werd hij 

kortstondig aangesteld als landvoogd van de Nederlanden. De oorzaak hiertoe waren de 

gezondheidsproblemen van Margaretha. Datzelfde jaar nog sterft Margaretha en zal Karel V 

de zuster van Margaretha, Maria van Hongarije, instellen als definitieve opvolgster.
414

  

Ook in dit glasraam is memorie een centraal element. Elisabeth laat zich afbeelden met haar 

beide echtgenoten die op het moment van de plaatsing reeds gestorven zijn. Jan was zelfs 

zevenendertig jaar overleden. Ook haar beide ouders staan afgebeeld. 

Iconografisch is dit glasraam een breuk in de traditie en een duidelijke overgang naar de 

renaissance met invloed van de Antwerpe School. De opdrachtgever laat enkel zichzelf 

afbeelden als geïdealiseerd persoon van vlees en bloed.
415

 Een religieus tafereel is volledig 

verdwenen en de schenkers staan niet langer aan de zijkant afgebeeld. De prominente 

uitstraling van de wapenschilden is ook hier terug te vinden. Nieuw zijn echter de grote 

cartouches met daarin de namen van de afgebeelde personen.  

                                                
412 De Sint-Catharinakerk te Hoogstraten herbergt verscheidene glasramen van dit geslacht. 
413 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 
414

 K. GEENEN, “De glasramen van de Sint-Gummaruskerk te Lier”, onuitgegeven manuscript, 2008 & H.  

Cools, Mannen met macht, Edellieden en de Moderne Staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen (1475-

1530). Walburg Pers, Zutphen, 2001 & http://www.psc-hoogstraten.be/Gelmelslot/Vrouwen_en_heren.htm 
415 Nog steeds bleef de leeftijd waarop Christus stierf het ideaalbeeld. Uit: A.-J. BIJSTERVELD, Eeuwig leven, 

eeuwige roem: schenkers en stichters vereeuwigd, in: “Deftige devotie”¸ Museum voor Religeuze kunst, Uden, 

2003, pp. 22 
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3.2.3. Conclusie 

Zonder uitvoerig stil te blijven staan bij de belangrijke iconografische ontwikkelingen die de 

glasramen van de Sint-Gummaruskerk tonen, kan toch gesteld worden dat ze een cruciale rol 

hebben gespeeld in het machtsvertoon van vorst, adel en hoge clerus. De glasramen 

geschonken door de Bourgondische vorsten stonden in het teken van een uitgekiende 

machtspolitiek. Dat Margaretha van Oostenrijk in grote mate verantwoordelijk was, is niet 

toevallig. Het was immers weinig waarschijnlijk dat Maximiliaan rechtstreeks op de hoogte 

was van de toestand op de bouwwerf. Bij de inhuldiging van het nieuwe hoogkoor straalden 

de glasramen dan ook in al hun pracht. Dit symbolisch machtsvertoon komt doorheen de 

meeste glasramen naar voren. Belangrijke plaatselijke adel trachtte een raam zo dicht 

mogelijk bij de vorstelijke te verzekeren. Ook voor hen was macht en uitstraling meer dan 

noodzakelijk. 

De glasramen waren echter niet louter en alleen het resultaat van machtspolitiek. De 

herinnering aan de overleden familieleden stond zeker bovenaan de lijst van 

noodzakelijkheden. Memorie als cruciaal element in het programma. Ook de schenkers zelf 

moesten herdacht worden en lieten zich samen met hun familieleden afbeelden, voorzien van 

grote wapenschilden opdat de naam tot in de eeuwigheid onthouden zou worden. Overige 

ramen waren misschien vooral in eigen naam geschonken, ook zij droegen dezelfde 

heraldische ondersteuning. Zielenheil werd zo een dwingend principe. In ruil voor de gift van 

een glasraam, beloofde de ontvanger te bidden voor het welzijn van de schenker en dit tot in 

de eeuwigheid. Dat de centrale ramen ook de gewone bevolking aansprak, was niet toevallig. 

De sterk wijzigende beeldvoorstellingen getuigen van een overgang in symboliek. Meer en 

meer trad het individu op de voorgrond ten nadele van christelijke iconografie. Het glasraam 

van Elisabeth van Culemborg toont niet langer een heiligentafereel in het midden, maar wel 

de schenkster met familieleden. Het contrast met het raam van Van Immerseel - Vilain XIIII, 

amper tachtig jaar eerder, is enorm. De zelfbewuste renaissance-mens plaatste nu zichzelf 

centraal. 
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3.3 Oud en nieuw: een besluit 

De verschillen tussen vroeger en nu zijn niet zo groot als aanvankelijk gedacht. Bepaalde 

principes keren terug, andere verdwijnen. 

Een eerste groot verschil is de maatschappelijke status. In de middeleeuwen was het de 

gewoonte dat de vorst de meest prestigieuze plaats voorzien kreeg en in ruil dan ook zeer 

prominente glasramen schonk. Hij moest immers als machtsymbool uitgedragen worden naar 

zijn entourage en ook naar de bevolking toe. Daarnaast waren ook adel en hoge clerus 

verantwoordelijk voor talrijke schenkingen in de kerk. Een groot deel hiervan zijn niet meer te 

identificeren of zijn verdwenen, maar oude geschriften en notulen spreken over een zeer 

rijkelijk gevuld verleden. 

De moderne mens is niet langer deze toplaag van de maatschappij, maar wel de middenstand. 

De meeste glasramen werden geschonken door Lierse burgers die in contact met de kerk 

stonden of op een of andere manier er zelf deel van uitmaakten. De bloei van de neogotiek 

heeft zeker bijgedragen tot een hernieuwde interesse in glasramen, maar ook de veranderende 

maatschappij mag zeker niet onderschat worden. 

Een tweede verschil is de machtsfunctie van de glasramen. Dit hangt samen met het eerste 

verschil. De oude glasramen dienden een machtspolitiek die het Bourgondische en 

Habsburgse hof ondersteunde wanneer ze lange periode afwezig waren. In de moderne tijd 

verdwijnt dit principe. Enerzijds was het niet langer de vorst die schonk, anderzijds had de 

middenstand geen nood aan machtsvertoon. Zij waren geen elite noch hoefden ze zichzelf af 

te beelden. 

Dit luidt het derde verschil in: voor de middeleeuwse mens is het cruciaal dat hijzelf 

afgebeeld staat op het glasraam. Hij geloofde immers in de helende werking van licht dat door 

een glasraam naar binnen viel. De moderne mens wijzigt de iconografie en beeld zichzelf niet 

langer af. Enkel een patroonheilige dient als verwijzing en representatie. 

Een laatste groot verschil is het verdwijnen van wapenschilden ter herkenning. Ook dit kan 

begrepen worden in de gewijzigde sociale betekenis van de schenkers. Velen hadden geen 

wapenschild. Om zichzelf toch herkenbaar te maken werden hun namen in de mate van het 

mogelijke vermeld op het raam. 

Er zijn echter ook gelijkenissen. Zoals reeds vele malen vermeld, was memorie een van de 

principes bij uitstek achter de glasramen. De vorstelijke ramen tonen familieleden die reeds 

tientallen jaren overleden zijn. Iets gelijkaardigs zien we ook bij het adelijke raam van 

Elisbeth van Culemborg. Iedere manier was goed om de tijd in het vagevuur te verkorten. 

Door intensieve gebeden en missen ter hunner ere opgedragen hoopten de schenkers dit te 

bereiken. 

Dat ook de moderne mens dit principe zou eren, is te verklaren. Echter is er een kleine nuance 

aan te brengen: men schenkt niet langer uit eigen eer, maar wel tot eer van anderen. Bij quasi 

iedere schenking werd duidelijk vermeld dat men schonk ter herinnering aan overleden 
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familieleden of dierbaren.
416

 De schenkers waren zich wel bewust dat herinnering tot in het 

oneindige niet langer haalbaar was. Om die reden vroegen ze vaak als tegenprestatie een 

jaarlijke mis en dit tot enkele jaren na de schenking of het overlijden. 

Nog een gelijkenis is de vermoedelijke rol die de kerk heeft gespeeld in het verhaal. Meer dan 

vermoedelijk kwam ze vroeger reeds tussen. Iets wat in de recente geschiedenis niet 

veranderd is. In hoeverre ze vroeger de iconografie bepaalde, kan niet onderbouwd worden, 

maar het leidt geen twijfel dat ze inspraak had in dit alles. Ook in de recentere tijd is een 

gelijkaardig beeld te zien. Het kerkbestuur begeleidt, stuurt en bepaalt in vele gevallen wat er 

afgebeeld zal worden en onderhandelt meer dan eens tussen opdrachtgever en kunstenaar. In 

sommige glasramen zal ze zelf volledig de iconografie vastleggen en laten uitvoeren. Haar 

macht en invloed mag dus zeker niet onderschat worden. 

 

  

                                                
416 Een kanttekening kan echter zijn in hoeverre men toch ook niet voor eigen eer werkte. Een kleine drang naar 

zelfprestige zal hier meer dan waarschijnlijk ook aan de orde geweest zijn, getuige de afbeelding van eigen 

patroonsheiligen en de vermelding van hun namen ergens op het glasraam. 
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Besluit 

Dit onderzoek heeft getracht de moeilijke geschiedenis van de negentiende- en twintigste-

eeuwse glasramen te bestuderen. Tot op heden kwamen deze ramen nauwelijks of niet in het 

onderzoeksdomein voor. Het werk van Henri d‟Hulst uit 1956 mag als een kleine 

uitzondering worden beschouwd, maar ook hier dienen enkele kanttekeningen bij te worden 

geplaatst: zijn interesse blijft in grote mate oppervlakkig en het is duidelijk dat hij geen 

uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis achter deze glasramen uitgevoerd heeft. De reden 

werd ook reeds aangehaald: pas vanaf de jaren 1980 zal de interesse naar neogotiek opbloeien 

met talrijke publicaties en proefschriften.  

Het onderzoek naar iconografie uit het eerste deel heeft niet alleen een beter inzicht op de 

glasramen gegeven, maar ook konden fouten in de literatuur worden verbeterd. De glasramen 

werden door intensief veldwerk geïnventariseerd en ieder tafereel werd besproken. De soms 

problematische identificatie van patroonheiligen werd met literatuur onderbouwd om zo een 

correct beeld te krijgen. Op die manier konden verscheidene fouten uit het werk van Henri 

d‟Hulst worden rechtgezet. Het belang hiervan mag niet worden onderschat: de noodzaak van 

een correcte inventaris van alle glasramen is een eerste stap naar het grondig analyseren van 

mogelijke schenkers. Het juist toeschrijven van patroonheiligen kan helpen in de zoektocht 

naar mogelijke verwanten of naar de namen van eventuele anonieme schenkers. De inventaris 

liet toe om op regelmatige basis mogelijke theorieën in deel twee en deel drie verder uit te 

bouwen. Een tweede probleem vormden de Latijnse teksten. Meer dan eens werden deze door 

Henri d‟Hulst foutief vertaald, wat uiteindelijk leidde tot het verkeerd toewijzen van 

schenkers. Deze nieuwe vertalingen hebben bij verschillende glasramen tot aangepaste en 

correcte toewijzingen geleid. 

Het tweede luik in dit onderzoek bouwde verder op de iconografie. De jonge Belgische staat 

had nood aan een eigen geschiedenis en ging daarbij op zoek naar haar meest glorieuze 

periode: de middeleeuwen. Het ideaal van het gildeleven, de artistieke topproducties van de 

Vlaamse Primitieven en de gotische bouwstijl zouden in de neogotiek een tweede adem 

vinden. Een belangrijk pionier op vlak van de glasschilderkunst was François Capronnier, 

maar zijn zoon Jean-Baptiste bracht het atelier tot een absolute top. In Lier herstelde hij 

talrijke gotische glasramen en plaatste als eerste een negentiende-eeuws glasraam. Dit zou de 

start betekenen van een uitermate intensief glasraamprogramma. Met de opkomst van de Sint-

Lucasbeweging rond de figuur van Jean-Baptiste Bethune sloeg de neogotiek een nieuwe weg 

in. Het katholieke ideaal werd doorslaggevend in het interpreteren van deze beweging en haar 

kunstvormen. In een moeilijke sociale situatie waarin armoede en onrust hand in hand gingen, 

zag de katholieke Kerk in de Sint-Lucasbeweging een welgekomen bondgenoot. De Kerk 

plaatste zich tussen liberalen en socialisten door een nieuwe maatschappelijke klasse aan te 

spreken, de middenstand van bedienden en kleine ondernemers. Zij waren de bufferzone 

tussen de liberale burgerij en de socialistische arbeiders. Een uitgebreid kunstprogramma 

diende de katholieke Kerk kracht bij te zetten. Jean-Baptiste Bethune stelde verschillende 

basisprincipes voor glasramen op die zeer duidelijk te onderscheiden zijn. Daarbij ging de 
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aandacht in grote lijnen uit naar de compositie, het kleurgebruik en de architectuur van het 

raam. Arthur Verhaegen voerde deze ontwerpen nauwgezet uit. Ook het atelier Osterrath en 

het atelier Ladon vertonen een duidelijke invloed van deze principes, zij het misschien minder 

dogmatisch zoals Bethune. Andere ateliers waren vrijer in de toepassing van de neogotiek: het 

atelier Stalins & Janssens, het atelier Dobbelaere en het atelier Colpaert werkten naar de 

geest, maar vonden desondanks de ruimte om een eigen toets aan te brengen. De enige 

uitzondering in het glasraamprogramma is het symbolistische ontwerp van Jean Delville, 

uitgevoerd door het atelier Crickx, waarin de kunstenaar op zoek ging naar een evenwicht 

tussen kunst en “Algemene Waarheid”. 

Tijdens de middeleeuwen werd de iconografie van glasramen in grote mate bepaald door het 

kerkbestuur en haar medewerkers. De centrale vraag in dit onderzoek dient op een 

gelijkaardige manier te worden beantwoord: tijdens de negentiende en twintigste eeuw werd 

de iconografie in grote mate bepaald door de kerkraad. Echter dient hier de rol van de 

kunstenaar niet uit het oog te worden verloren. In tegenstelling tot vroeger, waar de glazenier 

vaak een anoniem individu was in een groter geheel, zal deze in recente tijden wel een 

belangrijke rol spelen in het ontwerpproces. Jean-Baptiste Bethune onderzocht eerst 

uitgebreid de kerk alvorens hij overging tot een ontwerp. Ook andere kunstenaars hielden 

rekening met de locatie, zonder enige twijfel bijgestaan door het kerkbestuur die in vele 

gevallen toch aanwijzingen meegaf of aanpassingen wenste door te voeren. De Bergrede van 

het atelier Stalins & Janssens is opmerkelijk in die zin dat het gekozen werd uit een lijst van 

verschillende werken. Dit onderbouwt het vermoeden dat de ateliers met modelboeken 

werkten van waaruit ze verder werkten. In dit ontwerp zal de Lierse kerkraad verscheidene 

wijzigingen eisen alvorens ze tot een goedkeuring overging. Eenzelfde rode draad loopt 

doorheen alle latere realisaties: het kerkbestuur zal steeds bepaalde wijzingen doorvoeren 

alvorens ze de plaatsing kon goedkeuren. Dit voedt echter de vraag naar de rol van de 

schenkers. Nergens uit het onderzoek blijkt dat de schenkers een groot aandeel hadden in de 

iconografie. In de meeste gevallen lieten ze een schenking na aan de kerk waarop het 

kerkbestuur zelf de nodige regelingen trof. De enige tussenkomst van de schenkers is terug te 

vinden in de patroonheiligen: uit verschillende brieven is af te leiden dat de schenkers zelf de 

heiligen kozen, in andere brieven is dan weer te lezen dat de ateliers verantwoordelijk waren 

voor de gemaakte keuzes. Hierbij dient wel de opmerking te worden gemaakt dat weinig 

correspondentie is bewaard gebleven. Uit verschillende verslagen van de kerkraad bleek de 

verwijzing naar gesprekken met de schenkers, maar tot op heden konden in het Lierse 

kerkarchief weinig of geen brieven of afschriften gevonden worden. Ook de archieven van de 

ateliers bestaan hoofdzakelijk uit tekeningen en kartons en niet zozeer de handelsactiviteiten 

via geschreven correspondentie. 

Het derde deel tenslotte onderzocht de status van de schenkers en welke relatie ze hadden tot 

de kerk en hun nabestaanden. Talrijke middeleeuwse glasramen werden geschonken vanuit 

het principe van “memorie” ofwel de gedachte aan de overleden persoon. Voor de 

middeleeuwse mens was ieder middel goed tot het verkorten van de  tijd in het Vagevuur. 

Talrijke geschenken aan kerkelijke instellingen dienden de herinnering aan de persoon levend 

te houden opdat voor zijn of haar zielenheil kon worden gebeden. De negentiende- en 
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twintigste-eeuwse mens liet zich minder door deze gedachte van eeuwigheid leiden en besefte 

dat een dergelijke instelling niet houdbaar was. Vele schenkingen gingen nog wel gepaard 

met de uitdrukkelijke wens om een jaarlijkse herdenking te houden, maar er werd een termijn 

van hoogstens tien jaar gesteld. Dit om de kerk en de gelovigen te doen herinneren aan hun 

goede daden. Een tweede wijziging was de sociale status van de schenker. De middeleeuwse 

schenker was machtig, had het geld en de aanzien om een schenking te doen. De belangrijkste 

plaats, het hoogkoor, werd voorbehouden voor de vorst. Overige schenkers, zoals adel en 

hoge clerus, probeerden zo dicht mogelijk bij de vorst een eigen glasraam te plaatsen. In de 

moderne tijd veranderde dit principe. De schenker was niet langer deze aristocratische 

bovenlaag, die immers met de Franse Revolutie haar macht grotendeels had verloren. De 

middenklasse werd de belangrijkste schenker in de Lierse Sint-Gummaruskerk: handelaars, 

zelfstandigen, politici en de Lierse bevolking als een geheel deden schenkingen die tot op de 

dag van vandaag nog zichtbaar zijn. Het mag duidelijk zijn dat zij geen drang naar macht of 

status ambieerden, maar wel opnieuw de idee van “memorie”. Op bijna alle geschonken 

glasramen staan immers de overledenen aan wie ze werden opgedragen, heel vaak begeleid 

van een Latijnse tekst die de ware toedracht nogmaals herhaalt. Op die manier werden niet 

alleen de overledenen in de kijker geplaatst, maar toch ook de schenkers: meer dan eens 

verschenen immers hun namen mede op de cartouches en banderollen. Dat ze hiermee 

prestige zochten, lijkt weinig plausibel, maar enige drang naar zelfverheerlijking zal hier niet 

vreemd aan zijn. Tenslotte moesten ook zij “in memorie” worden gehouden.  

De Eerste Wereldoorlog heeft talrijke glasramen in de kerk vernietigd. Reeds in de eerste 

dagen na het einde van de oorlog, vatte de kerk een grootschalig restauratieprogramma aan. 

De glasramen door het atelier Crickx en het atelier Ladon zijn van hieruit tot stand gekomen. 

In die zin kan worden gesteld dat ze geen schenkers hebben, behalve de Belgische staat en 

enkele kleine donaties, die de nodige vergoedingen voorzagen. Desondanks zijn ze in dit 

onderzoek waardevol. De ramen die het atelier Ladon vervaardigde waren in vele gevallen ter 

vervanging van negentiende-eeuwse ramen. Deze oorspronkelijke ramen werden door 

verschillende inwoners van Lier om allerhande redenen geschonken, met opnieuw “memorie” 

als belangrijkste. Dat het atelier Ladon uitdrukkelijk gevraagd werd om in het glasraam van 

“De Nederdaling van de Heilige Geest” de patroonheiligen van de oospronkelijke schenkster 

te hernemen, onderstreept dit des te meer. 

De relatie die de schenkers met de kerk onderhielden, is tot op heden nog veel te weinig 

onderzocht. De middeleeuwse vorst schonk aan iedere instelling die hem kon helpen in zijn 

machtspolitiek, vaak bijgestaan door lokale adel en gezagsdragers. Er bestond tussen vorst en 

kerk geen expliciete relatie. De Sint-Gummaruskerk was in 1496 de plaats waar Filips de 

Schone en Johanna van Castilië trouwden, maar Maximiliaan was geenszins een vaste 

kerkganger van de Lierse kerk. Meer nog koos hij vermoedelijk deze kerk vanuit een politiek 

standpunt. In het onderzoek naar de moderne mens is echter duidelijk dat vele schenkers wel 

een goede relatie hadden met de kerk. Sommigen zetelden in het kerkbestuur, anderen waren 

familie van bestuursleden. Vermoedelijk bezochten de meeste schenkers de kerk op 

regelmatige tijdstippen en waren ze begaan met het welzijn van de kerk en haar gemeenschap. 

Ze schonken dan ook om de goede werking te behouden en de financiële werking niet in het 
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gedrang te laten komen. Maar desondanks blijft dit tot op heden een moeilijk onderzoek: de 

moderne mens beschikt immers niet over een uitgebreide biografie. Daar kan echter tegen 

worden ingebracht dat vele families de dag van vandaag waarschijnlijk nog steeds bestaan en 

ze aldus een nieuwe bron van informatie kunnen zijn. Het onderzoek naar deze personen kan 

dan een bevestiging of zelfs een afwijzing zijn van de theorieën in dit onderzoek. 

Samengevat kan dus worden gesteld dat de negentiende- en twintigste-eeuwse glasramen geen 

opzienbare vernieuwingen waren in vergelijking met de middeleeuwen. De traditie van 

schenkingen naar “memorie” leefde ook in de moderne tijd door. De opdrachtgever was 

vermoedelijk in vele gevallen het kerkbestuur, net zoals het kerkbestuur in vroegere tijden 

ging aankloppen bij vorst of vorstelijke afgezanten om een nieuw glasraam te verkrijgen. Dat 

niet de schenkers, maar wel het kerkbestuur in grote mate verantwoordelijk was voor de 

iconografie, is niet verwonderlijk; zij stonden immers in rechtstreeks contact met de 

kunstenaars en ateliers. Het gevaar blijft echter overhaaste conclusies te nemen: vele 

documenten zijn verdwenen en weinig correspondentie is bewaard gebleven. Om die reden is 

in dit onderzoek steeds een gemiddelde genomen als basis. In de meeste gevallen werd dit 

gemiddelde overschreden en kon een algemenere conclusie worden gesteld. Maar dit sluit 

zeker niet uit dat er ook nog andere gedachten en motieven meegespeeld hebben. Ondanks dit 

alles beschikt de Sint-Gummaruskerk over een uitgebreide collectie glasramen die nog meer 

dan voldoende onderzoek bieden. 
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