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DE GESCHIEDENIS
De eerste kloosterkerkjes
Het verhaal van de kerk begint rond het jaar 700 in een bescheiden klooster aan de rivier de Schijn.
Fredegandus is er één van de monniken en krijgt de opdracht om samen met zijn medebroeders de
streek te kerstenen, het latere Deurne.
De eerste kerk wordt reeds in 836 vernield door de Noormannen. Een tweede kerk(je) wordt gebouwd,
maar over haar geschiedenis is niets bekend.
In 1186 schenkt bisschop Rogerus van Cambrai, onder wiens gezag Deurne kerkbestuurlijk valt, als
tegenprestatie voor verleende diensten, de kerkrechten aan de benedictijner Sint-Salvatorabdij van
Ename (Oudenaarde).
Onder het beheer van de Antwerpse St.-Michielsabdij: de derde en vierde kerk
Op haar beurt verkoopt die benedictijnerabdij ze in 1318 om financiële redenen aan de norbertijnen
van de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Deze stelt van dan af een seculiere priester aan voor de bediening van de O.-L.-Vrouwekerk in Deurne, zoals de kerk toen heette. Vanaf 1516 wordt het altaar van
Deurne ook effectief geïncorporeerd in de Sint-Michielsabdij wat betekent dat paters van de abdij
aangesteld worden als pastoor van Deurne.
In 1536 bouwt men een grotere kerk, maar reeds in 1542 wordt die door de Gelderse legerbendes van
Maarten Van Rossem geplunderd en in 1566 geteisterd door de Beeldenstorm. De aangerichte schade
is in 1578 reeds hersteld, maar amper één jaar later, op 2 maart 1579, worden het dorp en de kerk
volledig verwoest bij de ‘Slag van Deurne’ tussen de katholieke Spaanse troepen en de opstandige
protestantse Staatsen.

De slag om Deurne, 1579

De slag om Deurne, 1579, de brandende kerk

De kerk in 1644 – eindelijk - voltooid
De Deurnenaars moeten dus weer een nieuwe kerk bouwen. Maar door de naweeën van de oorlogstijden is de Deurnse bevolking sterk uitgedund wat o.m. duidelijk geïllustreerd wordt door het aantal
uitgereikte hosties met Pasen dat tussen 1564 en 1604 decimeert van 2400 tot 250.
Vanaf het eerste decennium van de 17de eeuw groeit de bevolking echter weer snel aan en krijgt de
nieuwe kerk, die naar alle waarschijnlijkheid gebouwd is op de fundamenten van haar voorganger,
stilaan vorm. In 1615 is het nieuwe koor klaar, in 1624 de noorderkruisbeuk met het O.-L.-Vrouwaltaar
en in 1627 de zuiderkruisbeuk met het Sint-Fredegandusaltaar. Eerst 20 jaar later, in 1644, is de kerk
zo goed als voltooid en wordt ze geplaatst onder het patroonschap van Sint-Fredegandus, de heilige
die met succes Deurne van de pest had bevrijd. Deze datum prijkt op de makelaar van het westportaal
‘1644 SINTE FREDEGAND TOT DOORNE’.
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De makelaar van het westportaal

In 1700/’01 wordt een apsis gebouwd die aansluit op de lange zijmuren van het bestaande koor dat
dateerde uit de oorspronkelijke bouwperiode 1610-1615. Omdat die oudere muren van het koor
bouwvallig waren is het koor zestig jaar later aan een grondige restauratie toe.
Einde 18de eeuw: het Frans Revolutionair Bewind
Door de wet op de opheffing van de kloosters door de Franse Revolutionairen wordt in 1796 ook de
Antwerpse Sint-Michielsabdij ontmanteld. Men geeft er de voorkeur aan om, zo mogelijk, het meubilair uit de abdijkerk over te brengen naar parochiekerken die aan de abdij toebehoren. Zo wordt de
St.-Fredeganduskerk erfgenaam van een deel van de eens zo roemrijke norbertijnenabdij. Negen
kunstwerken vinden in de kerk een nieuwe thuis, o.m. de beide grote schilderijen in het koor, de twee
grafmonumenten van abten, enkele beelden en de Calvarie in de noordbeuk.
Na 1802, tot op de dag van vandaag
Omdat sinds 1784, door een edict van keizer Jozef II van Oostenrijk, niet meer mag begraven worden in de kerken, ontwikkelt het aanpalende kerkhof zich van een eenvoudig ‘hof’ tot
een park van grafmonumenten voor de Antwerpse hogere
burgerij. Tegen de buitenmuren van de kerk alleen al zijn liefst
84 grafmonumenten aangebracht.
De naaldtoren op de viering wordt in 1842 grondig gerestaureerd.
Rond 1865 wordt duidelijk dat de kerk te klein is om alle parochianen de kans te bieden de zondagsmis
bij te wonen. Ambitieuze vergrotingsplannen stoten echter op een militaire onverenigbaarheid: gebouwen die binnen een bepaalde afstand van de Brialmontverdedigingslinie van de stad Antwerpen
lagen, mochten niet verbouwd worden. Deze zgn. ‘militaire dienstbaarheid’ hield in dat gebouwen,
indien militair noodzakelijk, onmiddellijk moesten kunnen ontruimd en zelfs gesloopt worden.
V-bommen op het einde van WO II berokkenen grote schade aan het dak en het orgel. De kunstglasramen (Stalins en Janssens, 1887-’88) en alle glas-in-loodramen worden vernietigd.
Sinds 1976 is de kerk beschermd als monument en een deel van het kerkhof is beschermd als landschap.
In 1997-’98 wordt de kerk gerestaureerd. Sinds 1998 staat de vzw Sint-FredegandusGezellen garant
voor een vakkundige restauratie van alle kunstwerken.
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DE PATROONHEILIGE: FREDEGANDUS
Oorspronkelijk is de kerk van Deurne toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, maar door de toenemende
devotie voor Sint-Fredegandus, een plaatselijke heilige over wie zeer weinig bekend is, maar die vooral
aangeroepen wordt tegen de pest, is de huidige kerk (minstens) sinds 1644 aan hem toegewijd.
Men neemt aan dat Fredegandus afkomstig was uit deze streek en hier leefde in de 7de eeuw. De oudst
bekende tekst komt voor in een levensbeschrijving van de heilige Gummarus, waarschijnlijk uit de 11de
eeuw. Daarin wordt verhaald dat het gebeente van Fredegandus in 836 overgebracht wordt naar
Moustier-sur-Sambre om het te vrijwaren bij de inval van de Noormannen. Fredegandus, later aangezien als een benedictijner monnik, was vooral begaan met de kerstening van de plaatselijke bevolking.
Beeldhouwer Jan Baptist De Vré, die in 1700 het Sint-Fredegandusaltaar realiseert, beeldt hem af als
missionaris met het evangelieboek in de hand en als lokale beschermheilige met de brandende kerk
die verwijst naar de brand in 1579 bij de Slag om Deurne. De geknielde man aan zijn voeten roept hem
aan tegen de pest. Ofschoon er helemaal niet voor bedoeld, staat het beeld momenteel opgesteld
onder de preekstoel.
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DE ARCHITECTUUR

De driebeukige vrijstaande kerk, voltooid in 1644, is gebouwd in de traditionele laatgotische stijl van
de 16de en 17de eeuw. De buitenmuren zijn opgetrokken in de zgn. ‘speklagenstijl’ waarbij telkens
meerdere lagen regionale baksteen afgewisseld zijn met een band van witte zandsteen.
Naar middeleeuwse traditie is de kerk oost-west georiënteerd. Het koor is dus gericht op het oosten,
waar de zon, symbool voor Christus, opgaat.
Typerend voor de benarde financiële tijden in deze laatgotische kerk is het houten korfbooggewelf
i.p.v. het traditionele stenen kruisribgewelf.
Deze kruiskerk met uitgebouwd zuidelijk zijportaal heeft geen westtoren, wél een vieringtoren met
opengewerkte klokkenstoel.
Meerdere klokken volgen elkaar op in de geschiedeis van de kerk. Ofwel barsten ze stuk zoals de 17deeeuwse klokken, ofwel worden ze opgeëist door de bezetter zoals door de Fransen in 1795. De twee
nieuwe klokken, een kleine en een grote, die respectievelijk in 1796 en 1802 worden gekocht bij de
Antwerpse klokkengieter J.J. Huaert, ontsnappen aan de opeisingen door de Duitse bezetter in WO II.
De grote klok wordt in 1967 omwille van schade vervangen door een nieuwe met dezelfde afmetingen
gegoten door Horocantus-Eysbouts in Lokeren. Een bijzondere eigenaardigheid is de decoratieve fries
repetitief opgebouwd met het dubbel motief van bovenaan De aanbidding der Drie Koningen en daaronder spelende kinderen.
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De grote klok. (foto Jan Oversteyns)
Na het edict van keizer Jozef II van Oostenrijk (1796) dat begravingen in
de kerken verbood, werd de begraafplaats rond de Sint-Fredeganduskerk een uitverkoren plek voor de Antwerpse bourgeoisie en edelen die
in en rond Deurne kastelen en buitenverblijven hadden. Dit kerkhof
wordt in 1885 sterk uitgebreid aan de noordzijde, het huidige ‘begraafpark’.
Talrijke grootse grafmonumenten worden reeds in het begin van de 19de
eeuw rondom de kerk en tegen de buitengevel opgericht. Een van de
meest opmerkelijke is de Calvarie tegen de oostelijke apsismuur (foto)
die pater Waltmannus van Lissum, de laatste norbertijn van de opgeheven Sint-Michielsabdij, in 1849 liet optrekken bij de familiegrafkelder
waar hij in 1855 wordt bijgezet.
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DE BINNENINRICHTING
In tegenstelling tot het gotische gebouw is de stijl van het meubilair en de aankleding overwegend
barok.

Het koor
Het hoogaltaar

In een katholieke kerk is het altaar het belangrijkste meubel. Daar aan de altaartafel voltrekt zich de
Godsontmoeting in het sacrament van de eucharistie. In het misoffer wordt Jezus’ liefdesoffer herdacht en hernieuwd.
De Antwerpse beeldsnijder Jan Baptist De Vré ontwerpt in 1700
het barokke hoofdaltaar dat het jaar nadien voltooid is.
Dan wordt er het schilderij van Jan Pieter Ykens (Antwerpen,
1648-1695) in geplaatst: De graflegging van Christus. Het olieverfschilderij op doek toont het dode lichaam van Christus dat naar
het graf wordt gebracht door – van links naar rechts Jozef van
Arimatea, Johannes, Maria Magdalena, Nicodemus en Maria. Het
wrange gemoed van Jezus’ moeder, traditioneel in het blauw,
wordt in beeld gebracht door haar gewrongen houding en samengedrukte handen.
De meer sensuele Maria Magdalena droogt haar tranen met de blonde lokken waarmee ook de kleur
van haar kleed overeenstemt. Aldus komen hier in de figuren van Johannes, Maria Magdalena en Moeder Maria de drie hoofdkleuren rood, geel, blauw naast elkaar te staan.
In tegenstelling tot o.a. de meester van de barokschilderkunst P.P. Rubens komen de status en de
rijkdom van Jozef en Nicodemus hier niet in beeld. Niettegenstaande de Bijbeltekst het moment van
dit tafereel situeert wanneer de duisternis was ingetreden, baadt de tempel van Jeruzalem hier toch
nog meer in het licht de valavond met enkel een naderende donkere wolk.
In de bekroning van het altaar zegeviert de verrezen Christus over het kwaad door met de kruisstaf de
slang de kop in te drukken. Zijn slanke gestalte wordt nog verlengd door de opgeheven kruisbanier,
wat de compositie een eleganter karakter verleent maar tevens zijn overwinning kracht bijzet. De engel rechts van Hem toont de zon, symbool van de waarheid, die zegeviert. De engel links van hem
houdt een anker voor, symbool van de hoop.
Boven de deuren naast het altaar die typerend zijn voor de laatbarokke inrichting van een koorruimte,
houden Petrus en Paulus, de beide ‘prinsen der apostelen’, de wacht. Petrus vertoont gelijkenis met
het 17de-eeuwse beeld van Artus I Quellinus in de Sint-Andrieskerk.
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De houten altaartafel wordt in 1959 vervangen door een marmeren. De eucharistische symboliek
van het basreliëf vooraan is ontleend aan het visioen van Johannes in de Apocalyps: het Lam Gods
op het boek met de zeven zegels, stort zijn bloed in de kelk. De druiventrossen en korenaren staan
voor de wijn en het brood, het Lichaam en Bloed van Christus in de eucharistie.

Het koorgestoelte
Het fraaie eikenhouten koorgestoelte (Peter Convents, 1712) telt 14 zitplaatsen, die versierd zijn met
grote medaillonvoorstellingen van Christus Salvator (foto linksonder) en de apostelen. Merkwaardig
genoeg is men hier niet gefocust gebleven op het symbolische getal 12. In tegenstelling tot zovele
apostelreeksen heeft men hier om de onofficiële maar zo voorname nieuwkomer Paulus (foto rechtsonder) toe te voegen geen andere, minder voorname apostel verwijderd, ook niet de laatst bijgekomen officiële apostel Matthias.

De schilderijen uit de Sint-Michielsabdij
Boven het koorgestoelte prijken twee grootse schilderijen die tot aan de opheffing van de kloosters in
1796 hingen in het abtskwartier van de Sint-Michielsabdij waarvan de Sint-Fredeganduskerk ten dele
erfgenaam is.
Aan de noordzijde hangt De opdracht van Jezus in de tempel (ca. 1780), waarvan Willem Jacob Herreyns (1743-1827), de verschillende passages van de evangelietekst Lc. 2:22-38 samen in beeld brengt.
Het Bijbelverhaal, centraal links, weliswaar op een verhoog, maar meer op het achterplan, wordt omkaderd door meer opvallende, kleurrijke neventaferelen.
Op de veertigste levensdag van de eerstgeborene biedt Moeder Maria zich volgens de Joodse wet aan
in de tempel voor haar rituele reiniging (Lc. 2:22). Tegelijkertijd draagt het ouderpaar Jozef en Maria
het kind Jezus op aan de Heer (Lc. 2:23) waarbij ze de voorgeschreven offergaven, twee jonge duiven,
aanbieden. Verder ontmoeten ze er de oude vrome man Simeon die profetische woorden spreekt (Lc.
2:34-35) en de tempeldienares Hanna die verwijst naar de bevrijding van Jeruzalem, de voltrekking van
de heilsverwachting (Lc. 2:36-38). Centraal op het schilderij steekt het Kind van op Maria’s schoot de
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hand uit naar de jonge man die geknield
een geschenk aanbiedt. Het is niet duidelijk wie dit is, maar gezien de prominente
plaats op het werk moet hij waarschijnlijk
in verband gebracht worden met Sint-Michielsabdij waarvoor het werk geschilderd
is. In het rechterdeel van het werk bediscussiëren farizeeërs teksten die moeten
verwijzen naar de betekenis van dit tempelgebeuren in het kader van de messiaanse verwachting.
Aan dit enorme werk bestemd voor de
Antwerpse Sint-Michielsabdij dankt Herreyns zijn prestigieuze functie van hofschilder van de Zweedse koning Gustav III
Adolf, want bij diens bezoek op
22/9/1780 aan het atelier van Herreyns,
waar het werk nog aanwezig was, komt hij
duidelijk onder de indruk van zijn kunstenaarschap.

Aan de zuidzijde van het koor hangt een even
groot schilderij, ditmaal van een leerling van
Rubens, Abraham Van Diepenbeeck (’s Hertogenbosch 1596 - Antwerpen 1675): De
abtswijding van de zalige Waltmanus door
Sint-Norbertus (1635). Waltmanus wordt in
1124 door Norbertus zelf tot eerste abt van
de Antwerpse premonstratenzerabdij aangeduid en gewijd. Norbertus zelf, de stichter
van de abdij, biedt Waltmanus de abtsstaf
aan terwijl bovenaan een putto met zijn mijter komt aangevlogen, daarboven begeleid
door een banderol met zijn wapenspreuk
‘Pasce oves meas’ (wijd mijn schapen, ontleend aan Joh. 21:17). Aan zijn linkerzijde
wordt de nieuwe abt bijgestaan door de
aartsengel Michaël, de patroonheilige van
de abdij. Een dienaar houdt de aartsbisschoppelijke kruisstaf van Norbertus vast. Dit is wel een anachronisme want Norbertus zou pas later
tot de waardigheid van aartsbisschop van Maagdenburg verheven worden.
Doordat het gelaat van de abt de beeltenis weergeeft van de 17de-eeuwse opdrachtgever, abt van der
Sterre, die vergezeld is van zijn collega’s abten van de norbertijnenkloosters van Tongerlo, Averbode
en Middelburg, wordt het een verheerlijking van de opdrachtgever zelf.
Dit prachtige schilderij werd in 2003 door de Vlaamse regering op de Topstukkenlijst geplaatst.
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De reliekschrijnen
Twee voormalige broederschappen die actief waren in de kerk
zijn nog vertegenwoordigd op het hoogkoor met een houten reliekschrijn. Beide zijn op een gelijkaardige wijze ingepast in
muurnissen in zwart, wit en rood marmer.
Aan de noordzijde staat het reliekschrijn van Sint-Antonius Abt,
vervaardigd in 1712 door Willem Kerrickx (1652-1719). Het broederschap dat instond voor de devotie tot een van de belangrijke
pestheiligen verenigde vooral ‘jonggezellen’, terwijl gehuwde
mannen van minimum 35 jaar en hun echtgenotes elkaar vonden in de broederschap van Sint-Hubertus.

Het schrijn voor de reliek van de Sint-Hubertus, patroon van de
jagers, aan de zuidkant, een kunstwerk van Cornelius Struyf (Antwerpen, 1687-1743), dateert van twee jaar later. Beide schrijnen
worden in 1715 verguld door Engelbert Praet. De relieken zelf zijn
echter niet meer aanwezig. Toentertijd waren de jagers de leveranciers van wild en gevogelte, en dus - naast de veehouders –
voorname leveranciers van vlees. En tot in de 19de eeuw was er in
Deurne en omgeving groen genoeg voor wilde dieren … en jagers.

De epitafen in het koor
De epitafen van de gebroeders Van Lissum in het koor zijn elkaars pendant: goudomrande schilderijtjes, onder- en bovenaan omkaderd met een zwartmarmeren tekstplaat en geflankeerd door hermen
die het fronton schragen. Daarop liggen twee hoornen van overvloed om de overvloedige genade van
God in hun leven op te roepen terwijl in de bekroning het traditioneel symbool van de vergankelijkheid,
de omgekeerde fakkel, de kroon spant. Hoe dit nu te lezen? Volgens de hiërarchische ordening van het
epitaaf: ondanks Gods rijke weldadigheid is hun kaars nu uit, óf - in meer christelijke zin: ook al zijn ze
nu aan het einde van hun levensloop, de rijke genade van God in hun leven blijft.
Op het epitaaf aan de noordwand (foto
links) wordt Waltmannus Van Lissum herdacht, een van de laatste reguliere kanunniken van de Sint-Michielsabdij, overleden
in 1855. Het schilderijtje op paneel, de
Heilige Familie met de kleine Johannes is
getekend en gedateerd (1804) door Matthias van Brée (1773-1839). Volgens een
apocrief verhaal ontmoet de Heilige Familie op de terugweg uit Egypte de kleine Johannes de Doper. Egypte wordt mooi gesuggereerd door de silhouet van piramides op de achtergrond. Onderaan staat
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het wapenschild van de overledene, die begraven is in de familiegrafkelder op het kerkhof achter het
hoogkoor. (zie exterieur)
Het epitaaf ertegenover, aan de zuidzijde van het koor, (foto rechts) herdenkt de broer van Waltmannus, Ignatius Van Lissum, rector van de grauwzusters in Antwerpen en overleden in 1830. Het schilderij
is toegeschreven aan Andries Cornelis Lens (1739-1822), maar hoewel niet gesigneerd, kan dit werk
op stilistische gronden ook aan Van Brée worden toegeschreven. Je ziet hoe Abraham de Egyptische
slavin van zijn vrouw, Hagar, verstoot samen met haar zoon Ismaël en hen beiden uit zijn huis verdrijft
(Gen. 21:8-21). Dit buitenechtelijk kind had Abraham bij haar verwekt op verzoek van zijn vrouw Sarah
die geen kinderen kon krijgen. Maar Hagar werd zo verwaand dat Abraham niet anders kon dan haar
te verstoten.
De doopvont, die vóór het Tweede Vaticaans Concilie bij de ingang van de kerk stond vermits men
eerst gedoopt moest zijn vooraleer aan het leven van de Kerk te kunnen deelnemen, staat sinds de
restauratie van de kerk in 1998 in het koor. De vroeg-17de-eeuwse stenen voet is van een onbekende
beeldhouwer, het messing deksel dat er in 1757 wordt aan toegevoegd, is een werk van N.J. Eeckhout.
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De zijaltaren
Het Maria-altaar
Traditioneel staat het Maria-altaar aan de noordzijde, d.i. iconografisch rechtsten opzichte van het kruisvormige grondplan.
Het portiekaltaar is van de Antwerpse beeldhouwer Jan Van de Cruys (1642).
Ook hier wordt in 1950 de marmeren altaartafel toegevoegd, met daarop het
fijne basreliëf Maria en het Jezuskind omringd door engelen van Bruno Gerrits.
Tot 1839 prijkt op het altaar het schilderij van Abraham
Van Diepenbeeck (‘s-Hertogenbosch 1596-Antwerpen
1675), De Boodschap aan Maria (1646), dat nu tegenover het altaar hangt. God de Vader ziet vanuit zijn heldere hemel te midden van de engelen toe hoe zijn
boodschapper, de aartsengel Michael, de boodschap
brengt aan Maria, dat zij de moeder van Gods Zoon zal
worden.

Sindsdien staat in de centrale altaarnis het devotiebeeld Onze-Lieve-Vrouw van Peys en Vrede. Nog
steeds is de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw, gesticht in 1756, actief. De Mariadevotie is hier geent op het 17de-eeuwse devotiebeeld Onze-Lieve-Vrouw van Peys en Vrede. Dit gepolychromeerde
houten beeld, van een onbekende meester, is een zgn. korfbeeld waarbij enkel hoofd en handen van
Maria en het Kind gebeeldhouwd zijn. Deze Mariadevotie gaat terug op die van de Sint-Michielsabdij.
Het Mariabeeld beschikt over een majestueuze zijden-fluwelen processiemantel (2de helft van de 19de eeuw) bekleed met 10 medaillons in reliëfborduurwerk die 10 deugden van Maria met bloemen symboliseren. De idee hiervoor zijn ontleend aan de praalmantel van het Mariabeeld
in de Antwerpse Sint-Andrieskerk waaraan de devotie tot
‘Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie’ aan gekoppeld
is. Ook de vormgeving van de bloemen gaat terug op die
van Sint-Andries, nl. op de ontwerptekeningen daarvoor
van Eduard Dujardin (voor 1863), zij het telkens in een vereenvoudigde versie. Deze inspiratiebron is misschien geen toeval vermits in Sint-Andrieskerk naast de
eigen Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie (bij welk beeld de betreffende Mariamantel hoort),
ook het eigenlijke devotiebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Peis en Vree uit de Sint-Michielsabdij is
ondergebracht en er tot in de jaren 1960 een afzonderlijke broederschap kende. De tiendelige reeks
van Maria’s deugden gaat terug op de verstoten koningsvrouw Jeanne de France (1464-1505) en vormt
een spirituele leidraad voor de door haar gestichte orde van de Annuntiaten (Annonciaden). Eduard
Dujardin heeft ook voor de St.-Fredeganduskerk gewerkt: in 1864-‘66 schilderde hij de (oudste) kruisweg.
Edelsmid Albrecht Jacobs (1869-1926) vervaardigde de deels gouden, deels zilveren kronen versierd
met parelkransen en (half)edelstenen, de scepter en de bekruiste globe.
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De kerk bezit een veertiental zgn. Vlaamse harten, hartvormige
sierraden die bestaan uit talrijke diamanten, diamantroosjes of
-schilfers. Negen daarvan zijn meesterwerken van juweelontwerpers H.F. Coetermans (Antwerpen), D. Suerickx en J.B. Peeters (Mechelen), alle 19de-eeuws.
Zulke harten werden in de 18de en de 19de eeuw aan moeders
geschonken ter gelegenheid van ‘moederkensdag’, dat te Antwerpen gevierd wordt op het grote feest van Jezus’ moeder: O.L.-Vrouw Tenhemelopneming op 15 augustus. Zij kwamen later
als schenkingen terecht in de kerk waar ze bij feestelijke gebeurtenissen het kleed van Maria sieren.
Een zevental 19de- en 20ste-eeuwse processievaandels die de kerk bewaart zijn gemaakt voor de broederschappen van O.-L.-Vrouw van Peys en Vrede, de Heilige Fredegandus, O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel en O.-L.-Vrouw van Toevlucht en voor het Genootschap der Gedurige Aanbidding.
Links van het altaar wordt de aandacht getrokken door een bijzonder eikenhouten beeld van Sint-Jozef die heel teder de kleine Jezus bij de hand
wil nemen. De auteur van het beeld is onbekend, maar waarschijnlijk dateert het uit de 18de eeuw. Jozef houdt een opvallende met bladgoud vergulde bloeiende leliestaf in de linkerhand: teken van zijn uitverkiezing tot
de echtgenoot van Maria en ook van zijn zuiverheid. Jozef staat als het ware
in een groots troonbaldakijn, dat als een trompe l’oeil op de achterliggende
muur is geschilderd. Een medaillon op het voetstuk verraadt waarom hij
hier staat: Sancte Jozeph ora pro nobis, als tussenpersoon tot zijn zoon Jezus.

Het lieftallige barokke beeld Sint-Anna-ten-Drieën rechts van het altaar
springt echt in het oog. Het is afkomstig uit de vroegere Sint-Michielsabdij.
De kunstenaar van dit laat-17de-eeuws lindehouten beeld is onbekend. De
witte verflagen verdoezelen de oorspronkelijk polychrome beschildering en
o.m. het zilveren kleed met goudbrokaat.

Op de communiebank in de noorderkruisbeuk die oorspronkelijk voor het Maria-altaar stond, prijkt in het midden een medaillon met Onze-Lieve-Vrouw van Peys en Vrede.
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Het Sint-Fredegandusaltaar
Omwille van een evenwichtige ruimtewerking gaat Jan Baptist De Vré voor
de bouw van het barokke Sint-Fredegandusaltaar (1680) in de zuiderdwarsbeuk uit van het 40 jaar oudere O.-L.-Vrouwaltaar in de noorderdwarsbeuk,
zonder er echt een kopie van te maken.
De patroonheilige van de kerk is de hoofdfiguur op het altaarschilderij van
Pieter Ykens (Antwerpen, 1648-1695) waarop hij - zeer toepasselijk - als (de
lokale) geloofsverkondiger wordt voorgesteld. Het olieverfschilderij op
doek is gesigneerd en gedateerd “P. Ykens 1682”. De heilige, in bisschopsgewaad, onderwijst de inwoners van Deurne. Op de voorgrond zou Ridder
Nikolaas de Groote, drossaard van de heerlijkheid Deurne, afgebeeld zijn.
Sinds het begin van de 20ste eeuw wordt de relikwie van de patroonheilige weer in de kerk bewaard.
In 1949 wordt ze ingewerkt in een schrijn onder de marmeren altaartafel.
Een schilderij aan de overzijde van het altaar De aanroeping van de heilige
Fredegandus tegen de pest (1628) van (vermoedelijk) Peter I van den Bemden, prijkte in het eerdere Fredegandusaltaar. Het is waarschijnlijk het
oudste schilderij in de kerk. Fredegandus, in het midden in zwarte benedictijnenhabijt, is vergezeld van nog twee andere pestheiligen: Sint-Rochus van Monpellier en Sint-Sebastiaan. Ze zijn opvallend geplaatst in nissen boven een altaar waarrond een tiental mensen staan die de bevolking
van Deurne vertegenwoordigen die om bescherming smeekt tegen de
pest die het dorp teisterde, met onder hen de pastoor Petrus Anchemant
(rechts van de heiligen) en de koster Adriaen Eelens (rechts).
In 1949 wordt in harmonie met het portiekaltaar de oorspronkelijk houten altaartafel vervangen door
een marmeren. Het nieuwe altaar wordt vooral gebouwd om een passend onderkomen te bieden voor
het geelkoperen schrijn waarin de relikwie van de patroonheilige Fredegandus bewaard wordt. Deze
relikwie werd in 1902 uit Moustier-sur-Sambre overgebracht naar Deurne.
Vier roodmarmeren zuilen schragen een altaarfronton versierd met witmarmeren engelenkopjes, festoenen en vuurpotten. In de cartouche wordt de bemiddeling van de patroon ingeroepen: Deo sub
invocatione S: Fredegandi sacrum, (Toegewijd aan God, onder de aanroeping van de heilige Fredegandus).
De communiebank in de zuiderdwarsbeuk hoorde vroeger bij het Fredegandusaltaar zoals het centrale
medaillon met zijn beeltenis aangeeft.
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Het overige kerkmeubilair
De biechtstoelen
Ongeacht de periode van makelij zijn de biechtstoelen rijk aan symboliek met betrekking tot zonde en
vergeving. Enkel de jongste is gemaakt in opdracht van de kerk. De herkomst van de twee oudste
biechtstoelen, opgesteld in de dwarsbeuken, is (voorlopig?) ongekend.
In de noorderdwarsbeuk
De fraaie biechtstoel in de noorderdwarsbeuk stamt waarschijnlijk uit het atelier van Jan Pieter II Van Baurscheit (1699-1768).
De beelden, twee engelen, geven zeer expressief weer waarover
het gaat: zonde én vergeving. Rechts omklemt een engel de sleutel, symbool van de macht door Jezus aan Petrus verleend om
zonden te vergeven wat op de banderol verwoord wordt: ‘tibi
dabo claves’, ik geef u de sleutels (Mt. 16:19). Links toont een engel een lei met de psalmtekst ‘dele iniquitatem meam’ (neem
mijn onrust weg; Ps. 51:3), terwijl hij - ‘spons erover’ - die ‘lei’
proper veegt. Zo kan je ‘met een propere lei beginnen’!
Op de medaillons bij de biechtelingen, is Jezus in gesprek met de
Samaritaanse bij de waterput (links) (Joh. 4:1-45) en knielt de
Verloren Zoon berouwvol voor zijn vader (Lc. 15:20-22) (foto).
Het medaillon bovenaan met De intrede van Jezus in Jeruzalem
(foto) waarbij de omstaanders het ‘hosanna’ juichen (letterlijk:
‘Help ons’) suggereert de verwachting van de bevrijding van de
(erf)zonde. Een putto gekroond met een lauwerkrans (de overwinning op het kwaad) en een andere geblinddoekt met een balans zijn dan weer klassieke verwijzingen naar de overwinning
van de gerechtigheid.
Het wapenschild van Jeruzalem op de priesterdeur zou men kunnen opvatten als een verwijzing naar het ‘Hemels Jeruzalem’ waar
elke biechteling samen met Christus de Verlosser wil binnentreden.

In de zuiderdwarsbeuk
Van de rococobiechtstoel (ca. 1760) in de zuiderdwarsbeuk is de
beeldhouwer onbekend. Twee allegorische hermen flankeren het
priesterdeurtje. De rechtse omklemt een schedel: ze overweegt
dood en vergankelijkheid. De linkse toont een (kaats)bal als symbool
van de nederigheid: ‘Wie zich verheft zal vernederd worden, wie
zichzelf vernedert, zal verheven worden’ (Lc. 18:14), de rechtse met
een schedel in de hand overweegt de sterfelijkheid.
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In de noordbeuk
De derde biechtstoel, in de noordbeuk, is een nog soberder werk van
de beeldhouwer Jan Baptist Van Hool (1828), die een meer classicistische barokstijl volgt. De bijna levensgrote beelden zijn ook hier verwijzingen naar zonde én vergeving, de Samaritaanse (rechts) draagt
de waterkruik (Joh. 4:1-20) en de Verloren Zoon in lompen gekleed
(links) smeekt om vergeving (Lc. 15:11-32).

De preekstoel
De preekstoel in eikenhoutimitatie die nu de kerk siert is in 1772 besteld. Hij vervangt het waarschijnlijk eenvoudige meubel dat sinds 1648
dienst deed. Anders dan de meeste barokke preekstoelen in onze gewesten die zwaarwichtig en monumentaal zijn oogt dit rococomeubel
licht en eerder frivool mede door zijn kleine afmetingen en de decoratieve aanpak.
De trapleuning en de kuip zijn versierd met de typische rococoschelpen
(rocailles) en c-krullen. De beeldhouwer is niet bekend. In 1839 wordt
de preekstoel uitgebreid met een stralenkrans, enkele engelen en een
duif, het symbool voor de H. Geest die zijn inspirerende rol speelt om
Jezus’ boodschap te verklanken. Deze toevoegingen staan op naam van
beeldhouwer Jean-Baptiste de Cuyper (Antwerpen 1807-1852), die
o.m. ook het grootse standbeeld van Antoon van Dyck op de Meir op
zijn actief heeft. In het ovalen medaillon vooraan op de kuip prijkt het
Hebreeuwse vierletterwoord dat staat voor de naam van God, ‘JHVH’.
Opdat het begrip ‘God’ hier wel degelijk christelijk zou worden opgevat,
staat dit tetragram midden in een driehoek, het symbool van de Heilige
Drievuldigheid: de ene God die in wezen een liefdevolle relatie inhoudt
tussen de Schepper (de ‘Vader’), de historische Jezus (de ‘Zoon’) en zijn
inspirerende geesteskracht (de ‘Heilige Geest’). Omdat hiervan een
weldoende uitstraling uitgaat staat het geheel in een stralenkrans van
licht.
De preekstoel is in 2013 fraai gerestaureerd.
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Het orgel
De befaamde Duffelse orgelbouwer Jozef Stevens bouwt in
1895 het nieuwe orgel. Dit vervangt het vroegere Forcevilleorgel uit 1725, waarvan slechts enkele restanten bewaard
bleven. Het Stevensorgel is integraal bewaard gebleven in
zijn oorspronkelijke staat en is een van de belangrijkste en
mooist klinkende romantische orgels in Antwerpen. Het orgel dat deels pneumatisch deels mechanisch is, heeft twee
klavieren, een pedaal en 38 registers. De twee delen van de
orgelkast staan aan beide zijden van het doksaal waardoor
het volledig zicht op het westelijke glasraam behouden blijft.
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Beelden ter devotie
De Kruisweg(en)
Niet één maar twee kruiswegen is de kerk rijk, een 19de- en een 20steeeuwse.
De oudste, uit 1864-’66 van Eduard Dujardin (Antwerpen 1817-1889),
bestaat uit 14 mooie romantische schilderijen op doek. Ze zijn gevat in
een zwarte omlijsting en voorzien van vergulde teksten waarop o.m. de
opdrachtgevers vermeld zijn. Dujardin tekende ook de medaillons met
de tien Mariale deugden voor het processiekleed van O.-L.-Vrouw van
Peys en Vrede.
In 1956 worden de kruiswegschilderijen verwijderd en vervangen door
een nieuwe reeks van 14 kruiswegstaties, in de vorm van ovalen houten
medaillons, door beeldsnijder Karel Costers en ornamentist Havermans
aangebracht op de lambrisering van de zijbeuken.
Na de restauratie van de schilderijen in 1998 wordt ook de oude kruisweg teruggehangen, verspreid over de dwars- en zijbeuken.

De calvaries
De twee calvaries in de zijbeuken zijn uitzonderlijk.
De 17de-eeuwse calvarie boven het zuidportaal, een van
de oudste kunstwerken van de kerk, is bijzonder aangrijpend door zijn eenvoud. Oorspronkelijk hing hij aan de
buitenzijde van het portaal, op het kerkhof, totdat hij er
door een kopie vervangen werd. Christus is zopas gestorven aan het kruis. Enkel zijn moeder Maria en zijn geliefde
leerling Johannes staan nog vertwijfeld aan zijn zij.

De 18de-eeuwse calvarie aan de noordzijde afkomstig uit de
Sint-Michielsabdij is bijna overdadig beladen met de lijdenswerktuigen. Bovenaan worden die gedragen door putti,
rechts zweeft een putto op de ladder met de spons en de
speer. Links kraait nog de haan die Petrus herinnerde aan
zijn verloochening van Christus. Rechts draagt een putto de
hamer en een grote nagel, twee andere tonen o.m. het
zweetdoek van Veronica.
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Vrijstaande beelden
De kerk telt enkele bijzondere 17de-eeuwse sculpturen van heiligen. De beelden
Sint-Fredegandus (1682), onder de preekstoel, en Sint-Ambrosius, (1694) (foto)
zijn het werk van Jan Baptist de Vré. Ambrosius, de 4de-eeuwse kerkvader en bisschop van Milaan, is bekend voor zijn redenaarstalent. Aan zijn voeten staat de
bijenkorf, want volgens de legende leggen bijen hem reeds in de wieg de honing
in de mond, wat de basis zou zijn van zijn redenaarskunst. Van het beeld van SintSebastiaan (einde 17de eeuw) in de zuiderdwarsbeuk, is de kunstenaar onbekend.

Naast deze 17de-eeuwse beelden, telt de kerk ook mooi gepolychromeerde houten neogotische beelden, getekend Jan Baptist De Boeck en Jan Baptist Van Wint: Sint-Antonius van Padua (1888), SintRochus (1894), Sint-Fredegandus (1902) en O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten (1888). De benaming van
dit laatste beeld verwijst naar de voorzegging van Simeon bij de opdracht van de 40 dagen jonge Jezus
in de tempel: “uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord” (Lc. 2:35). Simeon voorspelt met
deze woorden de lijdensmomenten, de zgn. zeven smarten van Maria: de vlucht naar Egypte, het verlies van de 12-jarige Jezus, de ontmoeting met Jezus op weg naar de kruisiging, de kruisiging zelf, de
kruisafneming en de graflegging.

St.-Rochus en St.-Jozef

St.-Antonius

St.-Sebastiaan

St.-Theresia van Lisieux

Tenslotte kapt Louis Jacobin (1884-1943) het gepolychromeerd houten beeld O.-L.-Vrouw van Lourdes
(1923), Bruno Gerrits Sint-Jozef met Kind Jezus (1928) en Karel Costers withouten Heilige Theresia van
Lisieux (20ste eeuw) in de noorderkruisbeuk. Van het 20ste-eeuwse Heilig Hartbeeld is de maker onbekend.
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Grafmonumenten – en een epitaaf
In een eenvoudig kerkje als dat van Deurne zou je het niet verwachten, maar twee barokke monumentale marmeren grafmonumenten sieren de dwarsbeuk. Beide zijn dan ook afkomstig uit de roemrijke
Sint-Michielsabdij.
Van het 4,9 m hoge grafmonument, ca 1687, voor de 44ste abt Gerardus Knyff
(abt van de Sint-Michielsabdij van 1682 tot 1687) in de zuiderdwarbeuk is de
maker de Antwerpse grootmeester Peter II Verbrugghen (1648-1691). De witmarmeren buste van de abt contrasteert met de zwarte draperie achter hem,
afgezoomd met vergulde franjes. De draperie wordt opengehouden door putti
die fungeren als de misdienaars die wanneer de abt een pontificale mis celebreert, zijn staf en de mijter houden. In het medaillon eronder staan zijn wapenschild en -spreuk, ‘ad astra per arcem’ (door de poort naar de sterren).

Van het grafmonument in de noorderdwarsbeuk voor de 46ste abt Jan Baptist
Vermoelen (ca. 1730) is de beeldhouwer onbekend. Vermoelen was abt van
1716 tot 1732. Het monument stond in het hoogkoor van de abdijkerk tegen
een zuil en is niet minder dan 5,15 m hoog. Het is vervaardigd uit drie verschillende marmersoorten, rouge Royal, (witte) Carrara en zwarte marmer. Op de
cartouche staat het familiewapen met de wapenspreuk ‘Promendo Coronant’
(door hun ware aard te tonen // het voor de dag te halen, brengen ze het tot
bekroning). Bovenaan prijkt een witmarmeren medaillon met de portretbuste
van de abt in aanbidding, wat opgevat moet worden als ‘de eeuwige aanbidding’, temeer daar de geportretteerde prelaat gericht stond naar het hoofdaltaar van zijn abdijkerk.
Het ovalen medaillon wordt geflankeerd door twee engeltjes die de tekenen van zijn waardigheid dragen: zijn staf en mijter. Hijzelf torent hoog uit op een voetstuk dat duidelijk een kopie is van het marmeren grafmonument van abt Knyff in de zuiderdwarsbeuk.
Het epitaaf voor Mevrouw Maria Vernimmen (†5 juli 1829), echtgenote van Carolus van der Borcht, in de noorderdwarsbeuk lijkt opgebouwd rond het schilderijtje Maria voedt het Jezuskind. Dit ongesigneerde kunstwerk hoort waarschijnlijk
niet bij het oorspronkelijke epitaaf; het bedekt immers de originele tekst ‘dispersit
dedit pauperibus, Ps. CXI V VIII’ (zij heeft uitgedeeld, zij heeft aan de armen gegeven Ps. 111 (= Ps. 112) vers 9). De aanwezigheid van Jozef op de achtergrond, die
een boek open houdt, laat toe dit schilderij te betitelen als De rust op de Vlucht
naar Egypte. Onderaan staan het alliantiewapen van de echtgenoten die in de
tweede helft van de 18de eeuw eigenaar waren van het grote lusthof ‘Lanteernhof’
in Deurne (huidige Boekenberglei/Ruimtevaartlaan; gesloopt na WO II).
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De glasramen
De 19de-eeuwse kleurglasramen van het gerenommeerde atelier Stalins-Janssens gaan in de
Tweede Wereldoorlog definitief verloren. Tussen
september 1944 en januari 1945 vallen niet minder dan 111 V-bommen op Deurne. Alle glasramen worden vernietigd. Enkel het maaswerk van
de ramen in de dwarsbeuk heeft het overleefd.
De glasramen in het noordelijk transept, nabij het
Maria-altaar, toonden de tenhemelopneming en kroning van Maria en de vier evangelisten. Het raam
in het zuidelijk transept, bij het Sint-Fredegandusaltaar, beeldde de patroonheilige van de kerk uit die
het geloof verkondigt. Onderaan werd hij vergezeld van de vier westerse kerkvaders, Ambrosius, Augustinus, Gregorius en Hiëronymus.
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DE VZW SINT-FREDEGANDUSGEZELLEN
Na de beëindiging van de kerkrestauratie in 1998 richt een groep vrijwilligers de vereniging ‘Sint-FredegandusGezellen’ op vanuit een bezorgdheid om het culturele erfgoed van de Sint-Fredeganduskerk
te bewaren en de culturele uitstraling te bevorderen.
De vzw organiseert regelmatig concerten, tentoonstellingen, open kerkdagen en rondleidingen voor
individuen en groepen. De opbrengst komt volledig ten goede aan de conservering van de kunstwerken.
Door het lidmaatschap steun je de restauratie van de kunstwerken in de Sint-Fredeganduskerk, word
je persoonlijk geïnformeerd over alle initiatieven van de Gezellen, ontvang je jaarlijks het ledenblad en
krijg je korting op activiteiten van de vereniging (o.m. de concerten). Voor de restauratie van de kunstwerken werd bij het ‘Forum voor erfgoedverenigingen’ een projectrekening geopend waardoor fiscaal
aftrekbare giften mogelijk zijn door storting van min. €40 op rekening BE56 7450 0887 7488, met vermelding “Restauratie kunstwerken Sint-Fredeganduskerk”.
Publicaties van de vzw
Het ledenblad gaat telkens uitvoerig in op de kunstwerken van de kerk en de uitgevoerde restauraties.
Een recente realisatie is een DVD over de kunstwerken van de kerk (12 €).
Website
Via de uitgebreide website www.sintfredegandusgezellen.be word je op de hoogte gehouden van al
hun activiteiten en kan je de meest recente informatie over hun werking en activiteiten terugvinden.
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