DE SINT-LAMBERTUSKERK TE EKEREN

Kermisvaantje, ontwerp door Filip Fruitiers 1653-1666. Koperplaat, door Peter van Lisebetten.

Parochie
Op 21 juli 1251 wordt de “ecclesia de Ekerne” voor de eerste maal vernoemd. In een
Antwerpse schepenbrief van 18 december 1451 is er sprake van ”der kercken van Sinte
Lambrechts teeckeren”. De Ekerse dorpskerk, waarvan de ridder-heilige Sint-Lambertus de
patroon is, behoorde eertijds tot een van de meest uitgestrekte parochies van Brabant. Zij was
destijds het geestelijk centrum van Ekeren, Brasschaat, Hoevenen en Kapellen. De parochie
bestreek toen een oppervlakte van meer dan 8.000 ha. Nu liggen haar grenzen binnen het
Ekers centrum en dan nog beperkt. Uit deze oude parochie splitsten zich, verscheidene
zusterparochies: Hoogboom (St.-Jozef, 1871), Donk (H. Hart, 1886), Mariaburg (O.-L.Vrouw van Gedurige Bijstand, 1900), Luchtbal (Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap, 1926),
Zilverenhoek (O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 1951), Leugenberg (St.-Vincentius à
Paulo, 1959), Schoonbroek (St.-Laurentius, 1966) en Bund (H. Theresia van Lisieux, 1966).
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Toren
Men vermoedt dat de kerktoren dateert uit de 10de eeuw. Het is een grijze zandstenen toren
met een slanke torenspits. Het staat vast dat het kerkgebouw later werd aangebouwd.
De toren heeft een vierkante basis met een zijde van 10,70m. De totale torenhoogte bedraagt
71m, waarvan 36,50m metselwerk.
De wederopbouw van de ranke spits in 1911 herstelt de symboliek van de toren als een
‘wegwijzer naar de Hemel’. Tegelijkertijd bezorgt het de Ekerenaars een versterkt
identiteitsgevoel. Hoe ver men ook van het dorpscentrum af woont, men voelt zich geschaard
rond dezelfde torenhoge baken. Kerk en maatschappij, parochie en gemeente vielen toen nog
samen.
Gebouw
Het kerkgebouw, kende een bewogen geschiedenis. In de 15de eeuw getuigt men van de kerk
dat ze "een scoen costelyck werck” is. Een felle brand teistert de kerk in 1492.
In het midden van de 16de eeuw werden het onrustige tijden. De Calvinisten roerden zich
terdege. In 1566 begon de Beeldenstorm. Alle kerken moesten het ontgelden. Ook Ekeren
werd niet gespaard. In de loop van de volgende eeuwen werd Ekeren getroffen door
plunderingen.
Een blikseminslag in 1683 vernielt de kerk. Het "Dorp" kan de toen aangerichte schade
moeizaam herstellen. Waar tot dan toe de kerk met haar hoge spits de baken vormt voor het
Noorden van Antwerpen, moet zij gedurende meer dan 2 eeuwen het zonder stellen.
Tijdens het Franse Revolutionair Bewind worden vele kunstschatten uit de kerk geroofd of
verbrand.
In de 19de eeuw herstelt men de kerk met o.m. een nieuwe vloer en vernieuwt men de altaren.

Oude Prentkaart-zie toren

Bij Koninklijk Besluit van 31 juli 1936 wordt de kerk als monument geklasseerd. Maar dit
weerhoudt de Duitse Bezetter niet om in 1943 enkele klokken te roven.
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Architectuur
Van het bakstenen gotische gebouw dagtekent het koor uit de 15de eeuw. Het schip werd
vermoedelijk in de 16de-17de eeuw opgetrokken en later verbouwd. Met zijn mooi
ribbengewelf vormt dit met zijn vijf gewelfvakken "une disposition assez rare pour une église
de village", zo verklaarde de Koninklijke Commissie voor Monumenten in 1903. Ze merkte
tevens op: "l’unité d'ensemble la similitude des détails, le raccord exact des lignes attestent,
au premier coup d'oeil, que 1'oeuvre a été produit d'un seul jet sous l'influence d'une même
inspiration".
Bezienswaardigheden
Het interieur van de kerk is zeer sober. Toch zijn er enige merkwaardige werken van erkende
kunstwaarde.
Koor
Het hoofdaltaar dat in 1612 was geplaatst, is in de 19de eeuw onder pastoor Caeymaex aan
vernieuwing toe. Petrus Paulus De Meyer uit Turnhout krijgt de opdracht, naar een ontwerp
van Edgard Dujardin, kunstschilder te Antwerpen. Eens schreef men van dit altaar dat de
tombe ervan ” als een meesterwerk mag aan(ge)zien worden”.
In het hoogkoor flankeren de beelden van de apostelen St.-Petrus en St.-Paulus, werk van
de Duitser M. Breuer (1867-‘68), traditiegetrouw als trouwe wachters van het hoofdaltaar.
Oorspronkelijk stonden de 2 voornaamste apostelen als hoeders van de Kerk in het
hoofdportaal.
Gotisch beeldhouwwerk

In de noordwand van het hoogkoor wijst
een
muur-tabernakel
met
gotisch
beeldhouwwerk op de relatief hoge
ouderdom van de kerk. Hierin is een kastje
dat in de middeleeuwen de naam kreeg van een “armarium”. Het
was ook het kastje voor het bewaren van de Heilige Relikwieën,
de Heilige Oliën of het Sacrificie en het Sacrament des altaars.
Muur-tabernakel

Het koor is bekleed met het koorgestoelte afkomstig van de
verdwenen St.-Laurentiuskerk van Wilmarsdonk.

Communiebank-Altaartafel
In 1946 werd een nieuwe communiebank gebeeldhouwd door Jules Poels voor het jubeljaar
van pastoor-deken Louis De Coster. Hij was 50 jaar priester. Bij dit gouden jubilé schonken
de Kerkgangers hun herder een nieuwe communiebank, de vorige “verbalemond” onder de
Duitse bezetting van het kerkgebouw in september-oktober 1944. Zij werd getekend door
Henry Claes.
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Nieuwe altaartafel

In 1977 laat pastoor Derdin van deze communiebank er de nieuwe altaartafel van maken.
Mooi werk, uitgevoerd door Georges Johnson. In het beeldhouwwerk van deze tafel, met
mooie voluten en festoenen, herkent men vier symbolen die verwijzen naar Christus. Aan de
voorzijde onderscheidt men rechts de kelk met hostie, symbool van het priesterschap van de
Heer; links, een kruis met hart omwikkelt met een doornenkroon: symbolen van ‘Jezus’
liefde-offer tot in lijden en dood toe. Op de zijpanelen staat het Lam Gods aan de ene zijde en
aan de andere kant een koningskroon voor Christus Koning.

Omgekeerde altaartafel met kerstkribbe

Dwarsbeuk
In 1833, en dat gebeurt eveneens niet zonder gemor van de kerkgangers, want daarvoor was
de kerkvloer al vernieuwd, breekt pastoor Caeymaex vier altaren weg, die, twee aan twee, in
de dwarsbeuken stonden. Twee daarvan waren altaren van de gilden. De pastoor vervangt ze
door twee nieuwe altaren, een in iedere dwarsbeuk. Die twee altaren, barok van conceptie,
hebben een monumentale bekroning.
In de noord dwarsbeuk, iconografisch rechts t.o.v. het kruisvormige hoofdaltaar, staat het
altaar dat toegewijd is aan O.-L.-Vrouw (1834). In het midden staat het beeld van O.-L.Vrouw (J.-B. Van Hool, 1838). Het wordt geflankeerd door 2 beelden. Links, d.i.
iconografisch rechts, staat haar echtgenoot St.-Jozef en rechts St.-Jan Evangelist, die haar op
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Jezus vraag als ‘moeder’ in zijn huis had opgenomen. Beide beelden zijn van de hand van H.
Peeters.
In de zuidelijke dwarsbeuk, d.i. de symbolische zijde van
Jezus warme liefdesgloed, staat het H. Hartaltaar (1835). Het
centrale Hartbeeld op het altaar wordt geflankeerd door 2
jonge jezuïetenheiligen die als model dienen voor de jeugd.
St.-Jan Berchmans en St.-Aloysius van Gonzaga. In
augustus 1835 werd de eerste volksmissie gehouden. Een
drietal Jezuïetenpaters hielden de parochianen op hun stoelen
genageld met hun donderende predicaties, waarin hel en duivel
de hoofdrol speelden. Zou dit de aanleiding zijn geweest, om
links en rechts van Lucia, toen nog op het altaar van haar
naam, de beelden van twee jong gestorven jezuïeten op te
stellen?
In de kerkrekeningen van 1838 leest men: "aen H. Peeters,
beeldhouwer voor het maeken en leveren van drij beelden op
den autaer van St.-Lucia geplaatst". Slaat dit op de bedoelde
drie beelden? Stond Lucia op dit altaar?
H.Hartaltaar

Ter herinnering aan het afgebroken St.-Luciaaltaar in de zuid dwarsbeuk wordt door Joh.-Jac.
van de Neer in 1838 een nieuw houten beeld van St.-Lucia gemaakt, dat nu sinds 1924
vooraan in het koor prijkt, rechts, op de hoek van de zuid dwarsbeuk.

Sint-Lucia

Sint-Lambertus

In 1928 werd voor de tegenoverliggende hoek met de zuid dwarsbeuk, links vooraan in het
koor, het houten beeld van de patroonheilige St.-Lambertus gemaakt (A. Strijmans).
Obiit’s
Over het Heilig Hartaltaar hangen er in de St.-Lambertuskerk, teruggaand naar middeleeuwse
traditie, 19 obiit’s. Adellijke families mochten zulke blazoenen ophangen. Het vermeldt
meestal de datum van geboorte, het overlijden van de desbetreffende persoon, en stelt tevens
een wapenschild voor. Deze adellijke families waren veelal weldoeners van de kerk. O.m.
vertegenwoordigd zijn: Moretus Plantin, de Neeff, de Renette de Villers Perwin, van Delft,
van de Walle de Ghelcke, de Pret de Calesberg, du Bois, de Vinck.
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De 19 obiit’s met rechts onderaan de wapenschilden van Moretus Plantin-du Bois.

Biechtstoel
De biechtstoel in de noordbeuk is van de hand van
Artus II Quellin (1668).
Het gaat om een biechtstoel van het open type,
waarvan de lambrisering bekroond is met een gebroken
kroonlijst. Daaronder prijken festoenen, met in het
midden een putti-hoofdje. In de rugbeschotten, links en
rechts van de middencel, prijken twee medaillons van
een boetvaardige: links, d.i. iconografisch rechts, een
man: St.-Petrus; iconografisch links: een boetvaardige
vrouw, een wenende Maria Magdalena. Vooraan
flankeren twee engelen het hokje van de biechtvader.
Zij dragen de lijdenswerktuigen.
Links en rechts staat een zgn. Salomonszuil: een
getorste kolom met bloemenslingers en bekroond met
een Korinthisch kapiteel.
Biechtstoel
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Preekstoel

Ook de preekstoel is vermoedelijk van dezelfde
kunstenaar (1680), terwijl de "ciraeten" van het
klankbord gesneden zijn door Lodewijk
Willemsens (1701).
De drie draagbeelden stellen de drie Goddelijke
deugden voor. Recht voor ons staat het Geloof
met attributen kruis en kelk; rechts staat de
Hoop met het anker, het zeer oude christelijke
symbool en links zien we de Liefde met
vlammend hart en bloemenkrans.

Preekstoel

De Liefde

Het Geloof
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De Hoop

Op de kuip staan drie Westerse kerkleraars afgebeeld. De vierde, de H. Augustinus, werd na
de brand van 1683 tegen de zuil, achter de predikant, geplaatst.
Recht voor ons paus Gregorius de Grote (bevorderaar van de misliturgie en vnl. van de
kerkmuziek naar hem genoemd), rechts de H. Ambrosius (patroon van de imkers), en de
eerste die een eucharistieviering de naam “Missa” gaf. Links de H. Hieronymus (hij was het
die opdracht kreeg om de Bijbel in de Latijnse taal om te zetten). Augustinus is bekend door
zijn preken.

H.Gregorius de Grote

H.Ambrosius

H.Hieronymus

H.Augustinus

Het was Paus Bonifatius VIII die hen in 1295 de eretitel van kerkleraar verleende.
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De vier evangelisten worden eveneens afgebeeld.
Op het deurtje staat bovenaan de trap de Stier.

Lucas - de Stier

Johannes - de Adelaar

Mattheus - de Engel

Marcus - de Leeuw
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Petrusbeeld

Tegenover de preekstoel, hoog opgesteld tegen een
pilaar, staat het St.-Petrusbeeld van vóór of toch
minstens van 1660.
Het is waarschijnlijk een werk van de Antwerpse
"beltsnyder van professie Jan Vanden Cruys”.
Het houdt slechts een attribuut, nl. een boek in de
rechterhand.
Linkerhand werd beschadigd bij de brand van 1683.
De 2 sleutels ( gouden en zilveren) ontbreken.

Petrusbeeld

Orgel
Het kerkinstrument wordt in 1713 gemaakt door de beroemde orgelbouwer J.-B. Forceville.
Het orgelbuffet wordt gebeeldhouwd door Jan Claudius De Cock, en een jaar later brengt ook
Maria Philippens er nog steekwerk aan toe.

Orgel Forceville

Op de orgeltoren midden staat een engel met trompet, en medaillon Sint-Cecilia met orgel. De
torens links en rechts vertonen een lier en twee trompetten. De zijkanten links en rechts van
het hoofdwerk, vertonen een schalmei, natuurtrompet, schalmei, natuurhoorn, partituur, viool,
schalmei, en traverso.
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klavier

Kerkschat
Tot de kerkschat behoren ook nog een drietal beelden: het processiebeeld van O.-L.-Vrouw
(waarschijnlijk van 1658); een gepolychromeerd beeld van St.-Lucia (Artus II Quellin, 1660)
en een zittende Madonna met Kind (Willem Kerricx de Oude, 1709).

St.-Lucia.

Madonna met Kind.

Naast de juwelen voor het O.-L.-Vrouwbeeld zijn er ook nog enige gewijde vaten,
monstransen en oude kerkgewaden. Sint-Lambertus bezit nog acht processievanen.

Stralenmonstrans uit de 17e eeuw.
Vernieuwd in de 19e eeuw en
veranderd door de Antwerpse
zilversmid J.P.A.Verschuylen.

We deden onze rondgang.
We bespraken de voornaamste
“dingen”, die nog in de kerk te zien zijn.
Toch gingen we er andere voorbij.
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Kerkhof
In 1911 wordt het kerkhof rondom het kerkgebouw opgeheven. Er blijven toch nog enige
grafzerken staan, o.m. zowel aan de zuid - als aan de noordkant. De oudste dateert van 1451.
Andere monumenten herinneren aan invloedrijke Ekerse families terwijl aan de noordkant
enige grafzerken de reminiscentie oproepen aan priesters, al of niet gewezen pastoors van de
St.-Lambertusparochie.

Foto: Grafkelder familie Moretus,
aan de noordkant.
Christusbeeld vervangen door hard
stenen kruis, na de restauratie in
1981.

Foto’s: W. Baplue, H. De Meyer
en A. Van Den Wyngaert.
Bron:
S. DE MEYER, De Aloude SintLambertuskerk-uitgave;
Davidsfonds Ekeren 1981.
F. BRESSELEERS-.KANORA,
Vroom Ekers Erfgoed 1958.
Vormgeving en bewerking: A.Van
Den Wyngaert.
Uitgave door Heemkring Ekeren.
Overname tekst kan geschieden
mits toestemming van Alfons Jean
Van Den Wyngaert.
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