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7Sint-Jacobskerk Antwerpen
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9Identificatie en afbakening van het beoogde gebied

1.1. Aanleiding en doel

Het beheersplan heeft tot doel om de geplande restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan 
de Sint-Jacobskerk en omgeving vast te leggen voor een periode van 20 jaar. De kerkfabriek wenst, 
in nauwe samenwerking met de stad, de haar toevertrouwde Sint-Jacobskerk zo optimaal mogelijk 
te behouden en te beheren als gebouw voor de eredienst met speciale aandacht voor de museale 
mogelijkheden. Tegelijk fungeert de kerk als één van de vijf Monumentale Kerken van Antwerpen 
en vervult zij ook een belangrijke toeristische functie. Het beheersplan heeft een prima onder-
houden, goed uitgerust gebouw voor ogen, vlot toegankelijk en ontsloten voor een breed publiek. 
Tevens zullen de beheersmaatregelen geformuleerd worden om het gebouwencomplex verder te 
restaureren en om het courante onderhoud te organiseren. Dit slaat zowel op het exterieur als op 
het interieur met speciale aandacht voor beide orgels, meubilair en kunstbezit. 

In samenwerking met de stad Antwerpen en de kerkfabriek zijn voor de komende jaren volgen-
de projecten reeds in het vooruitzicht: het interieur schilderen (restauratiedossier ingediend bij 
agentschap Onroerend Erfgoed in 2013) en de herstelling van de daken (dossier in opmaak). Met 
het oog op een meerjarenpremieovereenkomst werd er een fasering van werken opgesteld.

1. Identificatie en afbakening van het 
beoogde gebied
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11Identificatie en afbakening van het beoogde gebied

1.2. Identificatie en afbakening gebouw

1.2.1. Adres
Parochiekerk Sint-Jacob
Sint-Jacobstraat 9, 2000 Antwerpen 

1.2.2. Kadastrale gegevens
Kadastrale afdeling: ANTWERPEN 2 AFD
Kadastrale sectie: B
Perceel: 1675/00E000

Opmerking met betrekking tot kadaster: Kadasternummer van het beschermingsbesluit, wijk C 
art. 20 (deel) nr. 1675c, (51a 11ca) verschilt van huidig kadasternummer.

Aanpalende panden op de Sint-Jacobsmarkt 3-7, 11, 13, 15 zijn zowel “Domein van de Stad Ant-
werpen” als “Domein van Vespa”. Tuin Marco Bollen B1674k is eigendom van Vespa.

Café-terras B1648B is eigendom van Stad Antwerpen en van Vespa. De daarbij horende toegang 
vanuit de Sint-Jacobsmarkt is kadastraal niet aangeduid. 

1.2.3. Beschermingen
De parochiekerk Sint-Jacob is beschermd als monument bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1938: 

“worden gerangschikt overeenkomstig de wet van 7 augustus 1931 om reden van artis-
tieke, oudheidkundige of historische waarde, de volgende monumenten: … 27. De kerk 
van Sint Jacob te Antwerpen, eigendom van de stad, kadaster wijk C art.20 nr. 1675c (51 a 
11ca). Beschermingsstatuut: monument”1

De parochiekerk is eveneens gelegen in de historische stadskern van Antwerpen die vastgesteld 
werd als archeologische zone: “Deze immense en complexe archeologische zone is het resultaat 
van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. 
De stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een oude neder-
zettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afba-
kening is in eerste instantie gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit de 
eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van voor de industrialisering.”2

Eveneens valt de parochiekerk in de bufferzone van het Museum Plantin-Moretus die UNES-
CO-werelderfgoed is: “Het museum Plantin-Moretus is erkend als werelderfgoed (UNESCO ID 
1185-001). Het is een drukkerij en uitgeverij uit de renaissance en de barok. Het gebouwencom-
plex ligt in Antwerpen, in de 16e eeuw een metropool en de belangrijkste stad in de ontwikkeling 
van de Europese typografie. De naam verwijst naar de grootste drukker-uitgever van de tweede 
helft van de 16de eeuw: Christophe Plantin (circa 1520-1589). Het gebouw – dat in bedrijf bleef 

1 Agentschap Onroerend Erfgoed, Parochiekerk Sint-Jacob, Inventaris Onroerend Erfgoed [onli-
ne], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6155 (geraadpleegd op 21 april 2017).

2 Agentschap Onroerend Erfgoed, Historische stadskern van Antwerpen, Inventaris Onroerend Erf-
goed [online],https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/118745 (geraadpleegd op 21 april 2017).
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tot 1867 – bevat een grote collectie oude drukapparatuur, een uitgebreide bibliotheek, en ar-
chieven en kunstwerken die van onschatbare waarde zijn, waaronder een schilderij van Rubens. 
Samen met deze kernzone, werd ook een UNESCO-bufferzone afgebakend.”3

1.2.4. Eigenaar
De Sint-Jacobskerk is eigendom van de stad Antwerpen. De kerkfabriek staat in voor het onder-
houd en het beheer van de kerk. Het overleg met de stad gebeurt op regelmatige basis. Stad 
Antwerpen staat in voor de communicatie en de opmaak van het beheersplan. De toegang via 
de Sint-Jacobsmarkt is eigendom van Vespa/autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en 
stadsprojecten.

1.2.5. Afbakening
Het beheersplan heeft betrekking op het kerkgebouw dat gekend staat als het perceel met num-
mer  1675/00E000. 

Daarnaast wordt de aangrenzende koer die toegang geeft tot het oude noordportaal of de ‘da-
meningang’ met perceelsnummer 1648B en eigendom is van AG Vespa en stad Antwerpen opge-
nomen in het beheersplan, evenals de smalle strook grond die loopt langs de buitenzijde van de 
sacristie van het trouwkoor en de binnenkoer die aansluit op het oude museum.

Ook de niet beschermde pastorij en bijhorende tuin worden net zoals de toegang via de Lange 
Nieuwstraat wordt mee opgenomen in het beheersplan, in functie van de toekomstige ontsluiting 
van het kerkgebouw. 

1.2.6. Erfdienstbaarheden
Er rusten verschillende erfdienstbaarheden op de panden en gronden rond de Sint-Jacobskerk, 
die van belang zijn voor de kerk:

Ten noordwesten van de kerk

 - de poort op de Sint-Jacobsmarkt leidt naar het binnenplein dat toegang geeft tot de gas-
meter; het binnenplein werd in concessie gegeven aan caféuitbater van het pand Sint-Ja-
cobsmarkt 2;

 - over hetzelfde binnenplein loopt een deel riolering van de noordwestelijke kant van de kerk 
en van de noordwestelijke bijgebouwen ;

 - ook zijn hier twee daalgeleiders van de bliksemafleidingsinstallatie aanwezig

Ten noordoosten van de kerk

 - de riolering van de noordoostelijke kant van de kerk loopt deels over Sint-Jacobsmarkt 20, 26 
en 30;

 - de kelder onder de oude schatkamer is enkel toegankelijk via de binnenkoer van uurwerkma-
ker Trio, Sint-Jacobsmarkt 32;

3 Agentschap Onroerend Erfgoed, Museum Plantin-Moretus Bufferzone, Inventaris Onroerend Erf-
goed [online],https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15004 (geraadpleegd op 21 april 2017).
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 - ook de gevels en het dak van de oude schatkamer en de gevel en het dak van de sacristie van 
de O.-L.-Vrouwkapel zijn enkel via deze weg toegankelijk;

Ten oosten van de kerk

 - een deel van de riolering van de kekr loopt over Parochiaanstraat 4 (Theater Het Klokhuis);
 - de daken van de dovenbiechtstoel en de  bergplaats zijn toegankelijk via Parochiaanstraat 4 

(Theater Het Klokhuis);
 - ook het dak van de gewadenkamer en de doorgang is toegankelijk via Parochiaanstraat 6 (in 

eigendom van Dhr. en Mevr. Peeraer);

Ten zuidwesten van de kerk

 - de nooduitgang van de kerk gaat verder door de tuin, ook een deel van de riolering van de 
zuidwestelijke kant van de kerk en gedeeltelijk ook van de zuidwestelijke bijgebouwen loopt 
via de binnenkoer van Guesthouse Bernardin, Sint-Jacobsmarkt 15;

 - op deze binnenkoer is er een daalgeleider van het Guesthouse;

Ten westen van de kerk

er lopen twee daalgeleiders over de huisjes tegen de westgevel van de kerk, bij de Sint-Ja-
cobsmarkt;

Op de toegangsweg van de Lange Nieuwstraat naar het zuidportaal van de kerk, werd de aanwe-
zige verlichting gekoppeld op het netwerk van de straatverlichting (verlichting van het openbaar 
domein). Werkzaamheden aan de verlichting verlopen via Eandis. Bij het herstellen van de trap-
partij van het westportaal zal getracht worden om de verlichting eveneens te koppelen aan de 
straatverlichting.

1.2.7. BPA/RUP
Voor het afgebakende gebied is het RUP BINNENSTAD van 24/2/2012 van toepassing. Het perceel 
is ingekleurd als Zone voor centrumfuncties. Het perceel bevindt zich in een zone voor Wonen en 
in mindere mate Groen.

1.2.8. Voorstelling van het gebouw
De Sint-Jacobskerk is een driebeukige benedenkerk en is zeven traveeën lang. De twee meest 
westelijke traveeën werden ingewerkt in een massieve westtoren. De toren werd ingebouwd door 
twee smallere traveeën van de zijbeuken en twee kleinere kapellen. 

Het buitenparament en de constructiedelen van de Sint-Jacobskerk zijn voornamelijk opgebouwd 
uit Ledische zandsteen. Baksteen is eerder een courant bouwmateriaal, in het bijzonder voor de 
gewelven en binnenmuren. Op de gevelvlakken en steunberen komen weinig accenten voor. De 
enige decoratie bestaat uit de visblaasmotieven in de venstermonelen en de rijkere versiering 
rond de belangrijkste deuren of poorten. 

De viering kent een bijna vierkante vorm. De transeptarmen zijn even hoog als de middenbeuk 
en waren oorspronkelijk ook even breed. In een latere bouwfase werden ze met een travee in 
oostelijke richting uitgebreid. De dwarsbeuken zijn voorzien van een transeptkapel. In een nog 
latere fase werd deze zone verbouwd tot twee ruime zijkoren. De zijbeuken zijn smaller dan de 
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middenbeuk en worden geflankeerd door kapellen. 

Het koor is driebeukig, vier traveeën diep en bijna even breed als de benedenkerk. Het heeft de-
zelfde hoogte als de benedenkerk en wordt eveneens door kapellen geflankeerd. Het hoogkoor 
bestaat uit drie geledingen, heeft een vijfzijdige buitensluiting en een vierzijdige kooromgangslui-
ting waardoor een van de kolommen in de hoofdas van de kerk komt te staan.

De kooromgang telt drie straalkapellen die een travee diep zijn en een vijfzijdige afsluiting hebben 
(nochtans werden er 5 straalkapellen voorzien volgens een 17de-eeuwse plattegrond). De zijkapel-
len zijn een travee diep en verschillen onderling in plattegrond. De kapellen die aansluiten op de 
meeste oostelijke koortravee, zijn smal en hebben een onregelmatige polygonale vorm. De twee 
overige kapellen passen op vlak van vorm bij de zijkapellen van de benedenkerk.4

In het interieur is de hoge en smalle vorm van het schip opvallend. Er is een doorlopend zicht, 
dat wordt gebroken door de koorafsluiting. Onder de westtoren bevindt zich een gebogen portaal 
op Ionische zuilen met daarboven het orgel. Het koor en de kooromgang met kranskapellen zijn 
typerend voor 17de-eeuwse ruimtelijke werking. 

De Sint-Jacobskerk is net zoals de Sint-Andrieskerk, de Sint-Pauluskerk en de Onze-Lieve-Vrou-
wekathedraal een voorbeeld van Brabantse laatgotiek met een zware westertoren en sobere 
buitenarchitectuur. De basilikale drieledige opstand is net zoals de zuilen op achthoekige sok-
kels, scheibogen en een triforium eigen aan de Brabantse laatgotiek. Door de lange bouwevolutie 
werd er een stijlcontinuïteit in laatgotiek aangehouden, hoewel het bouwproces doorliep tot in 
de barokke 17de eeuw. In het interieur zijn wel duidelijk barokelementen aanwezig. Zo valt de 
hoogbarokke monumentale koorafsluiting uit 1669 van Sebastiaan De Neve op. Ook het hoogba-
rokke koorgestoelte uit 1685 met getorste zuilen, het marmeren hoogaltaar van Artus Quellinus 
de oude, de preekstoel uit 1675 in laatbarok van Lodewijk Willemssens en de talrijke hoog- en 
laat-barokke biechtstoelen zijn voorbeelden van het prominente barokinterieur.

4 Bral G., Dröge J., Maclot P., Van den Nieuwenhuizen J. en Peters S., Bouwhistorisch onderzoek 
Sint-Jacobskerk Antwerpen, I Algemene studie, onuitg. rapportage o.l.v. Architectenbureau R. 
Steenmeijer en W. Vlaanderen i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, Antwerpen, 1997, pp.17-18.
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OVERZICHT EIGENDOM STAD ANTWERPEN EN VESPA/AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBE-
HEER EN STADSPROJECTEN EN EIGENAARSGEGEVENS ERFDIENSTBAARHEID

Erfdienstbaarheid in het rood

Adres nummer kadasternummer eigenaar(s) adresgegevens eigenaar

Sint-Jacobsmarkt B1648 B stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

16 B1636  B Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

18 B1635 Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

20 B1634 stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

22 B1633  A Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

32 B1630 D Braeckmans, Anna Maria Sint-Jacobsmarkt 32
2000 Antwerpen

TRIO, Serafinus Walter Duffelsesteenweg 7
2550 Kontich

Sint-Jacobsstraat 3 B1654 stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

5 B1655  A stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

7 B1648  B stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

9 B1675  E stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen
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Adres nummer kadasternummer eigenaar(s) adresgegevens eigenaar

Sint-Jacobsstraat 11 B1657  A stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

13 B1658  A stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

15 B1674  A stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

15/1 B1659 stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

15/2 B1660 stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

15/3 B1661 stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

Lange Nieuwstraat 73 B1673  C stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

B1674  K stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

81 B1690  D Vespa/autonoom ge-
meentebedrijf voor vast-
goedbeheer en stadspro-
jecten

Generaal Lemanstraat 55 
2018 Antwerpen

Parochiaanstraat 4/4A B1690  D stad Antwerpen Grote Markt 1
2000 Antwerpen

8 B1689 B Peeraer Marcus Ludovicus 
Van de Heyning Myriam

Parochiaanstraat 8
2000 Antwerpen
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21Historische nota

2.1. Het gasthuis van de Sint-Jacobsgilde en haar kapel

De Sint-Jacobsgilde, een gilde van bedevaarders naar Santiago de Compostella, richtte in de 14de 
eeuw een gasthuis voor pelgrims op. Dit gasthuis stond net buiten de toenmalige stadsomwal-
ling in het hoger gelegen gehucht Kipdorp. In 1404 verwierf de Sint-Jacobsgilde toestemming om 
een kapel te bouwen ter ere van de Heilige Jacob. Er werd grond aangekocht en in de periode 
1404-1413 werd een kapel opgetrokken. Wegens plaatsgebrek vertrok het gasthuis in 1454 naar 
een nieuw pand op de hoek van de Keizerstraat en de Prinsenstraat. Het oude gasthuis werd de 
woning van de kapelaan (en deels kerkhof). Deze woning met erf werd later opgekocht om de 
Onze-Lieve-Vrouwkapel te vergroten.

Op het moment dat de kapel werd opgetrokken, was de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal de enige – 
tevens druk bezochte- parochiekerk van Antwerpen. Stilaan kregen de andere kapellen en kerken 
in de stad meer succes. De wijk rond de Sint-Jacobskapel trok de elite aan, die zich weg hield van 
de havenwijk. Kooplui, bankiers en edelen verkozen de Sint-Jacobskapel boven de drukke On-
ze-Lieve-Vrouwekathedraal. Zo groeide de nood om de kapel uit te breiden tot een kerk.5

In het begin van de 15de eeuw werd de vierde stadsuitbreiding afgewerkt en kwam het gebied 
van de kapel binnen de stadsomwalling te liggen. Eerder, aan het begin van de 14de eeuw, werden 
er nog grote ommuringswerken uitgevoerd waarbij de Scheldeoever werd afgesloten en voorzien 
werd  van circa 25 torens. Toen de versterking rond 1314 een feit was, had men reeds zicht op een 
nieuw tracé en werden er fundamenten voor de Kipdorppoort gelegd. In 1317 volgden de werken 
voor de Rode Poort. Tot in het begin van de 15de eeuw volgden de werken elkaar op. Zo werd de 
stadsoppervlakte uiteindelijk vergroot met meer dan 40 hectare, als antwoord op de sterk stij-
gende bevolkingsgroei.6 Ook rond de Sint-Jacobskerk kwam er steeds meer bewoning: vanaf 16de 
eeuw werd de kerk bijna volledig omsloten in een huizenblok.7 

De 15de-eeuwse stadsgrens bleef behouden tot het midden van de 16de eeuw, waarna de Spaanse 
wallen werden gebouwd als antwoord op het beleg van Antwerpen.8 In de nabijheid van de intus-
sen uitgebouwde Sint-Jacobskerk kreeg het gebied tussen Kipdorp en Kipdorpbrug in de tweede 
helft van de 18de eeuw een eigen naam: de Sint-Jacobsmarkt. Vandaag laat deze zich kenmerken 
door enkele grote hotels uit de 16de en 18de eeuw aan de noordzijde en tegen de Kipdorpbrug 
woonhuizen uit de 19de eeuw.9

5 Stad Antwerpen dienst archeologie, Jaaroverzicht 2013-2014 Rapporten van het Stedelijk in-
formatiecentrum archeologie & monumentenzorg 15, Antwerpen, april 2016, https://assets.
antwerpen.be/srv/assets/api/download/5793525a-0ed0-4d09-bbe2-4f0fba7fb46f/Rap-
port_15_2013-2014_Finaal.pdf (geraadpleegd in maart 2017).

6 Agentschap Onroerend Erfgoed, Antwerpen - Historische binnenstad, Inventaris Onroerend Erf-
goed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120641 (geraadpleegd op 21 april 2017).

7 Agentschap Onroerend Erfgoed, Parochiekerk Sint-Jacob, Inventaris Onroerend Erfgoed [onli-
ne], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6155 (geraadpleegd op 21 april 2017).

8 Agentschap Onroerend Erfgoed, Antwerpen - Historische binnenstad, Inventaris Onroerend Erf-
goed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120641 (geraadpleegd op 21 april 2017).

9 Agentschap Onroerend Erfgoed, Sint-Jacobsmarkt, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], https://
id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/112988 (geraadpleegd op 21 april 2017).
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2.2. De Sint-Jacobskerk: een lang bouwproces

De bijzonder uitgebreide bouwhistorische studie naar de Sint-Jacobskerk uit 1997, neemt aan dat 
de bouw van de eerste kapel werd aangevat rond 1443.10 Andere bronnen verwijzen naar 1403-
1413 als bouwperiode voor de kapel, met als initiatiefnemer Thomas Huygman.11 Vast staat dat de 
wijk rond de kapel in de 15de eeuw tot bloei kwam en de vraag naar een volwaardige parochiekerk 
toenam. In 1477 werd de kapel dan ook kerkrechterlijk verheven tot parochiekerk. De doopvont 
en het kerkhof werden gewijd en in de periode 1477-1513 werden er negen kapelanieën op-
gericht door burgers en parochianen. Een grotere kerk drong zich op om zo de altaren van am-
bachten en broederschappen, en privékapellen een plaats te geven. Het oudere bedehuis bleef 
behouden in afwachting van een nieuw kerkgebouw in Brabantse laatgotische stijl.

Herman De Waghemaker(e) startte de bouw van de kerk met de massieve westertoren. De nodi-
ge fundamenten werden aangelegd vanaf 1491. Enkele jaren na zijn overlijden in 1503, werd dit 
verder gezet door Domien de Waghemakere (1503-1533), Herman de Waghemakere de Jonge 
(1512-1515) en Rombout Keldermans (1525-1533). De laatgotische toren werd vermoedelijk in 
twee of drie fasen opgetrokken. Door gebrek aan financiële middelen werd het bouwproces ech-
ter gestaakt ter hoogte van de vijfde geleding, vermoedelijk rond 1529. De toren werd nooit af-
gewerkt, maar het is plausibel te stellen dat deze vermoedelijk nog veel hoger was bedoeld, naar 
analogie met andere laatgotische torens.

Tegelijkertijd met de westertoren (1491-1537) werd een vrij lage middenbeuk met zijbeuken en 
zijkapellen opgetrokken onder leiding van Dierick de Coffermaker. De pijlers, kapitelen en schei-
bogen werden geleverd tussen 1503-1504 door de Brusselse steenhouwers Willem de Ronde en 
Jan van Emde. In dezelfde periode werden ook de zuidelijke kapellen in twee fasen, 1503-1505 en 
1505-1507, opgericht en afgewerkt: Onze-Lieve-Vrouw-Opdrachtkapel, Sint-Antonius-Abtkapel, 
Sint-Rochuskapel, Sint-Jobkapel, Sint-Annakapel en Sint-Jan-Baptistkapel. In 1506-1507 werden 
de Heilige Anna en Venerabelkapel eveneens afgewerkt, toen de gewelfsleutels werden geplaatst. 
Nadien volgden ook de noordelijke kapellen tussen 1508 en 1512: Sint-Gertrudiskapel, De Zoete 
Naam Jezuskapel, Driekoningenkapel, Sint-Dymphnakapel, Sint-Hubertuskapel en Heilige Kruiska-
pel.

In 1516 werd het transept uitgebouwd tegen de Sint-Jacobskapel, dat als koor gebruikt werd in af-
wachting van de voltooiing van de nieuwe kerk. Iets later, in 1533, werden de werken in de bene-
denkerk gestaakt vanwege financiële problemen van de kerkfabriek. In 1548 werd moeizaam met 
de uitbouw van het nieuwe laatgotische koor en de kranskapellen gestart. De werken sleepten 
aan tot in 1656 . Ook werden het transept en het koor tussen 1548 en 1587 opgehoogd. Tussen 
1553 en 1557 werd het schip voorlopig onder dak geplaatst.

De godsdiensttroebelen van 1566 brachten zware schade toe aan de kerk. Alle altaren met uit-
zondering van het retabel van het Sint-Rochusaltaar werden zwaar beschadigd. In 1580 werd de 
kerk bovendien in twee gesplitst waarbij de benedenkerk met zijkapellen voor de calvinistische 
godsdienst gebruikt werd en de katholieke eredienst doorging in het onafgewerkte transept en 
koor in opbouw. Pas in 1587 namen de katholieken terug hun intrek in de volledige kerk. 

10 Bral G., Dröge J., Maclot P., Van den Nieuwenhuizen J. en Peters S., Bouwhistorisch onderzoek 
Sint-Jacobskerk Antwerpen, I Algemene studie, onuitg. rapportage o.l.v. Architectenbureau R. 
Steenmeijer en W. Vlaanderen i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, Antwerpen, 1997.

11 Agentschap Onroerend Erfgoed, Parochiekerk Sint-Jacob, Inventaris Onroerend Erfgoed [onli-
ne], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6155 (geraadpleegd op 21 april 2017).
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Uit archiefteksten en grafische bronnen blijkt duidelijk dat het bovengedeelte van het koor lange 
tijd onvoltooid bleef. Pas in 1596 werden de werken aan het hoogkoor hervat. Onder leiding van 
Mattheus van Herle werd het huidige hoogkoor verder uitgebouwd en overwelfd. De werkzaam-
heden werden lange tijd onderbroken ter hoogte van de kolommen, net onder de kapitelen, en 
voor de zijmuren ter hoogte van de onderkant van de vensters. Pas in 1619 werd het koor in steen 
overwelfd maar de nasleep duurde tot circa 1642, toen de overwelving en bedaking van het mid-
denkoor eindelijk werden voltooid.  

De tijdelijke verhoging van het koor en transept, die in 1548 werd aangevat, kreeg een volgende 
bouwfase die startte in 1613. In dat jaar verhoogde Joos Hustin opnieuw het transept en zorgde 
hij voor een aansluiting op de verhoogde middenbeuk. In 1623 werden deze werkzaamheden 
afgerond. Ook het middenschip werd toen afgewerkt, nadat men in 1617 was gestart met het 
verhogen van de bovenlichtmuren en het overwelven van de traveeën. Met deze werken achter 
de rug werd de kerk van een eerste binnenafwerking voorzien in 1623.

Van 1626 tot 1656 werden de zijkapellen en de drie transkapellen afgewerkt: kapel Onze-Lie-
ve-Vrouw Visitatie (1629), kapel Heilige Drievuldigheid (1636-1639), kapel Sint-Ivo (1636), kapel 
Onze-Lieve-Vrouw Visitatie of Lopez (1629), Onze-Lieve-Vrouw of Rubenskapel 1642-1644), ka-
pel van de Verrijzenis (1641-1645), kapel van Sint- Carolus Borromeus (1651-1656) en kapel van 
Sint-Pieter en Sint-Pauwel (1655). Intussen werd tussen 1636 en 1642 de kooromgang afgewerkt, 
die eveneens een tijdje op zich had laten wachten. In 1656 was de bouw van de kerk voltooid, 
met uitzondering van de toren. In de tweede helft van de 17de eeuw, na de plunderingen van de 
godsdienstoorlogen, werd dan ook gestart met de inkleding van de kerk in barokstijl.

Het Heilig Sacramentskoor kwam tot stand in de periode 1664-1665 door de samenvoeging van 
het  Venerabelkoor (1549-1556) en de Alfonso of Carillokapel, die eerder werd opgetrokken in 
1626. Het Onze-Lieve-Vrouwkoor ontstond pas in 1665 na samenvoeging van het koor aan On-
ze-Lieve-Vrouw dat dateerde uit 1491-1506 en de Visitatiekapel uit 1629 van stichter Franco Lo-
pez. Aan de zuidzijde werd tussen 1669 en 1675  het trouwkoor aangebouwd tegen het transept, 
onder leiding van Jan Van den Eynde en Sebastiaan Van den Eynde. Tijdens de laatste bouwfase 
van de toren (1692-1726) werd vooral het portaal voorzien van barokke elementen.

In 1797 werd de kerk door de Franse bezetters voor de eredienst gesloten. In tegenstelling tot 
andere kerken bleef het meubilair in de kerk in situ. In 1802 werden de sleutels van de kerk terug 
aan de wettige pastoor overhandigd.12 In de periode 1806-1811 werd de vloer van de kerk heraan-
gelegd en dit leek samen te gaan met de uitgravingen van diepe, brede kuilen waarvan de functie 
voorlopig onduidelijk blijft; mogelijk gaat het om het ruimen van graven13

Vanaf 1892 werden restauratiewerken uitgevoerd. Onder leiding van Leonard Blomme werd in 
1892 begonnen met de werken aan de kerk en toren. De oorlogsschade aan de Sint-Jacobskerk, 
vooral ten gevolge van twee V-bominslagen in de nabijheid van de kerk, op 28 november 1944 en 
28 januari 1945, was vrij omvangrijk. Bij de eerste inslag sneuvelden veel glas-in-loodramen, mo-
nelen werden ingedrukt en er werd ernstige schade toegebracht aan de leibedekking en de goten. 
Ook de twee orgels, het meubilair en de vloeren raakten zwaar beschadigd. Bij de tweede inslag 
concentreerde de schade zich vooral rond de Rubenskapel: in het dak werd een gat geslagen van 

12 Bral G., Dröge J., Maclot P., Van den Nieuwenhuizen J. en Peters S., Bouwhistorisch onderzoek 
Sint-Jacobskerk Antwerpen, I Algemene studie, onuitg. rapportage o.l.v. Architectenbureau R. 
Steenmeijer en W. Vlaanderen i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, Antwerpen, 1997.

13 Stad Antwerpen dienst archeologie, Jaaroverzicht 2013-2014 Rapporten van het Stedelijk in-
formatiecentrum archeologie & monumentenzorg 15, Antwerpen, april 2016, https://assets.
antwerpen.be/srv/assets/api/download/5793525a-0ed0-4d09-bbe2-4f0fba7fb46f/Rap-
port_15_2013-2014_Finaal.pdf (geraadpleegd in maart 2017).
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ongeveer 50 m².14

In de jaren ’50 startte men met de onteigening en afbraak van alle huizen rond de Sint- Jacobskerk. 
Daartoe werd door de stad Antwerpen een groot aantal huizen aangekocht. Het plan werd echter 
nooit volledig doorgevoerd en in 1976 stapte men definitief van dit plan af. 

14 Steenmeijer R., Restauratie van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen, onuitg. Tekst n.a.v. lezing door 
Steenmeijer op 27 april 2001.

Afb. 4. materiaalstudie glasfragmenten (foto: KIK, objectnummer 60651)
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2.3. Recente restauraties

In 1963 werd gestart met een algemene restauratie van het kerkgebouw onder leiding van archi-
tect Jos Gabriëls, in 1979 voortgezet door architect Rutger Steenmeijer. Gabriëls startte in ’63 met 
de meest dringende herstellingen aan de daken. Daarna werd een deel van de gevels aangepakt. 
In 1967 kwam de buitenrestauratie in een stroomversnelling door een brand, die de daken van de 
koorkapellen vernielde. Door de brand werd ook duidelijk dat de 19de-eeuwse restauratie deels 
opnieuw zou moeten gebeuren, vooral de delen in Euvillesteen. De bedaking van de kranskapel-
len werd volledig vervangen door een betonnen constructie. De kleine daken die aanleunden 
tegen de hoge beuken werden bewust niet heropgebouwd opdat de brandweer in de toekomst 
beter toegang zou hebben tot het kerkgebouw.

Na de exterieurrestauratie werd er scheurvorming in de toren ontdekt. Het herstel hiervan werd 
ondergebracht in de toen volgende fase (fase 7) en omvatte de vervanging van trekkers door 
nieuwe in de muur verankerd door middel van betonblokken, die op hun beurt met chemische 
ankers in de muren bevestigd waren, alsook het verankeren en ondersteunen van de middelste 
steunbeer (oostgevel toren). 

De werken aan de daken werden afgerond in 1979, die aan de gevels en toren in 1983. Om de 
toegang voor de brandweer in de toekomst te vergemakkelijken werd er werk gemaakt van betere 
brandvoorzieningen, waaronder een nieuwe brandtoren aan de kant van de Sint-Jacobsmarkt. 
Ook de toegang tot de kerk werd verbeterd, samen met de restauratie van de portalen. Deze 
werkzaamheden werden beëindigd in 1991. Vervolgens werden de bijgebouwen gesaneerd en 
werd de problematiek van de riolering en de regenafwatering van de aanpalende woningen aan-
gepakt. De restauratie van het trouwkoor werd voorafgegaan door onderzoek en opgeleverd in 
2004. 

Intussen was men in 1994 gestart met een grondig bouwhistorisch onderzoek van het interieur, 
vervolgd met een uitgebreide bouwtechnische studie die werd afgerond in 2007 en aan de basis 
ligt voor verdere interieurrestauratie. Recent werden vijf 16de- en 17de-eeuwse glas-in-loodramen 
gerestaureerd. Tijdens deze restauratie werd bijkomend een bewaard glas-in-loodpaneel onder-
zocht  waarin voornamelijk 19 gebrandschilderde hoofden werden samengebracht, afkomstig uit 
de 5 ramen. Deze fragmenten werden tijdens de restauratiewerken in de 19de eeuw door Ca-
pronnier uit de ramen gehaald omdat ze gebroken waren of lacunes bezaten. In de glasramen 
zelf werden ze vervangen door kopieën. De materiaalstudie van deze hoofden werd uitgevoerd 
tijdens de restauratie door Aletta Rambaut, i.o.v. het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium. 
De glasfragmenten worden vandaag nog steeds bewaard bij Rambaut. 

Naast de restauratie van de glasramen werd ook elektrische installatie vernieuwd en werd er een 
installatie voor klimaatbeheersing aangebracht.15 

15 Steenmeijer R., Restauratie van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen, onuitg. Tekst n.a.v. lezing door 
Steenmeijer op 27 april 2001.
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1

1

1

1

2

2

2

2

3 3

3
3

4

4

4

4

5

55

7 7
9

8

8

6

6

bijgebouwen:
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1. stoelenhuis
2. berging
3. kaarsengieterij
4. berging en sanitair
5. koer
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1. dovenbiechtstoel
2. bergplaats
3. oude of kleine schatkamer
4. sacristie OLV-kapel

ZW
1. doorgang
2. kerkmeesterskamer
3. kleine sacristie of doorgang
4. gang
5. sanitair
6. keuken
7. vergaderzaal
8. oud museum
9. tuin

ZO
1. gewadenkamer 
2. doorgang en archiefruimte
3. grote sacristie
4. berging
5. gang
6. grote schatkamer
7. trouwkoor
8. sacristie trouwkoor
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eigendom AG Vespa en stad Antwerpen

toegang Lange Nieuwstraat
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Voor de inventarisatie wordt de site opgedeeld in onderdelen zoals aangegeven op het over-
zichtsplan:

A. Kerkgebouw 

B. Bijgebouwen

Noordwestelijke bijgebouwen

1. stoelenhuis
2. berging
3. kaarsengieterij
4. berging en sanitair
5. koer

Noordoostelijke bijgebouwen

1. dovenbiechtstoel
2. bergplaats
3. oude of kleine schatkamer
4. sacristie OLV-kapel

Zuidoostelijke bijgebouwen

1. gewadenkamer
2. doorgang en archiefruimte
3. grote sacristie
4. gang
5. grote schatkamer
6. trouwkoor
7. sacristie van trouwkoor

Zuidwestelijke bijgebouwen

1. doorgang
2. kerkmeesterskamer
3. kleine sacristie of doorgang
4. gang
5. sanitair
6. keuken
7. vergaderzaal
8. oud museum
9. tuin

3. Beschrijving en inventaris van de 
erfgoedelementen

kerkgebouw

bijgebouwen

tuin bijgebouwen ZWh

eigendom AG Vespa en stad Antwerpen

toegang Lange Nieuwstraat

pastorie
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Afb. 6. zicht op de zuidgevel vanaf de Lange Nieuwstraat, met links de pastorie



C. Pastorie:
1. pastorie
2. tuin

Voor het kerkgebouw, de bijgebouwen en de pastorie wordt telkens het exterieur, het interieur 
en de kelders en/of zolders besproken. De pastorie is niet beschermd en wordt eerder summier 
beschreven in functie van mogelijkheden rond ontsluiting van de kerk in de toekomst.
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Afb. 7. zuidgevel



A. Kerkgebouw

1. Exterieur
De Sint-Jacobskerk is volledig opgetrokken in kalkzandsteen. De kerk is grotendeels door huizen 
en panden omringd, waardoor deze niet opvalt in het straatbeeld. Het kerkgebouw is vooral zicht-
baar aan de westzijde (Sint-Jacobstraat) en deels aan de zuidkant (Lange Nieuwstraat). Aan de 
buitenkant is het kerkgebouw eerder sober afgewerkt, zoals dat bij alle laatgotische kerken van 
Antwerpen en Gent het geval is.16 Enkel de zware massieve westtoren en de portalen hebben 
decoratieve elementen.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

In het algemeen is het parament van witte natuursteen in orde. Op enkele plaatsen vertoont de 
kalkzandsteen roetafzetting en vorming van gipskorsten, die op termijn afschilferen. De water-
lijsten zijn sterker verweerd en afgebrokkeld. Muurankers en diefijzers zijn verspreid roestig. Het 
houtwerk is structureel in orde. De waardevolle glasramen zijn verspreid beschadigd. Er zijn veel 
lekken in de dakbedekking en goten en op een aantal plaatsen wordt de waterafvoer gehinderd 
door sterke vervuiling en plantengroei.17

16 Archief Architectenbureau Steenmeijer, Mariën R. (1955-’56), Antwerpens Roem – St. Jacobskerk,  
Nederlandse thesis, archiefdoos 076.

17 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk A-02/10166/2009/B, 
4 november 2009.
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Afb. 8. doorsnede met zicht op westzijde transept Afb. 9. westzijde toren



Voorgevel (westgevel)

Het portaal bevindt zich tussen twee steunberen van de westtoren, gevat in een brede korfboog. 
Op de penanten en dagkanten van het portaal bevinden zich negen monumentale beelden, ver-
vaardigd in witte natuursteen. In het midden staat Sint-Jacob afgebeeld. Boven de deur bevindt 
zich een timpaan waarbij de motieven betrekking hebben op Sint-Jacob (werd uitgevoerd als een 
meerwerk bij fase 5.B in de jaren ‘80).18 De gotische letters zijn met bladgoud afgewerkt. 

Aan weerszijden van het portaal bevinden zich aan elke zijde de blinde muren van de zijbeuken. 
In de zijkapellen bevindt zich aan elke kant een driedelig spitsboogvormig raam met maaswerk en 
glas-in-lood. Hier zijn huizen tegenaan gebouwd. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Aan weerszijden van het inkomportaal vertoont het muurwerk algengroei door gebreken aan de 
regenwaterafvoer van de aanpalende huisjes of door spatwater van de waterspuwers erboven. 
Het steenwerk boven de poort vertoont vochtschade. Het voegwerk tussen de treden en de vloer-
platen staat open met waterinfiltratie in de sokkel tot gevolg. Op enkele plaatsen zijn de treden 
gebroken wegens het roesten van de verankering van het hekwerk19 en verzakt.

 

Westtoren 

De toren is opgebouwd uit vijf geledingen, aangegeven door rondlopende lijsten en borstwerin-
gen. Wat ervan tot stand kwam, is zeer gelijkaardig aan de belforttoren20. De toren is omringd 
door dubbele steunberen op de hoeken en lichtere steunberen in het midden van elke zijde. De 
steunberen zijn versierd met beeldnissen en ontwikkelen zich verder bovenaan tot schoorpijlers 
afgewerkt met fialen. In de derde en vierde geleding bevinden zich pseudo-vensters met laatgo-
tische tracering tussen de steunberen. In de vierde geleding bevinden zich openingen achter de 
pseudo-vensters. In de eerste en tweede geleding bevinden zich alleen aan de westzijde vensters 
die uitstrekken over de twee geledingen. Deze laatgotische ramen zijn versierd met maaswerk aan 
de bovenzijde. Op de laatste (vijfde) geleding bevinden zich de galmgaten, afgesloten door een 
borstwering. Twee leien zadeldaken met wolfs-eind dekken de onvoltooide toren.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De monelen van de galmgaten zijn plaatselijk gescheurd door roestende raambruggen. Op het ni-
veau van het uurwerk is een latei gebroken ten gevolge van roestende diefijzers. Ook het natuur-
stenen parament (niveau klokken, uurwerk en galmberden) heeft te leiden onder de uitzetting 
van de  roestige raambruggen, diefijzers en de ijzeren staven die de galmberden ondersteunen 
(scheurvorming).21 

18 Archief Architectenbureau Steenmeijer, Mariën R. (1955-’56), Antwerpens Roem – St. Jacobskerk,  
Nederlandse thesis, archiefdoos 076.

19 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk A-02/10166/2009/B, 
4 november 2009.

20 Archief Architectenbureau Steenmeijer, Mariën R. (1955-’56), Antwerpens Roem – St. Jacobskerk,  
Nederlandse thesis, archiefdoos 076.

21 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk A-02/10166/2009/B, 
4 november 2009.
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Afb. 10. doorsnede met zicht op oostzijde transept Afb. 11. oostzijde toren



Koor (oostgevel)

De oostgevel bestaat uit een vijfzijdige koorsluiting met kooromgang en drie vijfzijdige kranskapel-
len. De gevel van het koor wordt gekarakteriseerd door brede vensters met maaswerk tussen een-
voudige smalle steunberen. De kooromsluiting volgt hetzelfde patroon. Hierbij zijn de steunberen 
meer uitgewerkt en afgedekt door leien puntdakjes. Tegen de noordelijke zijde werden enkele 
bijgebouwen aangebouwd zoals een kleine schatkamer en sacristie. Alsook tegen de zuidelijke 
zijde van het koor werd er aangebouwd. Hier bevinden zich onder meer de gewadenkamer, ar-
chiefruimte, grote schatkamer en trouwkoor.

35Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen



Afb. 12. noordgevel
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Transept (zuid- en noordgevel)

Het zuidelijke transept mondt uit op een puntgevel. De puntgevel wordt geflankeerd door één 
achtzijdig torentje aan de rechterkant. De puntgevel wordt geopend door een breed spitsboog-
venster met gotisch tracé, waarvoor een open galerij met ajour bewerkte borstwering. Daarboven 
bevinden zich twee kleinere spitsboogvensters eveneens met galerij afgesloten door een ajour 
bewerkte leuning. In de top bevindt zich een rondvenster. Onderaan het zuidelijk transept be-
vindt zich een portaal in gotische stijl met spiegelboogvormige deur in geprofileerde omlijsting 
met koolbladmotief. De deur wordt bekroond met een kruisbeeld in blindnis, geflankeerd door de 
Heilige Maagd en Johannes, beide eveneens in een blindnis.

Het noordelijk transept heeft  een analoge puntgevel waarbij het bovenregister dezelfde ordon-
nantie heeft als deze van het zuidelijk transept. Onderaan verbindt een gang het transept met de 
straat.

De langse zijden van de twee transeptarmen zijn gelijkaardig opgebouwd, waarbij steunberen 
afgewisseld worden door zesdelige spitsboogvensters met maaswerk. Deze ramen zijn ingevuld 
met glas-in-loodramen. In de noordelijke transeptarm is tegen één steunbeer een traptoren met 
leien puntdakje aangebouwd.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Het voegwerk van de dekstenen van de transeptarmen is plaatselijk ingescheurd.22

Middenbeuk

De gevels van de middenbeuk zijn eenvoudig van opbouw. Het basilicaal schip bestaat uit travee-
en, geritmeerd door vijf steunberen. Tussen de steunberen bevinden zich vijfdelige spitsboogra-
men met maaswerk. Deze ramen zijn ingevuld met glas-in-loodramen.

Zijbeuken

De zijbeuken bevinden zich tussen de middenbeuk en de zijkapellen. Zowel de zijkapelen als de 
zijbeuken zijn bekroond door een lang zadeldak die haaks op elkaar aansluiten in de hoeken. 

Zijkapellen

De rij zijkapellen, die aan elke kant naadloos aansluit aan de zijbeuk, volgen de eenvoudige op-
bouw van de middenbeuk. De gevels worden geritmeerd door spitsboogvensters en steunberen. 
Op de hoeken aan de westgevel worden de zijkapellen geflankeerd door dubbele steunberen, 
naar analogie van de westtoren. Tegen de zijkapellen zijn er verschillende bijgebouwen aange-
bouwd. Aan de noordelijke gevel zijn onder meer een kaarsengieterij en berging aangebouwd die 
bereikbaar zijn via het transept.  Aan de zuidelijke zijbeuken bevinden zich onder andere het oude 
museum, een kleine sacristie en een vergaderzaal.

22 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk A-02/10166/2009/B, 
4 november 2009.
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Afb. 13. noordportaal



Oud noordportaal

Het gebouw heeft een sokkel uit witte natuursteen met waterlijst en op sommige plaatsen een 
imitatie natuurstenen bepleistering. Het bovenste gedeelte is uitgevoerd in baksteen metselwerk 
waarvan de hoeken zijn afgewerkt met witte natuurstenen blokken. Aan de noordzijde reikt het 
natuurstenen gedeelte hoger. Dit is begrensd door een extra waterlijst. Boven de waterlijst be-
vinden zich twee tweedelige ramen met tralies en glas-in-lood. De ramen worden omlijst door 
natuurstenen negblokken, lateien en dorpels. Tussen de ramen bevinden zich gevelankers en 
stellinggaten. De bovenrand van de muur is afgewerkt met een geprofileerde natuurstenen lijst. 
Onderaan de noordzijde bevindt zich alsook een geprofileerde raamomlijsting, ingevuld met bak-
stenen metselwerk. Een top van een poortomlijsting is zichtbaar, waarvan de rest zich bevindt 
achter een scheidingsmuur.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De oostelijke topgevel vertoont scheurvorming, vermoedelijk ten gevolge van niet-gecompen-
seerde spatkrachten door vroegere gebreken aan de dakstructuur. Het voegwerk van de dekste-
nen is plaatselijk ingescheurd. De buitendeur is ernstig ingerot ten gevolge van een huiszwamaan-
tasting.23

De witte natuursteen is erg vervuild (vorming van zwarte korsten en afschilfering ervan). Op som-
mige plaatsen is er imitatie natuursteen toegepast dewelke afbladdert en wordt de onderliggende 
bakstenen laag zichtbaar. Op het dak liggen er verschillende leien los of zijn deze reeds al verdwe-
nen. Het metselwerk van de noordelijke schouderstukken vertoont sterk uitgespoeld voegwerk.24

Noordportaal met brandtoren

Het poortgebouw bestaat uit een laat-classicistisch portaal (ca. 1780) met poort in boogvormig 
geprofileerde omlijsting met sleutel, geflankeerd door twee monumentale composiete pilasters. 
Boven de poort bevindt zich een klassiek hoofdgestel en bekronende balustrade.

Een kleine aanbouw verbindt dit portaal met de brandtoren.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De bepleistering van de gang is in orde. Het schilderwerk bladdert plaatselijk af. De loden bekle-
ding van de daklijst vertoont scheuren en perforaties.25

De genagelde natuurleien zijn in orde. Een vijftal leien zijn afgebroken.26

De roofing boven de toegang naar de brandtoren is in orde, alsook de dakaansluitingen.27

23 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk A-02/10166/2009/B, 
4 november 2009.

24 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015.

25 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk A-02/10166/2009/B, 
4 november 2009.

26 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015.

27 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015.
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Afb. 14. dakenplan met nummering



Daken

De daken van de Sint-Jacobskerk werden vanaf 1964 onder leiding van architect Jos Gabriëls ge-
restaureerd. Na de brand in augustus 1967, waarbij een belangrijk deel van de daken van de 
kooromgang werd vernield, gebeurde dit met versneld tempo. Aan de zijbeuk noord werden de 
daken in 1975-1978 hersteld. Daarbij werd alle lei- en gootbedekking vervangen. De werken wa-
ren voltooid in 1979. In 2009 werd er heel wat schade (houtrot, aantasting houtworm en serpula 
lacrimans) vastgesteld in  de noordelijke zijbeuk ten gevolge van een slechte waterhuishouding. 
Dit werd hersteld in 2013.28

De zijbeuken zijn afgedekt door haaks lange zadeldaken. Het transept en het schip zijn gesloten 
door een leien zadeldak. Op dit zadeldak bevinden zich verschillende dakkapellen. 

De goten zijn alle beloopbaar en uitgevoerd in koper. Op veel dakvlakken ontbreken ladderhaken 
en ankerpunten om veilig nazicht en onderhoud uit te voeren of zijn de ladderhaken niet conform 
de laatste normen en richtlijnen, zowel qua type als qua inplanting.

De daken van de bijgebouwen worden verder besproken.

28 Steenmeijer R. Sint-Jacobskerk van Antwerpen, herstelling van het dak van de zijbeuk noord: diag-
nose- en verantwoordingsnota, Antwerpen, 2009.
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2. Interieur
Het rijke barokinterieur van de Sint-Jacobskerk laat zich vandaag kenmerken door witte muren en 
gewelven, hoewel er vroeger talrijke muurschilderingen moeten geweest zijn. Onderzoek naar 
afwerkingslagen  en gedeeltelijk bloot gelegde muurschilderingen tonen aan dat de kapelafslui-
tingen en kapellen in het verleden veel kleurrijker aangekleed waren. 

1. Hoogkoor met hoofdaltaar

Het hoogkoor wordt afgesloten door een koordoksaal in de viering en rondom door een kooraf-
sluiting met twee toegangen, één in het noordoosten en één in het zuidoosten. 

Het hoogkoor kent een tweeledige opstand met brede, spitse scheibogen en hoge spitsboogvor-
mige vensters met maaswerk (in het kooreinde lancetvensters), daartussen een loopgang voor de 
ramen (triforium) afgesloten met borstweringen in laat-gotisch maaswerk. 

Interieurafwerking

In het kooreinde wordt het plafond gekenmerkt door een stergewelf met hangende sluitstenen. 
De centrale sluitsteen heeft een gepolychromeerd wapenschild. De gewelfvlakken worden gede-
coreerd met goudkleurige sterren. 

De natuursteen van de kolommen is net te zien, net zoals bij de scheibogen. Het muurvlak tussen 
de scheibogen en de ramen is net zoals de gewelfvlakken bepleisterd en wit geschilderd. In de  
tweede travee bevindt zich in de muur tussen de scheidingsboog en het venster een gedenksteen 
tegen de muur in de vorm van een cartouche uit 1637 die doet herinneren aan de oplevering van 
het afgewerkte koor.

Enkele spitsboogvormige ramen kennen net zoals enkele lancetvensters een bijzondere uitwer-
king met figuren of taferelen in het centrale deel van het raam. Het gaat om de lancetramen 1N, 
2N, 1Z en 2Z in het kooreinde, boven het hoofdaltaar. De ramen werden vervaardigd door Oscar 
Calders naar ontwerp van Louis-Charles Crespin:

 - 1N Christus en Sint-Jacobs uit 1952
 - 1Z Onze-Lieve-Vrouw en de Heilige Jozef uit 1952
 - 2N Wapenschild van de kardinaal van Roey en Paus Pius XII uit 1952
 - 2Z Wapenschild van België en Antwerpen uit 1962

In het hoogkoor gaat het om de ramen 3N, 4N en 5N waarvan het uitgewerkte centrale deel tel-
kens nog dateert uit de 17de eeuw:

 - 3N Wapenschild van de familie Annoni uit 1652, Antwerpen
 - 4N Wapenschild van Ludovico Malo uit 1656, Antwerpen
 - 5N Raam van Franciscus Schilders en Mechtilde Garrebrants in decoratief kader met engelen-

hoofd uit 1652, vervaardigd door Jaak Gooremans29

In 1943 zaten er nog enkele 17de-eeuwse glasramen in het koor die omwille van de oorlog wer-
den opgeborgen. In 1967 raakte het 17de-eeuwse glasraam met de Heilige Drievuldigheid zwaar 

29 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002. 
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Afb. 15. glasfragmenten (Bron: KIK IRPA, met dank aan Aletta Rambaut)
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beschadigd als gevolg van de brand.30 Om die reden werd het dan ook gedemonteerd door de 
glazenier Calders, die de glasfragmenten uit het lood haalde. De glasstukken werden verpakt in 
krantenpapier en vervolgens opgeborgen in kartonnen dozen. Lode De Clercq, die in de jaren 
’90 een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek verrichte naar de Sint-Jacobskerk, herontdekte de 
dozen met glasfragmenten. In het kader van het onderzoek naar aanleiding van de restauratie 
van vijf historische glasramen werden deze fragmenten naar het KIK overgebracht. Hierbij werd 
vastgesteld dat alle figuratieve delen (hoofden van Jezus, God, en de duif) ontbraken. De glasfrag-
menten bevinden zich op dit moment nog in het KIK, maar zouden in de toekomst mogelijk terug 
een plek kunnen krijgen in de Sint-Jacobskerk.

Interieuraankleding

Het barokke koordoksaal van Sebastiaan De Neve uit 1669 is opgebouwd uit drie traveeën. De 
middelste travee gaf vroeger toegang tot het hoogkoor, maar is intussen dicht gemaakt met een 
plexi wand. Bovenaan wordt het doksaal bekroond met een orgel, geplaatst in 1727-1728, met 
musicerende engelen. Het orgel werd vervaardigd tussen 1726 en 1729 door Jean-Baptist Force-
ville. De kast rondom is van de hand van Peter Kuypers, de sculpturen van Michiel Van der Voort. 
Dit orgel werd in 1830 door Jean-Pierre De Volder vernieuwd en in 1849 door Th. Smet en H. Ver-
meersch gerestaureerd. In 1892-1893 gebeurden er werken door Geurts Veuve, vervolgd door G. 
D’Hondt die instond voor de oorlogsschade.31

Via de koorafsluiting komt men in het hoogkoor. Aan de binnenzijde van de zuidelijke kooringang 
zijn aan beide zijden de epitafen van Johannes van Weerden (1 december 1664) en Maria van 
Severdonck (19 december 1661), in het midden boven de deur is het wapenschild te zien. De 
kooringang met epitafen wordt toegeschreven aan Sebastiaen van de Eynde, uit 1664. Tegen deze 
afsluiting  staat een marmeren credenstafel. De koorafsluiting van het vierde travee is voorzien 
van een epitaaf van Magdalena Martigny (18 oktober 1468) en dateert van 1648. De koorafslui-
ting in het eerste vak van het kooreinde kent een epitaaf van Nicolaas Picquery (4 juni 1661) en 
Elisabeth Fourment (4 februari 1667) uit ca. 1665, maar is niet meer goed te zien door de plaat-
sing van het hoofdaltaar. Om dezelfde redenen zijn de afsluitingen van het tweede en derde vak 
van het kooreinde met epitaven van Henrica van Duivenvoorde, Wassenaer en Johannes a Zell 
niet zichtbaar. De koorafsluiting van het vierde vak van het kooreinde, met epitaaf van Johannes 
Goeyvaerts van den Graef en Anna Moens uit ca. 1665, is wel goed zichtbaar. Daarnaast volgt de 
koorafsluiting in de noordelijke vierde travee met epitaaf van Jacobus Bollaert en Cornelia Alardi 
van Sebastiaan van den Eynde uit de periode 1664-1667. De vuurvazen dateren echter uit 1845. 
Binnenin zijn bovendien niet de namen van de overledenen maar wel het opschrift ‘Maria Joseph 
Anna’ te lezen. De noordelijke kooringang is voorzien van de epitafen van Nicolaas Picquery (7 juni 
1661), Elisabeth Fourment, Daniel Fourment en Clara Stappart. Net zoals de andere kooringang 
wordt deze toegeschreven aan Sebastiaen van den Eynde, vermoedelijk daterend uit de periode 
1661-1667.32 De buste boven de ingang is afgebroken. 

Het hoofdaltaar kan betreden worden door één grote en vier kleine treden, die bekleed zijn met 
een groen tapijt. Vóór de eerste trede staan twee communiebanken opgesteld met  groene kus-
sens met dezelfde tekening als in het tapijt. Het ontwerp van het hoofdaltaar is van de hand van 

30 Helbig J., De glasschilderkunst in België, Antwerpen, 1943, p. 69

31 Lambrechts-Douillez J., Orgels in Antwerpse kerken St. Jacobs, Carolus Borromeus, St. Paulus, Me-
dedelingen van het Ruckers-Genootschap Bijdragen tot het bronnenonderzoek van het muziekle-
ven te Antwerpen VII, Antwerpen, 1991.

32 Bral G., Dröge J., Maclot P., Van den Nieuwenhuizen J. en Peters S., Bouwhistorisch onderzoek 
Sint-Jacobskerk Antwerpen, I Algemene studie, onuitg. rapportage o.l.v. Architectenbureau R. 
Steenmeijer en W. Vlaanderen i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, Antwerpen, 1997.
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Afb. 16. het koorgestoelte en het koordoksaal bekroond met een orgel

Afb. 17. noordzijde koorafsluiting
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N. Ykens. Het altaar is opgetrokken uit hout en marmer en aangekleed met 6 Korintische zuilen 
omwonden met florale motieven, schelpdieren en dolfijnen die werden toegevoegd door Wil-
lem Kerricks de Oude. Het onderste deel bestaat uit witte met zwart mameren omlijste blokken, 
met centraal het antependium en de predella met het wapenschild van Henricus van Hillewerve. 
Tussen de zuilen staat het centrale beeld van Sint Jacobus de Meerdere met stralenkrans en en-
gelen uitgevoerd door Artus II Quellinus. Bovenaan wordt het altaar bekroond met een drielobbig 
fronton met beelden van de Heilige Drievuldigheid en engelen eveneens uitgevoerd door Artus 
II Quellinus.33 Rechts van het hoofdaltaar staat een tabernakel met houtsnijwerk, bovenaan be-
kroond met een adelaar, op sokkel. Daarnaast, tegen de koorafsluiting, is een houten credenstafel 
te zien met snijwerk: de voet van de tafel bestaat uit twee leeuwenpoten met bovenaan gevleu-
gelde engelenhoofden, in barokstijl. Aan de eerste zuidoostelijke kolom naast het altaar hangt 
een klokje. Links van het altaar staat een gevleugeld engelenbeeld, bovenaan bekroond met een 
adelaar op wereldbol. Tegen de koorafsluiting staan sedilia opgesteld,  voorzien van rijkelijk hout-
snijwerk en rood fluweel. Het altaar wordt aan beide zijden geflankeerd door kleine heiligenbeel-
den op processiestokken, die vastgehouden wordt door standaarden en koorkandelaars.  Voor het 
altaar hangen twee goudkleurige godslampen met engelenfiguren.

Op de scheiding tussen de tweede en derde koortravee zijn tegen de kolommen opschrifttafels te 
zien die herinneren aan de vroegere grafzerken in het koor. De namen van de overledenen in de 
graven werden geschilderd op de tafels.34 

Het prominente koorgestoelte is van de hand van Artus I en II Quellinus en de gebroeders Herry. 
Het gestoelte bestaat uit twee rijen zetels, een rugberd en een kroonlijst, telkens versierd met 
snijwerk. Aan beide zijden van het koorgestoelte zijn telkens drie processielantaarns te zien. In de 
ruimte tussen het gestoelte worden vandaag moderne kerkstoelen en bidbanken opgesteld. De 
ruimte wordt afgesloten met een koord. 

Aan de eerste en tweede kolommen aan zuidoostelijke zijde en de tweede kolom aan noordoos-
telijke zijde hangt telkens een obiit boven het koorgestoelte. 

33 Bral G., Dröge J., Maclot P., Van den Nieuwenhuizen J. en Peters S., Bouwhistorisch onderzoek 
Sint-Jacobskerk Antwerpen, I Algemene studie, onuitg. rapportage o.l.v. Architectenbureau R. 
Steenmeijer en W. Vlaanderen i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, Antwerpen, 1997.

34 Bral G., Dröge J., Maclot P., Van den Nieuwenhuizen J. en Peters S., Bouwhistorisch onderzoek 
Sint-Jacobskerk Antwerpen, I Algemene studie, onuitg. rapportage o.l.v. Architectenbureau R. 
Steenmeijer en W. Vlaanderen i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, Antwerpen, 1997.
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Afb. 18. kruisribgewelven kooromgang

Afb. 19. noordzijde kooromgang
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Centraal een koorlezenaar, opgevat als engel die een adelaar draagt (eik, 1859), geflankeerd door 
twee koorzetels eveneens van de hand van Herry.35

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De muren boven de scheibogen, tussen de pilasters en de ramen vertonen afbladderend schil-
derwerk. Ook in de gewelfvlakken komt het schilderwerk los. Op sommige plaatsen komt ook het 
pleisterwerk los en zijn de bakstenen te zien. De natuurstenen kolommen vertonen plaatselijk 
verkleuringen. In de marmeren vloeren zitten scheuren, loskomende lagen, slijtagesporen en ver-
kleuringen. De koorafsluiting is op sommige plaatsen onvolledig. Zo is het beeld van een buste 
afgebroken. De deuren van de kooringangen, aan de zijkanten van het doksaal, vertonen sporen 
van slijtage. 

2. Kooromgang

Interieurafwerking

De natuurstenen kolommen rusten op hoge achthoekige basementen en hebben bovenaan kool-
bladkapitelen. De basementen zijn soms geschilderd, verder is de natuursteen van de kolommen 
en scheibogen zichtbaar. De zuilen van de kapellen en kranskapellen en de scheibogen zijn wel 
voorzien van pleisterwerk en geschilderd. De kruisribgewelven, die de kooromgang bovenaan af-
sluiten, hebben telkens een hangende sluitsteen en worden gedecoreerd met sterren. De gewelf-
vlakken zijn eveneens bepleisterd en wit geschilderd.

Tussen de kolommen, in de scheibogen aan de zijde van het hoogkoor, werden ijzeren trekkers 
aangebracht. Ook tussen de kolommen en de zuilen van de Onze-Lieve-Vrouwkapel en de Vene-
rabelkapel werden ijzeren trekkers geplaatst.

De vloer van de kooromgang bestaat gedeeltelijk uit grafzerken. In de noordelijke en zuidelijke 
zijde van de kooromgang liggen er centraal in de vloer  grafzerken in blauwe hardsteen, ingelegd 
met letters en motieven in witte marmer. Daarnaast liggen er blauwe hardstenen tegels. De vloer 
wordt afgeboord met  smallere tegels uit witte carrara tegen de afsluiting van de koorkapellen en 
tegen de koorafsluiting. Tevens lopen er  ter hoogte van de kolommen telkens dwars banden in 
witte carrara. Op verschillende plaatsen werden ventiloconvectoren ingebouwd voor de klimaat-
beheersing. 

Interieuraankleding

Aan de noordzijde wordt de kooromgang afgesloten met links een apostelbeeld van Heilige Jo-
hannes Evangelist met het epitaaf van Jacobus W. Janssens (1728) en rechts het apostelbeeld van 
Sint-Paulus met het epitaaf van Susanna de Meurs (1719). De afsluiting is van de hand van Michiel 
van der Voort I uit 1723 en bestaat uit twee sokkels, geflankeerd door zwart marmeren pilasters 
met centraal een dubbele deur in hout. Bovenaan wordt de afsluiting bekroond met kandelaars.
In het eerste travee aan de noordzijde hangt aan een zuil aan de noordzijde, een sokkel met ge-
denkschrift met daarop stenen beeld op sokkel van Mater Dolorosa van Jasper Boest uit 1665.36 

35 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.

36 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fototheek; Collectie Sint-Jacobskerk Antwerpen,  
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B031098&objnr=62051&nr=33 (geraadpleegd in april 
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Afb. 20. zuidzijde kooromgang

Afb. 21. koorafsluiting zuidzijde kooromgang
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Aan de zuidelijke zijde van deze travee is een drieledige eikenhouten biechtstoel te zien, te date-
ren rond 1692, van de hand van Lodewijk Willemsens: aan beide zijden twee engelen, links het 
beeld van Hendrik II de Heilige en rechts het beeld van Heilige Margaretha van Antiochië, boven-
aan in het fries een paneel van de triomferende Christus.37 

Rechts van de biechtstoel hangt een schilderij van Guido Reni ‘Ecce Homo’ uit de eerste helft van 
de 17de eeuw. Links hangt een schilderij van anonieme meester ‘Heilige Drievuldigheid  omringd 
door engelen met de Arma Christi’, met daaronder een gedenkplaat voor C. Laureyssen en F. Lum-
mers. Boven de biechtstoel hangt een schilderij uit het midden van de 17de eeuw van Pieter Thijs 
‘Heilige Drievuldigheid onder de gedaante van twee personen en de duif’.38

In de tweede travee aan een zuil aan de zuidzijde, naast het Onze-Lieve-Vrouwaltaar van de ge-
lijknamige kapel, is een epitaaf te zien voor Hendrik van Borckhoven en Maria Pemans gemaakt 
door Jan Petrus van Baurscheit II in 1708. Het onderste deel bestaat uit een voetstuk met op-
schrifttafel. Daarboven staat, tussen rolschelpen, de Lijdende Christus aan het Kruis. Ook hier in 
de tweede zuidelijke travee is een biechtstoel voorzien tegen de koorafsluiting te dateren rond 
1692, van de hand van Lodewijk Willemsens. Aan beide zijden zijn twee engelen te zien, links 
het beeld van Heilige Franciscus van Assisi en rechts het beeld van Heilige Clara van Assisi. Bo-
venaan in het fries zit een paneel van Christus als goede Herder. Rechts van de biechtstoel hangt 
een schilderij ‘Aanbidding van de herders’ op paneel uit de eerste helft van de 17de eeuw, met 
daaronder een schenkingsopschrift en wapenschild. Links het schilderij van Ambrosius Breughel 
‘Onze-Lieve-Vrouw met Kind met druiventros en Heilige Geest in bloemenkrans’ uit de eerste helft 
van de 17de eeuw, met schenkingsopschrift en wapenschild. Boven de biechtstoel hangen twee 
epitafen.  Het epitaaf voor Carolus Antonius Aloysius van Grimbergen (1886) en Josepha Amanda 
Barrat (1866) is van de hand van Jan Frans Deckers uit 1887. Op de kroonlijst boven de ronde 
opschrifttafel is een reliëf te zien van Carolus Borromeus. Het epitaaf voor Carolus Constantius 
van Kerckhove (20 januari 1865) is in 1865 vervaardigd door Jan-Baptist De Boeck en Jan-Baptist 
Van Wint. Het benedendeel bestaat uit een ronde opschrifttafel, bovenaan zijn portretbustes te 
zien van de overledene.39

De eerste en tweede travee in de noordzijde van de kooromgang worden afgesloten van de On-
ze-Lieve-Vrouwkapel door een 17de-eeuwse een afsluiting. Deze is opgebouwd uit vier pilasters 
uit zwart marmer die bekroond is door kapitelen met engelenhoofdjes, met daartussen een borst-
wering met ballusterzuiltjes en kroonlijst in zwart en wit marmer.

De derde noordelijke travee van de kooromgang wordt gekenmerkt door de koortoegang. De 
afsluiting wordt toegeschreven aan Sebastiaen van den Eynde, vermoedelijk daterend uit de pe-
riode 1661-1667, met herinneringsopschrift van Nicolaas Picquery (7 juni 1661) Daniel Fourment 
en Clara Stappart en plaatsingsopschrift van Elisabeth Fourment. Het fronton kent een bustebeeld 
in een nis.40

2017).

37 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.

38 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.

39 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.

40 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Boven de deur, die naar de dovenbiechtstoel gaat, bevindt zich een 19de eeuws raam 10N met 
de heilige Carolus Borromeus en Milanese pestlijders, van Jean-Baptiste Capronnier uit 1871.41

Onder het raam drie schilderijen naast elkaar: centraal van Theodoor Rombouts ‘Mystiek huwe-
lijk van de Heilige Catharina van Alexandrië’ uit 1634, links Gillis Backereel ‘Heilige Jacobus della 
Marca’ (1662?) en rechts ook van Backereel ‘Prediking van de Heilige Franciscus van Assis voor de 
vogels’ (1662?).42 Naast de deur is het beeld te zien van Gerard Van der Linden ‘Heilige Franciscus 
van Assisi’ uit 1871, uit gepolychromeerd hout, rustend op schragen.

Boven de deur, die naar de gewadenkamer leidt, is er een recenter raam 10Z met de roeping 
van de apostelen, uitgevoerd door Crespin in 1952, naar ontwerp van Calders.43 Onder het raam 
hangt een drieluik schilderij uit het derde kwart van de 17de eeuw van Abraham Janssens met 
centraal ‘Kroning van Maria door de Heilige Drievuldigheid’, links ‘Geboorte van Jezus’ en rechts 
‘Aanbidding der Wijzen’.

In de vierde travee aan de zuidelijke zijde van de kooromgang hangt tegen een kolom van het 
hoogkoor een epitaaf uit het vierde kwart van de 17de eeuw. Het epitaaf herinnert aan Maria (4 
juli 1645) en Elizabeth Geensins (1 januari 1644), Catharina Geensins, Cornelis Schut, Willem Huy-
mans (5 december 1687) en Elisabeth Catharina Schut (23 augustus 1679). Deze bestaat uit het 
schilderij ‘De Bewening van Christus’ van Cornelis Schut met medaillons eronder van de families.44  

In de tweede zuidelijke travee van de kooromgang is een biechtstoel opgesteld, te dateren rond 
1664. Het hoofdgestel wordt gedragen door twee engelen en beelden van Maria Magdalena en 
Heilige Petrus, met bovenaan een basreliëf met Onze-Lieve-Vrouw met kind Jezus, Johannes de 
Doper, Heilig Jozef en een engel. Rechts van de biechtstoel hangt een schilderij van Pieter Verlinde 
uit het einde 17de of het begin van de  18de eeuw met ‘H. Familie’ met een gedenkplaat voor 
Verlinde (1826-1850).  Links van de biechtstoel hangt een paneelschilderij van Maarten Vos ‘Ecce 
Homo’ uit 1562 met een schenkingsopschrift. Boven de biechtstoel herinnert een epitaaf uit het 
laatste kwart van de 17de eeuw aan Johannes Roose (24 juli 1641), Anna Fredericx van der Bou-
chorst (10 juli 1670), Albertus Roose (28 april 1707) en Christina van lyere de la Torre (20 augustus 
1694). Deze bestaat uit wit en zwart marmeren opschrifttafel met verschillende alliantie- en kwar-
tierwapens. Links hangt het epitaaf van kanunnik Jacobus Chanon (11 februari 1714) die dateert 
van circa 1715, toegeschreven aan Artus Quellinus II. Het epitaaf bestaat uit een opschrifttafel 
met engelenkoppen en vuurvazen. Bovenaan zit een medaillon met opschrift en een buste van 
Christus als goede Herder. Aan de onderzijde een medaillon met wapenschild en engelenkop.45

De biechtstoel in de eerste zuidelijke travee van de kooromgang is te dateren rond 1658. Er zijn 
vier engelenhermen met passiewerktuigen te zien. Bovenaan zit een paneel met de voorstel-
ling van de Heilige Drievuldigheid. Rechts van het biechtgestoelte hangt het schilderij van Pieter 
Eyskens en Pieter Van Avont ‘Onze-Lieve-Vrouw met kind in bloemenkrans’ uit 1636, met onder-
aan een herinneringsopschrift. Dit schilderij heeft een decoratieve lijst met centraal een medail-

41 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002. 

42 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.

43 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

44 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.

45 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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lon. Boven de biechtstoel is een schilderij te zien van Antoon Goubau ‘Christus in het graf’ uit 
1655. Links van de biechtstoel, op de bundelpijler van de viering, hangt een epitaaf van Ghislain 
Asseliers (10 januari 1570), Cornelis Wachmans (22 september 1581), Andries Wachmans (22 
oktober 1644) en Maria Kieffel (10 juni 1635) gedateerd 1570. Het epitaaf wordt gevormd door 
een centrale opschrifttafel met de wapenschilden van de families en daarboven het jaartal ‘1570’. 
Aan de overzijde, op de bundelpijler van de Venerabelkapel met het transept hangt het epitaaf 
van Jacobus Edelheer (1657) en Elisabeth van Lemens (1650), gedateerd na 1657. Deze bestaat 
uit een centrale tekstplaat met links een beeld van Sint Jacobus de Meerdere en rechts van Heilige 
Elizabeth van Hongarije. Bovenaan in het fronton zijn portretbustes te zien in een centraal reliëf.46

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op de kruisribgewelven ontbreekt  plaatselijk een ster. Op sommige plaatsen bladdert de verf af. 
De basementen van de kolommen tonen onderaan sporen van slijtage in de vorm van verkleuring 
of los komende stukken natuursteen. Bij basementen die geschilderd zijn, bladdert de verf af. De 
natuursteen van de kolommen toont lokaal verkleuringen. Bij de muren van de koorafsluiting waar 
in het hoogkoor het koorgestoelte staat, schilfert de verf af. Ook onderaan de muren, die grenzen 
aan de dovenbiechtstoel en de gewadenkamer, schilfert de verf af. Bovenaan is het schilderwerk 
vervuild. Lokaal gebeurden er herstellingen aan de muren: sporen van nieuw pleisterwerk is zicht-
baar.  De vloer toont sporen van slijtage maar verkeert in het algemeen in een relatief goede staat. 
Bij enkele biechtstoelen komen de naden los van de verschillende houten onderdelen. Op sommi-
ge plaatsen is de koorafsluiting beschadigd. Zo ontbreekt er één van de vuurvazen. 

46 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 22. Rubenskapel
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3. Rubenskapel

De kooromgang wordt achteraan opengebroken door een spitsboogvormige scheiboog die toe-
gang geeft tot de Rubenskapel of Onze-Lieve-Vrouwkapel.

Interieurafwerking

De Rubenskapel wordt gekenmerkt met een straalgewelf met zes ribben rustend op stenen met 
koolbladmotief. In het midden van het gewelf zit een hangende sluitsteen. De gewelven worden 
gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel zijn vier smalle lancetramen ingevuld met 
groen, paars en wit glas-in-lood in geometrische motieven. De gewelfvlakken zijn net zoals de 
muren van de kapel bepleisterd en wit geschilderd. In de kapel zijn drie vloerniveaus aanwezig. 
Bij het betreden van de kapel bestaat de vloer uit drie grote grafzerken met telkens een centraal 
middendeel in wit marmer met opschrift, een blauwe hardstenen boord en een roos geaderde 
marmeren afboording. Het volgende vloerniveau geeft toegang tot de grafmonumenten en loopt 
over de volledige breedte van de kapel. Deze bestaat uit blauwe hardstenen tegels en roos ge-
aderde marmeren tegels in dambordpatroon en een dorpel. Het laatste en hoogste vloerniveau 
leidt naar het altaar en bestaat centraal uit roos geaderde marmer en daarrond een dorpel. 

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. Deze bestaat uit vier pilasters in wit 
marmer met daartussen een borstwering. In onderste panelen zit zwart en veelkleurig marmer. 
Daarboven zitten balusterzuiltjes en een kroonlijst met boven de pilasters telkens een voetstuk 
met bol (hout en marmer). Deze afsluiting dateert uit het derde kwart van de 17de eeuw.

Aan de zuidelijke zijde van de kapel is een grafmonument te zien in een rondboognis, voorzien 
van lijstwerk in natuursteen en bovenaan bekroond met pinakels met hogels. Het monument ‘De 
Eeuwigheid’ in de nis is van Willem Geefs en dateert van voor 1848. Dit is het grafmonument 
van Eugenia Catharina Philippa Johanna Van Ertborn, ontworpen door Ferdinand Berckmans en 
Augustin-Jozef Rousseau (marmer en steen, 1850). Boven het monument hangt een obiit.  Schuin 
boven het monument hangt een marmeren epitaaf toegeschreven aan Artus I Quellinus  voor Al-
bert Rubens (1657) en Clara Del Monte (1659) (marmer). Daarnaast, onder het tweede zuidelijke 
raam hangt opnieuw een obiit. Centraal staat het altaar van Cornelis Van Mildert (kort na 1640) 
met altaartombe van Henri Danco (1755). Het altaarschilderij is van de hand van Peter Paul Ru-
bens ‘Maria met Kind omringd door heiligen’ uit 1634. Het marmeren beeld in het altaar is van 
Lucas Fayd’Herbe ‘Onze-Lieve-Vrouw van Smarten’ uit circa 1640. Boven het altaar hangt nog een 
obiit. Aan de noordelijke zijde van de kapel zit, parallel met de zuidelijke zijde, een rondboognis 
met natuurstenen lijstwerk en bovenaan met pinakels met hogels. In de nis is het marmeren 
grafmonument van Henrica Carolina Adriana Josepha Cornelissen (1808) te zien, te dateren voor 
1850. Het grafmonument werd ontworpen door Ferdinand Berckmans en Augustin-Jozef Rous-
seau. Boven de nis hangt opnieuw een obiit.47

Door een steen uit de vloer te verwijderen komt men in de grafkelder onder de Rubenskapel.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op de zuilen, die grenzen aan de kooromgang, zijn sporen van kleuronderzoek te zien, maar is 
eveneens afbladderende verf op te merken. Het schilderwerk op de muren van de kapel is ver-
vuild en bladdert op enkele plaatsen ook af. Lokaal is het pleisterwerk ook gebarsten, zoals tussen 

47 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 23. grafmonument van  Eugenia Catharina Philippa Johanna Van Ertborn (1850)

Afb. 24. grafmonument van Henrica Carolina Adriana Josepha Cornelissen (1808)
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het altaar en het grafmonument van Van Ertborn en onder de ramen. Onderaan is er stootschade 
te zien. De natuurstenen lijsten rondom de nissen zijn vervuild en tonen onderaan stootschade. 
De dorpel van de vloer met het dambordpatroon is gescheurd en zit los. Het marmeren epitaaf 
aan de muur is sterk vervuild.
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Afb. 25. kapel Heilige Carolus Borromeus
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4. Kapel Heilige Carolus Borromeus

Het perspectief van de kooromgang aan de noordzijde wordt opengebroken door een spitsboog-
vormige scheiboog, die toegang geeft tot de kapel van de Heilige Carolus Borromeus.

Interieurafwerking

De kapel wordt gekenmerkt met een straalgewelf met vier ribben. In het midden van het gewelf 
bevindt zich een hangende sluitsteen. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige ster-
ren. In de kapel zijn drie smalle lancetramen. Twee daarvan dateren uit 1952 en zijn van de hand 
van Oscar Calders: De Geboorte van Christus (11N) en De Presentatie van Jezus in de tempel 
(12N).48 Het raam rechts van het altaar neemt niet de volledige en voorziene raamoppervlakte 
in: onderaan is de raamnis gesloten met bepleisterd metselwerk tengevolge van de aanpalende 
bergplaats. De gewelfvlakken zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en wit geschilderd. 
De vloer bestaat uit een centraal liggende wit geaderde marmeren grafzerk, met daarrond zwarte 
en wit geaderde marmeren tegels. Twee treden uit blauwe hardsteen geven uit op het altaar. 
De vloer voor het altaar bestaat uit houten planken. Rechts van het altaar geeft de ronde eiken-
houten deur met geometrische snijwerk uit op de vroegere sacristie van de kapel, die vandaag 
als bergruimte wordt gebruikt. De lijst rond de deur wordt gedecoreerd door gebeeldhouwde 
festoenen en een cherubijnenhoofdje en bovenaan bekroond door fronton met schelpmotief (cir-
ca 1653-1656?).

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. Deze bestaat uit een onderste register 
in veelkleurig marmer, een register met marmeren balusters en een kroonlijst. De kapelafsluiting 
dateert van circa 1655.

Naast de deur, die uitgeeft op de vroegere sacristie, bevindt zich een muurnis met omlijsting en 
bovenaan een cherubijnenhoofdje. De nis wordt bekroond door een schelp. 

Het altaar dateert uit het midden van de 17de eeuw. Aan de zijden, naast de kapitelen, wordt het 
altaar geflankeerd door een als hermenfiguur fungerende engel met vruchtenkorf op het hoofd. 
Bovenaan in een beeldnis staat het beeld van de Zegenende Christus, geflankeerd door met hoor-
nen des overvloeds gedecoreerde vuurvazen. Centraal in het altaar zit het altaarstuk ‘De Heilige 
Carolus Borromeus verzorgt de pestlijders van Milaan’ door Jacob Jordaens, uit circa 1655. 

In de noordelijke hoek van de kapel zit op de rondlopende dorpellijst  een gebeeldhouwd allian-
tiewapen van Jean-François: Anthoine Carenna en echtgenote Isabella Roelants in een cartouche 
met schelpmotief, geflankeerd door cherubijnhoofdjes en bekroond door helm en tweehoofdige 
adelaar. Dit wordt toegeschreven aan Artus II Quellinus.

Verspreid over de verschillende muren hangen drie 18de-eeuwse smalle schilderijen van Jacob De 
Witt ‘Bisschoppen en heiligen’ en ‘De apostel Petrus met kerkvorsten’. Tegen de meest westelijke 
muur hangt boven het schilderij van De Wit een portret van Frans Van Bossche uit 1650 door 
Frans Goubau met uitgewerkte lijst met memento mori-motieven en onderaan een cartouche 
met herinneringsopschrift.49 

48 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

49 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 26. straalgewelf kapel Heilige Carolus Borromeus

Afb. 27. altaar, detail, kapel Heilige Carolus Borromeus
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ALGEMEEN SCHADEBEELD

De houten deur van de kapelafsluiting is zwaar aangetast door houtborende insecten. Op de mu-
ren zijn sporen van onderzoek naar afwerkingslagen te zien, maar er is eveneens afbladderende 
verf op te merken. Het schilderwerk op de muren van de kapel is ook vervuild. Naast de ramen 
is het pleisterwerk gebarsten. Op de lijst rond de sacristiedeur ontbreekt een guirlande. De vloer 
vertoont verkleuringen en sporen van slijtage en schilfert af.
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Afb. 28. kapel van Sint-Petrus en  -Paulus
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5. Kapel van Sint-Petrus en -Paulus

De kooromgang wordt opengebroken door een spitsboogvormige scheiboog die toegang geeft tot 
de kapel van Petrus en Paulus.

Interieurafwerking

De kapel wordt gekenmerkt met een kruisgewelf. In het midden van het gewelf is een hangende 
sluitsteen. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel is een spit-
boogvenster ingevuld in 1950 door Oscar Calders met een tafereel van de Heilige Petrus en de 
Heilige Johannes (13N).50 De gewelfvlakken zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en 
wit geschilderd. De vloer bestaat uit  tegels van blauwe hardsteen. Twee houten afgeronde tre-
den geven uit op het altaar. De vloer voor het altaar bestaat uit houten planken. In de noordelijke 
muur zit een eenvoudige grijsgeschilderde plankendeur die uitgeeft op een kleine ruimte die leidt 
naar de vroegere schatkamer.  

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. Deze bestaat onderaan uit marmer en 
bovenaan uit een register met marmeren balusters en kroonlijst, en dateert uit het tweede kwart 
van de 17de eeuw.

Het altaar wordt toegeschreven aan Sebastiaan Van den Eynde uit 1655. Een buste van Onze-Lie-
ve-Vrouw geflankeerd door putti en vlampot kenmerken het altaar. Het altaardoek ‘Heilige Petrus 
en Paulus nemen afscheid van elkaar’ is van Pieter Van Lint en dateert uit 1655. Onder het raam 
hangen tegen de lijst op de muur twee smalle lange schilderijen uit de 17de eeuw, beide van ano-
nieme meesters: ‘Heiligen Bonifacius, Willibrordus en Nicolaas van Tolentino’ en ‘Nabukodonosor 
en de drie Babylonische jongeren’. Daaronder hangt het werk van Ambrosius I Francken ‘Kapelaan 
met twee leden van het broederschap der Kolendragers(?)’, een predella van het altaarstuk met 
Verheerlijking van Onze-Lieve-Vrouw. Rechtover het altaar hangt het schilderij ‘Abraham offert 
Isaak’ uit circa 1640-1650) toegeschreven aan Laurent de la Hire.51

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De deur van de kapelafsluiting toont sporen van houtborende insecten. De houten treden, die 
naar het altaar leiden, tonen sporen van slijtage en brokkelen af. Op de muren zijn sporen van 
onderzoek naar afwerkingslagen te zien en bladdert de verf af. Dit is ook het geval aan de ge-
welfvlakken. Het schilderwerk op de muren van de kapel is vervuild. Op sommige plaatsen is het 
pleisterwerk gebarsten. Onderaan de westelijke muur brokkelt het pleisterwerk plaatselijk af. De 
vloer vertoont verkleuringen, sporen van slijtage, verzakking en schilfert af. Op westelijke muur 
naast de schatkamer zijn sporen te zien van vroegere leidingen die naar de schatkamer lopen.

50 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

51 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 29. kapel van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie
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6. Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

De kooromgang wordt opengebroken door een spitsboogvormige scheiboog, die toegang geeft 
tot de Onze-Lieve-Vrouw-Visitatiekapel.

Interieurafwerking

De kapel wordt gekenmerkt met een kruisgewelf. In het midden van het gewelf is er een hangen-
de sluitsteen te zien. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel is 
een spitboogvenster ingevuld in 1953 door Oscar Calders met een tafereel van de Heilige Familie 
(14N).52 De gewelfvlakken zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en wit geschilderd. 
De vloer bestaat uit een centraal gesitueerde wit geaderde grafsteen. Rond het graf liggen wit 
geaderde marmeren tegels met daarrond blauwe hardstenen tegels. Twee treden geven uit op 
het altaar. De eerste trede loopt over de volledige breedte van de kapel en bestaat uit blauwe 
hardsteen. De tweede trede heeft een dorpel in blauwe hardsteen maar is ingelegd met houten 
planken. 

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. Deze wordt toegeschreven aan Jacques 
Des Enfants en heeft in het onderste register marmer. Daarna volgt een register met marmeren 
balusters en kroonlijst. De afsluiting zou dateren uit het derde kwart van de 17de eeuw.

Het altaar is afkomstig van het atelier van Andries Colijns De Nole en is opgebouwd uit een altaar-
tombe en een predella uit veelkleurig marmer, twee Korinthische zuilen en een gebroken fronton 
met guirlandes en met een kruis als bekroning. Het altaar dateert uit circa 1639; het altaarstuk 
werd gemaakt door Victor Wolfvoet, ‘Visitatie van Maria aan Elisabeth’. Centraal in de kapel staat 
het beeld met sokkel van ‘De Heilige Norbertus van Prémontré’ van Jan Baptist De Cuyper uit 
hout, gedateerd 1842. Daarnaast boven een bidbank hangt het werk ‘Interieurzicht van de Vene-
rabelkapel in de SintJacobskerk’  uit de tweede helft van de 17de eeuw. Tegen de westelijke muur 
van de kapel hangt het werk van Pieter Thijs ‘Abraham offert Isaak’ uit het midden van de  17de 
eeuw met schenkingsopschrift. Boven dit schilderij hangt een reliekkast met 84 relieken in een ei-
ken omlijsting met engelen en vegetale motieven van Jan Van Arendonck uit 1858. De bijhorende 
tekstborden met vermelding van ter plaatse bewaarde relikwieën, bekroond door cartouches met 
IHS- en MAR-monogram bestaan uit beschilderd hout en dateren uit de 19de eeuw.53

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De deur van de kapelafsluiting toont sporen van houtborende insecten. De houten treden, die 
naar het altaar leiden, tonen sporen van slijtage en brokkelen af. Op de muren zijn sporen van 
kleuronderzoek en is er afbladderende verf. Dit is ook het geval bij de gewelfvlakken. Het schilder-
werk op de muren van de kapel is vervuild. Ook het schilderwerk van het altaar vertoont lacunes 
door slijtage. Op sommige plaatsen is het pleisterwerk gebarsten en beschadigd: sporen van vroe-
gere kabels die over de muren heen liepen en die later werden verwijderd en/of in de muren 
werden ingewerkt. Onderaan de westelijke muur brokkelt het pleisterwerk plaatselijk af. De vloer 
vertoont verkleuringen, sporen van slijtage en schilfert af. 

52 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

53 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 30. Verrijzeniskapel
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7. Verrijzeniskapel

De kooromgang wordt opengebroken door een spitsboogvormige scheiboog, die toegang geeft 
tot de Onze-Lieve-Vrouw-Visitatiekapel.

Interieurafwerking

De kapel wordt gekenmerkt met een stergewelf met vijf ribben. In het midden van het gewelf is 
een hangende sluitsteen te zien. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. 
In de kapel zijn drie spitboogvensters ingevuld in 1952 door Oscar Calders met taferelen van De 
Verrijzenis (11Z), Bezoek aan het graf (12Z) en De Verschijning van de Heer na de Heropstanding 
(13Z).54 De gewelfvlakken zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en wit geschilderd. De 
vloer bestaat uit een centraal gesitueerde wit marmeren grafsteen, met veelkleurige marmeren 
boord. Daarrond liggen tegels van verschillende formaten in veelkleurige en blauwe hardsteen 
willekeurig door elkaar. Twee houten treden geven uit op het altaar. 

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is opgebouwd uit vier pi-
lasters in blauwe hardsteen met daartussen de borstwering met in de onderste zone panelen in 
verschillende kleuren marmer. Daarboven is een zone voorzien met balusterzuiltjes en een kroon-
lijst. De afsluiting dateert uit het derde kwart 17de eeuw.

Onder het oostelijke raam, dat niet de  volledige raamnis  inneemt tengevolge van de aanpalende 
gewadenkamer, hangt een epitaaf van Michiel I Vervoort voor Anna Maria (1707), Johannes (1710) 
en Nicolaas (1715) Vincque uit 1718-1719. Het epitaaf toont het beeld ‘Geseling van Christus’. Het 
altaar kent een gebroken fronton met beeldengroep van Maria met Kind (centraal), de Goddelijk-
heid (links) en de Onschuld (rechts). Het altaarschilderij wordt toegeschreven aan Gerard Seghers 
(toegeschreven): ‘De verrezen Christus verschijnt aan zijn Moeder’ uit circa 1649). In de meest 
zuidelijke gevel hangt onder het raam een schilderij van ‘Jezus aan het Kruis’ met gedenkplaat uit 
de 17de eeuw. Tussen het zuidelijke en zuidwestelijke raam is een epitaaf met beeldengroep te 
zien van Artus II Quellinus of Willem I Kerricx. We zien Christus met doornenkroon beweend door 
putti, met omlijstend beeldhouwwerk. Deze marmeren epitaaf werd vervaardigd voor Ludovicus 
Le Candele (1691) en Catharina Vincque  (1718). Onder het laatste raam zit nog een epitaaf met 
reliëf van Michiel Van der Voort: ‘De opwekking van Lazarus’, met gemaakt uit marmer voor Lu-
dovicus (1729) en Maria (1740) Le Candele circa 1729. Tegen de westelijke wand is een gestoelte 
voorzien met bekronende lijst. De afsluiting heeft ballusters en een kroonlijst. Dit eiken gestoelte 
dateert uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Boven dit meubel hangt het schilderij met ge-
denkplaat ‘Maria Magdalena in de woestijn’ toegeschreven aan David Remeeus. Het werk dateert 
van het einde van de 16de of het begin van de 17de eeuw. De gedenkplaat voor eronder werd 
vervaardigd voor J.F. De Wyndt.55

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De deur van de kapelafsluiting toont sporen van slijtage.  De houten treden, die naar het altaar 
leiden, zijn aangetast door houtborende insecten. Op de muren zijn sporen van onderzoek naar 
afwerkingslagen en afbladderende verf. Dit is ook het geval bij de gewelfvlakken, die enkele ster-
ren missen. Het schilderwerk op de muren van de kapel is vervuild. Op sommige plaatsen is het 

54 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

55 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 31. gestoelte met bekronende lijst, Verrijzeniskapel

Afb. 32. afsluiting Verrijzeniskapel
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pleisterwerk gebarsten. In de muren zitten gaten: sporen van vroegere kabels die over de muren 
heen liepen en die later werden verwijderd en/of in de muren werden ingewerkt. De wit marme-
ren beelden van de epitafen zijn sterk vervuild. De vloer vertoont in mindere mate sporen van 
verkleuring of slijtage.
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Afb. 33. kapel Heilige Ivo
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8. Kapel Heilige Ivo

De kooromgang wordt opengebroken door een spitsboogvormige scheiboog, die toegang geeft 
tot de Kapel van de Heilige Ivo.

Interieurafwerking

De kapel wordt gekenmerkt met een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf is er een han-
gende sluitsteen te zien. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel 
is een spitboogvenster ingevuld in 1952 door Oscar Calders met een eigen invulling van ‘Justitie’ 
(14Z).56 De gewelfvlakken zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en wit geschilderd. De 
vloer bestaat uit een wit geaderde marmeren tegels met boorden in blauwe hardstenen tegels.  
Twee ronde treden in blauwe hardstenen geven uit op het altaar, waarvoor een houten planken-
vloer ligt.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is opgebouwd uit zwart, 
wit en veelkleurig marmer met daarboven een register van marmeren balusters en een kroonlijst. 
Het Sint-Ivoaltaar wordt gedateerd kort na 1636. Het barokaltaar kent een bekroning met een 
gebroken fronton. Het altaarsschilderij ‘De Heilige Ivo van Bretagne helpt behoeftigen’ dateert uit 
de 17de eeuw en wordt  toegeschreven aan Gerard Seghers. Het marmeren antependium werd 
gemaakt door Pieter Scheemaeckers en dateert van 1700. De predella in de vorm van geknielde 
engelen met Calvarie, zijn gesigneerd door P. Scheemaeckers en gedateerd in 1700. Zowel de pre-
della als de vier kandelaars en antependium zijn bevestigd of kunnen vast gemaakt worden aan 
het altaar. Onder het raam aan de muur zit een gedenksteen, bovenaan versierd met een engelen-
kop en onderaan met een leeuwenkop. In 1914 werd deze steen hier ingelegd naar aanleiding van 
de restauratie van de kapel. Tegen de westelijke muur staat de eikenhouten kerkmeestersbank 
met afsluiting uit de eerste helft van de 17de eeuw. Daarboven hangt het tweeluik van Otto Van 
Veen met aan de voorzijde van dit altaarstuk ‘Noli me tangere’ en ‘De Heilige Cecilia speelt op 
het orgel’, op de achterzijde van de luiken is het tafereel ‘Bespotting van Job door zijn vrouw‘ te 
zien. De schilderingen dateren uit het einde van de  16de of het begin van de 17de eeuw. Op de 
kerkmeestersbank staat het gepolychromeerde houten beeld ‘Heilige Elisabeth van Hongarije’ uit 
de 17de eeuw.57

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De deur van de kapelafsluiting toont sporen van slijtage en houtborende insecten. De houten 
planken voor het altaar zijn in zeer slechte staat als gevolg van houtborende insecten. Op enkele 
plaatsen schilfert de verf af van de houten altaaronderdelen. De marmeren onderdelen van het 
altaar en de gedenksteen zijn vervuild. De kerkmeestersbank is zeer stoffig. Op de muren is er 
eveneens afbladderende verf op te merken. Het schilderwerk op de muren van de kapel is ook 
sterk vervuild. Op sommige plaatsen is het pleisterwerk gebarsten. De vloer vertoont sporen van 
verkleuring, slijtage en delen die los komen.

56 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.

57 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.
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Afb. 34. altaar van de Heiluge Drievuldigheidskapel
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9. Kapel Drieëenheid

De kooromgang wordt opengebroken door een spitsboogvormige scheiboog, die toegang geeft 
tot de Kapel van de Drieëenheid.

Interieurafwerking

De kapel heeft een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf is er een hangende sluitsteen te 
zien. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel is een spitboog-
venster ingevuld in 1952 door Crespin met ‘De Heilige Drievuldigheid’ (15Z).58 De gewelfvlakken 
zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en wit geschilderd. De vloer bestaat uit een cen-
traal gelegen wit marmeren grafsteen met twee boorden in blauwe hardsteen. Daarrond ligt een 
tegelvloer van witte geaderde marmeren tegels. Deze tegels worden afgeboord met twee rijen 
tegels in blauwe hardsteen. Twee treden in blauwe hardstenen geven uit op het altaar. De eerste 
trede loopt over de volledige breedte van de kapel, de tweede is smaller en volgt de breedte van 
het altaar. In de zuidelijke wand, onder het raam, zit een korfboogvormige deur met omlijsting en 
negstenen in witte natuursteen die uitgeeft op de grote schatkamer.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is opgebouwd uit een on-
derste register in zwart, wit en veelkleurig marmer met daarboven een register met marmeren 
balusters en kroonlijst, en dateert uit het derde kwart van de 17de eeuw.

Het altaar van de Heilige Drievuldigheidskapel is opgebouwd uit een predella uit veelkleurig mar-
mer, twee Korinthische zuilen en een gebroken fronton met guirlandes en met een kruis als be-
kroning. Dit altaar dateert uit circa 1639 en wordt gedeeltelijk toegeschreven aan de school van 
Andries Colyns de Nole. Het altaarschilderij van Hendrik Van Balen toont de Heilige Drievuldigheid 
en dateert uit het derde kwart van de 17de eeuw. Links van het altaar, op de zuil, hangt een eiken-
houten broederschapslijst van het Broederschap van de Heilige Drievuldigheid, bekroond door 
een voorstelling van de Heilige Drievuldigheid. Het broederschapsbord dateert uit de 17de eeuw. 
Links van de korfboogdeur, onder het raam, hangen twee medaillons van Cornelis De Waal uit het 
einde van de 17de eeuw: ‘ De Heilige Drievuldigheid’ en ‘Engel met twee geboeide slaven’. Rechts 
van de deur hangt opnieuw een broederschapslijst van het Broederschap van de Heilige Jacobus 
de Meerdere uit het midden van de 18de eeuw. Op de lijst onder het raam staat een uitgesneden 
bord waarop een geschilderde engel te zien is. Tegen de westelijke muur hangt een schilderij van 
Jacob Jordaens ‘Het primaat van Petrus’ uit 1616-1617.59

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op enkele plaatsen komt van de houten altaaronderdelen de verf los. De broederschapslijsten zijn 
zeer stoffig. Van de muren bladdert de verf af. Het schilderwerk op de muren van de kapel is ook 
sterk vervuild, het pleisterwerk is soms gebarsten en beschadigd: sporen van vroegere kabels die 
over de muren heen liepen en die later werden verwijderd en/of in de muren werden ingewerkt. 
Het lijstwerk rond de deur die toegang tot de schatkamer geeft is sterk vervuild. De vloer vertoont 
sporen van verkleuring, slijtage en delen die los komen.

58 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

59 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 35. altaar Onze-Lieve-Vrouwkapel
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10. Onze-Lieve-Vrouwkapel

Via het noordelijk transept krijgt men toegang tot de Onze-Lieve-Vrouwkapel, die twee traveeën 
breed en twee traveeën lang is. Het transept wordt opengemaakt door twee scheibogen. De kapel 
ligt een trede hoger dan het transept.

Interieurafwerking

De kapel wordt bovenaan afgesloten door vier kruisribgewelven met hangende sluitstenen, waar-
van de gewelfvlakken net zoals de muren bepleisterd en geschilderd zijn. De gewelfvlakken zijn 
bovendien gedecoreerd door sterren. Aan de scheibogen, die grenzen aan het noordelijk tran-
sept, bevinden zich ijzeren trekkers. De zuilen in de kapel zijn voorzien van een witte verflaag, de 
basementen van een grijze verflaag, met uitzondering van de kapitelen met koolbladmotieven. De 
bundelpijler, die grenst aan het noordelijk transept, heeft twee afwerkingslagen: aan de zijde van 
het transept is de natuursteen zichtbaar, de halfzuilen aan de zijde van de kapel zijn geschilderd.

De vloeren bestaan uit grafstenen uit blauwe hardsteen en hardstenen platen afgeboord met 
tegels in witte marmer. In de vloer zitten ook verwarmingsroosters.  Het altaar in de zuidoostelijke 
hoek van de kapel kan betreden worden via drie treden waarvan een eerste bekleed met modern 
tapijt, vervolgd door twee oudere treden in blauwe hardsteen.

Aan de noordelijke wand van de kapel zijn twee ramen. In het eerste travee zit  17N ‘De Presentatie 
van Jezus in de tempel, Sint-Gedardus en Sint-Elisabeth’ van  Jean-Baptiste Capronnier uit 1875. 
Daarnaast in 16N is ‘De Annuciatie’ van Jan De Labaer uit 1629, als herinnering aan Jean-Baptist 
de Grassis, Barbara Stalins en Willem Anthony. In de oostelijke wand, naast het altaar, bevindt 
zich raam 15N ‘Bezoek van de Maagd Maria aan haar nicht Elisabeth’, vervaardigd in opdracht van 
Alexander Vincx and Geertruida Wiegers in circa 1641 door Jan De Labaer.60

Links van het altaar zit een onopvallende deur, die mee verwerkt zit in het portiekaltaar en uit-
geeft op de  sacristie van deze kapel.  

De zuidelijke helft van de kapel wordt afgesloten door de relatief hoge afsluiting van de kooromgang.

Interieuraankleding

Door de opbouw van de kapel in twee maal twee traveeën, kan de kapel de facto als twee delen 
gezien worden: een noordelijke helft met gestoeltes en ramen en een zuidelijke helft met het altaar.

De noordelijke helft van de kapel heeft een kapelafsluiting met een centrale toegang. In beide 
zijden van de afsluiting is een heiligenbeeld op sokkel verwerkt. Aan de rechtse zijde staat Sint 
Bartholomeus naar ontwerp van Jacobus Van Cuyck en uitgevoerd door Johannes Baptist De Cuy-
per. Onder het beeld op de sokkel lezen we een herinneringsinscriptie in marmer van Carolus 
Godefridus DeVries en Maria Antonia Andriaenssens uit 1850. Links op de afsluiting staat het 
beeld van zelfde ontwerper Sint Judas Thaddeus, uitgevoerd door Peter Joseph de Cuyper. Op de 
sokkel van het beeld is het wapen van de kerkfabriek en een herinneringsinscriptie van Thomas 
Huyghman en Hendrik Hillewerve te zien. Deze werd vervaardigd in marmer en dateert uit 1849.

In de noordelijke helft van de kapel is onder het raam 17N een biechtgestoelte, vervaardigd door 
Frans Soms in 1748-1749 uit eikenhout. Links boven de biechtstoel, links van het raam, hangt het 
schilderij van Frans II Badens ‘David als herder’ uit begin van de 17de eeuw. Rechts van het raam 
boven het gestoelte hangt een epitaaf van Artus II Quellinus voor Jan de Gaverelle met onderaan 
een wapen, gemaakt uit marmer in 1665. In de tweede geleding van de noordelijke helft van de 

60 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.
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Afb. 36. ‘De Annuciatie’ van Jan De Labaer, 1629 (16N)
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kapel is er een kerkmeestersbank geplaatst tegen de noordelijke wand, onder het raam 16N. De 
bank van Artus II Quellinus uit 1648 is gemaakt in eikenhout. Daarboven hangt naast het raam 
een  tweeluik: links van Ambrosius Francken ‘Noli me tangere’ uit het einde van de 16de of begin 
17de eeuw en rechts van Frans I Francken ‘Graflegging van Christus’ uit dezelfde periode. Tegen 
de oostelijke wand hangt links van het raam 15N een broederschapslijst van de kapelmeesters van 
Onze-Lieve-Vrouw in geschilderd hout, uit de tweede helft van de 17de eeuw. Onder het raam 
hangt het epitaaf van Michiel I Van der Voort voor Michael Peeters (1729) en Maria Josepha Van 
Eelen (1700) met liggend beeld ‘De Eeuwigheid’ in marmer uit 1701. Rechts van het raam is een 
piëta beeld in hout te zien van Artus (I of II) Quellinus, op sokkel, uit 1650. Verder staat in deze 
noordelijke helft van de kapel ook nog kandelaars op sokkels opgesteld, kerkstoelen, bidbanken, 
sedilia en een lezenaar met bijhorende cantorzetels. De lezenaar rust op een adelaar en heeft als 
voet drie consoles met daarop cherubijnenhoofden. Mogelijk dateert dit ensemble uit de 19de 
eeuw.

De zuidelijke helft van de kapel kent geen kapelafsluiting. Tegen de zuilen staan wel twee vrijstaan-
de heiligenbeelden op sokkel, in dezelfde stijl als de heiligenbeelden in de kapelafsluiting van de 
noordelijke helft. Aan de linkerzijde, tegen de middelste zuil staat het beeld van Sint-Mattheus 
naar ontwerp van Van Cuyck en uitgevoerd door Jan Baptist de Cuyper. Op de sokkel is er een her-
innneringsinscriptie voor Antoon Jozef de Cuyper en Maria Catharina Vleugels te zien, gemaakt 
in marmer in 1847. Aan de rechterzijde het beeld naar ontwerp van Van Cuyck, Sint- Philippus 
apostel, uitgevoerd door Jan Baptist de Cuyper. Op de sokkel een wapen van Jacobus Mattheus 
de Moor en herinneringsinscriptie, uitgevoerd in marmer in 1843. In de eerste geleding van deze 
zuidelijke helft van de kapel staan kerkstoelen opgesteld. In het tweede geleding zien we het por-
tiekaltaar van Onze-Lieve-Vrouw, van de hand van Cornelis of Sebastiaan Van den Eynde of Sebas-
tiaan De Neve. Deze bestaat uit een tombe, predella en centraal een reliëf van twee engelen, die 
een voetstuk voor een Mariabeeld flankeren. Centraal in een nis staat een aangekleed Mariabeeld 
met Jezuskind, staf en kronen. Rechts van het altaar is er onopvallende credenstafel voorzien in 
een nis, die mee deel uitmaakt van het altaargeheel. Links van het altaar zit in dezelfde stijl van het 
altaar een houten deur met snijwerk, die gaat naar de vroegere sacristie achter de kapel. Boven 
het altaar hangen twee zilverkleurige godslampen. Het altaar wordt afgesloten van de rest van de 
kapel door een houten afsluiting, die aan de noordelijke zijde en voor het altaar wordt opgesteld. 
Een dienstaltaar wordt eveneens binnen deze afsluiting en voor het portiekaltaar geplaatst. Op 
de zuilen voor de kapel hangen twee heiligenbeelden. Links van het altaar hangt het epitaaf van 
Lodewijk Willemssens of Peeter Scheemaekers voor Jan van Buyten (1683), Anna Maria De Clerck 
(1650), met het beeld van de Heilige Johannes de Doper. Op de zuil aan de rechterkant van het 
altaar hangt het beeld van de Heilige Jozef met kind van Artus I Quellinus, rustend op een console 
met votiefopschrift in marmer, daterend uit het midden van de 17de eeuw.61

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op enkele plaatsen komt de verf los van de houten altaaronderdelen. De broederschapslijsten zijn 
zeer stoffig. Op de muren zijn sporen van onderzoek naar afwerkingslagen en afbladderende verf. 
Het schilderwerk op de muren van de kapel is sterk vervuild.  Ook de verflaag van de gewelven is 
vervuild en lokaal ontbreken er enkele sterren. Het pleisterwerk van de muren is soms gebarsten 
en komt onderaan plaatselijk los van de muur waardoor het baksteenmetselwerk te zien is. De 
vloeren zijn vervuild en soms verkleurd. 

61 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004



78

Afb. 37. ‘De Annuciatie’ van Jan De Labaer, 1629 (16N)
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11. Venerabelkapel

Via het zuidelijk transept krijgt men toegang tot de Venerabelkapel, die twee traveeën breed en 
twee traveeën lang is. Het transept wordt opengemaakt door twee scheibogen waarlangs de ka-
pel kan betreden worden. De kapel ligt een trede hoger dan het transept.

Interieurafwerking

De kapel wordt bovenaan afgesloten door vier kruisribgewelven met hangende sluitstenen, waar-
van de gewelfvlakken net zoals de muren bepleisterd en geschilderd zijn. De gewelfvlakken zijn 
bovendien gedecoreerd door sterren. De scheibogen die grenzen aan het zuidelijk transept zijn 
van ijzeren trekkers voorzien. De zuilen in de kapel zijn wit geschilderd en de basementen grijs, 
met uitzondering van de kapitelen met koolbladmotieven. De bundelpijler, die grenst aan het 
noordelijk transept heeft twee afwerkingslagen: aan de zijde van het transept is de natuursteen 
zichtbaar, de halfzuilen aan de zijde van de kapel zijn geschilderd.

De vloeren bestaan uit grafstenen uit blauwe hardsteen en blauwe hardstenen platen afgeboord 
met tegels in witte marmer. In de vloer bevinden zich verwarmingsroosters. Het altaar in de 
noordoostelijke hoek van de kapel kan betreden worden via drie treden: een eerste trede, die 
loopt over de volledige breedte van het travee, bestaat uit witte marmeren tegels en kleine blau-
we hardsteen tegels in een schuin verband, de twee andere smallere treden bestaan uit blauwe 
hardsteen.

Aan de zuidelijke wand van de kapel zijn twee ramen. In het eerste travee is 18Z ‘Monstransraam 
met Norbert en Sint-Thomas van Aquino’ uit 1952 van Oscar Calders. Daarnaast in 17Z is ‘Paus 
Urbanus IV roept het feest Sacramentsdag uit’ van Jean-Baptiste Capronnier uit 1874. In de oos-
telijke wand is 16Z het raam van Juan Cachiopin en Magdalena de Lange met voorstelling van 
graaf Rudolf van Habsburg en Regulus van Kyburg, die hun paarden aan een priester en assistent 
geven, die het Heilige Sacrament dragen. Het raam dateert uit 1626 en werd vervaardigd door Jan 
de Labaer.62

In de zuidelijke wand van de kapel zijn twee deuren. Een grote uitgewerkte deur in een gestoelte 
geeft uit op het trouwkoor. Een kleinere onopvallende deur geeft uit op de traptoren en de sacris-
tie, die naast het trouwkoor ligt. 

De noordelijke helft van de kapel wordt afgesloten door de relatief hoge afsluiting van de koor-
omgang.

Interieuraankleding

Door de opbouw van de kapel in twee maal twee traveeën, kan de kapel de facto als twee delen 
gezien worden: een noordelijke helft met het altaar en een zuidelijke helft met de ramen en ge-
stoeltes.

De zuidelijke helft van de kapel heeft een kapelafsluiting met een centrale toegang. In beide zijden 
van de afsluiting is een heiligenbeeld op sokkel verwerkt. Aan de rechtse zijde staat Sint Thomas 
naar ontwerp van Jacobus Van Cuyck en uitgevoerd door Jan Baptist De Boeck en Jan Baptist 
Van Wint uit witmarmer, gedateerd 1861. Onder het beeld op de sokkel de gedenkplaat  van 
M.J. Rollier en C.C. Van Kerckhove. Links op de afsluiting staat het witmarmeren beeld van zelfde 
ontwerper Sint Andreas, uitgevoerd door Jan Baptist de Cuyper. Op de sokkel van het beeld is de 
gedenkplaat van C.H.F. Van der Borcht en M.I.J. Vernimmen te zien, uit 1840.

62 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.
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Afb. 38. raam van Juan Cachiopin en Magdalena de Lange met voorstelling van graaf Rudolf van Habsburg 
en Regulus van Kyburg van Jan de Labaer, 1626 (16Z) en ‘Paus Urbanus IV roept het feest Sacra-
mentsdag uit’ van Jean-Baptiste Capronnier, 1874 (17Z)
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In de zuidelijke helft van de kapel is onder het raam 18Z een biechtgestoelte met engelenhermen 
en attributen te zien tegen de wand, vervaardigd door Artus (II of I) Quellinus uit de tweede helft 
van de 17de eeuw, uit eikenhout. Rechts boven de biechtstoel, rechts van het raam, hangt het 
epitaaf toegeschreven aan Robrecht en Jan de Nole, voor Petrus Hellemans en Catharina Van 
Santvoort, uit marmer, gedateerd aan het einde van de 16de eew. Daaronder, net boven de deur 
die toegang geeft tot de toren, een medaillon reliëf van Willem Kerrickx ‘De dame vindt een toe-
vlucht bij Onze-Lieve-Vrouw met de rozenkrans’ uit terracotta, gedateerd 1687 als voorontwerp 
voor een later reliëf voor de Sint-Pauluskerk. Links boven de biechtstoel, links van het raam, het 
schilderij van de Vlaamse School ‘Christus aan het Kruis’ uit de 17de eeuw. Daaronder een bijho-
rend medaillon reliëf van Willem Kerrickx ‘Een dame overhandigt haar schuldbrief aan de duivel’. 
(Aan beide zijden van het raam zijn er normaal heiligenbeelden te zien, die echter recent werden 
weggehaald omdat ze momenteel in een te slechte staat verkeren.) Op de zuil daarnaast is een 
broederschapslijst te zien, die de vorm van de zuil mee volgt: de lijst is van het broederschap van 
Sint-Franciscus van Paula en dateert uit de 19de eeuw.

In het tweede geleding is een deur, die uitgeeft op het trouwkoor. Deze werd rijkelijk uitgewerkt 
door Artus I Quellinus in 1665-1667 met bovenaan een beeldengroep met een triomferende 
Christus. Rond de deur daarop aansluitend een kerkmeestersbank uit het einde van de 17de 
eeuw. Tegen de noordelijke wand hangen naast het raam twee schilderijen: rechts het werk van 
Cornelis van Dale ‘Abrahams ontmoeting met Melchisedek’ uit 1590, 1591, dat als rechterluik van 
het altaarstuk Het Laatste Avondmaal fungeerde; links van dezelfde meester ‘Mozes en Aäron’ 
dat het linkse luik van het altaarstuk was. Onder het raam 16Z hangen nog drie werken. Centraal 
hangt  ‘Heilige Familie met Johannes de Doper’ van Barend van Orley uit 1530-1540 met schen-
kingsopschrift en wapenschild. Rechts daarvan hangt het werk ‘Onze-lieve-Vrouw met kind’ van 
Jan Metsijs uit 1564 met wapenschild en schenkingsopschrift. Aan de linkerzijde is het werk ‘Boe-
tende Petrus’ uit de 17de eeuw te zien, van de hand van Christian Van Donc, met wapenschild en 
schenkingsopschrift. 

De noordelijke helft van de kapel kent geen kapelafsluiting. Tegen de zuilen staan wel twee vrij-
staande heiligenbeelden op sokkel, in dezelfde stijl als de heiligenbeelden in de kapelafsluiting van 
de zuidelijke helft. Aan de linkerzijde, tegen de middelste zuil, staat het beeld van Sint-Jacobus de 
Mindere naar ontwerp van Van Cuyck en uitgevoerd door Jan Baptist de Cuyper. Op de sokkel is 
er een gedenkplaat voorzien voor S.C.J. De Vos de Hamme en J.J.A. de Baillet, gemaakt in marmer 
in 1847. Aan de rechterzijde het beeld naar ontwerp van Van Cuyck, Sint- Mattheus, uitgevoerd 
door Jan Baptist de Boeck en Jan Baptist Van Wint. Op de sokkel een gedenkplaat voor M. Joos-
tens uit wit marmer, gedateerd 1861. In de eerste geleding van deze noordelijke helft van de kapel 
staan kerkstoelen opgesteld. In het tweede geleding zien we het Sacramentsaltaar van Petrus I 
en II Verbrugghen en door Lodewijk Willemssens, uit 1678, uitgevoerd in marmer. Centraal is 
een altaarstuk ‘Het Laatste Avondmaal’ te zien van Cornelis van Dale, daarnaast beeldnissen met 
beelden van de Heilige Petrus en de Heilige Paulus, met bovenaan een gebroken fronton. Het 
altaar wordt afgesloten van de rest van de kapel door een afsluiting die aan de zuidelijke zijde en 
voor het altaar wordt opgesteld. Op de zuilen voor de kapel hangen twee heiligenbeelden. Links 
van het altaar hangt het epitaaf van Carolus Blondel met het beeld van Christus Heilig Hart, uit 
marmer, gedateerd 1880 en vervaardigd door Jan Frans Deckers. Op de zuil aan de rechterkant 
van het altaar hangt het beeld van Sint-Antonius van Padua uit marmer, uit 1890. Deze rust op 
een epitaaf voor Leo de Burbure, opnieuw gemaakt door Jan Frans Deckers.  Achteraan, tegen de 
zuil die grenst aan het zuidelijk transept, hangt het epitaaf van Franciscus Domis de Semerpont 
(1641), toegeschreven aan het atelier van Andries Colijns.63

63 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
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Afb. 39. epitaaf van Carolus Blondel met het beeld van Christus Heilig Hart vervaardigd door Jan Frans 
Deckers, 1880
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ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op de muren en gewelven zijn er sporen van kleurenonderzoek en bladdert de verf af. Het schil-
derwerk op de muren van de kapel is sterk vervuild. Ook de verflaag van de gewelven is vervuild 
en lokaal ontbreken er enkele sterren. De vloeren zijn vervuild en soms verkleurd. In de muren 
zitten gaten: sporen van vroegere kabels die over de muren heen liepen en die later werden 
verwijderd en/of in de muren werden ingewerkt. De naden van de houten onderdelen van de 
biechtstoel komen los.

gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004
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Afb. 40. viering
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12. Viering

De viering sluit aan op het hoogkoor, het noordelijk en zuidelijk transept en de middenbeuk. 

Interieurafwerking en interieuraankleding

Vier bundelpijlers, die niet werden voorzien van een afwerkingslaag en waarbij de natuursteen 
zichtbaar is, begrenzen de viering. Bovenaan wordt deze afgesloten door een stergewelf waarvan 
de gewelfvlakken bepleisterd en beschilderd zijn, en voorzien zijn van sterren. De vloer bestaat uit 
grafstenen in blauwe hardsteen en boorden met witte marmeren tegels. Echter, de viering wordt 
duidelijk afgebakend van de rest van de kerk met een rood tapijt dat over bijna de hele opper-
vlakte van de viering ligt. Voor het koordoksaal staat het dienstaltaar opgesteld. Door een trede, 
bekleed met donkerrood tapijt, te nemen komt men op het niveau van de lezenaar en zijaltaren, 
nog twee treden leiden naar het niveau waarop het dienstaltaar staat opgesteld en op een laatste 
klein niveau staan de sedilia opgesteld.

De oostelijke zijde van de viering wordt begrensd door het koordoksaal van Sebastiaan De Neve 
met veelkleurig marmer uit 1669. Bovenaan wordt het doksaal bekroond met het marmeren kruis-
beeld van Jan Baptist De Boeck en Jan Baptist Van Wint uit 1855. Het linkse zijaltaar van de Heilige 
Doodstrijd heeft een altaardoek uit 1670 van Jan Erasmus Quellinus ‘Voorspraak van Onze-Lieve-
Vrouw Middelares bij Christus voor een Goede Dood’. Aan de linkerzijde van het altaar staat nog 
een credenstafel opgesteld. Bij het rechtse altaar voor de Heilige Jozef is ‘Tenhemelopneming van 
Maria’ uit 1671 van Theodoor Boeyermans te zien als altaarstuk. Centraal gaf een opening in het 
doksaal uit op het hoogkoor, maar vandaag is hier een plexi wand. Rondom de treden, waarop het 
altaar gesitueerd is, staan kerkstoelen, sedilia en bidbanken opgesteld. 

Tegen zuidwestelijke bundelpijler hangt een beeld van Sint-Paulus van Andries Colyns De Nole met 
een gedenkplaat van schenker Cornelis Van Lantschot, uit marmer en albast, gedateerd 1639.64

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Het pleisterwerk van de gewelven komt plaatselijk los waardoor het bakstenen metselwerk te zien 
is.

64 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004
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Afb. 41. noordportaal naar Sint-Jacobsmarkt

Afb. 42. kleiner portaal
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13. Noordportaal en brandtoren

Het noordportaal en de brandtoren zijn bereikbaar via de Sint-Jacobsmarkt of het noordelijke 
transept.

Interieurafwerking en interieuraankleding

De rondboogdeur aan de Sint-Jacobsmarkt bestaat uit een houten bovengedeelte en een dubbele 
deur. De deur geeft uit op het noordportaal met een vierledig tongewelf. Het gewelf is net zoals 
de muren bepleisterd en wit geschilderd. Onderaan de muren is er een plint voorzien uit blauwe 
hardsteen. De vloer bestaat uit tegels van blauwe hardsteen. 

In het portaal leidt een rondboogdeur naar een kleiner portaal. De deur bestaat opnieuw uit een 
houten bovendeel en daaronder een dubbele deur. Opmerkelijk is dat deze deur niet centraal in 
het tongewelf gesitueerd is. Deze dubbele deur zit wel in de as van het transept, de recentere 
gang met tongewelf volgt de aanpalende bebouwing. Een oude omlijsting rond de deur toont aan 
dat het gaat om oudere bouwsporen. De lijst is onder andere versierd met een groteskenreliëf en 
met het wapen van Erard de la Marck, prinsbisschop van Luik en dateert aldus van vóór 1538. Mo-
gelijk is dit uitgewerkt in marbre de Theux(?). De uitgewerkte gotische bundelpijlers in de lijst zijn 
vervaardigd in zandsteen en zouden kunnen teruggaan tot het eerste kwart van de 16de eeuw. 
Het parement naast de deur springt uit. Hier is tevens een beeld te zien op een gepolychromeerde 
steen, achter twee hekkens, van Christus op de Koude Steen uit de eerste helft van de 16de eeuw.  
Op de rand van de steen is een wapen op de keellijst te zien.65

Vanuit het noordportaal betreedt men via een eenvoudige houten deur de brandtoren die in de 
jaren ’80 gebouwd werd ter verbetering van de brandveiligheid. Ook in het sas voor de brandto-
ren zijn delen van de oude deuromlijsting, die in het noordportaal te zien is, terug te vinden. Ook 
hier gaat het om een versiering, mogelijk in marbre de Theux, die zou dateren van vóór 1538. In 
het sas is verder het natuurstenen parament van de vroegere buitenmuren van de kerk te zien, 
het onderste deel springt hier ook uit. De muur boven de deur toont recenter baksteenmetsel-
werk. Verder kent de ruimte een houten plafond met luik, nieuw baksteenmetselwerk, een nieu-
we vloer, leidingen en drie trappen die leiden naar de ruimte met de traptoren. De betonnen trap-
toren loopt langs de oude natuurstenen muur en wordt afgezet door nieuwe bakstenen muren 
met kleine ramen. Er zijn verschillende tussenverdiepingen in beton voorzien waar telkens kisten 
of dekens worden opgeslagen. De  bovenste verdieping heeft een klein raam en een halfrond 
kegeldak dat verder loopt in een schuin dak, met houten spanten. De leidingen en voorzieningen 
lopen tot het hoogste niveau van de toren.

Het kleiner portaal ligt achter het noorderportaal en geeft uit in het noordelijk transept. In deze 
ruimte zit centraal opnieuw een hoge houten rondboogdeur met dubbele deur en bovenaan twee 
bovenlichten. Aan de zijkanten van de portaalruimte zitten twee kleine houten deuren die even-
eens uitgeven in het transept. De vloer bestaat uit blauwe hardstenen tegels. Tegen de muren 
werd een plint in blauwe hardsteen gezet. De muren en plafond zijn gewit en van nieuwe verlich-
ting voorzien.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

In het noordportaal en het kleiner portaal is het pleisterwerk op verschillende plaatsen gebarsten 
en vervuild. Het schilderwerk bladdert hier en daar af. In het kleiner portaal is dit vermoedelijk te 
wijten aan vochtproblematiek: er zijn nog sporen van injecties te zien in de plint tegen de muur. 

65 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004
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Afb. 43. fragment oude deuromlijsting, sas brandtoren
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Het Jezusbeeld achter het hek en de steen waarop het rust zijn zwaar vervuild. Ook de vloer is 
zeer vervuild en beschadigd. De plinten tegen de muren vertonen verkleuringen. Op sommige 
plaatsen zijn sporen van herstellingen aan de muren te zien.
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Afb. 44. noordelijk transept
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14. Noordelijk transept

Vanuit de kooromgang, de Onze-Lieve-Vrouwkapel, het noordelijk portaal, de viering, het stoelen-
huis of de noordelijke zijbeuk komt men in het noordelijk transept.

Interieurafwerking

De muren van het noordelijk transept hebben een tweeledige opbouw. De noordelijke muur heeft 
bovenaan een glasraam en onderaan het kleiner portaal. De oostelijke wand wordt onderaan 
geopend door spitsbogen, die uitgeven op de Onze-Lieve-Vrouwkapel en kooromgang. Bovenaan 
zitten er, boven een triforium, spitsvormige glas-in-loodramen. De westelijke wand in de eerste 
traveeën onderaan niet geopend maar heeft wel een toegangsdeur naar het stoelenhuis en een 
klein deurtje naar de kelder en traptoren, die naar de zolders van de hoge beuken  gaat. De derde 
travee in de westwand is geopend voor de noordelijke zijbeuk. Bovenaan wordt de westelijke ge-
vel na een triforium geopend door ramen. 

Het transept wordt bovenaan afgesloten door drie kruisribgewelven, die bepleisterd en geschil-
derd werden. De muren zijn eveneens van bepleistering en verf voorzien. De zuilen aan de oos-
telijke zijde en de bundelpijlers, die grenzen aan de viering hebben geen afwerkingslagen, de 
andere wel.

Boven de deur, in de noordelijke wand, is het raam 8N ‘Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart’ van Oscar 
Calders uit 1953. In de oostelijke muur zijn in de tweede en derde travee eveneens twee spits-
boogvormige ramen: 6N ‘Onze-Lieve-Vrouw en kind’ van Hendrik Vander Stock en Lucretia Men-
nes uit 1621, gemaakt in Antwerpen, en 7N ‘Kruisiging, Onze-Lieve-Vrouw, Johannes en Maria 
Magdalena’ van  J. Van Peborch and Barbara Gillis van Jan De Loose uit 1640. Andere glas-in-lood 
ramen in het noordelijk transept bestaan uit wit glas, dat in geometrische motieven werd gelegd.66

De vloer in het transept bestaat uit blauwe hardstenen platen, afgewisseld met boorden van witte 
marmeren tegels uit verschillende formaten. Er zijn ook verwarmingsroosters aanwezig.

Interieuraankleding

Het noordelijk transept geeft uit op het kleiner portaal dat leidt naar het noordportaal. De centra-
le dubbele deur van het portaal is eenvoudig van opbouw en kent bovenaan twee klare bovenlich-
ten. De dubbele deur van het portaal wordt geflankeerd door twee zuilen met imitatiemarmer-
schildering. Bovenaan is er een kroonlijst en daarop een klein balkon. De kroonlijst loopt door op 
de noordelijke muur van het transept. De kleinere houten deuren aan de zijkanten van het portaal 
zijn eveneens eenvoudig. Het portaal wordt aan beide zijden geflankeerd door een nis met stenen 
beelden van de Heilige Ambrosius en Hiëronymus van Jan Frans Van Geel uit 1824. De constructie 
rond de beelden is opgetrokken in hout en volledig geschilderd. Boven het portaal en onder het 
raam in de noordgevel hangt het drieluik van:

 - Gerard Honthorst, ‘Boodschap van de engel Gabriél aan Mana’, 1658, zijluik links van een 
later samengesteld drieluik met centraal ‘Jezus ondervraagt de schriftgeleerden’ door Robert 
Van Audenaerd 

 - Robert Van Audenaerd, ‘Jezus ondervraagt de schriftgeleerden’, circa 1700, middenluik van 
een later samengesteld drieluik

 - Gerard Seghers, ‘Aanbidding van de Wijzen’, tweede kwart van de 17de eeuw, zijluik rechts 
van een later samengesteld drieluik met centraal ‘Jezus ondervraagt de schriftgeleerden’ 
door Robert Van Audenaerd

66 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.
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Afb. 45. kruisribgewelven noordelijk transept

Afb. 46. westzijde noordelijk transept
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De oostelijke wand geeft via een trede toegang tot de Onze-Lieve-Vrouwkapel en de kooromgang. 
De afsluitingen en beelden die deze toegang sieren, werden reeds uitvoerig beschreven in 2. Koor-
omgang en 10. Onze-Lieve-Vrouwkapel. Tegen de oostelijke wand staat een vaandel opgesteld. 

Tegen de eerste travee van de westelijke wand hangt een houten broederschapslijst van de Broe-
derschap van de Bedrukte Moeder Gods Maria, met onderaan een gedecoreerde tekstcartouche. 
Onder de lijst hangt een wijwatervat. Daarnaast is de kleine dubbele korfboogdeur die toegang 
heeft tot het stoelenhuis. De deuren bestaan uit drie panelen en zijn aan de randen voorzien van 
nagels. Boven deze deur hangt het werk ‘Hemelvaart van Maria’ uit de 17de eeuw toegeschre-
ven aan Pieter I Thys en Philips Fruytiers. Dit werk maakt deel uit van het epitaaf voor de familie 
Muntsaert. 

In de tweede travee van de westwand zijn boven elkaar twee smalle openingen te zien in de muur, 
afgezet met glas. Voor een van de openingen werd een broederschapslijst van de Broederschap 
der Gelovige Zielen opgehangen. Links daarvan hangt het schilderij ‘Aanbidding van de herders’ 
van Jan Erasmus Quellinus uit het laatste kwart van de 17de eeuw met daarboven ‘Hemelvaart 
van Christus’ van Edward Dujardin uit 1865, met een gedenkplaat met herinneringsinscriptie. 
Naast de schilderijen hangt het epitaaf toegeschreven aan  Andries Colyns de Nole voor Johannes 
Ferreulx (1620), met centraal het beeld van Sint-Johannes Evangelist in een nis; op een cartouche 
staat het geschilderde portret van de overledene. Onder het epitaaf hangt nog een klein schilderij 
‘Aanbidding van de Wijzen’ uit de 17de eeuw.

De ruimte van de derde travee hangt tegen de meest westelijke bundelpijler het epitaaf van Cor-
nelis Schut ‘Bewening van Christus’ uit ca. 1647. Hierbij is een ook een portret van Adrianus Van 
Ginderdeuren uit koper van dezelfde periode. Het beeldhouwwerk in mamer werd vervaardigd 
door Sebastiaan de Neve. In de derde travee staan, in het verlengde van de viering, kerkstoelen 
opgesteld.67

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Het pleisterwerk van de muren en gewelfvlakken brokkelt op verschillende plaatsen af waardoor 
het baksteenmetselwerk te zien is. Hoewel er op sommige plaatsen, zoals rond het epitaaf met 
het beeld van Johannes Evangelist onderzoek naar afwerkingslagen gebeurde, is de verflaag op 
de muren en vooral gewelven vaak nauwelijks nog te zien. Op enkele plaatsen zijn ook sporen van 
herstellingen te zien. Ook de polychromie op het kleine portaal vertoont veel lacunes. De balus-
trades van de triforia zijn in slechte staat: op sommige plaatsen komt natuursteen los. 

67 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 47. zuidelijk transept
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15. Zuidelijk transept

Vanuit de kooromgang, de Venerabelkapel, de toegang vanuit de Lange Nieuwstraat, de doorgang 
nar de kerkmeesterskamer, de viering of de zuidelijke zijbeuk komt men in het zuidelijk transept.

Interieurafwerking

De muren van het zuidelijk transept hebben een tweeledige opbouw. In de noordelijke muur is 
bovenaan een glasraam en onderaan het kleiner portaal. De oostelijke wand wordt onderaan geo-
pend door spitsbogen die uitgeven op de Venerabelkapel en kooromgang. Bovenaan zijn er, boven 
het triforium, spitsvormige glas-in-loodramen. De westelijke wand is in de eerste traveeën onder-
aan niet open maar heeft wel een toegangsdeur naar de doorgang naar de kerkmeesterskamer. 

Het transept wordt bovenaan afgesloten door drie kruisribgewelven, die bepleisterd en geschil-
derd zijn. De muren zijn eveneens van bepleistering en verf voorzien. De zuilen aan de oostelijke 
zijde en de bundelpijlers, die grenzen aan de viering, kennen geen afwerkingslagen, de andere 
wel.

Boven de deur, in de zuidelijke wand, is het raam 7Z ‘Nederdaling van de Heilige Geest’ van Oscar 
Calders uit 1953. In de oostelijke muur nog een belangrijk raam: 6Z, De maagd Maria met Sint-Hi-
eronymus en Sint-Notburga, uit ca. 1600, vervaardigd in Antwerpen. Andere glas-in-lood ramen 
in het zuidelijk transept bestaan uit paars, groen en wit glas, dat in geometrische motieven werd 
gelegd.68

De vloer in het transept bestaat uit blauwe hardstenen platen, afgewisseld met boorden van witte 
marmeren tegels uit verschillende formaten. Er zijn ook verwarmingsroosters aanwezig.

Interieuraankleding

Het zuidelijk transept geeft via een  glazen tochtwand uit de vorige eeuw uit op het kleiner por-
taal, dat leidt naar de zijingang van de Lange Nieuwstraat. Aan de linkerzijde van het portaal zit 
een houten deur met achthoekig modern glas. Via deze deur komt men in het kleiner portaal met 
de nog zware houten centrale poort, die uitgeeft op de zijingang. Bij het bovenste deel van de 
poort is nog het houten raster te zien; de twee deuren worden toegehouden met een diagonale 
houten balk. Het onderste deel van de poort heeft twee kleinere deuren, die aan de binnenzijde 
voorzien zijn van ijzeren platen.

De centrale dubbele deur van het portaal in de zuidelijke wand is eenvoudig van opbouw en heeft 
bovenaan twee klare bovenlichten. De dubbele deur van het portaal wordt geflankeerd door twee 
zuilen met imitatiemarmerschildering. Bovenaan is er een kroonlijst en daarop een klein balkon. 
De kroonlijst loopt door op de zuidelijke muur van het transept. Het portaal wordt aan beide zij-
den geflankeerd door een nis met stenen beelden van de Heilige Augustinus en de Heilige Grego-
nus van Jan Baptist I Van Hool uit 1824. De constructie rond de beelden is opgetrokken in hout en 
volledig geschilderd. Boven het portaal en onder het raam in de zuidgevel hangt het drieluik van:

 - Robert Van Audenaerd, ‘Jezus verdrijft de kooplieden uit de tempel’, uit ca. 1700, centraal
 - Gaspard De Craeyer, ‘De Heilige Drievuldigheid verschijnt aan Sint-Lutgardis’, (linkse luik) en 

‘De Verrezen Christus kroont St.-Franca’ (rechtse luik) uit het midden van de  17de eeuw

De oostelijke wand geeft via een trede toegang tot de Venerabelkapel en de kooromgang. De 
afsluitingen en beelden, die deze toegang sieren werden reeds uitvoerig beschreven in 2. Koor-

68 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.
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Afb. 48. oostzijde zuidelijk transept

Afb. 49. westzijde zuidelijk transept
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omgang en 11. Venerabelkapel. Op de tweede pijler aan de oostelijke wand is een epitaaf te zien 
van Willem Ignatius Kerricx met Sint-Johannes de Doper, voor L. Anthoine, LT. Martens en zoon J.B. 
Anthoine uit 1736. Op de derde pijler is Sint-Johannes Evangelist te zien van Willem Kerricx met 
een gedenkplaat van de schenker J.B. Anthoine met omlijstend beeldhouwwerk uit 1670. Verder 
wordt er nog een vaandel opgesteld tegen de oostelijke wand. 

Tegen de eerste travee van de westelijke wand hangt een houten broederschapslijst van de Broe-
derschap van de Heilige Drievuldigheid, toegeschreven aan Willem Kerricx . De lijst heeft boven-
aan ook een aan Peter Thijs toegeschreven schilderij ‘Heilige Drievuldigheid tot vrijkoping der 
slaven’. Onder de lijst hangt een wijwatervat.

Op de grens van de eerste naar de tweede travee hangt tegen de westwand, naast de rondboog-
deur, die uitgeeft op de doorgang naar de kerkmeesterskamer, een epitaaf van Ferdinand Hehnan 
(1617) en Catharina Van der Veken, toegeschreven aan Jan en Robert de Nole. Boven de rond-
boogdeur is een epitaaf ingewerkt als reliëf in de muur. Het gaat om een epitaaf voor Carolus Le 
Candele van Michiel Van der Voort, ‘Kruisoprichting’ uit Bentheimer en Rijsselse steen in 1720. 
Daarnaast hangt de broederschapslijst van de Broederschap der Veertiendaagse Berechting, ge-
maakt door Jan Claudius De Cock, uit het derde kwart van de 18de eeuw.69

In de ruimte van de derde travee hangt tegen de meest westelijke bundelpijler een monument 
voor de gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Er zijn sporen te zien van onderzoek naar afwerkingslagen, maar er zijn ook sporen van vroegere 
kabels die over de muren heen liepen en die later werden verwijderd en/of in de muren werden 
ingewerkt. Het pleisterwerk van de muren en gewelfvlakken brokkelt op verschillende plaatsen 
af waardoor het baksteenmetselwerk te zien is. In de gewelfvlakken ontbreken ook sterren. De 
verflaag op de muren en vooral gewelven is vaak nauwelijks nog te zien. Op enkele plaatsen zijn 
ook sporen van herstellingen te zien. Op het portaal zijn lacunes te zien in de polychromie. De 
epitafen, broederschapslijsten en het reliëf, dat in de muur zit verwerkt, zijn stoffig en vuil. De 
balustrades van de triforia zijn in slechte staat: op sommige plaatsen komen natuurstenen los.

69 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 50. zijingang Lange Nieuwstraat
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16. Zijingang Lange Nieuwstraat

De Lange Nieuwstraat geeft via een gang uit op het zuidelijk transept. 

Een grote smeedijzeren toegangspoort met tralies wordt geflankeerd door twee penanten. Op 
deze penanten staan vuurkorven. De penanten staan op de hoek tussen de ovaalvormige ommu-
ring aan de straatkant en de gang. Op de ovaalvormige ommuring staat aan elke zijde ook een 
vuurkorf.

De ruimte voor de ingang van de kerk wordt afgebakend door een cirkelvormige ommuring, be-
staande uit bepleisterd baksteenmetselwerk. Ook hier zijn de verschillende penanten bekroond 
met vuurkorven. De ommuring grenst enerzijds aan de koer achter de vergaderzaal en de tuin van 
de pastorij. Anderzijds aan de westelijke zijde van de sacristie achter het trouwkoor. Vanuit deze 
hoek loopt er verder een gang langs de zuidelijke zijde van het trouwkoor en de sacristie.

De hoge dubbele houten poort geeft toegang tot het zuidelijk transept van de kerk. De poort 
zit een in rondboogvormige lijst die bestaat uit een onderste en bovenste deel. Onderaan zit de 
poort, in het bovenste deel hangt een beeld van Jezus aan het kruis.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vuurkorven op de ommuring zijn reeds verdwenen, gebroken of worden momenteel gestut. 
De ommuring lijkt in goede staat, hoewel er plantengroei is van de naburige tuinen. De kasseivloer 
toont lokaal verzakkingen. De gevel van het zuidelijk transept toont dat de natuursteen vervuild is 
en in slechte staat is: naast de poort pulvert de steen uit elkaar.

Afb. 51. zijingang Lange Nieuwstraat, doorgang naast trouwkoor
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Afb. 52. middenbeuk, zicht op hoofdportaal



101Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen

17. Middenbeuk

Interieurafwerking

De muren van de middenbeuk hebben een tweeledige opbouw: bovenaan spitsvormige 
glas-in-loodramen glasraam en onderaan geopend door spitsbogen, daartussen een triforium. De 
glas-in-loodramen zijn telkens ingevuld met wit en groen glas, in geometrische motieven. 

De middenbeuk wordt bovenaan afgesloten door kruisribgewelven, die bepleisterd en geschil-
derd zijn. De muren tussen de scheibogen en de ramen zijn eveneens van bepleistering en verf 
voorzien. De kolommen kennen geen afwerkingslagen. Tussen de scheibogen, aan de grens met 
de zijbeuken, zijn er ijzeren trekkers geplaatst. 

De vloer in het transept bestaat uit blauwe hardstenen platen, afgewisseld met boorden van witte 
marmeren tegels uit verschillende formaten. Er zijn ook verwarmingsroosters aanwezig.

Achteraan geeft de middenbeuk uit op het hoogportaal met twee dubbele deuren. 

Interieuraankleding

Tegen de bundelpijlers nabij het transept hangen epitafen met de beelden van Petrus en Paulus. 
Het beeld van Petrus aan de noordelijke bundelpijler werd uit marmer vervaardigd door Pieter II 
Verbrugghen voor Melchior De Haze in 1660. Het beeld van Sint-Paulus werd gemaakt door An-
dries de Nole in 1639 voor het epitaaf van Cornelis van Lantschot. 

Aan dezelfde pijlers hangen tevens reliëfs met lijstwerk, gericht naar de westwand van de kerk. 
Aan de noordelijke bundelpijler hangt ‘Heilig Hart van Christus’ uit marmer, gemaakt in 1931 door 
Frans De Roeck voor de schenkers baron en barones Van de Put. Aan de zuidelijke bundelpijler 
hangt de ‘Heilige Drievuldigheid’ en ‘Engel met geboeide slaven’ uit 1653, gemaakt door Artus II 
Quellinus.

Tussen de tweede en derde travee is tegen een kolom de preekstoel van Lodewijk Willemssens en 
Octavi Herri opgesteld. Op de kuip zijn medaillons te zien met Christus, Sint-Jacob de Meerdere 
en Sint-Guido van Anderlecht(?). De preekstoel dateert van 1673-1675.

Aan de noordzijde hangt, gericht naar het westen, tegen de laatste kolom het schilderij ‘Uitdelen 
van aalmoezen, met chronogram’ uit 1708 dat de vorm van de zuil volgt. Op de bundelpijler daar-
achter hangt, gericht naar het midden ‘Broeders van de Orde van de Heilige Drievuldigheid kopen 
christenslaven’ uit 1709, van Jacob Ignatius de Roore, dat eveneens de vorm van de zuil volgt.70

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Het pleisterwerk van de muren en gewelfvlakken brokkelt op verschillende plaatsen af waardoor 
het baksteenmetselwerk te zien is. In de gewelfvlakken ontbreken sterren. De verflaag op de mu-
ren en vooral op de gewelven is vaak nauwelijks nog te zien. Op enkele plaatsen zijn ook sporen 
van herstellingen. Op de kolommen zijn verkleuringen te zien. De balustrades van de triforia zijn 
in slechte staat: op sommige plaatsen komt natuursteen los.

70 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 53. zijbeuk noord
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18. Zijbeuk noord

Vanuit de middenbeuk, het noordelijk transept, de noordelijke zijkapellen of het uurwerkmuseum 
komt men in de zijbeuk.

Interieurafwerking

Aan de zijde van de middenbeuk wordt de noordelijke zijbeuk opengemaakt door scheibogen. Aan 
de noordelijke zijde is de zijbeuk open naar de kapellen via spitboogvormige scheibogen. Bij de 
kapitelen van de middenbeuk is de natuursteen zichtbaar. Enkel bij de steunbeer van de achterste 
bundelpijler is er bovenaan bepleistering en is het natuurstenen parement onderaan zichtbaar. 
De pijlers van de kapellen zijn voorzien van afwerkingslagen met bepleistering en een verflaag. 
Bovenaan wordt de zijbeuk afgesloten met kruisribgewelven voorzien van hangende sluitstenen 
en sterren. De gewelfvlakken zijn bepleisterd en geschilderd.

De vloer in het transept bestaat uit blauwe hardstenen grafzerken, blauwe hardstenen platen, 
afgewisseld met boorden van witte marmeren tegels uit verschillende formaten. Er zijn verwar-
mingsroosters aanwezig.

Achteraan geeft de noordelijke zijbeuk uit op het uurwerkmuseum. 

Interieuraankleding

Aan een zuil bij de kapel van het Heilig Kruis hangt het beeld ‘Ecce Homo’ op sokkel, uit 1661, van 
Mattheus Van Beveren. Op een zuil bij de kapel van Sint-Hubertus hangt het beeld van Sint-Jo-
hannes Nepomucenus op console met relieknis. Het beeld dateert uit 1740 en is van de hand van 
Laurent Gillis. Ter hoogte van de Driekoningenkapel staat een beeld van de Heilige Theresia op 
een losse sokkel onder een baldakijn. Achteraan op de steunbeer van de bundelpijler hangt het 
beeld van de Verrijzenis van Christus uit de 16de eeuw, met verlichtingsarmatuur, tegen een wand 
met blootgelegde schildering. Op dezelfde steunbeer, richting de kapel van de Heilige Gertrude, 
hangt het werk ‘De Heilige Helena’ van Jan Boeckhorst dat dateert van vóór 1668. 

Achteraan, naast de deur, die toegang geeft tot het uurwerkmuseum, hangt de broederschapslijst 
van de Heilige Rochus,  uit het midden van de 18de eeuw die vernieuwd werd in 1832. De lijst 
hangt tegen een muur, die in het verlengde ligt van het hoofdportaal. De kroonlijst van het portaal 
loopt verder door boven de rondboogdeur met bovenlicht van het museum. Boven de lijst zit een 
half spitboograam met uitgewerkt maaswerk, ingevuld met wit glas-in-lood in geometrische mo-
tieven. De deur van het museum wordt geflankeerd door marmeren zuilen.71

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Het pleisterwerk van de muren en gewelfvlakken brokkelt op verschillende plaatsen af waardoor 
het baksteenmetselwerk te zien is. In de gewelfvlakken ontbreken sterren. De verflaag op de ge-
welven is vaak nauwelijks nog te zien. Plaatselijk zijn sporen van herstellingen te zien. De westelij-
ke wand die in het verlengde van het hoofdportaal loopt en waarop de broederschapslijst hangt, 
vertoont lacunes in het schilderwerk. In de linkse marmeren zuil die de toegang naar het uur-
werkmuseum flankeert, ontbreekt een stuk marmer. Op de kolommen zijn verkleuringen te zien. 

71 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.



104

Afb. 54. zijbeuk zuid
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19. Zijbeuk zuid

Vanuit de middenbeuk, het zuidelijke transept, de zuidelijke zijkapellen of de doopkapel komt 
men in de zijbeuk.

Interieurafwerking

Aan de zijde van de middenbeuk wordt de zuidelijke zijbeuk opengemaakt door scheibogen. Aan 
de zuidelijke zijde is de zijbeuk open naar de kapellen via spitboogvormige scheibogen. Bij de 
kapitelen van de middenbeuk is de natuursteen zichtbaar. Aan de steunbeer van de achterste 
bundelpijler is er bovenaan bepleistering en is onderaan het natuurstenen parement zichtbaar. 
De pijlers van de kapellen zijn voorzien van afwerkingslagen met bepleistering en een verflaag. 
Bovenaan wordt de zijbeuk afgesloten met kruisribgewelven voorzien van hangende sluitstenen 
en sterren. De gewelfvlakken zijn bepleisterd en geschilderd.

De vloer in het transept bestaat uit blauwe hardstenen grafzerken, blauwe hardstenen platen, 
afgewisseld met boorden van witte marmeren tegels uit verschillende formaten. Er zijn ook ver-
warmingsroosters.

Interieuraankleding

Aan een zuil bij de kapel van Sint-Jan-Baptiste hangt het beeld ‘Sint-Donatus van Munstereifel’, Jan 
Baptist I Van Hool, uit 1831 door Jozef Gillis op een relieknis met console. De marmeren putti op 
de steen dateren uit 1760. Voor de kapel van Sint-Rochus staan de beelden van de Heilige Barbara 
en Heilige Severis los opgesteld op een sokkel. Achteraan op de steunbeer van de bundelpijler 
hangt het epitaaf van Hendrik I Van Balen (1632) en Margaretha Briers (1638) met centraal het 
doek ‘De Verrijzenis van Christus’ door Hendrik Van Balen. Het epitaaf werd mogelijk vervaardigd 
door Andries of Robert Colyns de Nole. De bekroning bestaat uit portretbustes van Hendrik I Van 
Balen en Margaretha. Op dezelfde steunbeer, richting de Presentatiekapel hangt het schilderij 
met gedenkplaat toegeschreven aan Gaspard De Craeyer met Sint-Norbertus op koper. De plaat 
herinnert aan J. Moermans en M. Van Boven. Boven het schilderij hangt een stenen epitaaf van 
Macarius Simeono, met tekstplaat gevat in cartouche uit 1865. Aan de achterzijde van de bundel-
pijler, rechtover de muur tussen de doopkapel en het hoofdportaal, hangt de broederschapslijst 
van het broederschap van de Heilige Donatus uit de eerste helft van de 19de eeuw met een buste 
van de Heilige Donatus. Op de muur tussen hoofdportaal en de doopkapel staat een Calvarie 
opgesteld bestaande uit witgeschilderde Christus aan het kruis uit de tweede helft 16de eeuw, 
geflankeerd door witgeschilderde beelden van Maria en Johannes de Evangelist door Jozef Geefs 
uit 1845-1846.72

De muur met de Calvarie ligt in het verlengde van het hoofdportaal. De kroonlijst van het portaal 
loopt verder door tot boven de rondboogdeur met bovenlicht van de doopkapel. Boven de lijst zit 
een half spitboograam met uitgewerkt maaswerk, ingevuld met wit glas-in-lood in geometrische 
motieven. De deur van de doopkapel wordt geflankeerd door zuilen.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Het pleisterwerk van de muren en gewelfvlakken brokkelt op verschillende plaatsen af waardoor 
het baksteenmetselwerk te zien is. In de gewelfvlakken ontbreken sterren. De verflaag op gewel-
ven is vaak nauwelijks nog te zien. Plaatselijk zijn sporen van herstellingen. De westelijke wand die 
in het verlengde van het hoofdportaal loopt en waartegen de Calvarie staat, vertoont lacunes in het 
schilderwerk. Onderaan deze muur is er stootschade. Op de kolommen zijn verkleuringen te zien. 

72 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 55. altaar kapel van het Heilig Kruis
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20. Kapel van het Heilig Kruis

Via een scheiboog in de noordelijke zijbeuk komt men in de kapel van het Heilig Kruis.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt gekenmerkt met een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een han-
gende sluitsteen. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel zit 
een kleiner spitboograam, dat minder diep doorloopt dan de ramen in de andere kapellen, 18N 
ingevuld in 1875 met ‘Toewijding Onze-Lieve-Vrouw’ van Jean-Baptiste Capronnier uit 1875.73 De 
gewelfvlakken zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op verschillende 
plaatsen zijn er sporen van onderzoek naar afwerkingslagen op de muren en zuilen. De vloer be-
staat uit wit geaderde marmeren tegels, afgeboord met blauwe hardstenen tegels. Twee treden, 
die over de volledige breedte van de kapel lopen, en een smallere trede in blauwe hardstenen 
geven uit op het altaar, waarvoor een houten plankenvloer ligt.

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is  onder andere opge-
bouwd uit een register met marmeren balusters en kroonlijst en dateert uit het midden van de 
17de eeuw. De afsluiting is iets hoger dan de andere afsluitingen van de noordelijke zijkapellen.

Het altaar van het Heilig Kruis uit 1665  wordt toegeschreven aan het atelier van Andries  Colijns 
De Nole met predella met een reliëf van passiewerktuigen, geflankeerd door portretbustes van 
Maria en Johannes de Evangelist. De bekroning van het altaar bestaat uit gebroken fronton. Het 
altaarschilderij op paneel is van Wenceslas Cobergher ‘De Aanbidding van het Heilig Kruis’ uit 
1605. Rechts van het altaar hangt tegen de zuil een klein sacristieklokje. 

Centraal onder het raam in de noordelijke wand staat het houten beeld op sokkel ‘Jozef met 
kind’ met stralenkrans, opgesteld uit 1871 van Jan Baptist De Vos. Rechts van het beeld hangt het 
17de-eeuwse schilderij ‘Christus aan het kruis’, een kopie naar Antoon Van Dijck. Links hangt het 
werk van Lodewijk Adrianus Frans Moons, ‘Jezus verschijnt aan twee leerlingen op de weg naar 
Emmaüs’, uit circa 1830-1840. Boven de werken hangen zes obiits, telkens per drie in een V-vorm 
opgehangen. Tegen de westelijke wand staat in een ronde nis het epitaaf van Jan Van Arendonck 
voor Joannes Franciscus Josephus Janssens uit 1863. Een beeldengroep ‘De Muziek’ leunt tegen 
een obelisk met daaronder een portretbuste van de overledene.74 Op de sokkel is een inscriptie te 
lezen. Boven het epitaaf hangen er nog drie obiits.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De marmeren epitaaf aan de westelijke wand is vervuild. Op de muren en gewelven is er afblad-
derende verf op te merken. Het schilderwerk op de muren is ter hoogte van het raam sterk ver-
vuild. Ook op de zuilen is dit het geval. Op de muren zijn tevens sporen van vroegere kabels op 
te merken. Plaatselijk komt het pleisterwerk van de gewelven los en is het baksteenmetselwerk 
zichtbaar. Er zijn sporen van herstellingen te zien. De vloer vertoont sporen van verkleuring, slijta-
ge en delen die los komen.

73 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

74 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 56. kapel van Sint-Hubertus
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21. Kapel van Sint-Hubertus

Via een scheiboog in de noordelijke zijbeuk komt men in de kapel van Sint-Hubertus.
Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt gekenmerkt met een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een han-
gende sluitsteen. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel zit een 
spitboograam 19N ingevuld in 1538 maar gerestaureerd door Jean-Baptiste Capronnier in 1850. 
Het raam werd vervaardigd in opdracht van Judocus Draeck en Barbara Colibrant en toont het 
Laatste avondmaal met Sint-Jacobs en Sint-Barbara.75 De gewelfvlakken zijn net zoals de muren 
van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op verschillende plaatsen zijn er sporen van onderzoek 
naar afwerkingslagen op de muren en zuilen. De vloer bestaat uit een grafsteen uit blauwe hard-
steen die tegen de westelijke wand is gelegd. Daarrond ligt een tegelvloer in witte geaderde mar-
mer. De tegels hebben een driehoekige vorm en werden tegen elkaar gelegd opdat ze vierkanten 
vormen. De witte vloer wordt afgeboord met een boord van vierkante blauwe hardstenen tegels. 
Twee treden geven uit op het altaar. De eerste treden, bestaande uit tegels van blauwe hardsteen, 
loopt over de volledige breedte van de kapel. De tweede is smaller en volgt de breedte van het 
altaar, en bestaat uit hout. 

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is opgebouwd onder ande-
re opgebouwd uit een register met marmeren balusters en kroonlijst en dateert uit het tweede 
kwart van de 17de eeuw. 

Het altaar van Sint-Hubertus wordt toegeschreven aan Robert en Jan De Nole. Het altaar van de 
Turfdragers heeft de bekronende beelden van de Heilige Christoffel, Mattheus en Hubertusen da-
teert uit 1600-1605. Het altaarstuk op paneel dateert uit 1608 en werd gemaakt door Ambrosius 
Francken ‘Verheerlijking van Onze-Lieve Vrouw’. Het linkse paneel toont de ‘Roeping van Mattheus 
de Tollenaar’ en rechts ‘Bekering van de Heilige Hubertus’. Daaronder de predella uit 1608 door 
Ambrosius Francken met ‘Christus aan het kruis met Maria Magdalena’ als centraal paneel, de 
kapelaan met twee bestuursleden van de Turfdragers links en nog twee bestuursleden van de 
Turfdragers rechts. Rechts van het altaar hangt een opvallend credenstafeltje tegen de muur uit 
marmer en steen, uit de 17de eeuw. Daarboven hangt een sacristieklokje tegen de zuil.

Centraal onder het raam tegen de noordelijke wand hangt het werk van Peter Van Avont ‘Onze-Lie-
ve-Vrouw met Jezuskind en de kleine Johannes de Doper, engels en heiligen’ uit circa 1620-1630. 
Links daarvan ‘Mystiek huwelijk van Sint-Catharina’ van een anonieme meester uit het eerste 
kwart van de 17de eeuw.  Tegen de westelijke wand staat in een ronde nis het epitaaf van Joannes 
A. Van Wonsel met centraal nisbeeld Sint-Bruno van Jan Claudius De Cock uit 1712. Daarboven 
tegen de muur het epitaaf van Jan Van Arendonck voor Hendrik Schaefels uit 1857. Centraal het 
reliëf van de heilige Hendrik, geknield voor de zetelende Maria met Kind; aan hun voeten treurt 
een engel met in de armen een busteportret van de overledene. Onderaan is een tekstbord met 
herinneringsopschrift te zien.76

75 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

76 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op de muren en gewelven bladdert de verf af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewel-
ven is sterk vervuild. Op de muren zijn tevens sporen van vroegere kabels op te merken en zijn 
er sporen van herstellingen. De vloer vertoont sporen van verkleuring, slijtage en delen die los 
komen. Ook zijn er duidelijk barsten merkbaar in de wit geaderde marmeren tegels. De houten 
altaartombe is sterk aangetast door houtborende insecten. De houten trede voor het altaar toont 
sporen van slijtage.



112

Afb. 58. altaar kapel van Sint-Dymphna



113Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen

22. Kapel van Sint-Dymphna

Via een scheiboog in de noordelijke zijbeuk komt men in de kapel van Sint-Dymphna.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt gekenmerkt met een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een hangen-
de sluitsteen. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel is een spit-
boograam 20N ingevuld in 1952 door Oscar Calders, naar ontwerp van L. Crespin, met ‘Het Pries-
terschap’.77 De gewelfvlakken zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op 
verschillende plaatsen zijn sporen van onderzoek naar afwerkingslagen op de muren en zuilen te 
zien. De vloer bestaat uit twee centrale grafstenen uit blauwe hardsteen. Daarrond ligt een tegel-
vloer in witte geaderde marmer. De tegels hebben een driehoekige vorm en werden tegen elkaar 
gelegd opdat ze vierkanten vormen. Twee smalle houten afgeronde treden geven uit op het altaar. 

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is onder andere opgebouwd 
uit een register met marmeren balusters en kroonlijst en dateert uit het midden van de 17de eeuw. 

Het altaar wordt toegeschreven aan aan Franciscus Jordaens uit circa 1744. Centraal staat het 
beeld van de Heilige Dymphna aan Willem Slavon toegeschreven. Onder het raam zijn drie staties 
van de kruisweg te zien: VI, VII en VIII. De eerste twee staties zijn van Petrus-Jozef De Cuyper. De 
zesde toont Christus met Veronica met herinneringsopschrift van schenkster Emilia Moretus en 
de wapenschilden van Ludovicus Moretus en Emilia van Ertborn, uit 1858. De zevende toont de 
tweede val van Christus onder het kruis met herinneringsopschrift van schenker Jacobus Abilius 
della Paille, en het wapenschild van de familie della Paille uit 1858. De achtste statie is van Jozef 
Geefs en toont de ontmoeting van Christus met de wenende vrouwen van Jeruzalem. Onderaan 
zit het herinneringsopschrift van schenkers Petrus Theodorus Moons en Catharina Josepha Van-
derstraelen, uit 1858. In de nis tegen de westelijke wand hangt het drieluik van Jan Sanders Van 
Hemessen. Centraal het ‘Laatste Oordeel’, links ‘Adriaan Rockox met patroonheilige Sint Adrianus 
en drie zonen’ en rechts ‘Catharina Van Overhoff met patroonheilige Sint-Catharina van Alexan-
drië en tien dochters’, uit 1540. Aan de buitenzijde van het drieluik: het Laatste Oordeel, Heilige 
Drievuldigheid met Christus als Man van Smarten, Sint-Paulus en Sint-Petrus, Sint Catharina van 
Alexandrië en Sint-Maria Magdalena (?).  Verder staan in de kapel verschillende kandelaars, bid-
banken en sokkels opgesteld.78

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op de houten altaaronderdelen zijn er lacunes in de afwerkingslaag. Op de muren en gewelven 
bladdert de verf af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewelven is sterk vervuild. Het pleis-
terwerk komt op verschillende plaatsen los waardoor het baksteen metselwerk te zien is en zijn 
er sporen van herstellingen. De vloer vertoont sporen van verkleuring en slijtage. De houten deur 
van de afsluiting is sterk aangetast door houtborende insecten. 

77 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

78 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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23. Driekoningenkapel

Via een scheiboog in de noordelijke zijbeuk komt men in de Driekoningenkapel.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt bekroond door een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een hangende 
sluitsteen. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel is een spit-
boograam ingevuld door wit glas-in-lood in geometrische motieven. De gewelfvlakken zijn net 
zoals de muren van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op verschillende plaatsen zijn sporen van 
onderzoek naar afwerkingslagen op de muren en zuilen te zien. De vloer bestaat uit een centrale 
witte marmeren grafsteen met een dubbele boord uit blauwe hardsteen. Daarrond ligt een te-
gelvloer in witte geaderde marmer. De vloer wordt afgeboord met een rij van blauwe hardstenen 
tegels. Twee treden geven uit op het altaar. De eerste trede in blauwe hardsteen loopt over de 
volledige breedte van de kapel. De tweede met een boord in blauwe hardsteen, is ingelegd met 
een houten plankenvloer en is smaller.

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is onder andere opgebouwd 
uit een register met marmeren balusters en kroonlijst en dateert uit het midden van de 17de eeuw. 

Het altaar is van de hand van Hans Van Herentals uit gepolychromeerd hout. Het  Driekoningenal-
taar werd gebouwd in 1605 maar gerestaureerd in de 19de eeuw. Centraal zit een geopend drieluik 
met in het midden voorstelling van Aanbidding der Wijzen. Rechts van het altaar hangt tegen de 
zuil een credenstafeltje. Bovenaan wordt het altaar bekroond door een Onze-Lieve-Vrouwbeeld 
in nis. Onder het raam zijn drie staties van de kruisweg te zien: III, IV en V. De derde statie is van 
Petrus-Jozef De Cuyper en toont de eerste val van Christus onder het kruis met een herinne-
ringsopschrift van schenkster Eulalia Thuret en haar ouders Daniël Thuret en Francisca Maria 
Guyot. Het werd vervaardigd in 1858. De vierde statie werd gemaakt door Jozef Geefs, en toont 
de ontmoeting van Christus met Maria en Johannes, met herinneringsopschrift van schenkers Lu-
dovicus J.J. G. de Pelichy en Maria J. G.A. de Pelichy, uit 1858. De vijfde is opnieuw van Petrus-Jozef 
met de ontmoeting van Christus met Veronica en een herinneringsopschrift van enkele anonieme 
parochianen uit 1858. In de nis tegen de westelijke wand hangt het epitaaf van Joannes Doncker 
en Magdalena Hockaert, met centraal een luik met een inscriptie en zijluiken met portretten van 
de overledenen door Abraham De Rycker. In de sokkel zit de grafsteen van Emmanuel Van Horen-
beeck (1719). Boven de nis hangen twee obiits.79

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op de houten altaaronderdelen zijn er lacunes in de verflaag. Op de muren, zuilen en gewelven 
bladdert de verf af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewelven is sterk vervuild. Het pleis-
terwerk komt op verschillende plaatsen los waardoor het baksteen metselwerk te zien is en zijn 
er sporen van herstellingen. De vloer vertoont sporen van verkleuring en slijtage. De houten deur 
van de afsluiting is aangetast door houtborende insecten. 

79 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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24. Kapel Zoete Naam

Via een scheiboog in de noordelijke zijbeuk komt men in de Kapel van de Zoete Naam.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt gekenmerkt met een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een han-
gende sluitsteen. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel zit een 
spitboograam 21N uit 1677: het raam van Arnould en Arthur Van den Bemde toont de besnijdenis 
van Jezus.80 De gewelfvlakken zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op 
verschillende plaatsen zijn sporen van onderzoek naar afwerkingslagen op de muren en zuilen te 
zien. De vloer bestaat uit verschillende grafstenen uit blauwe hardsteen met daartussen tegels in 
blauwe hardsteen. Twee treden geven uit op het altaar. De eerste trede bestaat uit blauwe hard-
steen, de tweede heeft een dorpel in blauwe hardsteen en is ingelegd met witte marmeren en 
blauwe hardstenen tegels in een dambordpatroon.

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is onder andere opge-
bouwd uit een register met marmeren balusters en kroonlijst en dateert uit het tweede kwart van 
de 17de eeuw. 

Het altaar is van de Zoete Naam Jezus is van een anonieme meester maar wordt bekroond door 
aan Andries Colijns de Nole toegeschreven beelden van Christus en de Heiligen Jozef en Cornelius, 
in 1854 gerestaureerd door Peter Joseph De Cuyper. Het antependium wordt aan Andries Colijns 
de Nole toegeschreven antependium en dateert uit het begin van de 17 de eeuw. Het altaarschil-
derij is van Maarten De Vos, ‘De Verheerlijking van de Naam Jezus’, van circa 1600. Naast het 
altaar hangt rechts op de zuil een credenstafel, die wordt toegeschreven aan Artus II Quellinus uit 
het midden van de 17de eeuw.

Onder het raam bevindt zich de eerste en tweede statie van de kruisweg. De eerste van Jozef 
Geefs, toont de terdoodveroordeling van Christus met een herinneringsopschrift van schenker 
Johannes Baptist Dirckx, uit 1857. De tweede statie van dezelfde maker de kruisdraging van Chris-
tus met herinneringsopschrift van schenkers Carolus en Maria Geelhand, en de wapenschilden 
van de families Geelhand en della Faille, uit 1858. Tussen de staties hangt het epitaaf van Sebas-
tiaan Van den Eynde voor Cornelis Lantschot (1656) met centraal een tekstplaat, bekroond door 
een busteportret van de overledene dat wordt toegeschreven aan Cornelis De Vos of Abraham 
Van Diepenbeeck. Centraal onderaan het wapenschild van Lantschot. Het geheel wordt bekroond 
door een beeld van een pelikaan, die zijn jongen voedt, uit 1660.

In de nis tegen de westelijke wand hangt het drieluik van ‘Maarten De Vos’ met in het midden 
‘Opdracht van Maria in de tempel’ uit 1599 en de marteldood van de Heilige Marcus en Heilige 
Lucia op de zijpanelen. Onder het schilderij zit in de muur een arduinen grafsteen van Dignefriken, 
echtgenote van W. Vander Bruggen, uit 1433 (?).  Boven het drieluik hangen drie obiits.81

80 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

81 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf van muren en gewelven bladdert af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewel-
ven is sterk vervuild. Het pleisterwerk komt op verschillende plaatsen los waardoor het baksteen 
metselwerk te zien is. Er zit een barst in het pleisterwerk vlak naast het altaar. Er zijn sporen van 
herstellingen te zien. De vloer vertoont sporen van verkleuring en slijtage. 
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Afb. 62. grafmonument door P. Scheemakers voor markies Franciscus Marcus del Pico de Velasco, ca. 1695, 
in de kapel van de Heilige Gertrude
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25. Kapel van de Heilige Gertrude

Via een scheiboog in de noordelijke zijbeuk komt men in de Kapel van de Heilige Gertrude.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt gekenmerkt met een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een han-
gende sluitsteen. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel zit een 
spitboograam 22N met de Heilige Gertrude, naar ontwerp van M. Hizette uit 1965.82 De gewelf-
vlakken zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op verschillende plaatsen 
zijn sporen van onderzoek naar afwerkingslagen op de muren en zuilen te zien. De vloer bestaat 
uit een herinneringszerk in blauwe hardsteen met daarrond tegels in blauwe hardsteen. Twee tre-
den in blauwe hardsteen lopen over de volledige breedte van de kapel en geven uit op het altaar. 

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is onder andere opgebouwd 
uit een register met koperen balusters en kroonlijst. De balusters zijn afkomstig van Willem Pluy-
maeckers en werden gegraveerd met wapenschildjes. De kapelafsluiting dateert van 1623-1628.

Op de plaats waar in andere kapellen een altaar staat, is hier een grafmonument geplaatst door 
Pieter Scheemakers voor markies Franciscus Marcus del Pico de Velasco (1693), circa 1695, met 
restauratie in 1859. Het monument bestaat uit een grafbeeld van de overledene en twee skelet-
ten.

Onder het raam staat het gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Gertrudis van Nijvel van 
Jan Baptist De Vos, uit 1867, opgesteld op een sokkel. Rechts daarvan zit in de muur een gedenk-
steen naar aanleiding van de verplaatsing van het grafmonument Del Pico de Velasco, van Jan Van 
Arendonck. Links van het beeld een schilderij. Op de westelijke wand hangt een grafmonument 
van Franciscus Guilielmus Vermeulen (1852), François Lalmant, Johannes-Gerardus Smolderen en 
Jan Van den Kerckhove, uit 1854. Rechts daaronder een  houten reliekhouder, gevat in rocaillede-
coratie, uit het midden van de 18de eeuw. Onder het grafmonument zit in de muur een arduinen 
grafsteen ingewerkt van Lionor de Samyllian uit 1550. Verder staat op de grond het gepolychro-
meerde houten beeld van de Heilige Jozef met kind Jezus, uit 1859, opgesteld. Ook bidbanken 
worden in deze kapel opgeslagen.83

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf van muren en gewelven bladdert af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewelven is 
sterk vervuild. Het pleisterwerk komt op verschillende plaatsen los waardoor het baksteen met-
selwerk te zien is. Er zijn sporen van herstellingen. De vloer vertoont sporen van verkleuring en 
slijtage. Het witte marmer van de grafmonumenten is vervuild.

82 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass,  n.a.v. congres Corpus Vit-
rearum Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.

83 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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26. Kapel van Sint-Jan Baptiste

Via een scheiboog in de zuidelijke zijbeuk komt men in de Kapel van Sint-Jan Baptiste.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt gekenmerkt met een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een han-
gende sluitsteen. De gewelven worden gekenmerkt door goudkleurige sterren. In de kapel zit 
een klein spitboograam uit 1876 met de marteldood voor Johannes Evangelist, van Jean Baptist 
Capronnier, gemaakt in opdracht van de schenkers Jacobus Johannes Ullens en Clementina Geel-
hand.84 De gewelfvlakken zijn net zoals de muren van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op 
verschillende plaatsen zijn sporen van onderzoek naar afwerkingslagen op de muren en zuilen 
te zien. De vloer bestaat een centraal gelegen wit marmeren grafsteen met daarrond witte ge-
aderde marmeren tegels, afgeboord met tegels in blauwe hardsteen. Via twee tredes in blauwe 
hardsteen, de onderste over de volledige breedte van de kapel, de tweede smaller, komt men op 
het altaar.

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is  onder andere opge-
bouwd uit een register met balusters en kroonlijst. De kapelafsluiting dateert van het midden van 
de 17de eeuw.

Het altaar van de Sint-Jan Baptiste kapel wordt toegeschreven aan Lodewijk Willemssens met pre-
della waarin centraal een reliëf van Jezus en Johannes de Doper als kinderen met het Lam Gods. 
Bovenaan wordt het altaar bekroond met een beeldnis, waarin een beeld van de Heilige Johannes 
de Evangelist, geflankeerd door twee knielende engelen uit circa 1689. Links van het altaar hangt 
een sacristieklokje tegen de muur.

Onder het raam hangt centraal een schilderij van Maarten De Vos uit 1594, met centraal  ‘Ont-
hoofding van de Heilige Jacobus de Meerdere’, geflankeerd door twee zijluiken. Aan de buiten-
zijde van de zijluiken toegeschreven aan Ambrosius I Francken, ‘Opwekking van het dochtertje 
van Jaïrus’ en ‘Overspelige vrouw knielt voor Christus’ uit 1609. Vlak onder het drieluik hangt 
een Sint-Jacobsschelp met twee pelgrimsstaven, als sierelement. Rechts van het schilderij zit een 
marmeren 17de eeuws credenstafeltje met schelpmotieven en voluten. Daarboven een nis met re-
lieken van de Heilige Johannes de Doper, opgevat als rijk geornamenteerde lijst met rocaille-mo-
tieven en onderaan een cartouche met opschrift. De houten lijst is verguld en witgeschilderd en 
dateert uit het midden van de 18de eeuw. Onder Maarten De Vos, Onthoofding van de Heilige 
Jacobus de Meerdere (paneel, 1594). Op de westelijke wand in een ronde nis, is een epitaaf van 
Jan Van Arendonck te zien voor Joannes Henricus Simon, met beeldengroep Koning David als 
harpspelende psalmdichter. Daaronder is een portretbuste van de overledene te zien. Op de sok-
kel staat een inscriptie. Het epitaaf dateert uit 1863. Hierboven hangen drie obiits.85

84 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fototheek; Collectie Sint-Jacobskerk Antwerpen,  
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=Z003669&objnr=60681&nr=5 (geraadpleegd in april 
2017).

85 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf van muren en gewelven bladdert af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewelven is 
sterk vervuild. Er zijn sporen van herstellingen. De vloer vertoont sporen van verkleuring en slijta-
ge. De deur van de kapelafsluiting toont sporen van houtborende insecten.
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27. Kapel van Sint-Anna

Via een scheiboog in de zuidelijke zijbeuk komt men in de Kapel van Sint-Anna.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt bekroond door een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een hangende 
sluitsteen. De gewelven zijn afgewerkt met goudkleurige sterren. In de kapel is een spitboograam 
ingevuld met wit glas-in-nood met geometrische motieven. De gewelfvlakken zijn net zoals de 
muren van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op verschillende plaatsen zijn op de muren en 
zuilen sporen van onderzoek naar afwerkingslagen. De vloer bestaat uit verschillende grafste-
nen met daartussen enkele blauwe hardstenen tegels. Twee smalle treden in blauwe hardsteen, 
waarvan de bovenste is ingelegd met witte marmeren en blauwe hardstenen tegels in dambord-
patroon, geven uit op het altaar.

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is onder andere opge-
bouwd uit een register met marmeren balusters en kroonlijst. De kapelafsluiting dateert van het 
tweede kwart van de 17de eeuw.

Het altaar van de Heilige Anna, met beelden van de Heilige Barbara en Catharina en bekronende 
beeldengroep van Sint Anna-ten-Drieën dateert uit 1643, maar werd  later nog aangevuld. Het 
altaarstuk toont het ‘Maagschap van de Heilige Anna’ toegeschreven aan Frans Floris, in het mid-
den van de 16de eeuw. Onder het raam, naast het altaar, hangt een credenstafeltje uit marmer en 
steen uit de 17de eeuw. Op de tafel staat momenteel het 17de-eeuwse beeld van de Heilige Barbara 
in verguld en verzilverd hout. Centraal onder het raam zit in de muur de houten reliekhouder 
van Frans II Somers, voor de Heilige Catharina, uit 1753. Rechts onder het raam hangt een sa-
cristieklokje tegen de muur. Tegen de westelijke wand zit in de ronde nis het epitaaf van Nicolaas 
Mertens (1586) en Johanna Brandt (1592) met diptiek van Ambrosius Francken: ‘Sint-Nicolaas 
van Myra’ links en ‘Sint-Johannes de Doper’ rechts. Het middenpaneel is van schrijnwerker J. Van 
Halle met opschrift door Lucien Schaef. In 1851 werd dit gemaakt ter vervanging van verdwenen 
middenpaneel van het triptiek. Daarboven hangen twee obiits.86

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf op de muren en gewelven bladdert af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewelven 
is sterk vervuild. In de zuidelijke muren zijn gaten te zien van een vroegere bekabeling. Er zijn 
sporen van herstellingen. De vloer vertoont sporen van verkleuring en slijtage. De deur van de 
kapelafsluiting toont sporen van houtborende insecten en is vervuild.

86 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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28. Kapel van Sint-Job

Via een scheiboog in de zuidelijke zijbeuk komt men in de Kapel van Sint-Job.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt bekroond door een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een hangende 
sluitsteen. De gewelven zijn afgewerkt met goudkleurige sterren. In de kapel is een spitboograam 
ingevuld met het raam 20Z in 1952 door Oscar Calders naar ontwerp van L. Crespin dat het huwe-
lijk tussen de maagd Maria en de Heilige Jozef toont.87 De gewelfvlakken zijn net zoals de muren 
van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op verschillende plaatsen zijn op de muren en zuilen spo-
ren van onderzoek naar afwerkingslagen. De vloer bestaat uit een centrale grafsteen met daar-
rond wit marmeren tegels, afgeboord met een rand in blauwe hardstenen tegels. Twee treden in 
blauwe hardsteen, waarvan de eerste over de volledige breedte van de kapel loopt, geven uit op 
het altaar. De tweede smallere trede is ingelegd met een houten plankenvloer.

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is  onder andere opge-
bouwd uit een register met marmeren balusters en kroonlijst. De kapelafsluiting dateert van kort 
voor 1651.

Het altaar wordt toegeschreven aan Sebastiaan De Neve en bekroond door een nis met beeld van 
Job op de mestvaalt. Onder de nis staat het alliantiewapen van Hendrik Van de Werve en Helwigis 
Van Cuyck tussen muziekinstrumenten. Centraal is het altaarstuk ‘Heilige Maagd omringd door 
engelen’ te zien, toegeschreven aan Otto Van Veen of Jan Van Snellinck, uit het einde van de 16de 
of het begin van de 17de eeuw. Naast het altaar op de oostelijke muur hangt een sacristieklokje. 
Onder het raam staat het schilderij ‘Rust op de vlucht naar Egypte’ van Ferdinand De Braeckeleer 
uit 1874. In de hoek staat het beeld ‘Heilige Engelbewaarder’ opgesteld op een sokkel, van Frans 
Deckers uit 1905. Achter dit beeld zit een deurtje in de muur dat uitgeeft op het oude museum. 
Onderaan de westelijke wand zit een arduinen grafsteen uit 1540 van Hendrick Van de Werve 
(1540) en Helwigis Van Cuyck (1571). Daarboven is een schoreersel uit beschilderd metaal te zien 
met twee wapens (De Pret en Van Ertborn) opgehangen, daterend uit het einde van de 18de of 
de eerste helft van de 19de eeuw. Daarboven een epitaaf van Nicolaas Van de Werve (1503) en 
Magdalena van Halmale (1498) in recentere omlijsting. En nog daarboven hangt een obiit. Op de 
grond, voor de grafsteen, staat het  een kopie van het schilderij ‘Onze-Lieve-Vrouw met Kind om-
ringd door heiligen’ van Pieter Paul Rubens uit 1634.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf op de muren en gewelven bladdert af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewelven 
is sterk vervuild. In de zuidelijke muren zijn gaten te zien van een vroegere bekabeling. Er zijn spo-
ren van herstellingen. De vloer vertoont sporen van verkleuring en slijtage. De verf op de houten 
altaaronderdelen toont lacunes.

87 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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29. Kapel van Sint-Rochus

Via een scheiboog in de zuidelijke zijbeuk komt men in de Kapel van Sint-Rochus.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt bekroond door een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een hangende 
sluitsteen. De gewelven zijn afgewerkt met goudkleurige sterren. In de kapel is een spitboograam 
ingevuld met wit glas-in-lood in geometrische motieven. De gewelfvlakken zijn net zoals de mu-
ren van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op verschillende plaatsen zijn op de muren en zui-
len sporen van onderzoek naar afwerkingslagen. De vloer bestaat uit een centrale grafsteen met 
daarrond kleine blauwe hardstenen tegels, afgeboord met een rand in grote blauwe hardstenen 
tegels en grafzerken. Twee treden in blauwe hardsteen, die over de hele breedte van de kapel 
lopen, geven uit op het altaar.

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is onder andere opge-
bouwd uit een register met marmeren balusters en kroonlijst. De kapelafsluiting wordt toege-
schreven aan Jan Van den Cruyce uit 1648.

Het altaar van de Sint-Rochuskapel wordt toegeschreven aan Artus I Quellinus uit 1660, met cen-
traal het altaarstuk ‘Sint-Rochus van de pest genezen’ door Jan Erasmus Quellinus. Onderaan zit er 
een eenvoudige predella met paneelwerk, bovenaan bekroond door een beeldnis met daarin een 
aan Artus I Quellinus toegeschreven nisbeeld van Sint-Rochus. Op de oostelijke wand naast het al-
taar hangt een albasten 17de eeuws credenstafeltje. Onder het raam een midden 17de-eeuwse re-
lieknis toegeschreven aan Artus I Quellinus met een reliekhouder van Sint-Rochus, met bovenaan 
een bustebeeld van de heilige. In de hoek van de kapel op een sokkel staat het vergulde (?) houten 
beeld van de heilige Rochus uit de 2de helft van de 18de eeuw. Daarboven hangt naast het raam een 
sacristieklokje. Tegen de westelijke wand in een ronde nis hangt het epitaaf van Jan Frans Deckers 
naar ontwerp van Leonard Blomme. Deze werd vervaardigd voor Carolus J.P de Brouchoven de 
Bergeyck en Emilia J. Moretus, met centraal schilderij ‘Onze-Lieve-Vrouw met kind’ door Cornelis 
Van Cleve.  Onderaan zit een opschrifttafel met de wapenschilden van de overledenen. Boven de 
nis is een muurschildering blootgelegd.88

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf op de muren en gewelven bladdert af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewelven 
is sterk vervuild. In de zuidelijke muren zijn gaten te zien van een vroegere bekabeling. Er zijn spo-
ren van herstellingen. De vloer vertoont sporen van verkleuring en slijtage. In de westelijke muur 
zit een barst in het pleisterwerk.

88 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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30. Kapel van Sint-Antonius Abt

Via een scheiboog in de zuidelijke zijbeuk komt men in de Kapel van Sint-Antonius Abt.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt bekroond door een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een hangende 
sluitsteen. De gewelven zijn afgewerkt met goudkleurige sterren. In de kapel is een spitboograam 
ingevuld met wit glas-in-lood in geometrische motieven. De gewelfvlakken zijn net zoals de muren 
van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op verschillende plaatsen zijn op de muren en zuilen spo-
ren van onderzoek naar afwerkingslagen te zien. De vloer bestaat uit  verschillende grafstenen, 
met daartussen blauwe hardstenen tegels. Twee smallere treden in blauwe hardsteen, waarvan 
de bovenste is ingelegd met witte geaderde marmeren tegels, geven uit op het altaar.

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting is onder andere opge-
bouwd uit een register met geelkoperen balusters en kroonlijst, gedateerd 1627-1628.

Het altaar wordt toegeschreven aan Sebastiaan Van den Eynde met latere wijzigingen door Michiel 
II Van der Voort, en dateert uit het derde kwart van de 17de eeuw. Centraal het altaarstuk ‘Gesprek 
tussen Sint-Antonius en Sint-Paulus van Thebe’ door Maarten De Vos, waaronder een predella met 
centraal reliëf van Christus als kind op de wereldbol. De altaartafel bestaat uit  gemarmerd hout en 
met in grisaille geschilderde cartouches. Bovenaan wordt het altaar bekroond door een driehoekig 
fronton. Onder het raam zijn drie kruiswegstaties te zien: IX, X en XI. De eerste van Jozef Geefs, toont 
de derde val van Christus onder het kruis, met herinneringsopschrift van schenkster Aloysia Josepha 
Maria Eugenia Rymenants, uit 1858. De tweede van  Petrus-Jozef De Cuyper toont Christus van zijn 
kleren beroofd, met herinneringsopschrift van schenkers Carolus Emmanuel Alexander Maria Blon-
del en Isabella Maria van Cannart d’Halmale, en de wapenschilden van Ludovicus Moretus en Emilia 
van Ertborn, uit 1860. De derde is opnieuw van Jozef Geefs met Christus aan het kruis genageld, met 
onderaan het herinneringsopschrift van een anonieme schenkster, uit 1860. Tussen de eerste en de 
tweede kruiswegstatie hangt de relieknis van Sint-Antonius, bekroond door een buste van de heilige, 
uit 1681. De bijhorende epitaaf wordt toegeschreven aan Petrus-Balthasar Bouttats en Michiel II 
Van der Voort voor Marie Antoine Baltine Tucher en Susanna de Cordes, met een geelkoperen plaat 
waarop het opschrift en wapenschild staat. Deze dateert uit 1785. In de westelijke wand in de ronde 
nis is het epitaaf van Adrianus Jozef Pecher en Jan Van Arendonck naar ontwerp van Lucas Victor 
Schaeffels te zien. Deze werd vervaardigd voor Emmanuel F. de Paula van Ertborn en Catharina H. de 
Witte. Centraal zit het doek ‘Onze-Lieve-Vrouw van Smarte’ door Guido Reni uit de eerste helft van 
de 17de eeuw. Boven de nis zit een epitaaf van Michiel I Van der Voort en Johannes Baptist De Cuy-
per (met latere herstellingen door De Boeck & Van Wint), voor Jan Antonius Tucher, Maria Susanna 
de Cordes en kinderen. Een portretbuste in het epitaaf is van J.A. Tucher. Een beeld op sokkel, dat 
staat opgesteld in de kapel, is van  Sint-Antonius en dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw.89

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf op de muren en gewelven bladdert af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewelven 
is sterk vervuild. Er zitten verschillende barsten in het pleisterwerk. Er zijn sporen van herstellin-
gen. De vloer vertoont sporen van slijtage. 

89 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.



134

Afb. 69. altaar kapel van Presentatie



135Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen

31. Kapel van Presentatie/ Onze-Lieve-Vrouwopdrachtkapel

Via een scheiboog in de zuidelijke zijbeuk komt men in de Kapel van Presentatie.

Interieurafwerking

De kapel ligt een trede hoger dan de zijbeuk.

De kapel wordt bekroond door een kruisribgewelf. In het midden van het gewelf zit een hangende 
sluitsteen. De gewelven zijn afgewerkt met goudkleurige sterren. In de kapel is een spitboograam 
ingevuld met wit glas-in-lood in geometrische motieven. De gewelfvlakken zijn net zoals de muren 
van de kapel bepleisterd en geschilderd. Op verschillende plaatsen zijn op de muren en zuilen 
sporen van onderzoek naar afwerkingslagen. De vloer bestaat uit een centrale herinneringsteen 
en daarrond kleinere tegels uit blauwe hardsteen. Twee smallere houten treden geven uit op het 
altaar.

In de kapel hangt een godslamp.

Interieuraankleding

Een deur in de kapelafsluiting geeft toegang tot de kapel. De afsluiting bestaat uit verschillende 
registers met onder andere koperen balusters (waarin wapenschilden gegraveerd staan) en een 
kroonlijst. Deze dateert uit 1628.

Het altaar is van de hand van Robrecht en Jan de Nole, met restauratie en toevoegingen door 
Jan Baptist De Vos. Oorspronkelijk behoorde dit altaar toe aan de Jonge Handbooggilde in de 
Kathedraal. Bovenaan wordt het altaar bekroond door het beeld van Sint-Joris, geflankeerd door 
twee engelenbeelden. Centraal zit het altaarstuk ‘Sint-Joris bevecht de draak’ door Anton Van 
Dijck, waaronder predella met centraal een nis. Het altaar dateert van 1598-1599 en maar werd 
verfraaid en heropgericht in 1867-1868. Op de altaartombe is een herinneringsopschrift ter gele-
genheid hiervan te lezen.

Onder het raam zitten drie kruiswegstaties in de muur gewerkt: XII, XIII en XIV. De eerste van Pe-
trus Jozef de Cuyper toont de kruisdood van Christus met herinneringsopschrift van de schenkers, 
de kinderen van Joannes Judocus Meeus en Anna Catharina Adriaensen, uit 1857. Het tweede 
is van Jozef Geefs en is de kruisafneming van Christus met herinneringsopschrift van onbekende 
schenkster, uit 1858. De laatste kruiswegstatie is van Leonard de Cuyper, met de graflegging van 
Christus, een herinneringsopschrift onderaan herinnert aan de schenkers, de kinderen van Ro-
chus J.D. De Backer en Maria F. Van den Berghen, uit 1859. In de westelijke wand zit een deurope-
ning, die uitgeeft in het museum met de twaalf Rochuspanelen. Daarnaast zit een nis in de muur 
met het beeld van Sint-Sebastiaan (kopie van beeld Artus I Quellinus) waaronder een houten bord 
met herinneringsopschrift van Constantinus en Maria Josepha Nauwelaers  uit 1867. Boven de nis 
hangt een epitaaf van Petrus Jozef de Cuyper naar ontwerp van Johannes Baptist de Cuyper. Deze 
werd vervaardigd voor Felix G.M. Bogaerts, met tekstplaat en door Nicaise De Keyser uitgevoerd 
busteportret van de overledene.90

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf op de muren en gewelven bladdert af. Het schilderwerk op de muren, zuilen en gewelven 
is sterk vervuild. Er zitten verschillende barsten in het pleisterwerk. In de westelijke wand zit er 
boven de deuropening ook een gat in de muur als gevolg van bekabelingen. Er zijn sporen van 
herstellingen. De vloer vertoont sporen van slijtage. 

90 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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32. Hoofdportaal en doksaal met orgel

Interieurafwerking en -aankleding

HOOFDPORTAAL

Het hoofdportaal van de kerk geeft uit in de Sint-Jacobsstraat. Via twee korfboogvormige hoge 
houten poorten, met onderaan telkens een kleinere deur, komt men in het hoofdportaal. Binnen-
in zijn de deuren nog voorzien van zwaar ijzeren beslag en origineel hang- en sluitwerk. 

Centraal in het halfronde portaal zitten twee hoge rondboogdeuren. Zowel aan noordelijke als 
zuidelijke zijde van het portaal zit een modernere kleinere houten deur met een achthoekig glas 
en een bovenlicht, dat uitgeeft in een zijportaal. Twee deuren, die uitgaven in de trapkokers of 
de ruimte voor de trapkokers, die leiden naar het doksaal, werden dichtgezet maar zijn nog zicht-
baar. Boven deze deuren zit er telkens een bovenlicht met medaillonvorm met een omlijsting in 
pleisterwerk. 

Het plafond van het portaal werd  vernieuwd en van lichtspots voorzien. De vloer werd gedeeltelijk 
vernieuwd met nieuwe tegels in blauwe hardstenen. Het patroon van de vroegere vloer, waarbij 
witte marmer en blauwe hardsteen in een bepaalde vorm werden gelegd, is nog deels zichtbaar. 
De noordelijke en westelijke muren bestaan uit bepleisterd en geschilderd baksteenmetselwerk. 
De oostelijke wand, waarin de twee grote rondboogdeuren zitten, bestaat gedeeltelijk uit hout.

ZIJPORTALEN

Via de middenbeuk of het hoofdportaal komt men in de zijportalen. 

Het noordelijke zijportaal bevat een deur met achthoekig glas, rechthoekig bovenlicht en daar-
boven een apart bovenlicht in medaillonvorm, die naar het hoofdportaal leidt. Eenzelfde deur zit 
in de oostelijke wand en gaat naar de kerk. Een derde hoge houten deur, bestaat uit twee delen 
en leidt naar de trapkoker. De vloer in dit portaal bestaat uit een centrale blauwe hardsteen met 
daarrond een boord in witte geaderde marmer. De muren bestaan uit bepleisterd en geschilderd 
metselwerk.

Het zuidelijke zijportaal heeft een gelijkaardige opbouw. De tweeledige hoge houten deur geeft 
hier echter niet rechtstreeks uit op de trapkoker maar wel op een tussenruimte. Van hieruit kan 
men naar de trapkoker. In deze ruimte is nog een oude blauwe hardstenen vloer aanwezig en zijn 
er sporen van een houten gepolychromeerd plafond. De speklagen van de muur van de trapkoker 
zijn nog goed zichtbaar. Ook is de dichtgezette houten deur die vroeger uitgaf in het hoofdportaal 
nog goed zichtbaar. De oude houten deur geeft uit op de trapkoker.

In de trapkoker zit een natuurstenen spiltrap. De muren bestaan uit baksteenmetselwerk afgewis-
seld met speklagen in witte natuursteen. De vroegere verlichtingsgaten werden toegemetseld. De 
vloer bestaat uit natuurstenen tegels.

DOKSAAL MET ORGEL

Via de houten spiltrap die vertrek in het noordelijk zijportaal kan met naar het doksaal. Na de trap 
volgt een houten gang die leidt naar het doksaal. Het doksaal werd ontworpen in laat barokke stijl 
door Hendrik Verbrugghen of Jan Pieter I Van Baurscheit en later door Leonard Blomme vergroot. 
Het doksaal heeft een halfrond grondplan met tribune, rust op drie zuilen en vijf pilasters waar-
tussen de tochtportalen. 

Het orgel van Charles Anneessens werd gemaakt en voor het eerst bespeeld in 1884. Het groot-
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ste orgel met  drie klavieren en een voetspel was een schenking van Victoria Van Pelt. Leonard 
Blomme  ontwierp de kast, die door Jan Baptist De Boeck en Jan Baptist Van Wint werd gemaakt. 
De engelen werden in 1887 toegevoegd op vraag van het Broederschap van de Heilige Rochus, 
gemaakt door Alfons van Beurden. 

De muren rondom de kast zijn bepleisterd: het zijn bakstenen muren voorzien van fijne speklagen 
in natuursteen.

Achter het orgel zitten twee spitsboogvormige ramen die de boom van Jesse vormen, naar ont-
werp van M. Hizette uit 1961. In de noordelijke wand zijn twee een spitsboogvormige ramen, 
ingevuld met wit glas-in-lood met geometrische motieven, in het verlengde van de hoge ramen 
in de middenbeuk. De zuidelijke wand bevat slechts één dergelijk raam, aan de andere zijde loopt 
de traptoren verder. Deze muur is gedecoreerd met blind maaswerk. 

Het gewelf boven het doksaal is opgevat als een stergewelf met centraal een galmgat. De gewelf-
vlakken zijn bepleisterd en gewit, en voorzien van decoratieve sterren.

ZIJDOKSALEN/TUSSENVERDIEPING ZIJPORTALEN

Via de houten spiltrap die vertrek in het noordelijk zijportaal komt men terecht op een verdieping 
boven het uurwerkmuseum. Deze verdieping heeft een balustrade als afsluiting en is ook zicht-
baar van in het museum. Op dit niveau is ook het mechanisme van het orgel zichtbaar. Via een 
deur in de orgelkast kan men langs een smalle gang voorbij het doksaal gaan, naar de verdieping 
boven de doopkapel. Van hieruit heeft men zicht op de vitrinekast waarin de Rochuspanelen be-
waard worden in het gelijknamig museum. Deze verdieping heeft een houten plankenvloer en 
toont de lichtlantaarn van de doopkapel. 

TOREN

De stenen spiltrap in het zuidelijk zijportaal leidt naar de torenzolders. De trapkoker is opgetrok-
ken in baksteenmetselwerk, afgewisseld met natuurstenen speklagen. De eerste zolder is de uur-
werkzolder. Deze hoge ruimte laat zich kenmerken door haar omvang, de plankenvloer, de ge-
spekte muren met ontlastingsbogen en de zware houten draagstructuren. De trekkers waarmee 
de gescheurde toren in de jaren ’80 werd hersteld zijn nog zichtbaar in de muur, net zoals de 
breuklijn. De volgende ruimte is de klokkenzolder. 

Ter hoogte van de klokkenzolder is er aan de buitenzijde een galerij. De zolder is door middel van 
balken ingedeeld in negen vierkante kleinere ruimtes waarin de klokken hangen. De vierkante 
ruimtes worden afgescheiden van elkaar door gekruiste balken. Er zijn vier luidklokken aanwezig 
met diameters van 1800 mm, 1400 mm, 1200 mm en 1100 mm. Op een van de klokken is het 
jaartal '1949' te lezen. De klokken luiden volgens het principe van de‘vliegende klepel’. De grote 
klok is voorzien van een elektromagnetische hamer. 

De luidinstallatie  MOVOTRON MODULAIR is ontworpen en geïnstalleerd in 1991 voor de grote en 
de tweede klok. Daarna is deze in 1997 uitgebreid voor de derde en kleinste klok. In 1982 werden 
de klepelkappen vernieuwd bij alle klokken, in 1997 de klepel en klepelkap van de tweede en 
derde klok. De luidklokken en de luidbruggen zijn in goede staat. In 2015 werd vastgesteld dat de 
lagers van de tweede  klok in slechte staat verkeren en kraken tijdens het luiden. Tijdens het jaar-
lijks onderhoud van 2016 is de klok stilgelegd om verdere schade te vermijden.  De lagers van de 
kleine klok zijn in 2006 vervangen en vernieuwd. De klokkenstoel is, volgens een inspectierapport 
van Monumentenwacht uit 2010 structureel in orde. De ophanging van de klokken en de klepels 
vertoont geen gebreken. 
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De volledige installatie wordt aangestuurd door een Apollo programma-uurwerk, ontworpen en 
geïnstalleerd in 1997. 

De spiltrap leidt finaal naar twee torenkamers. De eerste kamer is voorzien van een watersproeier 
als brandbeveiliging. Een luik geeft hier toegang tot de daken. In de tweede kamer zijn nog roet-
sporen te zien op de houten balken van een vroegere brand.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

In het hoofdportaal en het noordelijk zijportaal zijn de muren vervuild. De oude vloer toont ver-
kleuringen en barsten. In de trapkokers zijn de muren vervuild, vooral de witte natuursteen. In het 
zuidelijke zijportaal is het plafond in gipskarton plaatselijk beschadigd door technische werken. 
Ook zitten er gaten in de muren. Het pleisterwerk is deels verwijderd. In de ruimte tussen dit por-
taal en de zuidelijke traptoren is de oude vloer vervuild, de verflaag bladdert af van het houtwerk 
en het lokale pleisterwerk komt los van de muren. Binnenin de kerk  zijn er lacunes te zien in de 
afwerkingslaag van het portaal. 

Het doksaal is stoffig en vuil. De muren zijn bepleisterd maar het pleisterwerk is soms verdwenen 
waardoor lokaal bakstenen en speklagen zichtbaar zijn.

Op de tussenverdieping boven de doopkapel (zuidelijk zijdoksaal) is er mosgroei en dus vocht op 
te merken op het gewelfvlak dat grenst met het glas-in-loodraam en het doksaal. De tussenver-
diepingen zijn veelal stoffig en vervuild.

De houten spiltrap die vertrekt vanuit het noordelijk zijportaal toont sporen van slijtage.

De natuursteen in de trapkoker (zowel in muren als delen van de spiltrap) die leidt naar de toren 
en zolders, is vervuild en vertoont zwarte gipskorsten die loskomen van het gesteente.

Vanop de torenkamers in de toren kan men naar het dak waar nog een radioactief gedeelte is als 
gevolg van een vroegere radioactieve bliksemafleider.

De toestand van beide orgels werd een laatste maal beschreven in 1984 voor het Anneessens-or-
gel en in 1991 voor het koordoksaalorgel, hoger aangehaald. Eerst vernoemd orgel wordt nog 
regelmatig onderhouden en bespeeld. Het is evenwel aan een groot onderhoud toe. Het koordok-
saalorgel is vrijwel niet meer bespeelbaar, o.a. door de zeer zware, mechanische tractuur. Er werd 
ook tinpest vastgesteld. Voor beide orgels dringt zich een zorgvuldige restauratie op.
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33. Oud noordportaal

Via het uurwerkmuseum komt men in het oud noordportaal of vroegere 'damesportaal'.

Interieurafwerking en -aankleding

Een hoge ijzeren korfboogvormige deur in het uurwerkmuseum geeft toegang tot het oude 
noordportaal, dat vandaag als opslagruimte fungeert. De vloer in deze ruimte bestaat uit oude 
grafstenen uit blauwe hardsteen. De plafond is opgebouwd als twee boogvormige netgewelven 
met hangende sluitstenen. In de noordelijke wand zit nog een oude deur met origineel hang- en 
sluitwerk, met sporen van schimmelaantasting. Een houten deur met natuurstenen latei in de zui-
delijke wand geeft uit op de trapkoker in het uurwerkmuseum. In de westelijke wand zat vroeger 
een klein raam met dievenijzers dat is dichtgemaakt. De muren in deze ruimte zijn bepleisterd en 
beschilderd. Het onderste deel van het parament van deze muren springt uit.

Bovenverdieping

Via de trapkoker met wenteltrap die vertrekt in het uurwerkmuseum, komt men terecht op de 
bovenverdieping van het oud noordportaal. De vloer bestaat uit Boomse tegeltjes, de bakstenen 
en natuurstenen muren zijn veelal voorzien van bepleistering. De balk achteraan toont ook nog 
kapsporen voor bepleistering. Ook de middelste balk, die tot halfweg werd vervangen, toont nog 
kapsporen en sporen van kinderbalken, die verwijzen naar een vroeger plafond in deze kamer. In 
de muren zitten ingewerkte houten kastjes. In de ruimte zijn er ook twee kleine dubbele ramen 
voorzien met wit glas-in-loodglas.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De noordelijke muur vertoont een zware barst die verder loopt in het gewelf erboven. Ook op 
andere plaatsen in de muren en gewelven zijn er breuken zichtbaar. De houten deur in deze muur 
vertoont sporen van bruinrot. De verflaag en pleisterlaag komt los van de muren en plafond. De 
ruimte is vervuild.

De bovenverdieping is zwaar vervuild. Het pleisterwerk is gebarsten en komt los van de muren, de 
vloer ligt oneffen, de muren zijn vervuild. In de muur boven de deur zit een barst in het baksteen-
metselwerk. Het houten kader rond de deur toont sporen van vocht. In het raam is een glaasje 
gesneuveld.
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34. Uurwerkmuseum

Via de noordelijke zijbeuk of het vroegere noordportaal komt men in het uurwerkmuseum.

Interieurafwerking en -aankleding

Via een hoge dubbele houten rondboogdeur met bovenlicht in de noordelijke zijbeuk komt men 
in het uurwerkmuseum. Deze deur heeft dezelfde laat barokke vormgeving als het portaal. De 
kroonlijst van het portaal loopt dan ook door tot boven deze deur.

Het uurwerkmuseum is een 12 meter hoge ruimte waar het vroegere uurwerk van de kerk ten-
toon wordt gesteld. Dit torenuurwerk is afkomstig van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en ver-
huisde in 1556 naar Sint-Jacobskerk waar het in gebruik was tot 1943 en nog met de hand werd 
opgedraaid. Dit gotische uurwerk werd pas begin jaren ’80 ontdekt, toen het verroeste raderwerk 
werd opgemerkt. Het werd in 1984 gerestaureerd en nadien samen met infopanelen museolo-
gisch opgesteld. De vloer bestaat uit grafstenen en platen in blauwe hardsteen. Er is een ver-
warmingsrooster. Het museum is twee traveeën lang en wordt bovenaan afgesloten door twee 
kruisribgewelven. In de eerste travee zit een tussenverdiep. Twee spitsboogvormige ramen in de 
tweede travee, in de westelijke en oostelijke wand, zijn ingevuld met wit glas-in-lood in geometri-
sche motieven en brengen licht in de ruimte.

Tegen de oostelijke wand zijn infopanelen opgehangen. Achter deze panelen is een deur die uit-
geeft op een ruimte (vaandelkast). In de deur werden verluchtingsgaten aangebracht.

In de noordelijke wand geeft een korfboogvormige ijzeren deur uit op het vroegere noordpor-
taal. In de hoek van deze muur staat een meerhoekige trapkoker met houten spiltrap die naar de 
zolder boven het noordportaal  leidt. De muren in de trapkoker zijn bepleisterd en geschilderd. 
Bovenaan de toren bevindt zich een houten luik.

De muren van deze ruimte zijn, met uitzondering van steunbeer in de zuidwestelijke hoek, ge-
schilderd. 

In het uurwerkmuseum zijn momenteel schilderijen en houten meubilair opgeslagen.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf schilfert van de muren af. Het pleisterwerk op de muren vertoont barsten. In de trapkoker 
zijn de muren vervuild. De vloer toont sporen van slijtage en zijn vervuild.
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35. Doopkapel

Via de zuidelijke zijbeuk of het museum met de Rochuspanelen, komt men in de doopkapel.

Interieurafwerking en –aankleding

Via de gebogen dubbele deur met ingelegd glas in het zuidelijk transept, komt men in de doopka-
pel. Onderaan deze deuren zijn verroeste ijzeren panelen aangebracht. 

De volledig ronde doopkapel heeft bovenaan een lichtkoepel. Centraal staat de doopvont opge-
steld, gemaakt uit marmer en messing. Het deksel werd in 1626 gemaakt door Jan Heynderickx en 
wordt vastgemaakt in de lichtkoepel. In een nis zit een reliëf ‘0nze-Lieve-Vrouw met Kind vertrapt 
de slang’. Onder het beeldhouwwerk zit een klein altaar in de nis.91

De vloer heeft centraal een ronde verhoging, waar de doopvont op staat. Deze bestaat uit blauwe 
hardsteen met een wit marmeren ingelegde ster. Daarrond is eerst een rij blauwe hardstenen 
tegels voorzien, dan twee rijen witte marmeren tegels en dan opnieuw een afboording in blauwe 
hardsteen.

De muren en de koepel zijn bepleisterd en voorzien van een geaderde marmerschildering in wit 
en lichtgroen, afgewerkt met goudkleurig lijstwerk.

Een hoge dubbele rondboogdeur met bovenlicht geeft uit op een kleine bergruimte aan de noor-
delijke kant van de kapel. In deze ruimte werd ook reeds onderzoek naar afwerkingslagen uitge-
voerd en zit een kleine nis in de muren. 

Een hoge dubbele rondboogdeur met ingelegd glas, identiek aan de deur die uitgeeft op de kerk, 
leidt naar het museum met de Rochuspanelen.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Slechts één deur van de dubbele rondboogdeur gaat open. De polychromie op de muren en koe-
pel is vervuild en heeft lokaal lacunes. De vloer toont verkleuringen, vermoedelijk deels door van 
de verroeste ijzeren panelen op de deuren die naar de kerk en het museum leiden.

91 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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36. Museum met de Rochuspanelen

Via de doopkapel of de Presentatiekapel komt men in het museum met de Rochuspanelen.

Interieurafwerking en -aankleding

Via de gebogen dubbele deur met ingelegd glas in de doopkapel, komt men in het museum. On-
deraan deze deuren zijn verroeste ijzeren panelen aangebracht. 

De ruimte is een travee lang maar wel 12 meter hoog. Centraal is in deze ruimte een geacclima-
tiseerde tentoonstellingskast  opgesteld waarin de 12 panelen met taferelen van Sint-Rochus uit 
1517 permanent worden tentoongesteld en bewaard. De kast neemt een groot deel van de ruim-
te in beslag maar laat bezoekers toe volledig rond de kast te wandelen.92

Onder de kast is een nieuwe vloer met tegels uit blauwe hardsteen gelegd. Boven de kast het 
kruisribgewelf te zien met hangende sluitsteen en nog enkele decoratieve sterren. Spitsboogvor-
mige ramen met wit glas-in-loodglas in geometrische motieven verlichten de ruimte. De muren 
zijn net zoals de gewelfvlakken voorzien van een pleister- en verflaag.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verflaag op de muren en de gewelfvlakken is vervuild. De nieuwe vloer toont verkleuringen.

92 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 80. plan zolders zijbeuken en koor met nummering daken
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3. Zolders
In 1967 verwoestte een brand de daken van de koorkapellen. De bedaking van de kranskapel-
len werd volledig vervangen door een betonnen constructie. De werken aan de daken werden 
afgerond in 1979. In 2009 werd er heel wat schade (houtrot, aantasting houtworm en serpula 
lacrimans) vastgesteld in de noordelijke zijbeuk ten gevolge van een slechte waterhuishouding. 
Dit werd hersteld in 2013.93 In de zomer van 2014 werd het dak geteisterd door een zware storm. 
Na de storm bleek dat een grondige algemene herstelling aangewezen is.

De zolders kunnen in drie groepen worden gedeeld: de zolders onder de grote zadeldaken die het 
schip, de transepten en het koor overspannen (1), de zolders van de kooromgang en de kranskap-
pellen waarvan de constructie werd uitgevoerd in beton (2) en de zolders van de zijbeuken met 
zijkapellen (3).

De zolders zijn voorzien van loopbruggen en basisverlichting. 

1. Zolder hoogkoor (5), viering (12), transept noord  (14), transept zuid (15)

De dakstructuur bestaat uit eiken spanten, gordingen, muurplaten, nokken en dakkepers. Er zijn 
loopbruggen met leuning voorzien op twee niveaus. Door de zolder lopen luchtleidingen voor 
elektriciteit en verwarming. De gewelven zijn aan de bovenzijde met cementberaping afgewerkt. 
De bestekbeschrijving van architect Jos Gabriëls die de restauratie mee opvolgde, doet vermoe-
den dat er een dunne wapening ingewerkt werd, hetgeen gebruikelijk was bij dakrestauraties in 
1979.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verbinding tussen moerbalkkop en spantbeen is plaatselijk aangetast door de grote klopkever, 
ten gevolge van vochtinfiltraties. Ook ten gevolge van waterinfiltratie zijn er natte en/of ingerotte 
muurplaten. De zwaluwstaartverbinding tussen de binnenste en middelste muurplaat is hier en 
daar verdwenen, met wegschuiven van de muurplaat en kepers tot gevolg. Enkele pen- en gatver-
bindingen onderaan zijn uitgeschoven. De korbelen komen verspreid los. Verspreid zijn standzo-
nen verdwenen. 94

2. Zolder kooromgang (2), zolder OLV – of Rubenskapel (3), zolder Heilige Carolus Borromeus-
kapel (4), zolder kapel Petrus en Paulus, zolder kapel Visitatie, kapel Heilige Ivo (8), kapel 
Heilige Drieëenheid (9) OLV kapel (10), Venerabelkapel (11)

De dakstructuur werd vernieuwd in 1979 en bestaat uit betonnen cassettes, kolommen en balken. 
De daken zijn afgewerkt met leien zoals de andere bedaking. Op de zolders zijn er betonnen loop-
bruggen zonder leuningen aanwezig.

93 Steenmeijer R., Sint-Jacobskerk van Antwerpen, herstelling van het dak van de zijbeuk noord: diag-
nose- en verantwoordingsnota, Antwerpen, 2009.

94 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015. 
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Afb. 81. plan zolders hoge beuken met nummering daken



ALGEMEEN SCHADEBEELD

De cassettes vertonen hier en daar scheurvorming, en plaatselijk ligt roestige wapening van bal-
ken of kolommen bloot.

3. Zolder zijbeuken (18-19), zijkapellen (20-31), uurwerkmuseum (34), doopkapel (35) en mu-
seum Rochuspanelen (36) 

De daken zijn bekleed met genagelde natuurleien ca. 18 x 17 cm. De goten zijn afgewerkt met 1 
mm koperplaat. De dakstructuur bestaat uit eiken spanten, gordingen, muurplaten, nokken en 
dakkepers. Op de dakkepers ligt een 4/4” schalieberd in RNG. In de zolders zijn loopbruggen zon-
der leuning aanwezig. De loopbruggen hellen ter hoogte van de kielgoten.

De zolders van de noordelijke zijbeuk de zijkapellen zijn alleen langs buiten via een dakkapel toe-
gankelijk. Er bevindt zich een traptoren vlakbij deze dakkapel, in de hoek tussen de westgevel van 
het noordtransept en de noordgevel van de zijkapellen.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Het dak van de zuidelijke zijbeuken is op sommige plaatsen erg beschadigd: het houtwerk is inge-
rot onder de zakgoot en kilgoot.95

95  Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015.

Afb. 82. zolders hoogkoor en middenbeuk

153Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen



Afb. 83. plan kelders
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Kelders
Het kerkgebouw beschikt niet over kelderruimten, wel enkele grafkelders. In de bijgebouwen zijn 
er enkele kelders aanwezig. 
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bijgebouwen:

NW
1. stoelenhuis
2. berging
3. kaarsengieterij
4. berging en sanitair
5. koer

NO
1. dovenbiechtstoel
2. bergplaats
3. oude of kleine schatkamer
4. sacristie OLV-kapel

ZW
1. doorgang
2. kerkmeesterskamer
3. kleine sacristie of doorgang
4. gang
5. sanitair
6. keuken
7. vergaderzaal
8. oud museum
9. tuin

ZO
1. gewadenkamer 
2. doorgang en archiefruimte
3. grote sacristie
4. berging
5. gang
6. grote schatkamer
7. trouwkoor
8. sacristie trouwkoor

ZW ZO

NONW
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B. Bijgebouwen

1. Exterieur

NOORDWESTELIJKE BIJGEBOUWEN

De bijgebouwen die zich aan de noordelijke zijde bevinden zijn (deels) zichtbaar vanuit de tuin 
die kan worden bereikt door de poort ter hoogte van de Sint-Jacobsmarkt te nemen. De poort 
wordt geflankeerd door twee halve penanten uitgevoerd in metselwerk en afgewerkt met imitatie 
natuurstenen bepleistering. De poort is uitgevoerd in smeedijzer en ingevuld met houtwerk die 
is besmeurd met graffiti. Achter de poort is de bovenkant van de noordelijke zijde van het oude 
noordportaal reeds zichtbaar.

Het stoelenhuis, de berging, de kaarsengieterij, de sanitair en koer  zijn opgetrokken in metsel-
werk, afgewerkt met een plat dak. Deze bevinden zich tussen het kerkgebouw en (de achterbouw 
van) woningen. Het dak van de kaarsengieterij en berging heeft twee dakkoepels. Het stoelenhuis 
is één niveau hoger. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De noordgevel van de kaarsengieterij en berging vertoont verticale en diagonale scheurvorming.96

De dekstenen op de dakranden van beide bijgebouwen slaan groen uit.

96 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk A-02/10166/2009/B, 
4 november 2009.

Afb. 84. toegangspoort noordwestelijke bijgebouwen aan Sint-Jacobsmarkt

kerkgebouw

bijgebouwen

tuin bijgebouwen ZW

eigendom AG Vespa en stad Antwerpen

toegang Lange Nieuwstraat

pastorie
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Afb. 85. daken noordwestelijke bijgebouwen

Afb. 86. daken noordoostelijke bijgebouwen (sacristie Onze-Lieve-Vrouwkapel en kleine schatkamer)
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NOORDOOSTELIJKE BIJGEBOUWEN

De bijgebouwen aan deze kant zijn zo goed als helemaal omringd door de volumes of de (privé) 
tuinen op de aanpalende kavels. Doordat de gevels van de bijgebouwen van de kerk verstopt zit-
ten, kunnen enkel de daken besproken worden. 

1. Dovenbiechtstoel

Dit volume bevindt zich tussen de noordoostelijke kranskapellen en heeft een roofing dak.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De roofing en dakaansluitingen zijn in orde. Het dak is echter vrij bemost en de tapgaten zijn niet 
voorzien van vuilroosters.

2. Berging

Dit beperkt volume is een aanbouw aan de noordelijke transkapel, bedekt met vezelcement leien.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vezelcement leien zijn in orde. Eén lei is geperforeerd met een lek tot gevolg. De gootbekleding 
is in orde, maar sterk vervuild met slib, afval en plantengroei.97

3. Oude of kleine schatkamer

De oude schatkamer heeft een gewitte gevel met twee vensters met tralies in de noordelijke ge-
vel. Het volume van 1 niveau hoog heeft een leien puntdak.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De natuurleien zijn in orde. Hier en daar zijn er leien weggevallen. De gootbekleding lijkt in orde, 
doch de zuidelijke zakgoot is sterk vervuild met slib en plantengroei. De vergaarbak is volledig 
verstopt, met een hoge vochtbelasting van het onderliggend metselwerk tot gevolg.98

4. Sacristie Onze-Lieve-Vrouwkapel

Het dak van de sacristie bestaat uit een half schilddak met twee dakkapellen.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De natuurleien zijn in orde. In het algemeen zijn de dakaansluitingen ook in orde, buiten de aan-
sluiting tussen de westelijke goot met het opgaand muurwerk van de vleugel (gootbekleding koud 
opgetrokken en aangewerkt met mortel). Er is ook sterke vervuiling door uitwerpselen van duiven.

97 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015.

98 Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015.



160

Afb. 87. doorgang, gevels grote sacristie, kapel Heilige Ivo en kapel Heilige Drieëenheid en grote schatkamer

Afb. 88. gevels grote schatkamer



161Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen

ZUIDOOSTELIJKE BIJGEBOUWEN

Het merendeel van de zuid oostelijke bijgebouwen is bereikbaar via (buiten) gangen die horen 
bij het kerkgebouw. Een ander deel wordt omringd – zoals het geval was bij de noordoostelijke 
bijgebouwen – door omliggende bouwvolumes en zijn niet zichtbaar via een (publieke) straat en 
dergelijke. De scheidingsmuur tussen de gang en aanpalende kavels is gebouwd in bakstenen 
metselwerk en gewit. Op sommige plaatsen bladdert de witte verf af. De vloerdallen slaan overal 
vrij groen uit.

1. Gewadenkamer

De vleugel bevindt zich tussen twee zuidoostelijke kranskapellen en heeft een leien schilddak.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De natuurleien vertonen verspreid hagelschade. De goot aan de kant van de zijkapel (vleugel 25) 
staat plaatselijk open. De dakkapel is in orde, maar het houtwerk van het deurtje is zeer schraal. 
De gootconstructie is erg vervuild met nestmateriaal en uitwerpselen van duiven.99

2. Gang en archiefruimte

Dit ingesloten volume bevindt zich tussen het volume van de gewadenkamer en dat van de grote 
sacristie en heeft een leien lessenaarsdak.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De natuurleien vertonen verspreid hagelschade. Enkele leien zijn afgebroken.100

3. Grote sacristie

De westelijke gevel van de sacristie, uitgevoerd in witte natuurstenen parament, heeft drie drie-
delige ramen en een deur waarrond zich negblokken bevinden. Tussen de ramen bevinden er zich 
gevelankers. In de vensters bevindt zich glas-in-loodramen. Het dak bestaat uit een leien zadeldak. 
De zuidelijke gevel is vervaardigd in bakstenen metselwerk en gewit.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

In het algemeen bevinden de gevels zich in goede staat. Op sommige plekken bevindt zich een 
groene aanslag.

De leien zijn in orde. Er zijn enkele leien beschadigd ter plaatse van de dakkapel. 

99  Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015.

100  Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015.
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Afb. 89. gevel grote sacristie

Afb. 90. gevel trouwkoor
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4. Berging

Deze berging bevindt zich tussen het volume van de grote sacristie en de zuidoostelijke transkapel 
en heeft een roofing dakbedekking.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De roofing en de dakaansluitingen zijn voor zover zichtbaar in orde. Het dak is zichtbaar vanop het 
dak van de grote sacristie, maar niet veilig toegankelijk.

6. Grote schatkamer

Dit volume is opgetrokken uit bakstenen metselwerk en geschilderd, afgesloten door een leien 
schilddak. Aan de oostelijke zijde bevindt zich een eenvoudige metalen deur.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

In het algemeen bevinden de gevels zich in goede staat. Op sommige plaatsen bladdert de witte 
verf af.101

7. Trouwkoor en sacristie

Dit volume betreft een laagbouw (1 niveau) met schilddak. Het trouwkoor en bijhorende sacristie 
is langs de oostelijke zijde afgewerkt in witte natuursteen. Onderaan bestaat de gevel uit ruwere 
meer willekeurige witte steen die vrij slordig is opgevoegd. Bovenaan bestaat de oostelijke gevel 
uit zeer afgelijnde en rechte stenen met een dunne voeg.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De betonnen trekbalken vertonen lichte afschilfering en blootliggende wapening.102

De leien zijn verweerd en vertonen verspreid hagelschade. De dakaansluitingen voldoen groten-
deels maar hier en daar zijn er lekken.103

101  Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015.

102  Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk A-02/10166/2009/B, 
4 november 2009.

103  Monumentenwacht Provincie Antwerpen, Inspectierapport Sint-Jacobskerk (A-02/10166/2015/B), 
28 mei 2015.



164

Afb. 91. gevel kerkmeesterskamer

Afb. 92. gevel pastorie en oostgevel vergaderzaal
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ZUIDWESTELIJKE BIJGEBOUWEN

Aan de Lange Nieuwstraat bevindt zich een grote poort en ommuring die uitgeeft op de noorde-
lijke ingang (ter hoogte van het transept). Op de kavels ten westen van deze gang bevindt zich de 
pastorij met bijhorende tuin.

2. Kerkmeesterskamer en doorgang

De kerkmeesterskamer is opgetrokken uit witte natuursteen. Aan de zuidzijde bezit deze een vier-
delig neogotisch spitsboogvenster met maaswerk. In dit venster bevindt zich glas-in-lood. Deze 
vleugel wordt afgesloten door een leien schilddak.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De genagelde roze leien van dak 57 (zie dakenplan p 40) zijn sterk verweerd en beschadigd, met 
lekken tot gevolg. Er is geen goot aanwezig. De genagelde leien van daken 58 en 59 zijn in betere 
staat. Hier en daar mist een lei, met lekken tot gevolg. De koperen gootbekleding van de dakgoten 
van daken 58 en 59 zijn in orde, maar vertonen meerdere gescheurde soldeernaden.

3. Kleine sacristie of doorgang

Dit volume is helemaal omgeven door gebouwen. Het enige zichtbare zijn de twee leien schild-
daken.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De leien bedaking is in orde. Er missen enkele leien. 

4, 6 en 7.     Vergaderzaal, keuken en gang

Dit volume is twee niveaus hoog en heeft een rode bakstenen parament met witte speklagen. De 
vleugel is afgedekt met een zadeldak afgeschuind in de richting naar het kerkgebouw (noordelijke 
zijde). Aan de zuidelijke zijde bezit deze vleugel een puntgevel, vanboven afgewerkt met natuur-
stenen dekstenen. De westelijke gevel bezit twee kleine vensters, een spitsboogvormig tweedelig 
raam en een deur. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De gevels lijken in goede staat. Alsook de natuurleien zijn in orde. Op enkele plaatsen mist een lei.

5. Sanitair

Deze dubbele ruimte bevindt zich tussen het rode bakstenen volume en andere bijgebouwen aan 
het kerkgebouw. De ruimtes worden verlicht door dakkoepels. Het kleine westelijke gevelwandje 
is uitgevoerd in rode baksteen en lijkt in goede staat.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De roofing dakbedekking van vleugel 61 (zie dakenplan p 40) is in orde. Het pvc dak van vleugel 
65 is doorzeefd met hagel. 
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Afb. 93. westgevel vergaderzaal

Afb. 94. gevel oud museum
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8. Oud museum

Dit bouwwerk is gelijkaardig aan de volumes die zich verder ten westen tegen de zuidelijke zijka-
pellen bevinden. Alleen deze vleugel hoort op dit moment bij het kerkgebouw. Het herbergt het 
oud museum. Dit smalle volume is één niveau hoog en is uitgevoerd in baksteen met een zadel-
dak. Dit volume is zowel bereikbaar vanuit het kerkgebouw als vanuit de tuin. De zuidelijke gevel 
is opgetrokken in rode baksteen met een dorpel in imitatie natuursteen. Hierin bevinden zich één 
deur met bovenlicht en twee ramen omgeven door geprofileerde natuurstenen omlijstingen. De 
ramen zijn beschermd met tralies.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De gevels lijken in goede staat. De leien en dakaansluitingen zijn in orde.



168

Afb. 95. stoelenhuis, gelijkvloers

Afb. 96. stoelenhuis, stookruimte op tussenverdieping
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2. Interieur

NOORDWESTELIJKE BIJGEBOUWEN

1. Stoelenhuis

Interieurafwerking en -aankleding

Via een dubbele houten deur in het noordelijk transept komt men in het stoelenhuis. Momenteel 
is de recentere tegelvloer deels opengebroken en zijn daardoor recente leidingen zichtbaar. De 
huidige tegelvloer bestaat uit moderne kleine eenvoudige gele tegels. De noordelijke en westelijke 
muur zijn bepleisterd en geschilderd. Aan de noordwestelijke muur lopen verschillende leidingen 
en bevindt zich het algemeen laagspanningsbord, de automatische gasafsluiter en de UPS. In de 
hoek gaat een stalen spiltrap naar een tussenverdieping waar de stookruimte is ondergebracht.
Via een oude houten geschilderde deur, bestaande uit houten planken en voorzien van klinknagels 
en origineel sluitwerk, gaat men naar de berging. In de muur tussen het stoelenhuis en berging zit 
een vierledig raam, voorzien van enkel glas met daarop roeden. Aan de zijde van de berging zijn 
er dievenijzers voorzien. Onder het raam hangt een verwarmingselement. Via een deurgat aan de 
zuidelijke zijde van de kamer komt men in een berging. Naast het deurgat zit een drieledig raam 
met natuurstenen kozijn en dievenijzers. Onder het raam springt het parement duidelijk uit. De 
volledige muur is voorzien van een geschilderde band van circa 1 meter hoog in grijze kleur; het 
bovenste deel in een beige-gele kleur. Het plafond bestaat uit betonnen platen, met daarin een 
luik dat uitgeeft op de stookruimte.  

Tussenverdieping stookruimte

Interieurafwerking en -aankleding

Via een stalen splitrap kan men naar de stookruimte, een verdieping hoger. Langs de trap is het 
baksteenmetselwerk van de muren goed zichtbaar. Ook de ontlastingsbogen die boven het raam 
naar de berging met sanitair zitten, zijn nog te ontwaren. De trap wordt afgescheiden van de 
stookruimte door  wanden in gipskartonplaat met daarin een deur. 

In de stookruimte bestaat de vloer uit een recente tegelvloer met daarin het luik, het  plafond 
uit beton. Achter de verwarmingsinstallatie en de elektrische installaties zijn nog oude muren te 
zien in baksteenmetselwerk, grotendeels voorzien van pleisterwerk. Ook op de zuidelijke wand 
is het baksteenmetselwerk nog goed te zien, deels nog bepleisterd. Bovenaan en onderaan is 
het pleisterwerk weg, waardoor sporen te zien zijn van steigergaten. In de zuidwestelijke hoek 
van de kamer zijn ook nog restanten van een vroegere schouw te zien, evenals van een vroeger 
spitsbooggewelf. 

In de westelijke wand zit vandaag een kleiner raam, maar het dievenijzer aan de buitenzijde doet 
vermoeden dat hier voordien een groter raam aanwezig was. Naast het raam zit een verluchtings-
rooster. Deze muur bestaat uit ouder en meer recent baksteen metselwerk. Op sommige plaatsen 
is er nog bepleistering aanwezig. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De noordelijke en westelijke muur zijn bepleisterd maar verkeren in slechte staat: het pleisterwerk 
is lokaal gebarsten, soms is het baksteenmetselwerk te zien, de verflaag bladdert af. De oude deur 
naar de berging toont sporen van slijtage. 
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Afb. 97. stoelenhuis, stookruimte op tussenverdieping
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2. Berging

Interieurafwerking en -aankleding

Via een deur in het stoelenhuis komt men in de berging met houten gewadenkasten. Om de 
verluchting in de kasten, waarin onder andere textiel bewaard wordt, te optimaliseren zijn gaten 
gemaakt in de houten geschilderde kastdeuren die opgebouwd zijn uit twee panelen. Ook in deze 
ruimte bestaat het plafond uit beton. De vloer bestaat uit grijsblauwe en oranje Boomse tegeltjes 
die elkaar afwisselen.  De muren zijn bepleisterd en werden op sommige plaatsen recent bijge-
werkt. Bovenaan, als gevolg van het betonnen plafond, is de bepleistering echter wel onafgewerkt. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer, kasten en muren zijn vervuild. Er zijn sporen van recente herstellingen van het pleister-
werk, dat bovenaan niet goed aansluit tegen het recente betonnen plafond. 
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Afb. 98. kaarsengieterij
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3. Kaarsengieterij

Interieurafwerking en -aankleding

Via een deur in de bergruimte achter de stoelenplaats, komt men uit in een kleinere ruimte die 
toegang geeft tot de kaarsengieterij en tot de opslagplaats van de kerststalbeelden. 

Een houten deur leidt naar een kleinere opslagplaats waar de beelden voor de kerststal worden 
gestockeerd. In deze kleinere opslagplaats zijn de muren wit bepleisterd of wit geschilderd. In het 
plafond zijn sporen te zien van een vroeger spitsbooggewelf en de consoles waarop het gewelf 
rustte. Daarboven zit een troggewelf, zoals dat ook in de kaarsengieterij te zien is. 

De kaarsengieterij wordt afgesloten door een ijzeren hek met pinnen. Het deurgat wordt gevormd 
door houten balken die nog zichtbaar zijn in de muur.

Het plafond in de kaarsengieterij bestaat uit een witgeschilderd troggewelf, waarvan de ijzeren 
profielen in het zwart geschilderd werden. Voor de oostelijke muur rust het troggewelf op een 
houten balk die bovenop de bakstenen muur ligt. 

De gedeeltelijke bepleisterde muren zijn net zoals het plafond wit geschilderd. De verf bladdert 
echter af op sommige plaatsen. 

Achteraan de ruimte en in de zuidelijke wand van de kaarsengieterij zitten nissen in de muur 
verwerkt. In en tussen de nissen zitten lange nagels in de muur waar de kaarsen aan gehangen 
werden om te drogen. De installatie voor de kaarsenmakerij hangt tegen de zuidelijke wand van 
de ruimte. 

De vloer van de kaarsengieterij bestaat gedeeltelijk uit de kleine gele tegels die ook te zien zijn 
in de stoelenplaats en de berging, naast de kaarsengieterij. Anderzijds zijn er ook bakstenen en 
Boomse tegels te zien. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf bladdert plaatselijk af van de muren. Het pleisterwerk op de muren is onvolledig en soms 
gebarsten. De vloer ligt oneffen als gevolg van de verschillende materiaalsoorten. 
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Afb. 99. berging

Afb. 100. berging
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4. Berging

Interieurafwerking en -aankleding

Vanuit het stoelenhuis gaat een zware houten deur, voorzien van klinknagels en origineel hang- en 
sluitwerk, naar een berging met sanitaire voorzieningen. 

Deze ruimte kent een ruime lichtinval door twee nieuwe koepels, in een vernieuwd plafond. De 
vloer bestaat uit een moderne tegelvloer bestaande uit kleine gele tegels. In de vloer zit ook een 
blauwe hardstenen deksel dat mogelijk uitgeeft op een (riolerings)put.

De noordelijke muur is bepleisterd maar vertoont felle barsten. Lokaal bracht men herstellingen 
aan. 

In de scheidingsmuur met het stoelenhuis zit een vierdelig raam met dievenijzers. Onder het raam 
hangt een verwarmingselement. Deze muur is bepleisterd en geverfd maar de verflaag bladdert 
fel af.

De zuidelijke muur is de scheidingsmuur met de kaarsengieterij. In deze muur zit een houten deur 
bestaande uit houten planken en nog voorzien van origineel hangwerk, die uitgeeft op de kaar-
sengieterij. Naast de deur zitten nog twee ramen: een korfboograam en rechthoekig raam. Beide 
ramen zijn aan de zijde van de berging voorzien van dievenijzers. Onder het raam springt het 
natuurstenen parament uit. Deze natuurstenen muur werd beschilderd maar de verflaag schilfert 
fel af. 

Achteraan is de bergruimte verdeeld in drie kleinere kamers met een toilet, een kamer met was-
bak en een berging. De deuren naar de kamer met wasbak en de kleinere berging bestaan uit 
houten planken en kennen hetzelfde formaat. De deur naar het toilet is iets kleiner en recenter. 
In de kleine toiletruimte zit een klein raam dat uitgeeft op de koer. De wanden zijn gedeeltelijk 
betegeld en daarboven geschilderd, net zoals het plafond. De vloer bestaat eveneens uit een 
moderne tegelvloer. 

De kamer met wasbak kent dezelfde gele tegelvloer als die in de gehele bergruimte, aangevuld 
met een gedeeltelijke gecementeerde vloer. In de vloer zit ook een klein deksel van vermoedelijk 
een rioleringsputje. De muren in dit kamertje zijn geschilderd maar de verf bladdert af. 

In de kleinere berging zit nog een oude deur met origineel hang- en sluitwerk en een vergrende-
lingsbalk. De deur geeft uit op een koer. In deze ruimte springt het parament eveneens uit en is 
het pleisterwerk aan de muren soms beschadigd waardoor het baksteenmetselwerk te zien is. Het 
plafond is echter wel vernieuwd met  platen in gipskarton. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

In de grote bergruimte bladdert de verf van de  muren. Het pleisterwerk is op sommige plaatsen 
fel gebarsten. 

In het toilet, de kamer met wasbak en de bergruimte achterin bladdert eveneens de verf van de 
muren. In de kleinere bergruimte is ook het pleisterwerk beschadigd op sommige plaatsen waar-
door het baksteenmetselwerk te zien is. 
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NOORDOOSTELIJKE BIJGEBOUWEN

1. Dovenbiechtstoel

Interieurafwerking en -aankleding

Een korfboogvormige deur met eikenhouten planken en voorzien van geklonken nagels geeft uit 
op de driehoekige dovenbiechtstoel. Vandaag wordt de ruimte gebruikt als opslagplaats en lopen 
hier leidingen en kabels door. Deze kleine ruimte heeft donkere tegels (Booms formaat) als vloer 
en een hoog plafond bestaande uit houten planken. Deze is nog voorzien van een mogelijk 17de- 
eeuwse beschildering met de Heilige Geest in een stralenkrans. 

De oostelijke muur werd voorzien van bepleistering en geverfd. Bij de verbouwing van het aan-
palend theater ‘Het Klokhuis’ in de jaren ‘80 werd een oud raam in deze muur ingevuld met 
baksteen. De noordelijke baksteenwand werd eveneens voorzien van een verflaag. In de zuidoos-
telijke hoek van de kamer was de biechtstoel gevestigd. De muren in deze hoek werd bepleisterd 
en later afgeslagen met houten planken. Er is nog een houten schot te zien tussen deze hoek en 
de rest van de ruimte. Bovenaan in het houten schot zit een kleine ruitvormige opening.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Het houten plafond met schildering is onvolledig en vertoont sporen van houtborende insecten. 
De vloer is vervuild. Het houten beslag in de biechtstoel is onvolledig. Het pleister komt los van de 
muren, de verf schilfert af. De muren zijn sterk vervuild.
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Afb. 104. bergplaats
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2. Bergplaats

Een deur in de kapel van Carolus Borromeus geeft uit in de vroegere sacristie van de kapel, die 
vandaag gebruikt wordt als bergplaats.

Interieurafwerking en -aankleding

Achter de houten deur met geometrische motieven volgt een tweedelige bergplaats. Na een klei-
ne trede met dorpel in blauwe hardsteen volgt een kort tussenniveau waarbij de vloer bestaat 
uit oranje Boomse tegels en een blauwe hardsteen dorpel. Nadien volgt het vloerniveau met 
opnieuw Boomse tegels. De eerste ruimte kent een kruisgewelf dat volledig bepleisterd is. Tegen 
de oostelijke wand van deze ruimte zat een raam dat  werd dicht gemetseld bij de verbouwing 
van het aanpalend theater ‘Het Klokhuis’ in de jaren '80. In de zuidelijke muur, die grenst aan de 
dovenbiechtstoel, werden gaten geboord ter verluchting. In deze muur zit achter de deur een 
schoenenschraper en is een nis voorzien, die betegeld is met zwarte geglazuurde tegeltjes. In het 
oosten eindigt het kruisgewelf in een ronde scheiboog. De opening in de scheiboog wordt echter 
verkleind om naar het tweede deel van de berging te gaan en zit niet centraal in de boog. 

Het tweede deel van de ruimte kent opnieuw een kruisgewelf en kent dezelfde hoogte als het 
eerste deel van de berging. De ruimte eindigt in het noorden opnieuw met een brede ronde 
scheiboog die gedeeltelijk werd toegemetst. In het oosten zitten nog twee ramen die recent wer-
den vernieuwd en aan de buitenzijde voorzien zijn van dievenijzers. In de westelijke wand zit een 
korfboogvormige nis die loopt tot op de grond.

De muren, met uitzondering van de laatste scheiboog die gedeeltelijk werd toegemetseld, zijn 
voorzien van een pleisterlaag en verflaag. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer met Boomse tegels is vervuild. De pleisterlaag brokkelt af van de muren en gewelfvlak-
ken. De verflaag is vervuild.
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3. Oude of kleine schatkamer

Via de kapel van Petrus en Paulus komt men in de oude of kleine schatkamer.

Interieurafwerking en -aankleding

Een houten kleine deur in de kapel geeft uit op een kleine tussenruimte dat een aantal centimeter 
hoger ligt. Deze lage ruimte kent dezelfde vloer met grote blauwe hardstenen tegels als de kapel 
en heeft bepleisterde muren. Het plafond werd gemaakt uit spaanderplaat.

Een zware kluisdeur geeft uit op de vroegere schatkamer. In het midden is een centraal deel voor 
de bezoeker die vanachter glas alle uitgestalde zaken kan bekijken. De muren achter het glas wor-
den afgedekt met een blauw fluwelen gordijn en bestaan uit beton. De ruimte heeft een linoleum 
vloer.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De bepleistering en de verf komen los van de muren in de tussenruimte, vermoedelijk door vocht. 
Ook het plafond in spaanderplaat is er slecht aan toe, mogelijk ook als gevolg van vocht, en toont 
sporen van houtborende insecten.
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4. Sacristie Onze-Lieve-Vrouw-kapel

Vanuit de Onze-Lieve-Vrouwkapel kan men naar de achterliggende sacristie.

Interieurafwerking en -aankleding

De sacristie kent bij de ingang een vloer met dambordpatroon, bestaande uit witte kleine marme-
ren tegels en kleine tegels uit blauwe hardsteen. Daarrond ligt een boord van witte langwerpige 
marmeren tegels. Verder in de sacristie liggen grotere tegels uit blauwe hardsteen. De kamer 
kreeg een gedeeltelijk verlaagd plafond in gipskartonplaat. In het hogere plafond zit nog een luik 
naar de zolder.

In de noordelijke wand van de ruimte zitten ingewerkte houten gewadenkasten. De oostelijke 
wand kreeg vorige eeuw een voorzetwand in gipskartonplaat en heeft twee smalle ramen met 
aan de buitenzijde dievenijzers. Onder de ramen staat een brede textielkast. De zuidoostelijke 
hoek van de kamer is iets dieper uitgewerkt en hierin zit een nis met een Onze-Lieve-Vrouwbeeld. 
Ook de zuidelijke wand van de kamer is voorzien van ingemaakte kleerkasten. Een los paneel met 
handvat dekt de keldertrap die naar de kelder onder de sacristie leidt.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De ruimte werd vorige eeuw vernieuwd. De vloer toont sporen van slijtage.
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Afb. 109. gewadenkamer, naar doorgang
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ZUIDOOSTELIJKE BIJGEBOUWEN

1. Gewadenkamer

Via de kooromgang komt men in de gewadenkamer.

Interieurafwerking en –aankleding

In de gewadenkamer bestaat de noordelijke, westelijke en zuidelijke wand volledig uit eikenhou-
ten textielkasten met origineel hang- en sluitwerk. Tegen de oostelijke wand staat een grote lage 
kast voor antependia. In deze muur zitten ook twee brede korfboogvormige ramen met vier gele-
dingen. De ramen zijn ingevuld met gekleurd glas-in-loodglas in geometrische motieven. Tussen 
de kast en de ramen hangt een verwarmingselement. De vloer bestaat uit grote natuurstenen te-
gels waar grotendeels een tapijt op ligt. Het plafond is mogelijk nog een vroeg 18de-eeuws stucpla-
fond met in het midden IHS-monogram en hoekversieringen.104 De ruimte wordt verlicht door 
twee plafondluchters.

Een dubbele deur, verwerkt in de zuidelijke kastenwand, leidt naar de doorgang.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De oostelijke muur is zwaar aangetast door vocht, als gevolg van problemen met de bovenliggen-
de dakgoten. Het stucwerk en de vloer zijn vervuild.

104 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.
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Afb. 111. kastruimte in doorgang met ladder naar zolder boven gewadenkamer
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2. Doorgang en archiefruimte

Via een dubbele houten deur in de gewadenkamer, die verwerkt zit in de textielkasten, komt men 
in de doorgang met archiefruimte. Deze doorgang leidt naar de grote sacristie.

Interieurafwerking en -aankleding

Boven de deur zijn er kasten voorzien, net zoals tegen de westelijke wand en noordoostelijke 
wand van de ruimte. Een van de kastdeuren in de westelijke wand geeft toegang tot de bovenlig-
gende zolder. In de oostelijke wand zit een korfboogvormig raam met vier geledingen, ingevuld 
met gekleurd glas-in-lood in geometrische motieven. Onder het raam staat een lage grote tex-
tielkast. Verderop tegen deze wand staat een hoge textielkast. De vloer in deze ruimte bestaat uit 
grote blauwe hard stenen tegels. Het plafond in gipskartonplaat werd vorige eeuw aangebracht. 
De muren werden recent bijgepleisterd. 

De doorgang loopt aan de westelijke zijde uit in een kleine archiefruimte. Deze opslagruimte kreeg 
recent een opknapbeurt: een nieuw plafond in gipskartonplaat en de muren werden bijgepleis-
terd. Het parament van de oostelijke en westelijke wand in deze kamer springt onderaan uit, de 
natuursteen is zichtbaar. De vloer van de archiefruimte bestaat uit natuurstenen tegels en ver-
schillende soorten blauw hardstenen tegels. Achter een hek in de westelijke wand zit een moder-
ne deur die uitgeeft op een koer/gang buiten. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

In de kasten is een duidelijk vochtgeur aanwezig. Ook hier zijn er problemen met het dak en de 
dakgoten. In de archiefruimte zijn sommige vloertegels vervuild en gebroken. 
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3. Grote sacristie

Via een deur met briefpaneelmotief in de doorgang komt men in de grote sacristie.

Interieurafwerking en -aankleding

Tegen de oostelijke en zuidelijk wand van de ruimte zijn wandkasten voorzien om textiel in op te 
bergen. Ook centraal en tegen de westelijke wand, onder de ramen, zijn lage 19de-eeuwse textiel-
kasten in eikenhout voorzien. Naast de deur, tegen de noordelijke zijde staat een staande klok en 
een sacristiefontein uit de 19de eeuw.

In de westelijke wand zitten drie grote ramen met eenvoudig maaswerk, ingevuld met wit glas-in-
lood in geometrische motieven. Aan de buitenzijde zijn de ramen voorzien van dievenijzers.

De vloer bestaat uit blauw hardstenen tegels. Het plafond bestaat uit de zware moerbalken die 
donker geschilderd zijn, met uitzondering van de consoles die wit geverfd zijn. De kinderbalken 
zijn eveneens wit geschilderd. 

Boven de wandkasten en de deur hangen tegen de wit gepleisterde en geschilderde muren ver-
schillende schilderijen. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer is zwaar beschadigd en blijkt op sommige plaatsen los te komen. Deze brokkelt af, toont 
verkleuringen en laat lagen los. Een van de consoles van de moerbalken is beschadigd. De verf 
bladdert van de muren.



190

Afb. 114. berging

Afb. 115. gang
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4 en 5.     Berging en gang 

Via de achterdeur in de archiefruimte in de doorgang komt men terecht op een koer of buiten-
gang. 

Interieurafwerking en -aankleding

De buitengang is gesitueerd tussen de gevel van de grote schatkamer, de achtergevels van de ka-
pellen van de Heilige Ivo en Heilige Drieëenheid en de gevel van de grote sacristie en archiefruim-
te. Het parement van de gevels van de kapellen, grote sacristie en archiefruimte bestaat uit na-
tuursteen. De gevel van de schatkamer bestaat uit baksteen, voorzien van een witte verflaag. De 
koer heeft een recente klinkervloer met twee rioleringsputten.

De koer loopt enerzijds verder langs de zuidelijke gevel van de grote sacristie (bestaande uit bak-
steenmetselwerk). Een eenvoudige recente houten poort geeft uit op een berging. 

Anderzijds loopt de koer verder langs de zuidelijke zijde van de grote schatkamer (bestaande uit 
baksteenmetselwerk) en noordelijke zijde van het trouwkoor (bestaande uit natuursteen). Deze 
koer grenst aan de achtertuintjes van de huizen in de Lange Nieuwstraat. De grensmuur is opge-
trokken uit baksteen en voorzien van een verflaag. Tegen de noordelijke zijde van het trouwkoor 
zit een houten poortje dat toegang geeft tot een nieuwe gang die langs de zuidelijke zijde van 
het trouwkoor en de sacristie loopt, en zo toegang geeft tot de zijingang van de kerk in de Lange 
Nieuwstraat.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De klinkertegels zijn groen en zijn lokaal (sterk) verzakt. De natuursteen van de gevels van de ka-
pellen toont verkleuringen en is vervuild. De verflaag op de bakstenen muren schilfert af. 
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6. Grote schatkamer

Via een deur in de kapel van de Drieëenheid komt men in de grote schatkamer.

Interieurafwerking en –aankleding

In de recent vernieuwde schatkamer zitten vitrinekasten verwerkt in alle wanden van de ruimte. 
Centraal in de kamer staat een apart volume waarin de bezoeker eveneens kerkschatten en oude 
stoelen kan zien. De bezoeker kan volledig rond dit volume wandelen. 

De vloer bestaat uit een recente blauwe hardstenen tegelvloer. Ook de wanden en plafond wer-
den recent vernieuwd, net zoals de versterkte deur die toegang geeft tot de kamer en voorzien is 
van modern traliewerk.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Gezien de recente vernieuwing is er geen schade te melden.
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7. Trouwkoor

Via een deur tussen het gestoelte in de Venerabelkapel komt men in het trouwkoor.

Interieurafwerking

Het trouwkoor wordt gekenmerkt met een volledig gepolychromeerd tongewelf. De muren zijn, in 
dezelfde barokstijl van het gewelf, voorzien van polychromie. De vloer bestaat uit enkele centraal 
gesitueerde grafstenen in blauwe hardstenen. Daarrond is een tegelvloer van witte marmer en 
blauwe hardsteen voorzien in een dambordpatroon. Een trede met dorpel in blauwe hardsteen, 
ingelegd met witte marmer, geeft uit op het altaar. 

In de zuidelijke wand van de kamer zitten drie ramen, ingevuld met wit-groen glas-in-lood in ge-
ometrische motieven. Voor de ramen zitten dievenijzers. In het trouwkoor zijn de lijsten rond de 
ramen uitgewerkt in rood geaderd marmer.

In de westelijke wand geeft een centrale deur met houtsnijwerk, in een rondbooglijst, uit op de 
sacristie achter het koor. Twee kleinere houten deuren aan de zijkant geven telkens uit op een 
bergruimte waar antependia opgeborgen worden en een elektriciteitskast geïnstalleerd is. 

Het koor wordt verlicht door een luchter die centraal in het gewelf hangt en spots die op de muur-
lijst (noordelijke wand) of raamlijst (zuidelijke wand) steunen. 

Het trouwkoor wordt vandaag gebruikt als weekkapel voor de diensten waardoor er kerkstoelen 
in opgesteld worden. 

Interieuraankleding

De schildering op het tongewelf toont aan de zijkanten opschriften en centraal wolkenpartijen 
die vooraan, boven het altaar, uitmonden in een stralenkrans. Centraal, waar de luchter hangt, 
is een rosas geschilderd. De muren kennen centraal witte vlakken in imitatie marmerschildering, 
het lijstwerk, boven de deuren, rond de ramen en schilderijen, en op de muren is in rood marmer 
(schildering of steen) uitgewerkt.

Het altaar in het trouwkoor dateert van 1773-1774. Het beeldhouwwerk gebeurde door Willem 
Van den Kieboom, later aangevuld door Jan Baptist I Verberckt en Sebastiaan De Neve. Het altaar, 
met centraal tussen de zuilen een tabernakel met koperen deur, wordt geflankeerd door twee 
nissen met deurtjes in de muur. In een van de nissen staat een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met 
kind.

Zowel aan de noordelijke als de zuidelijke wand hangt een sokkel met daarop een beeld. Aan de 
noordelijke wand is de apostel Paulus te zien, aan de zuidelijke wand de apostel Petrus. Beide 
beelden werden vervaardigd in 1690 door Lodewijk Willemsens.

Aan de noordelijke wand hangen twee schilderijen die bovenaan met scharneren bevestigd zijn 
aan de muur. Achteraan hangt ‘Mannaoogst’, een werk uit de 17de eeuw van een onbekende 
meester. Vooraan hangt het 17de-eeuwse ‘Vier werelddelen in aanbidding voor het H. Sacrement’ 
van Jacob Van Hal. Onder de schilderijen lijkt ruimte te zijn voor opschrifttafels, geflankeerd door 
gevleugelde engelenhoofden, die echter niet werden ingevuld. Boven de deur, die aan de bin-
nenzijde beslagen is met ijzeren platen en uitgeeft op het Venerabelkoor, zit een opschrift dat 
herinnert aan de oprichters van het koor. 

Onder de eerste twee ramen in de zuidelijke wand zijn opschrifttafels te zien, geflankeerd door 
gevleugelde engelenhoofden en guirlandes. Tussen het tweede en het derde raam hangt een 
schilderij van (vermoedelijk) Het Laatste Avondmaal. Daaronder zit een wit marmeren grafsteen 
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verwerkt in de muur. 105

Tegen de westelijke wand, boven de kroonlijst met deuren die uitgeven op de sacristie en berg-
ruimtes, is het werk ‘Kapelaan Joannes Van den Bossche en vier kapelmeesters van de Venerabel-
kapel van St.-Jacob in aanbidding voor het H. Sacrament’ van Pieter I Thys te zien uit 1670-1675. 
Het schilderij neemt de bovenste helft van de wand in en volgt de contouren van het gewelf.106

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Plaatselijk toont de vloer sporen van verkleuring. Het gewelf toont lokaal barsten in het pleister-
werk en op sommige plaatsen verkleuring.

105 Landau J.,De Clercq L., Materiaal-technisch onderzoek kerkinterieur, o.l.v. Algemene Ondernemin-
gen E.G. Verstraete & Vanhecke i.o.v. Stadsbestuur Antwerpen, 2004.

106 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fototheek; Collectie Sint-Jacobskerk Antwerpen, 
http://balat.kikirpa.be/object/161622(geraadpleegd in april 2017).
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Afb. 122. sacristie trouwkoor



199Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen

8. Sacristie trouwkoor

Via een centrale grote deur in de westelijke wand van het trouwkoor komt men in de sacristie ach-
ter het koor. Een kleine deur in het Venerabelkoor, die uitgeeft op een trapkoker naar de zolder, 
leidt eveneens naar de sacristie.

Interieurafwerking en -aankleding

Tegen de oostelijke, noordelijke en westelijke wanden van de kamer staan houten textielkasten 
die de volledige hoogte van de muur innemen. In de zuidelijke wand zitten twee ramen, voorzien 
van wit-groen glas-in-lood in geometrische motieven. Onder deze ramen staat, op een houten tre-
de met daarin schuiven, een lage textielkast die bijna over de volledige lengte van de ruimte loopt. 
In de westelijke wand zit een deur met glas die uitgeeft op de trapkoker met trap naar de zolders. 
In deze trapruimte is eveneens een kleine bergkast, naast een spiltrap uit blauwe hardsteen.

De muren zijn net zoals de kasten wit en beige geschilderd. Sporen van onderzoek naar afwerking-
slagen tonen aan dat er vroeger een houtimitatie schildering aanwezig was. Het plafond, dat lager 
zit dan de ramen, is bepleisterd en eveneens van een witte verflaag voorzien. De vloer bestaat uit 
een modernere wit-zwarte tegelvloer in dambordpatroon. In de vloer zit een luik bestaande uit 
houten planken dat uitgeeft op de kleine kelder onder de sacristie. Het luik is geschilderd in het 
vloerpatroon met tegels.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verf bladdert af van de muren, als gevolg van vocht. Het pleisterwerk op de muren en plafond 
is op verschillende plaatsen gebarsten. 
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ZUIDWESTELIJKE BIJGEBOUWEN

1. Doorgang

Via het zuidelijk transept komt men in de doorgang die toegang geeft tot de kerkmeesterskamer 
en de kleine sacristie.

Interieurafwerking en -aankleding

Een houten beklinknagelde rondboogdeur geeft toegang tot de doorgang. Een eerste deel van de 
doorgang kent een laag plafond met een moderne tegelvloer uit blauwe hardsteen en ingebouw-
de wandkasten met houten deuren. Een van de wandkasten heeft een deur met briefpaneelmo-
tief. 

Het tweede deel van de doorgang heeft aan de noordelijke zijde opnieuw ingebouwde wandkas-
ten voor textiel met eikenhouten deuren. Hierboven zitten nog meer ingebouwde kasten met 
houten planken deuren, die wit geschilderd werden net zoals de muur. 

In de zuidelijke wand zit centraal een dubbele houten deur die uitgeeft op de kerkmeesterska-
mer. Naast de deur zijn opnieuw wandkasten met eikenhouten kastdeuren voorzien. Boven de 
kasten en de deur zit laag spitsboogvormig raam met maaswerk, ingevuld door wit glas-in-lood in 
geometrische motieven. Naast dit raam en boven de kast zit opnieuw een houten deur van een 
ingewerkte kast, met verluchtingsgaten. In de westelijke wand geeft een kleine houten deur uit 
op de kleine sacristie of doorgang.

In de hoge doorgang is een deel van het kruisribgewelf te zien dat verder doorloopt naar de kerk-
meesterskamer. De muren zijn net zoals de gewelfvlakken en ribben van het gewelf, en de mone-
len van het raam wit geschilderd. Op de muren zijn sporen van onderzoek naar afwerkingslagen 
te zien. De vloer bestaat uit een recente tegelvloer met gele en zwarte cementtegels. Er is ook een 
verwarmingsrooster in de vloer voorzien.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Het schilderwerk op de muren is vervuild. De houten wandkasten tonen sporen van slijtage.
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Afb. 126. kerkmeesterskamer



203Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen

2. Kerkmeesterskamer

Via de doorgang komt men in de kerkmeesterskamer.

Interieurafwerking en -aankleding

De kerkmeesterskamer kent rondom houten wandkasten met op de deuren een briefpaneelmo-
tief. In de westelijke wand zit ook een haard verwerkt in de kast. Onder het raam in de zuidelijke 
gevel loopt de kast door als een tafel/bureau. 

Het brede spitsboogvormige raam is ingevuld met glas-in-lood met een figuur van Onze-Lie-
ve-Vrouw.

De kamer kent een houten plankenvloer, voorzien van een lang verwarmingsrooster. Het plafond 
bestaat uit een netgewelf dat deels ook in de doorgang naast de kerkmeesterskamer loopt. Het 
totale gewelf, dat door de verschillende ruimtes heen loopt, kan gezien worden als een ‘omge-
keerde scheepsromp’. De gewelfvlakken zijn bepleisterd en geschilderd. Ook de ribben van de 
gewelven en de muren boven de wandkasten zijn van een witte verflaag voorzien. 

Centraal in de ruimte hangt een neogotische luchter.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verflaag bladdert af van de zuidelijke muur als gevolg van vochtinfiltratie. Ook bij het gewelf is 
dit het geval en komt de pleisterlaag lokaal los van het baksteenmetselwerk.  De houten planken-
vloer toont zware sporen van slijtage.
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Afb. 127. kleine sacristie

Afb. 128. kleine sacristie
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3. Kleine sacristie of doorgang

Via een kleine houten plankendeur in de doorgang komt men in de kleine sacristie. 

Interieurafwerking en -aankleding

De kleine sacristie laat zich kenmerken door een laag plafond met twee kruisribgewelven met 
hangende sluitstenen. Zowel de gewelfvlakken als de ribben zijn van een verflaag voorzien. De 
vloer bestaat een moderne tegelvloer met gele en zwarte cementtegels, zoals ook te zien is in de 
doorgang. De muren zijn bepleisterd en wit geschilderd.

In de oostelijke wand is een kleine deur die uitgeeft op een bergkast. In de westelijke wand zit een 
houten deur die uitgeeft op het oud museum. In zuidelijke wand leidt een deur naar de gang voor 
de vergaderzaal. Daarnaast wordt de muur deels opengemaakt voor een raam waarbij melkglas 
in dievenijzers werd geplaatst. Tegen de oostelijke wand staat een lage eikenhouten textielkast. 
Daarnaast zit een eenvoudige houten deur met verluchtingsgaten met daarachter een ingemaak-
te kast.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De verflaag op de gewelven en muren is vervuild. De verflaag bladdert af van de gewelfvlakken. 
De vloer vertoont sporen van verkleuringen en slijtage. In de oostelijke wand zijn in de muren 
gaten, bedoeld voor kabels. Zowel aan de muur als op het gewelf zijn herstellingen. 
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Afb. 129. plafond gang

Afb. 130. gang
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4. Gang

Via de kleine sacristie komt men in de gang die uitgeeft op de vergaderzaal, het sanitair en de 
keuken. 

Interieurafwerking en -aankleding

In de gang is opnieuw een tegelvloer te zien bestaande uit zwarte en gele tegels in dambordpa-
troon, die ook verder loopt in de kleine sacristie. Het plafond bestaat uit de houten roostering met 
houten platen. In de oostelijke muur zijn nog sporen te zien van deze vroegere buitenmuur: het 
natuurstenen parement springt onderaan uit. Tegen de muur staat een elektriciteitskast. Daar-
naast zit een blauwe hardstenen grafsteen ingemetseld. De rest van deze muur is bepleisterd en 
gewit. In de westelijke muur geeft een hoge rondboogdeur met bovenlicht uit op het sanitair, een 
kleinere houten plankendeur op de keuken. Klimijzers in de muur geven uit op een luik in het pla-
fond dat leidt naar de zolder. Een houten deur in de zuidelijke wand geeft uit op de vergaderzaal.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Lokaal zijn sporen van herstellingen te zien op de muren. De vloer is vervuild en toont sporen van 
verkleuring en slijtage.
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Afb. 131. sanitair
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5. Sanitair

De gang geeft toegang tot een klein sanitair gedeelte.

Interieurafwerking en -aankleding

In deze ruimte bevindt zich een oude waterpomp met waterbak in de zuidoostelijke hoek van de 
kamer. De kamer heeft een nieuwe tegelvloer in blauwe hardstenen en bepleisterde geverfde 
muren. Het schuine dak met plexiglas brengt licht in de ruimte. In de ruimte is een wasbak, een 
piscine en een apart toilet. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De waterpomp werkt niet meer. De muren tonen sporen van recente herstellingen.
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Afb. 132. keuken
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6. Keuken

De gang en de vergaderzaal geven uit op de keuken.

Interieurafwerking en -aankleding

Recent werd deze kamer van een nieuwe tegelvloer, bepleisterde en geschilderde wanden en een 
moderne keukeninstallatie voorzien. In de westelijke wand zit een modern raam met dievenijzers 
aan de buitenzijde, dat uitkijkt op de tuin.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Boven het raam zijn op de muur sporen van vochtinfiltratie te zien, vermoedelijk als gevolg een 
probleem met het dak/de dakgoot.
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Afb. 133. vergaderzaal, achteraan keuken

Afb. 134. vergaderzaal
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7. Vergaderzaal

Via de gang en de keuken komt men terecht in de vergaderzaal. Vanuit de vergaderzaal kan men 
naar een koer die leidt naar de pastorie en de kerktoegang langs de Lange Nieuwstraat. Aan de 
andere zijde geeft de vergaderzaal uit op de tuin achter het oud museum.

Interieurafwerking en -aankleding

De vergaderzaal heeft een eikenhouten neorenaissance lambrisering die verder loopt boven de 
deuren en in de muuropening naar de keuken. De bakstenen muren boven de lambrisering wer-
den, net zoals het recente plafond uit gipskarton, van een witte verflaag voorzien. 
In de oostelijke gevel zit een recent raam met een lichte spitboogvorm, met aan de buitenzijde 
dievenijzers, boven de lambrisering. De kleine deur in de oostelijke wand geeft uit op de koer. 
Naast de deur is een stuk natuurstenen parement bloot gelegd. Boven de lambrisering van de 
zuidelijke wand zitten twee ramen. In de westelijke wand zit slechts een raam, maar tevens een 
recente dubbele deur met glas en bovenlichten die over de volledige lengte van de vergaderzaal 
loopt en uitgeeft op de tuin. De noordelijke wand is deels opengemaakt en geeft zo toegang tot 
de keukenruimte. Naast deze deuropening hangt een onbekend schilderij boven de lambrisering.

De vloer bestaat uit een recente tegelvloer. Naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog werd er 
in de vloer een luik aangebracht om schilderijen veilig in de bomkelder onder te brengen. Vandaag 
is het luik niet meer zichtbaar in de vloer. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De ruimte werd recent vernieuwd. Er is geen noemenswaardige schade.
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Afb. 135. oud museum

Afb. 136. oud museum
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8. Oud museum

Via de tuin of de kleine sacristie komt men in het oud museum.

Interieurafwerking en -aankleding

in het oud museum zijn muren in natuursteen, met onderaan een uitspringend parement. Te-
gen de muren zijn oude tentoonstellingskasten opgesteld. In de westelijke muur zit een kast in 
de muur gewerkt. De ruimte werd recent voorzien van een nieuw plafond uit gipskarton en een 
nieuwe tegelvloer uit kleine hardstenen tegels. In de oostelijke wand zitten twee ramen met die-
venijzers aan de buitenzijde, met daartussen een deur met bovenlicht.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Er zijn verkleuringen te zien op het natuurstenen parement (steen en voegen). Verder geen noe-
menswaardige schade te melden.
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Afb. 137. tuin

Afb. 138. tuin
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9. Tuin

De deur in de vergaderzaal geeft uit op een bordes met drie trappen die naar de tuin leiden. De 
deur van het oud museum geeft, na twee blauwe hardstenen treden, eveneens uit op deze tuin.

Interieurafwerking en -aankleding

In de tuin ligt een vloer bestaande uit oneffen klinkers, grint, kleine platen natuursteen en stuk-
ken beton. Tussen de klinkers is een wilgenboom geplant. Aan de andere zijde van de tuin is een 
planten- en bloemenperk aangelegd, dat grenst aan de muren van de buren. Een lage bakstenen 
constructie met een schuin pannendak geeft toegang tot de bomkelder die onder de vergaderzaal 
loopt.

De buitenmuren van de vergaderzaal en het oud museum bestaan uit baksteenmetselwerk met 
onderaan een plint uit blauwe hardsteen. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer ligt zeer oneffen, mogelijk als gevolg van het gediversifieerd materiaalgebruik. Er is plan-
ten-en mosgroei aanwezig op de klinkers. 



218

Afb. 139. zolder boven gewadenkamer (zuidoostelijke bijgebouwen)

Afb. 140. zolder boven trouwkoor (zuidoostelijke bijgebouwen)



3. Zolders
De noordwestelijke bijgebouwen met roofing dak hebben geen zolderruimtes. 

Op de noordoostelijke bijgebouwen zijn wel zolderruimtes. De zolder boven de sacristie van de 
Onze-Lieve-Vrouwkapel zit onder een zadeldak met houten spant. Het plafond van gipskarton 
werd rechtstreeks tegen een houten roostering bevestigd, die het zadeldak onderaan afsluit. Er 
kan in de zolder gekeken worden via een luikje met ladder, maar deze zolder is niet begaanbaar. 
De zolder van de oude schatkamer is niet toegankelijk. De zolder boven de gemetste gewelven 
van sacristie achter de Carolus Borromeuskapel is niet toegankelijk. Ook de kleine zoldering boven 
de dovenbiechtstoel kan niet onderzocht worden, daar deze zolder wordt afgesloten door het 
geschilderd houten plankenplafond en niet toegankelijk is via andere wegen.

De zolder van de zuidoostelijke bijgebouwen zijn gedeeltelijk toegankelijk. In een kast in de door-
gang zit een ladder die uitgeeft op de zolder van de gewadenkamer. De zolder is niet vlot toegan-
kelijk: er liggen enkele houten balken op de kinderbalken die het dak ondersteunen. Onder de 
kinderbalken zijn restanten te zien van het pleister op de rinkellatjes.

De zolder van de zuidoostelijke bijgebouwen zijn gedeeltelijk toegankelijk. Boven de doorgang, de 
gewadenkamer en de grote sacristie zitten zolders die echter moeilijk toegankelijk zijn. De zolder 
boven de grote nieuwe schatkamer is evenmin toegankelijk. De zolder van het trouwkoor is wel 
toegankelijk. Het houten spant verkeert in relatief goede staat. Over de zoldering lopen verschil-
lende leidingen en voorzieningen. De zolders van de zuidwestelijke bijgebouwen zijn niet toegan-
kelijk. De zolders van het oud museum en de kleine sacristie kunnen enkel betreden worden via 
dakkapellen. Die van de keuken en de vergaderzaal kan via luik en klimijzers in de muur worden 
bekeken maar is eveneens niet toegankelijk. Boven de doorgang en de kerkmeesterskamer zit een 
houten gewelf met de vorm van een ‘omgekeerde scheepsromp’. Dit werd samen met de rest 
van het dak in de jaren ’90 vervangen en voorzien van nieuwe houtstructuren en leien. De zolder 
onder het dak, boven het gewelf, is niet toegankelijk.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De muren van de zolder boven de sacristie van de Onze-Lieve-Vrouwkapel verkeren in slechte 
staat. De zolder boven de gewadenkamer verkeert in slechte staat door de aanwezigheid van 
duiven en een slecht onderhouden dakgoot aan de oostelijke zijde waardoor waterinfiltratie ont-
stond in de muren. De zolder is bovendien slecht toegankelijk en vervuild. De ontoegankelijke 
zolders kunnen niet beschreven worden. 
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4. Kelders
De bijgebouwen die over een kelder beschikken worden hieronder aangehaald. 

NOORDWESTELIJKE BIJGEBOUWEN

2. Kelder onder de berging

Een kleine enkele deur in het transept, geeft uit op een trapkoker die naar boven leidt, maar 
eveneens naar de kelder gaat. Via een trap met treden in blauwe hardsteen -vermoedelijk nog 
afkomstig van grafstenen, gezien de inscripties van letters in de stenen- komt men in de kelder. De 
wanden en vloer zijn opgetrokken uit baksteenmetselwerk. De wanden werden vroeger van een 
rode kaleilaag voorzien, waarvan nu nog de sporen te zien zijn. De kaleilaag komt echter los waar-
door de bakstenen op veel plaatsen te zien zijn. De kelder kent nog twee keldergaten die uitgeven 
in het Stoelenhuis. Een van de keldergaten  is nog open, het andere is dicht gezet. 

In deze kelder staan meerdere kartonnen dozen met verschillende losgekomen onderdelen van 
beelden, altaren en epitafen e.d.

In de muur achteraan zit bovendien een vrij grote scheur. In dezelfde muur geeft een deuropening 
toegang tot de kelder van de kaarsengieterij. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De kaleilaag komt los van het baksteenmetselwerk waardoor de bakstenen zichtbaar zijn. Achter-
aan in de ruimte zit een scheur in de muur. Ook in de trapruimte is dit het geval. 

Afb. 142. kelder onder berging
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3. Kelder kaarsengieterij

Via de kelder onder de berging met gewadenkasten komt men in de kelder onder de kaarsen-
gieterij. De muren zijn integraal opgetrokken uit baksteenmetselwerk, vroeger voorzien van een 
rode kaleilaag die vandaag fel afbrokkelt. In de ruimte werd een kleiner laag muurtje opgetrokken 
als stockeerruimte. De vloer bestaat eveneens uit baksteen. Achteraan de kelder zijn massieve 
volumes baksteen te zien. In de kelder zit een keldergat dat normaal uitgeeft op de bergruimte 
gelegen naast de kaarsengieterij. Het keldergat is echter toegemaakt maar de dievenijzers zijn nog 
te zien. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De kaleilaag komt los van de bakstenen die op sommige plaatsen te zien zijn. De kelder heeft een 
groot vochtprobleem waardoor er schimmel te zien is op de muren en de vloer.

Afb. 143. kelder onder kaarsengieterij
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NOORDOOSTELIJKE BIJGEBOUWEN

3. Kelder oude of kleine schatkamer

Via de horlogewinkel Trio Antiek (Sint-Jacobsmarkt 32) is er toegang tot de kelder die onder deze 
vroegere schatkamer gelegen is. Via een trap in baksteen metselwerk voorzien van dorpels in 
blauwe hardsteen, daalt men af in de kelder. De toegang bevindt zich aan de noordelijke zijde van 
de schatkamer. De kelder kent een tongewelf opgetrokken uit gekaleid baksteenmetselwerk. De 
vloer bestaat vermoedelijk uit Boomse tegeltjes. 

Naast de toegang, aan de noordelijke zijde, waren vroeger twee keldergaten voorzien. Vroeger 
waren er vermoedelijk ook twee keldergaten voorzien aan de zuidelijke zijde. In de westelijke 
wand zit een lage diepe nis/scheiboog, met daarin een bakstenen volume.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De kelder is in slechte staat en ontzettend vervuild. De kaleilaag komt los van het gewelf. Er zijn 
sporen van vocht, ongedierte en mos.

Afb. 144. kelder onder kleine schatkamer
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4. Kelder Sacristie Onze-Lieve-Vrouwkapel

Een luik in de vloer van de sacristie geeft toegang tot de kelder eronder. Via een bakstenen trap 
met dorpels in blauwe hardsteen komt men op het kelderniveau. De kelder kent een tongewelf, 
opgetrokken in baksteenmetselwerk en nadien gekaleid. De oneffen vloer bestaat uit Boomse 
tegels, op enkele plaatsen zit een rioleringsputje. 

Aan de oostelijke zijde zitten nog twee kleine keldergaten met dievenijzers en gaas ervoor. Uit het 
gewelf steken twee ijzeren trekkers. In de zuidelijke en noordelijke muur zijn nog steigergaten te 
zien.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De kelder is in slechte staat. De kaleilaag komt los van de bakstenen. Het bakstenen metselwerk 
onder de keldergaten is in zeer slechte staat: de bakstenen zijn gebarsten, de muur brokkelt af. Er 
is ook een vochtprobleem aanwezig waardoor er schimmel groeit op de muren. De vloer is sterk 
vervuild.   

Afb. 145. kelder onder sacristie Onze-Lieve-Vrouwkapel



225Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen

ZUIDOOSTELIJKE BIJGEBOUWEN

8. Kelder sacristie trouwkoor

In de vloer van de sacristie zit een houten luik dat uitgeeft op een kelder en enkel toegankelijk is 
via een ladder. De kelder kent een tongewelf en is opgetrokken uit gepleisterd en gekaleit bak-
steenmetselwerk. De vloer lijkt onverhard te zijn. Aan de westelijke zijde van de kelder springt het 
bakstenen parement uit, vermoedelijk gaat het hier om een fundering van de kerk. Aan de zuide-
lijke zijde zit een klein kelderraam dat uitkijkt op de koer die langs de sacristie en het trouwkoor 
loopt. Voor het raam zitten eenvoudige ijzers. Ook aan de oostelijke zijde van de kelder springt de 
muur gedeeltelijk uit. 

ALGEMEEN SCHADEBEEELD

De kelder verkeert in slechte staat. De pleisterlaag en kaleilagen komen los waardoor de bakste-
nen op veel plaatsen te zien zijn. De muren zijn sterk vervuild en op sommige plaatsen gescheurd. 
Er is sprake van vocht en schimmel in de kelder. Op de onverharde vloer liggen restanten van 
bouwmaterialen en ander afval. 

Afb. 146. kelder onder sacristie trouwkoor
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Afb. 147. bomvrije kelder onder vergaderzaal

Afb. 148. kelder onder oud museum
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ZUIDWESTELIJKE BIJGEBOUWEN

Onder de vergaderzaal zit een bomvrije kelder die verder loopt naar kelder onder de keuken. 
Vanuit deze kelder leidt een gang naar de kelder onder het oud museum. In deze kelder is er een 
bakstenen trap die uitgeeft in de kleine sacristie of doorgang. 

Een bakstenen constructie in de tuin geeft toegang tot een trap die leidt naar de bomvrije kelder. 
De kelder is volledig opgetrokken in gewapend beton. Centraal staan twee lange zuilen die bo-
venaan uitmonden in waaiervorm om de stevigheid van de kelder te garanderen. Vroeger was er 
tegen de noordelijke wand van de kelder een schilderijluik voorzien, om kunstwerken veilig in de 
kelder te laten afdalen. Vandaag is deze geul gesloten. Momenteel worden er enkele (delen van) 
meubelstukken bewaard in de kelder. 

Via een kleine gang met tongewelf, volledig opgetrokken uit baksteenmetselwerk, komt men in de 
kleinere kelder onder de keuken. In de gang zit onderaan een nis in de muur gewerkt. De kleinere 
kelder heeft een tongewelf; zowel de muren als het gewelf bestaan uit baksteen metselwerk dat 
nadien gekaleid werd. Op een verhoogd plateau uit baksteen staan houten balken die het gewelf 
stutten. 

Een lange gang met tongewelf leidt naar de kelder onder het oud museum. De gang bestaat uit 
recent baksteen metselwerk met een betonnen vloer.  Ook hier heeft de kelder een tongewelf, 
de muren en het gewelf werden opgetrokken uit baksteen metselwerk en later van een kaleilaag 
voorzien. De vloer bestaat vermoedelijk uit beton. Net zoals in de kelder onder de keuken stutten 
houten balken ook hier het gewelf. 

Door alle kelderruimten lopen leidingen en buizen. De kelders worden verlicht met tl-lampen. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De kelders verkeren in slechte staat. In de bomvrije kelder komen stukken beton los van de ko-
lommen en de wapening verroest. Als gevolg van vocht rotten de houten balken onderaan, die de 
bakstenen tongewelven van de kleinere kelders stutten. De kaleilaag is veelal verdwenen van de 
muren en de gewelven, de bakstenen komen los uit de gewelven of brokkelen af. 
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5. Archeologie
Aangezien de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie gepaard ging met een verstoring van de 
bodem en de kerk een lange geschiedenis kent, werd archeologisch onderzoek voorzien. 

Tijdens de uitvoering van de werken voor de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie werden 
door het archeologisch team van Monument Vandekerckhove NV i.o.v. Fr. Goedleven NV, onder-
aannemer van Keysers NV, in verschillende periodes tussen 24 januari 2013 en 3 februari 2014 
archeologische opgravingen uitgevoerd in de kerk.

Het onderzoek omvatte de archeologische opgraving van 29 werkputten en de archeologische 
begeleiding van 16 sleuven, samen goed voor een oppervlakte van 203,2 m².

Bij dit archeologisch onderzoek kwamen muurresten van vóór de bouw van de kerk in 1491 aan 
het licht. Deze zware muurmassieven bestaande uit een bakstenen kern met natuurstenen pa-
rement waren vermoedelijk restanten van de voorloper van de kerk, maar zonder doorgedreven 
archiefonderzoek of het volledig vrijleggen van de plattegrond is dit niet met zekerheid te zeggen.

In 1491 werd gestart met de bouw van de huidige kerk. De zuilfunderingen werden geplaatst en 
daarvoor werden de zware muurmassieven uitgebroken. Op die zuilfunderingen werd op sommi-
ge plaatsen slordig metselwerk aangebracht. Dit slordige metselwerk diende om de funderingen 
te verstevigen of verbreden, op een paar plaatsen blijft de functie onduidelijk.

De kerk werd opgevuld met leem- en puinlagen en op sommige plaatsen werden oude vloeren 
aangetroffen. Er werden heel wat sporen gevonden, die erop wijzen dat er mensen werden begra-
ven in de kerk maar er werden slechts 4 skeletten in situ aangetroffen. 

In het koor, de kooromgang en de kapellen werden sporen van 26 grafkelders aangetroffen. Deze 
werden vermoedelijk gelijktijdig met de bouw van de koorkapellen gebouwd in de 16de en 17de 
eeuw.

In 1806-1811 werd de vloer van de kerk heraangelegd en dit leek samen te gaan met de uitgravin-
gen van diepe, brede kuilen waarvan de functie voorlopig onduidelijk blijft, mogelijk gaat het om 
het ruimen van de graven.

Bijlagen, plannen Monument Vandekerckhove dd. 2013:
 - plan met aanduiding gevonden resten van gebouw(en) van vóór 1491;
 - plan met aanduiding gevonden funderingen;
 - plan met aanduiding skeletten en grafkuilen;
 - plan met aanduiding grafkelders en toegangen grafkelders;
 - plan met uitgevoerd georadaronderzoek (de gele kleuren wijzen op ondergrondse holle ruim-

tes → grafkelders).

In het rapport van de archeologen werd ook nog het volgende opgenomen:

AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

Het bodemarchief van de kerk is erg rijk aan vondsten. Vooral de vondst van zware muurmassie-
ven in het schip was erg interessant. Deze muurmassieven waren van een monumentaal gebouw 
van vóór de bouw van de kerk in 1491 en waren erg goed bewaard. Een deel van deze muren zat 
maar net onder de huidige vloer. Omdat het slechts om een beperkt aantal werkputten ging, kon 
er geen plattegrond van het gebouw worden opgesteld. De werkputten gingen slechts 90cm diep 
en de onderkant van de muurmassieven werd nergens bereikt. Extra informatie over het gebouw 
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bevindt zich nog dieper in de bodem. Naast dit gebouw werden ook elementen aangetroffen die 
te maken hebben met het gebruik van de huidige kerk: enkele slordige funderingen en muurwerk 
met een oriëntatie anders dan de kerk. Door de beperkte onderzochte oppervlakte kon niet be-
paald worden wat de functie van deze structuren was.

Er wordt aanbevolen dat bij elke ingreep in de bodem, inclusief het vervangen van de vloer, steeds 
een archeoloog wordt ingeschakeld, omdat elke ingreep de plattegrond van het gebouw van vóór 
1491 zou kunnen vervolledigen, de functie van het andere muurwerk zou kunnen verduidelijken 
en andere waardevolle informatie over de geschiedenis van de kerk zou kunnen opleveren.

Ook een uitgebreid historisch onderzoek van het terrein in de periode vóór 1491 kan heel wat 
extra informatie opleveren over de geschiedenis van de Sint-Jacobskerk en meer duidelijkheid 
scheppen over de aard en functie van het aangetroffen gebouw van vóór 1491.

Daarnaast kan een studie van de historische bronnen van het einde van de 18de- en het begin van 
de 19de-eeuw uitsluitsel bieden of de grote, diepe kuilen die in heel de kerk werden aangetroffen 
de sporen zijn van het ruimen van de graven of een andere oorsprong hebben.

Bij het bekijken van de kerkrekeningen van 1804-1816 werd niets aangetroffen dat expliciet ver-
wees naar het graven van kuilen. Wel veel betalingen die verwezen naar het aanleggen van de 
vloer: betalingen aan zagers, steenhouwer, voor het schuren van de stenen, leveren van stenen 
(witte en blauwe), voor karren zavel etc. Misschien dat de kerkrekeningen en andere bronnen van 
in de 18de eeuw wel duidelijkheid brengen.
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C. Pastorie

1. Pastorie

De pastorie is niet beschermd maar wordt summier besproken in functie van de toekomstige 
ontsluiting van de kerk.
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Afb. 153. zuidgevel pastorie
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1.1. Exterieur

Zuidelijke gevel (voorgevel)

De voorgevel van de pastorij in de Lange Nieuwstraat ligt op vlak van stijl in het verlengde van de 
vele neoclassicistische herenwoningen in de straat. Het pand kan gezien worden als een hoofd-
bouw met drie bouwlagen en drie traveeën en een aanbouw met een plat dak waar een raam 
centraal in de gevel zit. De zware lijst boven het boccagewerk, die over de hoofd- en aanbouw 
loopt, scheidt de gelijkvloerse verdieping van de andere bouwlagen.

Oostelijke gevel (zijgevel)

De zijgevel van de hoofdbouw van de pastorie is bepleisterd en wit geschilderd. Centraal zitten 
drie ramen. Enkel het raam dat uitgeeft op de eerste verdieping is van dievenijzers voorzien en 
lijkt vernieuwd. De twee andere ramen zijn nog voorzien van enkel glas en origineel hang- en 
sluitwerk. In het midden van de muur en bovenaan zijn er ankers te zien, evenals de bakstenen 
schouwen.

De zijgevel van de aanbouw van de pastorie, die uitgeeft op de tuin, is gecementeerd en onderaan 
van een arduinen plint voorzien. In deze gevel zaten drie ramen, waarvan een werd dicht gemetst 
maar de sporen nog zichtbaar zijn. In de twee andere vensteropeningen zitten nog de ramen met 
enkelglas, met daarvoor voorzetramen (eveneens met houten kader en enkel glas). De veranda 
wordt afgesloten door lage gecementeerde muur met daarboven glaspartijen.

Noordelijke gevel (achtergevel)

De wit bepleisterde achtergevel van de hoofdbouw kent vier ramen en aldus twee traveeën. Op 
de eerste verdieping zijn deze voorzien van dievenijzers. De gelijkvloerse verdieping werd bijna 
volledig tegen de vergaderzaal van de zuidwestelijke bijgebouwen aangebouwd. Op de koer ach-
ter die vergaderzaal is enkel een fragment van de gewitte bakstenen muur te zien van de veranda, 
die overgaat in de ommuring van de pastorietuin. 

Westelijke gevel (achtergevel)

De westelijke gevel is zichtbaar vanuit de tuin achter de zuidwestelijke bijgebouwen. Enkel de 
vergaderruimte en de berging zijn zichtbaar. De lage bakstenen gevels kennen  een arduinen plint. 
Voor de houten ramen zitten dievenijzers. De deur in de berging geeft uit op deze tuin. 

Daken

De hoofdbouw van de pastorij en de laagbouw ernaast hebben een dak bekleed met roofing. De 
veranda achteraan heeft een glazen dak. De vergaderruimte en berging die daarnaast liggen een 
roofingdak, net zoals het dak van de bijbouw.
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Afb. 154. noordgevel pastorie

Afb. 155. oostgevel pastorie



ALGEMEEN SCHADEBEELD

De voorgevel is sterk vervuild. De verf bladdert van het pleisterwerk. De brede lijst boven het 
bossagewerk is in slechte staat, alsook de dakgoot. De zijgevel lijkt, wat de hoofdbouw betrekt, in 
relatief goede staat. De gecementeerde zijgevel van de bijbouw en de veranda vertoont verkleu-
ring en veel barsten. Ook het schilderwerk op de houten voorzetramen, tussen de ramen van de 
veranda en de dakgoot schilfert af. Op de achtergevel is het pleisterwerk lokaal gebarsten en komt 
het los van de muur. 

Het dak van de veranda verkeert in minder goede staat: de ijzers lijken verroest te zijn en het glas 
vervuild. Op sommige plaatsen lijkt de roofing van de platte daken aan vervanging toe. Op het 
hoofddak worden best terug pannen gelegd. 
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1.2. Interieur

GELIJKVLOERS

1. Traphal

Via de gang komt men in de centrale traphal van de pastorie.

De gang wordt gekenmerkt door een vloer met blauwe hardstenen tegels, afgewisseld met ban-
den van witte geaderde marmeren tegels. Een houten trap met tapijt leidt naar de bovenverdie-
pingen. De wit gepleisterde muren staan in contrast met de donkere trap en de hoge beige-groene 
deuren die naar het salon en de spreekkamer leiden. Onderaan de muren is een houten lambrise-
ring aangebracht voorzien van een imitatieschildering van veelkleurig marmer. Een kleinere deur 
naast de trap geeft uit op een berging/vestiaire.  

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer toont lichte sporen van slijtage. Verder verkeert de traphal in relatief goede staat.

2. Berging vestiaire

In de traphal geeft een deur naar de trap uit op de berging/vestiaire. 

De vloer met blauwe hardstenen tegels die ook in de gang te zien is, loopt verder door in de 
vestiaire. De muren en plafond zit gepleisterd en gewit. In deze ruimte zijn opbergkastjes en kap-
stokken voorzien. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De ruimte verkeert in goede staat.

3. Gang

De houten voordeur met bovenlicht en de glazen deur naar de veranda, geven uit op de gang. Via 
de gang kan ook de spreekkamer, het secretariaat, de keuken, het salon en de traphal met berging 
vestiaire bereikt worden.

De vloer bestaat uit blauwe hardstenen tegels, afgewisseld met boorden en banden van witte ge-
aderde marmeren tegels. De wit gepleisterde muren staan in contrast met de hoge beige-groene 
deuren die naar de andere ruimtes leiden. Onderaan de muren is een houten lambrisering aan-
gebracht voorzien van een imitatieschildering van veelkleurig marmer. De bepleisterde plafond is 
voorzien van lijstwerk. Tussen de gang en de traphal zit een dubbele deur met glas en bovenlicht.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De ruimte verkeert in relatief goede staat. De vloer toont sporen van verkleuring en slijtage en de 
verflaag op de lambrisering is lokaal verdwenen door slijtage.

4. Spreekkamer

Via de gang of de traphal komt men terecht in de spreekkamer. Deze ruimte werd recent opgefrist 
en kreeg een frisse gele kleur op de gepleisterde muren en een laminaatvloer. Aan de zuidelijke 
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zijde kijken twee ramen, nog voorzien van oud hang- en sluitwerk en rolluiken, uit op de Lange 
Nieuwstraat. Tegen de westelijke zijde is nog een eenvoudige marmeren haard te zien. Aan de 
gepleisterde plafond hangt centraal een luchter.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De ruimte verkeert in relatief goede staat. 

5. Secretariaat

Via de gang komt men terecht in het secretariaat. Deze ruimte wordt gekenmerkt door een vloer 
met cementtegels. Ook de plint tegen de muur bestaat uit cementtegels, weliswaar met een an-
der patroon.  De muur is geschilderd of voorzien van behang dat stilaan loskomt van de muur. In 
de zuidelijke muur zit een groot raam met rolluik dat uitgeeft op de Lange Nieuwstraat. Tegen de 
oostelijke muur staat de elektriciteitskast; centraal in de noordelijke muur is een marmeren don-
kerkleurige haard te zien.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer is vervuild en toont net zoals de muren sporen van vocht. Door het vocht in de oostelijke 
wand komt het behangpapier los van de muur en is er onderaan zwarte schimmel te zien.

6. Salon

De gang en de traphal geven uit op het salon. Dit salon laat zich kenmerken door een eenvoudige 
houten plankenvloer en donkere houten lambrisering rondom rond de kamer. In de zuidelijke 
wand zit een haard verwerkt in de lambrisering. De muren zijn bepleisterd en gewit, net zoals het 
plafond dat ook voorzien is van lijstwerk. De ramen in de ruimte kijken op de tuin rondom en zijn 
nog voorzien van origineel hang-en sluitwerk en rolluiken. Bijzonder is dat de oude ramen voor-
zien zijn van een voorzetraam aan de buitenzijde.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De ruimte verkeert in relatief goede staat maar er zijn sporen van slijtage, zoals te zien op de 
houten plankenvloer.

7. Keuken

De gang en een driedubbele glazen deur in de veranda geven uit op de keuken. De ruimte is voor-
zien van een recente tegelvloer en geïnstalleerde keuken. Een deur in de zuidelijke wand geeft uit 
een holte onder de trap die gebruikt wordt als berging. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De ruimte verkeert in relatief goede staat.

8. Veranda

Via de gang of de tuin komt men in de veranda. In de veranda is een toilet voorzien. Vanuit de 
veranda krijgt men toegang tot een vergaderruimte die grenst aan de vergaderzaal in de zuidwes-
telijke bijgebouwen. 
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De L-vormige veranda bestaat aan oostelijke zijde uit een houten wand met glas, centraal voor-
zien van een dubbel deur, die uitkijkt op de tuin. Bovenaan zitten driehoekige stalen spanten die 
het glazen dak ondersteunen. De ruimte is voorzien van een recente tegelvloer. Achteraan de 
ruimte, in de noordelijke wand, zit centraal een deur die uitgeeft op een trap  die naar de koer 
naast de vergaderzaal (zuidwestelijke bijgebouwen) leidt. Aan de westelijke zijde zit een berging 
met ramen.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op verschillende plaatsen is vocht te zien in de muren. Lokaal bladdert de verflaag af. De vloer ligt 
oneffen. De verflaag bladdert af van de houten wand met glas.

9. Toilet

De veranda geeft uit op een klein toilet.

10. Vergaderruimte

De houten deur met geel glas in de veranda geeft uit op de vergaderruimte. Vanuit de vergader-
ruimte heeft men toegang tot de kelder onder de pastorie, een berging aan de westelijke zijde 
van de ruimte en een kitchenette die voorzien werd in de noordwestelijke hoek van de kamer. De 
ruimte is voorzien van een vervuilde cementtegelvloer en een recent verlaagd plafond.  De muren 
zijn bepleisterd en geverfd, afgeslagen met houten planchetten of bestaan uit baksteenmetsel-
werk. Een klein raam met geel glas in de westelijke wand is voorzien van dievenijzers en kijkt uit 
op de tuin aan de zuidwestelijke bijgebouwen.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer is sterk vervuild en toont sporen van vocht. De muren en plafond zijn vervuild en tonen 
lokaal sporen van vocht.

11. Berging

De kleine bergruimte die uitgeeft op de vergaderruimte heeft een recente tegelvloer, de muren 
zijn voorzien van behangpapier en een verlaagd houten plafond. In de kleine bergruimte zit een 
raampje met dievenijzers en daarnaast, twee treden hoger, een houten deur. Beiden geven uit 
op de zuidwestelijke bijgebouwen. Het houten plafond heeft een dakraam centraal in de ruimte.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De bergruimte heeft veel vochtschade: het behangpapier komt los van de muur, de vloer en het 
plafond tonen zware sporen van vocht, het kader rond en de hardstenen treden voor de muur 
tonen eveneens sporen van vocht.

12. Kitchenette

In de vergaderruimte zit een kitchenette die afgescheiden wordt van de kamer met een schuif-
deur uit geel glas. De kitchenette bestaat uit een boiler en wasbak met kast. De vloer is een recen-
te tegelvloer, de muren zijn onderaan betegeld en bovenaan voorzien van behangpapier.
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ALGEMEEN SCHADEBEELD

De muren en vloer tonen sporen van zware vochtproblemen. 

13. Toegang kelder

De vergaderruimte geeft toegang tot de kelder die onder de pastorie loopt. 
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EERSTE VERDIEPING

1. Trap en gang

De houten trap in de centrale traphal gaat naar de eerste verdieping. De overloop, met recente 
laminaatvloer en wit bepleisterde muren en plafond geeft toegang tot drie ruimtes.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Geen noemenswaardige schade te melden.

2. Kamer 1

Via de overloop komt men in kamer 1, de grootste kamer op deze verdieping die uitkijkt op tuin. 
Twee hoge recent vernieuwde ramen zijn voorzien van dievenijzers. In de kamer ligt een recente 
laminaat, de muren zijn voorzien van behangpapier en het plafond –inclusief centrale moerbalk- 
is bepleisterd. Tegen de westelijke wand zit nog een eenvoudige haard.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Er is een vochtprobleem in de zuidelijke gevel waardoor het behangpapier ook los komt van de 
muur. Het pleisterwerk op de muur is zeer nat.

3. Badkamer

De overloop geeft toegang tot een kleine recente badkamer. De kamer is voorzien van een moza-
iekvloer en recente badkamermeubelen. De plafond werd licht verlaagd. Een raam (nog voorzien 
van origineel hang-en sluitwerk) kijkt uit op de tuin.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Geen schade op het eerste zicht.

4. Kamer 2

Via de overloop komt men in kamer 2, de uitkijkt op de Lange Nieuwstraat. Twee hoge ramen zijn 
voorzien van origineel hang- en sluitwerk en rolluiken. Vooraan kennen ze een lage balustrade 
in smeedwerk. In de kamer ligt een recente laminaat, de muren zijn voorzien van behangpapier 
en het plafond –inclusief centrale moerbalk- is bepleisterd. Tegen de westelijke wand zit nog een 
eenvoudige haard.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Geen schade op het eerste zicht.
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TWEEDE VERDIEPING

1. Trap en gang 

De houten trap loopt van de eerste naar de tweede verdieping. De overloop is van de trap afge-
scheiden met een houten deur. De overloop is van recent tapijt voorzien, kent wit bepleisterde 
muren en plafond en geeft toegang tot drie ruimtes.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op het eerste zicht geen schade te zien.

2. Kamer 1

Kamer 2 kent een eenvoudige oude houten planken vloer. De muren van de ruimte zijn bepleis-
terd en wit geschilderd. Het raam dat uitkijkt op de kerk is nog van origineel hang-en sluitwerk 
voorzien. Tegen de westelijke wand is een eenvoudige marmeren haard te zien, waarvan de ope-
ning werd dichtgemaakt. Het plafond is verlaagd.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Er zijn duidelijk sporen van vocht te zien. Op sommige plaatsen komt het pleisterwerk los van de 
muren. De vloer toont sporen van slijtage en is net zoals de muren vervuild.

3. Kamer 2

Kamer 2 kent een linoleum vloer. De muren van de ruimte zijn voorzien van wit behangpapier. Het 
raam dat uitkijkt op de kerk is nog van origineel hang-en sluitwerk voorzien. Tegen de oostelijke 
wand is een eenvoudige marmeren haard te zien, waarvan de opening werd dichtgemaakt. Het 
plafond is verlaagd.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Er zijn duidelijk sporen van vocht te zien. Op sommige plaatsen komt het behangpapier los van 
de muren. 

4. Kamer 3

Kamer 3 kent een linoleum vloer. De muren van de ruimte zijn voorzien van behangpapier. De 
ramen die uitkijken op de Lange Nieuwstraat zijn nog van origineel hang-en sluitwerk voorzien. 
Tegen de westelijke wand is een eenvoudige marmeren haard te zien, waarvan de opening werd 
dichtgemaakt. Het plafond is bepleisterd en wit geschilderd.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Boven de haard op het bepleisterd plafond en op de muren zijn sporen van vocht te zien.



248

Afb. 169. kamer 1

Afb. 170. kamer 2
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ZOLDER

1. Trap en gang 

De houten trap loopt verder van de tweede naar de derde zolderverdieping.  De overloop is van 
een houten plankenvloer voorzien, kent wit bepleisterde muren en plafond en geeft toegang tot 
drie ruimtes. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

Op het eerste zicht geen schade te zien.

2. Kamer 1

De eerste kleine kamer heeft een linoleumvloer die bovenop een oude plankenvloer ligt. In het dak 
zit een veluxraam. Grotendeels zijn het onderdak en de kinderbalken zichtbaar in de dakstructuur. 
Op enkele plaatsen is wel duidelijk dat het schuine dak vroeger bepleisterd was met rinkellatjes en 
dat hierop later spaanderplaten werden voorzien. Maar deze constructie werd grotendeels weg-
gehaald en het dak zo blootgelegd. De bakstenen muren waren bepleisterd. In de westelijke wand 
zit een schuine gleuf: het lijkt hier niet om een scheur te gaan daar de gleuf zeer rechtlijnig loopt. 
Op dezelfde muur loopt de schouw naar boven van de haarden op de benedenverdiepingen. 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer is vervuild. Het pleister is verdwenen van delen van de muren en van het dak. Er zit een 
gleuf in de westelijke wand, die door het baksteenmetselwerk en het pleisterwerk gaat. Er zijn 
sporen van vocht te zien. In het pleisterwerk op de muren zitten veel barsten. De schouw is ver-
vuild.

3. Kamer 2

De kamer heeft een oude plankenvloer. In het dak zit een veluxraam. Grotendeels zijn het onder-
dak en de kinderbalken zichtbaar in de dakstructuur. Op enkele plaatsen is wel duidelijk dat het 
schuine dak vroeger bepleisterd was met rinkellatjes en dat hierop later spaanderplaten werden 
voorzien. Maar deze constructie werd grotendeels weggehaald en het dak zo blootgelegd. De 
bakstenen muren waren bepleisterd. Tegen de oostelijke muur hangt nog een boiler.  Op dezelfde 
muur loopt de schouw naar boven van de haarden op de benedenverdiepingen. Het plafond is 
eveneens bepleisterd.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer is vervuild. Op enkele plaatsen zijn er spleten te zien tussen de planken of ontbreken er 
delen van de planken. Het pleister is verdwenen van delen van de muren en van het dak. Er zijn 
sporen van vocht te zien op de muren, het dak en in de plankenvloer (mogelijk van een daklek?). 
In het pleisterwerk op de muren en het plafond zitten veel barsten. De schouw is vervuild.

4. Kamer 3

De derde kamer op de zolderverdieping bekleedt de zuidelijke zijde van het pand, maar loopt 
verder door boven het plafond van de traphal, tot in de nok van het dak, over de volledige lengte 
van de pastorij. 
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Afb. 171. kamer 3

Afb. 172. kamer 3



251Beschrijving en inventaris van de erfgoedelementen

De eigenlijke kamer kent een houten plankenvloer; aan de zuidelijke zijde ligt die enkele centime-
ters hoger. Op de muren, ook die boven de traphal in de nok van het dak, zijn sporen van bepleis-
tering te zien. In het dak is een veluxraam voorzien. De dakconstructie is gedeeltelijk zichtbaar en 
gedeeltelijk afgeslagen met houten platen.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De ruimte is vervuild. Het pleister is verdwenen van delen van de muren. Het nog aanwezige pleis-
terwerk komt nog los van de muren. Er is vocht aanwezig, ook in de balken en de houten platen 
zijn er vochtplekken te zien. 
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Afb. 173. trap en lokaal 2

Afb. 174. gang
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KELDERS

De vergaderruimte achter de veranda geeft toegang tot de kelder die onder de pastorie loopt. 

1. Lokaal 1: trap

Een trap met blauwe hardstenen dorpels leidt naar de eerste kelderruimte die onder het toilet 
van de veranda loopt. De smalle gang heeft een vervuilde tegelvloer en een verroest troggewelf 
als plafond. De bakstenen muren zijn gekaleit.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De ijzeren trekkers in het plafond zijn sterk verroest. De kaleilaag komt los van de muren. De vloer 
is sterk vervuild.

2. Lokaal 2

Naast de keldertrap zit een kleine bergruimte. Deze kent een troggewelf met geschilderde bak-
stenen  gewelfvlakken en zwart geschilderde ijzeren trekkers. De bakstenen zijn wit geschilderd 
en op sommige plaatsen zijn sporen te zijn van een kalei- of pleisterlaag. De vloer bestaat uit een 
tegelvloer. In de ruimte zijn houten planken voorzien als schap, om meer bergruimte te creëren.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer is sterk vervuild. De verflaag is lokaal niet meer aanwezig op de bakstenen gewelfvlakken 
of muren. Plaatselijk zijn sporen van herstellingen op de muren te zien. De kalei-of pleisterlaag, 
waar die aanwezig is, komt los van de muur. 

3. Lokaal 3: gang

Achter lokaal 1 ligt een tweede gang (lokaal 3) die uitgeeft op nog meer kelderruimtes. Dit lokaal 3 
vormde samen met lokaal 4, 5 en 6 een grote kelderruimte met een tongewelf. Het bakstenen ge-
welf is wit gekaleit, de vloer bestaat uit tegels. De gang geeft uit op lokaal 4 en grenst aan lokaal 5.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer is sterk vervuild. De kaleilaag komt los van de bakstenen.

4. Lokaal 4

Lokaal 4 ligt achter de gang of lokaal 3, hier staat de  verwarmingsketel opgesteld. Deze ruimte 
geeft verder uit op lokaal 6 met de mazouttank en lokaal 5 met de wijnrekken. Het bakstenen 
tongewelf is wit gekaleit. De muren zijn roos en wit geverfd. De vloer bestaat uit tegels. Lokaal 4 
wordt van de andere lokalen gescheiden door bakstenen muren.  

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer is vervuild. De kaleilaag komt los van de bakstenen. De verflaag is plaatselijk verdwenen 
van de muren en de muren zijn vervuild.
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Afb. 175. lokaal 4

Afb. 176. lokaal 5
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5. Lokaal 5

In lokaal 5 zijn wijnrekken gemetseld in baksteen. De vloer bestaat opnieuw uit tegels. Het tonge-
welf is grijs gekaleid. De muur is rood geschilderd. Een houten hekje fungeert als deur naar lokaal 

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De vloer is vervuild. De kaleilaag komt los van de bakstenen. De verflaag is plaatselijk verdwenen 
van de muren en de muren zijn vervuild. Ook het geschilderd metselwerk van de wijnrekken is 
vervuild.

6. Lokaal 6: mazouttank

In lokaal 6 staat de mazouttank, afgescheiden van de rest van lokaal 4 met een bakstenen muur. 
In het midden van de ruimte, vlak voor de tank, staat een laag bakstenen muurtje. Het bakstenen 
tongewelf is zichtbaar gelaten ter hoogte van de mazouttank, het deel ervoor is vermoedelijk ge-
kaleit en blauw geschilderd. Ook de vloer bestaat uit baksteen.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De ruimte verkeert in slechte staat. De vloer is vervuild en toont vochtplekken. De verflaag  en 
kaleilaag op de bakstenen is lokaal verdwenen. Er is sprake van vocht en schimmel op het gewelf. 
De ruimte is vervuild.
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Afb. 177. tuin en terras

Afb. 178. tuin
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2. Tuin

Via de veranda komt men in de tuin van pastorie terecht, die volledig ommuurd met een gewitte 
bakstenen muur.  In de tuin is voor de veranda een terras gemaakt met stenen tegels, met daar-
boven plankenterras van tropisch hout. De stenen tegels lopen nog verder door langs de salon. 
Rondom het terras is een bloemenperkje voorzien, tegen de muur groeit klimop. Verder is er een 
grasperkje met daarlangs heesters zoals de Kerria japonica. Verder staan in de tuin nog twee win-
tergroene bomen en een wilg tegen de straatzijde.

ALGEMEEN SCHADEBEELD

De terrastegels zijn licht groen verkleurd. De verflaag vervaagt van de bakstenen ommuring. De 
heesters en bomen zijn toe aan een snoeibeurt.
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De parochiekerk Sint-Jacob is beschermd als monument bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1938:

“worden gerangschikt overeenkomstig de wet van 7 augustus 1931 om reden van artis-
tieke, oudheidkundige of historische waarde, de volgende monumenten: … 27. De kerk 
van Sint Jacob te Antwerpen, eigendom van de stad, kadaster wijk C art.20 nr. 1675c (51 a 
11ca). Beschermingsstatuut: monument”.

4. Beschrijving van de erfgoedwaarden
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4.1. Erfgoedwaarden Sint-Jacobskerk

4.1.1. Historische waarde
De historische waarde ligt net als de artistieke waarde aan de basis van de bescherming van de 
Sint-Jacobskerk als monument. De vroegere Sint-Jacobskapel groeide snel uit tot een volwaardige 
parochiekerk. Toen de kapel aan het begin van de 15de eeuw werd opgenomen in het gebied van 
de vierde stadsomwalling, kreeg de wijk Kipdorp de nodige ruimte om te groeien. Kooplui, ban-
kiers en edelen vestigden zich in de buurt en gaven de nodige stimulansen opdat de kapel kon 
uitgroeien tot een volwaardige kerk. 

De lange bouwgeschiedenis is kenmerkend voor de kerk, net zoals het barokke kunstpatrimonium 
dat heelhuids de Franse periode doorkwam en daarmee een getuige is van het rijke verleden 
waarin gilden, broederschappen en privépersonen de kerk ondersteunden. 

Hoewel de kerk tijdens de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw korte tijd werd opgedeeld tus-
sen calvinisten en katholieken en tijdelijk de deuren sloot tijdens de Franse periode, bleef ze 
altijd een thuishaven voor de trouwe parochianen. Tot op vandaag wordt de kerk ingericht als 
een ruimte voor erediensten, zoals dat ook in de toekomst het geval zal zijn. Het beschermen, 
behouden en beheren van de historische waarde van de eeuwenoude kerk ligt aan de basis van 
de restauratie van dit erfgoed.

4.1.2. Architecturale waarde
De gotische bouwstijl kende in Brabant een regionale variant die onder andere in de Mechelse 
Sint-Romboutskerk te zien is. Ook de Sint-Jacobskerk die tevens in de lijn ligt van de Antwerpse 
Sint-Paulus- en Sint-Andrieskerk, is een voorbeeld van de Brabantse gotiek. Een van de typerende 
bouwkenmerken is de sobere buitenarchitectuur. Door de huizen die in de 16de eeuw tegen de 
kerk aanleunden, bleef voornamelijk de toren van de omvangrijke kerk zichtbaar aan de buiten-
zijde. Binnenin zijn de scheidingsbogen, de loopgang voor bovenlichten en zuilen op achthoekige 
sokkels met kapiteel met koolbladmotief typerend.

Hoewel de kerk een zeer lange bouwevolutie kende, bleef de stijlcontinuïteit van de late Brabant-
se gotiek bewaard. In de 17de eeuw waaide er echter wel een frisse wind door het bouwproces 
en kreeg men steeds meer aandacht voor de ruimtelijkheid die typerend was voor deze periode. 
Toen de meest ingrijpende werkzaamheden in het midden van de 17de eeuw gefinaliseerd wer-
den, werd het interieur aangekleed in de pronkerige barokstijl. Ondanks de turbulente Franse 
periode bleef het interieur gaaf bewaard en is dit vandaag een toonbeeld van barok in Antwerpen. 

De laat 19de-eeuwse restauraties en 20ste-eeuwse ingrepen vormen eveneens een belangrijk 
hoofdstuk in de bouwhistoriek van de Sint-Jacobskerk. De noodingrepen na de brand in 1967, 
vooral die met betrekking tot de betonnen dakconstructie, waren bepalend voor het verder be-
houd van de kerk. 

4.1.3. Archeologische waarde
Eerdere opgravingen in de kerk leverden interessante nieuwe inzichten op voor het stadsarcheo-
logisch onderzoek. Zo stootten archeologen in 2013-2014 nog op oudere muren die dateren van 
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voor de bouw van de huidige kerk in 1491. Deze oudere muren waren opgebouwd uit een mas-
sieve baksteenkern met een natuurstenen parement en zijn vermoedelijk terug te leiden naar de 
voorloper van de huidige kerk. Verder archiefonderzoek of het verder vrijleggen van de oudere 
muren zou ongetwijfeld nog veel meer informatie aan het licht kunnen brengen. 

In de kerk zelf zijn verschillend (niet-toegankelijke) grafkelders bekend, net zoals de grafkelder in 
de Rubenskapel waar verschillende menselijke resten in bewaard worden.107 Ook van enkele bij-
gebouwen zijn de kelders bekend. 

Bovendien is de Sint-Jacobskerk gelegen in de vastgestelde archeologische zone, de historische 
stadskern van Antwerpen. Niet enkel in de kerk maar ook de ruime regio errond bevat nog veel 
informatie over de intense bewoning die hier al eeuwen plaats vindt. 

4.1.4. Artistieke waarde
De Sint-Jacobskerk werd beschermd vanwege haar artistieke waarde. Deze waarde is zowel in 
het bouwwerk als bij enkele religieuze objecten in de kerk terug te vinden. De 23 rijk uitgewerkte 
altaren, de koren, de ‘schatten’ uit de schatkamer… werden vaak door bekende en bekwame am-
bachtslieden of meesters gemaakt. Zo zijn onder andere Rubens, Jordaens en Van Balen enkele 
van de uitvoerders van de werken, die vandaag nog te bewonderen zijn in de kerk. 

De artistieke waarde van Sint-Jacobs zit deels vervat in de topstukken die reeds eeuwenlang een 
plaats vinden in deze kerk. Het 17de eeuws werk ‘De Madonna met Kind, omringd door andere 
heiligen’ van  Pieter Paul Rubens heeft een bijzondere waarde “voor het collectieve geheugen aan 
zijn unieke documentaire waarde voor het leven van Rubens. Enkele dagen voor zijn dood had 
Rubens dit werk namelijk zelf aangewezen voor zijn grafkapel in de Sint-Jacobskerk. Het monu-
mentale schilderij, dat nog altijd in situ wordt bewaard, is bovendien van een hoogstaande artis-
tieke kwaliteit olieverf op paneel.”108 Ook het vroege werk van Jordaens ‘De aanstelling van Petrus 
als opperherder van de Kerk’, geschilderd ca. 1616-1617, toont de “kenmerkende maniëristische 
trekken in vormgeving en koloriet. Dit schilderij dankt zijn bijzondere artistieke waarde aan een 
grotere vastheid in de vorm dan andere werken uit Jordaens’ vroegste periode. In dit schilderij 
bereikt Jordaens een definitieve formule, waarin hij de thema’s die hem eigen zijn tot een hoog-
tepunt brengt. Omdat verschillende figuren uit het schilderij ook in andere vroege werken van 
Jordaens terug te vinden zijn, heeft dit schilderij ook een belangrijke schakelfunctie.”109

Niet enkel de schilderijen, maar ook andere roerende voorwerpen en religieus meubilair van on-
der andere Sebastiaan De Neve, Artus Quellinus de oude en Lodewijk Willemssens  bezitten veel 
erfgoedwaarde. Net zoals de  bijzondere nog bewaarde 16de- en 17de eeuwse- glas-in-loodramen 
in de kerk, die na restauratie in 2015 werden opgeleverd. Het gaat hier om de ramen:

 - ‘Besnijdenis van Jezus’, gift van Arnold van den Bemde, uit 1677 dat werd gerestaureerd in 
1854 door Jan-Baptist Capronnier;

 - ‘Annuciatie’ van 1629 dat mogelijk door Jan de Labarre werd vervaardigd op vraag van Willem 

107 Monument Vandekerckhove, Archeologisch Onderzoek Antwerpen Sint-Jacobskerk 2013, Bijlage 
6 grafkelders en toegang.

108 Agentschap Kunsten en Erfgoed, Topstukkenlijst, http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/
wat-doen-we-beschermen-cultuurgoederen/topstukkenlijst/de-madonna-met-kind-omringd-
door-andere (geraadpleegd in april 2017).

109 Agentschap Kunsten en Erfgoed, Topstukkenlijst,  http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/
wat-doen-we-beschermen-cultuurgoederen/topstukkenlijst/de-aanstelling-van-petrus-als-op-
perherder-van (geraadpleegd in april 2017).
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Anthony en Barbara Stalin en eveneens werd gerestaureerd door Capronnier in 1862;
 - ‘Visitatie’ uit 1641 vermoedelijk van de hand van Jan de Labarre (?), gift van Alexander Vincxen 

Geertruijt Wiegersatelier en gerestaureerd door A. Cunier in 1847 en Capronnier in 1867;
 - ‘Rudolf I van Habsburg en Regulus van Kyburgin het Woud’ uit 1626, schenking van van Juan 

De Cachiopin en Magdalena De Langeatelier en mogelijk vervaardigd door Jan de Labarre. In 
1847 gerestaureerd door Cunier en in 1867 door Capronnier;

 - ‘Laatste Avondmaal’ uit 1538, gift van Judocus Draecken Barbara Colibrant dat in 1850 werd 
gerestaureerd door Capronnier.

Naast deze vijf recentelijk gerestaureerde glasramen zijn er nog meer glas-in-loodramen in de 
Sint-Jacobskerk aanwezig met een bijzondere kunsthistorische waarde. De ramen in het hoog-
koor met de wapenschilden van de familie Annoni en Ludovico Malo dateren respectievelijk uit 
1652 en 1656, en werden vervaardigd in Antwerpen. Ook de ramen van Franciscus Schilders en 
Mechtilde Garrebrants met een engelenhoofd uit 1652 van de hand van Jaak Gooremans en J. 
Van Peborch en Barbara Gillis met de kruisiging, de maagd Maria, Johannes en Maria Magdalena 
van Jan De Loose uit 1640 zijn getuigen van het kunstambacht uit die periode maar herinneren 
eveneens aan de vooraanstaande families die hun rijkdom schonken aan de kerk. Het glas-in-lood-
raam van Hendrik Vander Stock en Lucretia Mennes met Onze-Lieve-Vrouw met kind uit 1621 en 
het werk met de Maagd Maria, de Heilige Hiëronymus en de Heilig Notburga uit ca. 1600 werden 
beide in Antwerpen vervaardigd. De stad stond in de 15de en 16de eeuw dan ook bekend voor het 
produceren van glas.110 Tussen 1871 en 1876 stond Jean-Baptist Capronnier in voor verschillende 
neogotische ramen van hoogstaande kwaliteit. Na de schade van de Tweede Wereldoorlog, vanaf 
1952, vervolledigde Oscar Calders- vaak naar ontwerp van L. Crespin- de kerk met glas-in-loodra-
men met een meer moderne invulling.111

Tot slot zijn ook de orgels een toonbeeld van vakmanschap. In 1984 werd een publicatie gewijd 
aan het toen 100-jarige Anneessens-orgel110 en in 1991 gebeurde een onderzoek op het koor-
doksaalorgel, in het kader van een internationaal colloquium georganiseerd door het Ruckers-ge-
nootschap.111 In beide publicaties werd de grote waarde van beide orgels aangetoond. Het jon-
gere Anneessens orgel maar ook het orgel van Forceville uit 1727 kent een grote erfgoedwaarde.

4.1.5. Esthetische waarde
De omvang van de Sint-Jacobskerk is zorgt voor een overweldigend gevoel wanneer men de kerk 
betreedt. De vele kunstwerken en meubelstukken in de kooromgang, de transepten en de kapel-
len maken dat de kerk niet alleen zeer ruimtelijk maar ook rijkelijk aanvoelt voor de bezoekers. De 
glasramen en muurschilderingen versterken dit gevoel, net zoals de aankleding van het trouwkoor.

4.1.6. Sociale waarde
De Sint-Jacobskerk heeft nog steeds een zeer actieve parochie: wekelijks gaan de erediensten 
door in de kerk. Maar ook de pelgrims voor Santiago de Compostela vinden hier, net zoals 600 jaar 
geleden, een thuishaven waar ze de pelgrimszegen kunnen ontvangen. 

110 Manderyck M., ‘Het kunsthistorisch onderzoek van de monumentale glasschilderkunst in Vlaan-
deren’, in: Gentse Bijdragen tot de Interieurgeschiedenis, 34, 2005, pp. 175-193.

111 Manderyck M., Antwerp Collegiate church of St James Stained Glass, n.a.v. congres Corpus Vitrear-
um Medii Aevi XXI, Brussel, 22-27 augustus 2002.
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Het rijke interieur, in het bijzonder de altaren in de kapellen, illustreert een verleden waarbij 
ambachten, broederschappen, gilden en privépersonen zich inzetten voor de kerk. Ook vandaag 
kan de kerk nog rekenen op een sterk engagement uit de parochie en bij uitbreiding de katholieke 
geloofsgemeenschap van de stad. Zo worden religieuze feestdagen zoals het Feest van Onze-Lie-
ve-Vrouw Tenhemelopneming op 15 augustus zeer druk bijgewoond in de kerk. Vanzelfsprekend 
kan ook het feest van Sint-Jacob de Meerdere rekenen op heel wat belangstelling. Ook de Sacra-
mentsprocessie die start in de Sint-Jacobskerk trekt jaarlijks duizenden bezoekers en kijklustigen, 
die eveneens de volkskundige waarde van de kerk versterken.

Ook voor culturele activiteiten zoals orgelconcerten, de Nacht van de Antwerpse Kerken in augus-
tus, Erfgoeddag in april of de reguliere rondleidingen van TOPA vinden veel mensen hun weg naar 
deze kerk. De Sint-Jacobskerk maakt eveneens deel uit van het netwerk van Monumentale Kerken 
Antwerpen en kan daarom vertrouwen op ondersteuning voor een kwalitatieve zorg en uitbating 
van deze waardevolle kerk met gaaf kunstpatrimonium. Het uurwerkmuseum, het museum met 
de Rochuspanelen en de grafkapel van Pieter Paul Rubens lokken daarnaast ook veel toeristen 
naar de kerk. 
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5.1. Visie op het beheer 

Al honderden jaren vinden pelgrims en gelovigen de weg naar de Sint-Jacobskerk en haar paro-
chie. Met deze langetermijnvisie wordt de zorg voor het erfgoed van de Sint-Jacobskerk verder ge-
garandeerd, met oog voor de kerk als gebouw voor eredienst, Monumentale Kerk van Antwerpen, 
ontmoetingsplek, museale en toeristische trekpleister. 

In haar toekomstvisie stelt Sint-Jacobs haar rol als parochiekerk voorop, maar zoekt ze ook een 
evenwicht met haar rol als beheerder van een waardevol kunstbezit en patrimonium. Daarbij 
heeft ze bijzondere aandacht voor de toeristische ontsluiting van de kerk. 

Deze visie vindt ook haar vertaling in het parochiekerkenplan van Antwerpen, dat eind 2016 werd 
gefinaliseerd.

5.1.1. De parochiekerk
In de eerste plaats is de Sint-Jacobskerk een parochiekerk. Haar kerntaak omvat de liturgie. Vanuit 
de rol als parochiekerk bestaat de hoofdtaak van de kerkfabriek uit het onderhoud, de bewaring 
en het beheer van de kerk en de roerende en onroerende goederen die eigendom zijn van de 
kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. Daar de 
kerkraad op de hoogte is van de complexiteit in de administratie en de technische expertise die 
nodig is voor kleinere en grotere onderhouds- en restauratiewerken, werkt ze hiervoor graag 
samen met expertise- en onderzoekscentra, steunpunten en dienstverlenende overheden zoals 
Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, Monumentenwacht, KIK-IRPA, Agentschap Onroerend 
Erfgoed, Faro, Herita, … Vanzelfsprekend is ook Stad Antwerpen, die als bouwheer optreedt voor 
de restauratiewerken, hier nauw bij betrokken.

5.1.2. De kerk ontsluiten voor het grote publiek
De Sint-Jacobskerk heeft als grote historische centrumkwerk veel te bieden voor toeristen en 
bezoekers op vlak van geschiedenis, erfgoed en kunst. In de toekomst wenst Sint-Jacobs meer 
in te zetten op de museale functie van de kerk. In de eerste plaats kan dit door een beter beleid 
voor het behoud en beheer van het waardevolle bezit, bijvoorbeeld door de aankoop van aan-
gepaste tentoonstellingskasten en bergkasten. Verder is ook de uitbouw van een onthaalbalie 
met boekenkast noodzakelijk om bezoekers in de toekomst beter te ontvangen. Een verbeterde 
signalisatie, toegankelijkheid, veiligheid,… spelen daarin ook een belangrijke rol. In de toekomst 
zou de pastorij ingezet kunnen worden om de nodige faciliteiten voor bezoekers in te richten en 
zo de museale functie van de kerk nog te versterken. 

Vandaag maakt de Sint-Jacobskerk reeds deel uit van het netwerk van vzw Monumentale Kerken 
Antwerpen (MKA) en vzw Toerisme Pastoraal Antwerpen (TOPA). MKA biedt, als koepelorganisa-
tie voor de Kathedraal en vier historische kerken in het oude stadscentrum ondersteuning bij de 
inventarisatie en registratie van de talrijke kunstobjecten, het onthaal van de bezoekers en oplei-
ding van de vrijwilligers. 

5. Onderbouwde visie op het toekomstig 
beheer
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Het beoogde beheer zal invulling geven aan het actiefbehoudsbeginsel en passiefbehoudsbegin-
sel zoals geformuleerd in art. 6.4.1 tot 6.4.3 5 Visie op het beheer en de beheersdoelstellingen 
van het Onroerenderfgoeddecreet 2013: het kerkgebouw wordt in goede staat gehouden door de 
nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en onderhoudswerkzaamheden, 
zoals omschreven in art. 6.1.1 tot 6.1.6 van het Onroerenderfgoedbesluit 2014 te garanderen.

Alle ingrepen dienen de beschermde erfgoedwaarden te ondersteunen en zullen een meerwaar-
de zijn voor de erfgoedwaarden van het beschermde goed. Er zal vermeden worden dat er ingre-
pen, verbouwingen of aanpassingen gebeuren die onoordeelkundig en onherroepelijk zijn met 
als gevolg een nefast verlies voor de beschreven en gemotiveerde waarden van het beschermde 
goed. ‘Bewaren gaat voor vernieuwen’ slaat op het zo lang mogelijk bestendigen van de materiële 
componenten van het bouwkundig erfgoed dat beschermd wordt omwille van zijn erfgoedwaar-
den. In de eerste plaats behelst dat de instandhouding van de voor de erfgoedwaarde bepalende 
externe en interne, decoratieve en constructieve elementen door middel van vakkundig onder-
houd en conserverende ingrepen.

Vanuit deze optiek is de hoofddoelstelling in dit beheersplan het behoud, beheer en herstel van 
de erfgoedwaarden van de Sint-Jacobskerk. 

Om de waarden te herstellen worden verschillende beheersmaatregelen in de vorm van (restau-
ratie)werkzaamheden gepland. 

Aanvankelijk werd het restauratiedossier voor de schilderwerken en allerlei bouwkundige werken 
(restauratie fase 8 deel 6 perceel 1), dat door de stad Antwerpen reeds ingediend is en op de 
programmalijst staat voor subsidie, als eerste werk gepland. Hieronder valt de houtwormbestrij-
ding van het vaste en losse meubilair, injectie tegen opstijgend vocht, plaatselijke herstelling van 
baksteenmetselwerk en natuursteen van enkele triforia, ontzilten van muren en gewelven, het 
herstellen van bepleistering en het herschilderen van het interieur op basis van het onderzoek 
naar afwerkingslagen. Ook dringende herstellingen aan enkele kunstvoorwerpen en het beperkt 
vervangen of aanvullen van glasplaatjes in de glas-in-loodramen wordt hierin voorzien (dossier in-
gediend op 28 februari 2013 en sinds 25 juni 2013 op programmatielijst). Door de storm in 2014, 
waarbij de daken zwaar beschadigd werden, kwam aan het licht dat de daken en de glas-in-lood-
ramen prioriteit verdienen en als eerste moeten hersteld worden voor de werkzaamheden in het 
interieur worden aangevat. In de fasering van de meerjarenpremieovereenkomst worden deze 
werkzaamheden dan ook als prioritair in fase 1 en 2 gepland. 

De bedaking werd gedeeltelijk vervangen na de brand in 1967, toen een belangrijk deel van het 
dak van de kooromgang afbrandde. De overige bedaking werd daarna hersteld, met vervanging 
van de gootbedekking; De voorbije jaren is echter gebleken dat de bedaking steeds meer gebre-
ken (o.a. tijdens inspecties monumentenwacht) vertoont, die niet door regulier onderhoud kun-
nen hersteld worden. Ook de resterende bedaking is aan revisie toe. De hagelschade in de zomer 
van 2014 maakt dat verschillende dakvlakken, waaronder ook enkele dakvlakken met recentere 
leibedekking te herstellen zijn. Ook dient de dakstructuur van de zolder van de zuidelijke zijbeuk 
te worden behandeld tegen sterke zwam-en houtwormaantasing, net zoals op de zolders van de 
hoge beuken. Plaatselijk dienen het timmerwerk, schalieberd, gootconstructies vervangen te wor-
den en dient de bereikbaarheid van daken en zolders geoptimaliseerd te worden. Ook de kroon-
lijsten, dakkapellen, ankers en torenkruisen zijn toe aan een nieuwe verflaag. Daarnaast worden 
ook de natuursteen in de bovendakse gevels net zoals de onveilige triforia hersteld, inclusief de 
herstelling van de scheur in de traptoren. 

5.2. Beheersdoelstellingen
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De storm van 2014 richtte ook schade aan bij de glas-in-loodramen. De ramen dienen hersteld te 
worden, inclusief plaatselijk herstel van de monelen. Verder is er voorzetbeglazing nodig in functie 
van bescherming, UV wering en met oog op een verbeterde klimaatbeheersing.

In het interieur wordt zowel de interieurafwerking als de aankleding aangepakt, voor het kerkge-
bouw en de bijgebouwen. De geplande interieurwerkzaamheden met schilderwerken, herstellin-
gen van de triforia, dringende herstellingen van kunstvoorwerpen en houtwormbestrijding (J861 
schilderwerk deel 1) zijn nodig. Evenzeer wordt het interieur gerestaureerd van de bijgebouwen 
met historische afwerkingslagen en kleinere ruimtes in de kerk: de grote sacristie, de sacristie 
van Onze-Lieve-Vrouwkapel, de kerkmeesterskamer, de kaarsenfabriek, de dovenbiechtstoel, het 
oud museum, de doopkapel, de zijportalen, het stoelenhuis en kleinere ruimten. Daarbij worden 
zowel schilderwerken als werkzaamheden aan het meubilair, de marmeren vloeren, het gestucte 
plafonds en enkele glas-in-loodramen beoogd.

De restauratie van de orgels gebeurt in functie van en met het oog op het bespeelbaar maken van 
de instrumenten. De restauratie van het Anneessens orgel zal eerder een groot conserverend on-
derhoud betreffen, het Forceville orgel zal daarentegen volledig moeten gedemonteerd worden 
voor een grondige restauratie.

Naar aanleiding van de restauratie van de interieuraankleding wordt bijkomend onderzoek ver-
richt naar de Sint-Hubertuskapel en de Driekoningenkapel.  Vervolgens wordt in de interieurres-
tauratie een onderscheid gemaakt tussen het ongeschilderd meubilair, de beelden, beeldhouw-
werk en klein meubilair in steen; de resterende schilderijen die nog niet werden hersteld in het 
verleden en de herstelling van het polychroom meubilair en houten beeldhouwwerk. 

Ook de restauratie van de gevels op de begane grond wordt beoogd, vooral de herstelling van de 
natuursteen. Ook het herstellen van de verzakte trappartij aan het inkomportaal van de westgevel, 
de integratie van vloerspots, de herstelling van het smeedijzeren hekwerk en houten medaillon in 
het inkomportaal, worden net zoals de algemene behandeling van alle toegangspoorten gepland. 

Voor de restauratie van de klokken wordt het vervangen en/of herstellen van de klepels, lagers, 
klephamers en luidhamers voorzien. Na de restauratie dienen de klokken, net zoals de orgels 
trouwens, regelmatig onderhouden te worden.

Onder de noodzakelijke onderhoudswerken wordt de uitvoering van regelmatige onderhouds-
werken aan het gebouw en de cultuurgoederen gerekend. 

Onder de nevendoelstellingen wordt enerzijds de fysieke ontsluiting voor publiek voorzien. Daar-
bij is een verbeterde bewegwijzering en signalisatie, toegankelijkheid en sanitair, aanpassingen 
van de riolering en voorzieningen voor brandveiligheid naar de nieuwe normen, het optrekken 
van personeelsruimtes en ontmoetingsruimtes van groot belang. De pastorie in de Lange Nieuw-
straat kan hierin een belangrijke rol spelen. Anderzijds wordt er ingezet op de verbeterde intel-
lectuele ontsluiting door het gebrek aan tentoonstellings- en bergkasten aan te pakken, om zo 
betere bewaaromstandigheden te creëren voor het erfgoed in de kerk. Daarbij wordt ook uitge-
keken naar een kast of kader om de glasfragmenten van de vijf reeds gerestaureerde historische 
glas-in-loodramen en het vroegere glasraam van de Heilige Drievuldigheid in het koor tentoon te 
stellen. Ook het meubilair voor het onthaal in de kerk, die steeds meer bezoekers over de vloer 
krijgt, dient uitgebreid te worden met een volwaardige balie en boekenkast. Verder wordt er in de 
toekomst werk gemaakt van een optimaal beheer en behoud van het patrimonium en kunstbezit 
in de kerk door middel van een collectiebeleidsplan. Met het oog op de verdere publiekswerking 
kan de mogelijkheid om erkend te worden als Open Erfgoed onderzocht worden.
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5.2.1. Oplijsting van de beheersdoelstellingen en maatregelen

Hoofddoelstelling 1: Herstel, behoud en beheer van de erfgoedwaarde van de kerk

Maatregel 1:  restauratie van de daken en herstelling en/of onderhoud van de gevels
Actie 1:  Herstelling van daken (fase1 MJPO)
Actie 2:  Herstelling van de gevels bovendaks en triforia (fase 2 MJPO)
Actie 3:  Grondig onderhoud van de gevels

Maatregel 2:  restauratie van de glas-in-loodramen
Actie 4:  Herstellen van glas-in-loodramen (fase 2 MJPO)

Maatregel 3:  restauratie interieurafwerking van de kerk en interieur van de bijgebouwen (fase 2 
MJPO)

Actie 5:  Schilderwerken, dringende herstellingen kunstvoorwerpen, houtwormbestrijding
(J861 schilderwerk deel 1)
Actie 6:  Restauratie van het historisch interieur van de bijgebouwen (fase 2 MJPO)

Maatregel 4:  restauratie van de orgels in functie van bespeelbaarheid (fase 2 MJPO)
Actie 7:  Restauratie van Forceville orgel (inclusief kast)
Actie 8:  Restauratie/groot onderhoud van Anneessens orgel (inclusief kast)

Maatregel 5:  de restauratie van de interieuraankleding: altaren, beelden…
Actie 9:  Restauratie ongeschilderd meubilair (fase 3&4 MJPO) 
Actie 10: Restauratie van de beelden, beeldhouwwerk en klein meubilair in steen (fase 3 

MJPO)
Actie 11:  Restauratie schilderijen (fase 4 MJPO)
Actie 12:  Restauratie polychroom meubilair en houten beeldhouwwerk (fase 5 MJPO)
Actie 13:  Overige bouwkundige werkzaamheden interieur (fase 4 MJPO)

Maatregel 6:  restauratie gevels begane grond en inkompartijen
Actie 14:  Herstelling natuurstenen gevels op de begane grond (onder de daken) (fase 3 

MJPO)
Actie 15:  Herstelling westelijk inkomportaal (fase 3 MJPO)
Actie 16:  Herstelling toegangspoorten (fase 3 MJPO) 

Maatregel 7:  restauratie en onderhoud van de klokken
Actie 17:  Vervangen en/of herstellen van de klepels, klephamer, lagers en luidbruggen

Maatregel 8:  regelmatig onderhoud van de gebouwen en de cultuurgoederen

Maatregel 9:  optimalisatie van de klimaatbeheersing in functie van het behoud van de erfgoed-
waarden van het gebouw en de cultuurgoederen

Actie 18:  Plaatsen van voorzetbeglazing (fase 2 MJPO)

Maatregel 10: archeologisch onderzoek uitvoeren bij ingrepen in de bodem



269Onderbouwde visie op het toekomstig beheer

Maatregel 11 (onderzoekspremie): Uitvoeren van bijkomend materiaaltechnisch onderzoek voor 
de altaren, beelden… in functie van de interieurrestauratie

Actie 19:  Bijkomend onderzoek voor de Sint-Hubertuskapel en de Driekoningenkapel (fase 3 
MJPO)

Nevendoelstelling 1: Inzetten op de fysieke ontsluiting van de kerk met oog voor een verbeter-
de toegankelijkheid en aanpassing naar de hedendaagse normen  (fase 2 MJPO)

Nevendoelstelling 2: Inzetten op de intellectuele publieksontsluiting van de kerk o.a. door ver-
beteren van de toeristische onthaalfunctie (fase 4 MJPO)

Actie 20:  Tentoonstellings-en bergkasten voorzien voor de historische objecten
Actie 21:  Uitbouwen van onthaal van bezoekers in kerk door middel van balie en boeken-

stand
Actie 22:  Glasfragmenten van de reeds 5 gerestaureerde glasramen en 17de-eeuws raam 

in koor Heilige Drievuldigheid tentoonstellen in een speciaal daartoe voorzien(e) 
museologische kast/kader op maat

Actie 23:  Onderzoek van de mogelijkheid en indien wenselijk streven naar een erkenning als 
Open Erfgoed

Actie 24:  Streven naar een collectiebeleidsplan voor het patrimonium en kunstbezit met erf-
goedwaarde met het oog op een optimaal behoud en beheer
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We merken op dat de betoelaagbaarheid van de werkzaamheden zal afgetoetst worden op het 
moment van indienen van het beheersplan.

Hoofddoelstelling 1: Behoud, beheer en herstel van de erf-
goedwaarden van de Sint-Jacobskerk 
MT 1: Restauratie van de daken en herstelling en/of  onderhoud van 
de gevels
Actie 1: Herstelling van daken (fase1 MJPO)

De bedaking werd gedeeltelijk vervangen na de brand van augustus 1967, toen een belangrijk 
deel van het dak van de kooromgang afbrandde. De overige bedaking werd in de daarop volgende 
jaren hersteld, met vervanging van de gootbedekking. De laatste tien jaar is gebleken dat de beda-
king steeds meer gebreken vertoont, die niet meer met gewoon onderhoud te herstellen zijn. Dit 
werd aangetoond met de inspectierapporten van Monumentenwacht en inmiddels uitgevoerde 
dringende werken aan de bedaking van zijbeuk noord (aanneming Dijkmans 2013). Maar ook de 
resterende bedaking is aan een grondige revisie toe. Daarbij komt bovendien de hagelschade van 
de zomer van 2014, waardoor tevens dakvlakken met recentere leibedekking te herstellen zijn.

De dakstructuur van de zolders van zijbeuk zuid vertoont sterke zwam- en houtwormaantasting. 
Ook op de zolders van de hoge beuken werd houtwormaantasting vast gesteld. Dit houdt zowel 
ontstoffen, zwam- als houtwormbestrijding in.

Aan alle dakconstructies is structureel herstel van timmerwerk, plaatselijke vervanging van scha-
lieberd en van gootconstructies vereist. 

De bereikbaarheid van daken en zolders voor onderhoud is te verbeteren door plaatsing van lad-
derhaken, klimhaken, ankerpunten, toevoeging van loopbruggen met leuningen en ladders.

Alle houtwerk en ijzer- en smeedwerk aan de buitenzijde van het gebouw is te herschilderen: 
kroonlijsten en boenselplanken, houtwerk van dakkapellen, ankers en torenkruisen.

Actie 2: Herstelling van de gevels bovendaks en triforia (fase 2 MJPO)

Alhoewel er in de jaren 1960-1980 een grootschalige restauratie aan de gevels gebeurde, is er na 
50 jaar weer een grondige revisie noodzakelijk. Dit houdt vooral in het reinigen van gevels in func-
tie van het verwijderen van schadelijke korsten met zoutuitbloeiingen, steenverharding, plaatse-
lijk vervangen van voegwerk, herstellen van geërodeerde waterlijsten en dekstenen door vervan-
ging of plaatselijk herstel, het dichtzetten van scheuren in gevelvlakken door het aanbrengen van 
verankeringen en vervanging van parement, o.a. aan de traptorens. Het is aangewezen om dit te 
laten aansluiten op de bedaking en zoveel mogelijk van dezelfde stellingen gebruik te maken. 

Aan de balustrades van de triforia in het kerkinterieur, die zich onder de ramen van de hoge beu-

6. Opsomming van de werkzaamheden
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ken bevinden, werd een aanzienlijke schade vastgesteld. Een aantal natuurstenen blokken werden 
reeds verwijderd en opgespalkt. Op deze plaatsen is de veiligheid in het gedrang gekomen. Het is 
aangewezen om deze werken zoveel mogelijk te combineren met het schilderwerk van het kerkin-
terieur en daarbij gebruik te maken van dezelfde stellingen.

Actie 3: Grondig onderhoud van de gevels

Naast de herstelling van de bovendakse gevels dienen ook de andere gevels nagekeken te worden 
en zijn deze mogelijk toe aan een grondig onderhoud met het oog op de toekomst.
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MT 2: Restauratie van de glas-in-loodramen

Actie 4: Herstellen van glas-in-loodramen  (fase 2 MJPO)

Alhoewel recent vijf 16de- en 17de-eeuwse glas-in-loodramen werden gerestaureerd, zijn de 
meeste overige eveneens van grote kunsthistorische waarde. Bovendien ontstond er tijdens de 
storm in 2014 een aanzienlijke hagelschade, waardoor herstelling van de meeste ramen zich op-
dringt. In combinatie met voorzetbeglazing kan de restauratie van de glas-in-loodpanelen conser-
verend worden benaderd en zullen zij veel meer beschermd opgesteld kunnen worden.
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MT 3: Restauratie interieurafwerking van de kerk en interieur van de 
bijgebouwen (fase 2 MJPO)
Actie 5: Schilderwerken, herstelling triforia, dringende herstellingen kunstvoorwerpen, hout-
wormbestrijding (J861 schilderwerk deel 1)

Het restauratiedossier voor deze fase werd op 25 juni 2013 ontvankelijk verklaard, maar staat nog 
steeds op de wachtlijst ter goedkeuring van een restauratiepremie. Er werd beslist om het op te 
nemen in de meerjarige premieovereenkomst, opdat het past in de programmatie van de globale 
restauratie. 

Het belangrijkste deel van deze fase is het herschilderen van het gehele kerkinterieur. Dit is ge-
baseerd op het onderzoek van de afwerkingslagen, dat werd uitgevoerd van 2001 tot 2006. Dit 
onderzoek heeft ons o.a. veel inzicht gegeven in de locaties en de kwaliteit van decoratieve en 
figuratieve muurschilderingen. Maar ook de ontdekking van andere schilderingen, vooral achter-
grond- en contourschilderingen, toonden het belang van dit onderzoek aan. Zowel voor de voor-
bereiding van de vernieuwing van de technische installaties, inmiddels uitgevoerd,  als voor het 
herschilderen van het kerkinterieur was het belangrijk deze schilderingen te kunnen lokaliseren 
en in de restauratie van het interieur te integreren. Ze betekenen een belangrijke meerwaarde 
in het interieur. Naast het herstellen van de bepleisteren en het herschilderen van het gehele 
interieur, opnieuw met kalkverf, zullen contour- en schaduwschilderingen die een belangrijke 
ondersteuning van de nog aanwezige kunstwerken blijken te zijn, verder worden vrijgelegd en 
aangevuld. Het onderzoek van de afwerkingslagen heeft voldoende informatie opgeleverd om 
deze schilderingen exact te kunnen situeren. Een aantal decoratieve schilderingen, die eveneens 
een ondersteuning van nog aanwezige kunstwerken betekenen, zullen eveneens verder worden 
vrijgelegd en geretoucheerd. Het gaat om de resten van het decor met rood gordijn en baldakijn 
van de Christus Salvator achteraan de noordzijde van de middenbeuk (03 / 2 W), die reeds in 
belangrijke mate werd blootgelegd, de figuratieve schildering (Sint-Jozef raamzaag) in de Drieko-
ningenkapel (KN4 – 04/2/N), en enkele van de grote fragmenten van het rooddecor met het lover 
in de Onze-Lieve-Vrouwe-Opdrachtkapel (KZ6 - 02 / 5). 

In dezelfde fase zijn een aantal dringende werkzaamheden aan meubilair en kunstwerken voor-
zien: het fixeren en lijmen van balusters, herstellingen aan broederschapslijsten en aan de kruis-
weg in albast en aan het monument Ferdinand Helman (1617) in het zuidtransept (08-5-W).
Daarnaast is er een houtworm- en zwambestrijding van al het vaste en losse meubilair voorzien. 
Tenslotte zijn er in het ingediende dossier herstellingen aan de balustrades van de triforia voor-
zien.  Deze problematiek blijkt ondertussen veel erger geworden te zijn: in 2014 zijn stukken in het 
schip los gekomen; in maart 2015 werd inspectie verricht door MOWA en werden op een aantal 
plaatsen spanbanden aangebracht ter vrijwaring van de openbare veiligheid. In december 2014 
werd door HighWorks een offerte voor beveiliging met netten t.b.v. openbare veiligheid opge-
steld, in afwachting van restauratie. Gezien de belangrijke bouwkundige implicatie is voorgesteld 
om de herstelling van de triforia uit dit dossier schilderwerk te lichten (J861 schilderwerk deel 1) 
en te integreren in het hoger vermelde dossier "Herstelling van de gevels bovendaks en triforia” 
(fase 2 MJPO).

Daarentegen zijn met de vernieuwing van de technische installaties in het kerkinterieur zaken aan 
het licht gekomen die best in onderhavig dossier worden opgenomen: het vervangen, inslijpen 
en omleggen van de kabel van de brandbeveiliging, eertijds aangelegd door Studio Lenaerts (zij-
kapellen, transepten, koorkapellen, bijgebouwen zuidwest, nieuwe schatkamer), het ontstoffen 
van een aantal af te nemen voorwerpen vooraleer deze in te pakken t.b.v. het schilderwerk en 
het afbreken van resterende oude leidingen van de elektrische installatie, die alleen vanaf hoge 
stellingen bereikbaar zijn.
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Actie 6: Restauratie van het historisch interieur van de bijgebouwen (fase 2 MJPO)

Het gaat om de interieurrestauratie van de grote sacristie, de sacristie van de O.-L.-Vrouwkapel, de
kerkmeesterskamer, de kaarsenfabriek, de dovenbiechtstoel, het voormalig museum, het stoelen-
huis en kleinere ruimten en daarvan het schilderwerk, de restauratie
van meubilair, de herstelling van marmeren vloeren en stucwerk plafonds en de restauratie
van enkele glas-in-loodramen (binnenramen tussen zijbeuken en westgevel).

Voor de grote sacristie, de kerkmeesterskamer en de dovenbiechtstoel werden nog oude afwer-
kingslagen teruggevonden.
De grote sacristie laat zich kenmerken door een plafond van moer- en kinderbalken die oorspron-
kelijk werd bepleisterd met een witlaag met haar (ca. 1 cm dikte) met daarover nog een fijne 
witlaag (1 mm).
Dit stucwerk werd op tengellatjes aangebracht en op de hoeken van de moerbalken voorzien van 
een peerkraalprofiel. Op deze afwerking werden 19 verflagen aangetroffen hetgeen bevestigd 
dat het hier nog om een origineel 17de eeuws stucwerk gaat. Op de wanden werden geen oude 
afwerkingslagen aangetroffen.

De gang en de daarvan met een houten wand gescheiden kerkmeesterskamer (1866) bevinden 
zich in een 17de eeuws gebouw dat werd voorzien van een netgewelf. Zowel op de ribben als op 
de gewelfkappen konden sporadisch nog maar resten van de oude lagen worden teruggevonden 
(oude ontverving). Het is aangewezen de huidige latexverflaag te verwijderen . Na de reiniging 
kan alles terug geschilderd worden in een licht beige wit (cfr. oudste laag) en dit in een kalkwit-
seltechniek.

De wanden van de dovenbiechtstoel waren oorspronkelijk bekleed met een tot aan het plafond 
reikende lambrisering die intussen verdwenen is. Het plafond is voorzien van een houten beschot 
waarop schildering is aangebracht die een hemel met een centrale duif voorstelt met daar rond 
cherubijntjes. Deze schildering werd voorlopig beschermd en gefixeerd (washars en Japans pa-
pier).
Gezien de sterke graad van aantasting van het hout is het aangewezen dit door middel van im-
pregnatie te verstevigen. 
Naderhand dient het geheel terug te worden samengesteld en opgehangen. 

Het is aangewezen om tezelfdertijd het sanitair in bijgebouwen zuidwest en in het stoelenhuis aan
te passen conform de huidige wetgeving voor publiek toegankelijke gebouwen en Rf-wanden te
plaatsen rond ALSB, UPS en gasafsluiter in het stoelenhuis.



276

MT 4: Restauratie van de orgels (fase 2 MJPO)
In 1984 werd een publicatie gewijd aan het toen 100-jarige Anneessens-orgel112 en in 1991 ge-
beurde een onderzoek op het koordoksaalorgel, in het kader van een internationaal colloquium 
georganiseerd door het Ruckers-genootschap.113  In beide publicaties werd de grote waarde van 
beide orgels aangetoond. 

Actie 7: Restauratie van het Forceville orgel (inclusief orgelkast)

Actie 8: Restauratie inclusief groot onderhoud van het Anneessens orgel (inclusief orgelkast)

112 Kerkbestuur Sint-Jacob, Anneessens-orgel Sint-Jacobskerk Antwerpen 1884-1984, Antwerpen, 
1984.

113 Lambrechts-Douillez J., Orgels in Antwerpse kerken St. Jacobs, Carolus Borromeus, St. Paulus, Me-
dedelingen van het Ruckers-Genootschap Bijdragen tot het bronnenonderzoek van het muziekle-
ven te Antwerpen VII, Antwerpen, 1991.
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MT 5: Restauratie van de interieuraankleding: altaren, beelden…
Actie 9: Restauratie ongeschilderd meubilair (fase 3 en 4 MJPO)

Bij de restauratie van het meubilair wordt onderscheid gemaakt tussen het polychroom beschil-
derde houtwerk, waar de klemtoon vooral ligt op het schilderwerk, en het meubilair dat een 
geboende of geverniste afwerking heeft. Tot dit laatste behoren voornamelijk alle biechtstoelen, 
lambriseringen, de preekstoel, het koorgestoelte, de portalen en kleinere vaste entiteiten zoals 
broederschapslijsten, zetels, enz.

Actie 10: Restauratie van de beelden, beeldhouwwerk en klein meubilair in steen (fase 3 MJPO)

In de kerk bevinden zich kunstvoorwerpen van een uitzonderlijke kwaliteit en met een hoge 
erfgoedwaarde, maar met soms aanzienlijke schade. Deze schade is veroorzaakt door corrosie 
van inwendige doken door condensatievocht in jarenlang onverwarmde kerk, stoten, opstijgend 
vocht, verkleuring (o.a. door UV-licht,), enz. Het gaat om talrijke kleine ingrepen, maar die over de 
totaliteit van het gehele interieur een aanzienlijke aanneming uitmaken. Tijdens het vooronder-
zoek werd er veel aandacht besteed om deze schade zoveel mogelijk in kaart te brengen.

Actie 11: Restauratie schilderijen (fase 4 MJPO)

De meeste schilderijen werden in de jaren 1970-1980 door de stad Antwerpen gerestaureerd. 
Daartoe werd in de grote bergplaats, nu ingericht als grote schatkamer, een schildersatelier inge-
richt, met stadspersoneel dat onder toezicht stond van het Rubenianum. Nog te restaureren is de 
triptiek boven het zijportaal, in het zuidtransept.  Ook werden toen de meeste kaders, eierlijsten, 
e.d. aan de altaarstukken niet terug geplaatst, opgenomen bij de altaarrestauraties. Tijdens de 
restauratie van de altaren zijn sommige schilderijen uit te nemen, na te zien op de staat van doek 
en spieraam en oordeelkundig terug te plaatsen. Hetzelfde dient te gebeuren ter voorbereiding 
van het herschilderen van het kerkinterieur.

Actie 12: Restauratie polychroom geschilderd meubilair en houten beeldhouwwerk (fase 5 
MJPO)

Tot het polychroom geschilderde meubilair behoren de twee 17de eeuwse altaren, onderdelen 
van andere altaren, delen van de drie portalen, alle kapelafsluitingen, delen van beide doksalen, 
beelden, beeldhouwwerk, enz. 

Actie 13: Overige bouwkundige werkzaamheden interieur (fase 4 MJPO)

Het betreft het herstellen van de vloeren in natuursteen, nadat alle werken vanaf stellingen zijn 
uitgevoerd. Het vervangen van vloertegels en het ophalen van grafzerken, in zoverre nog niet 
gebeurd tijdens de werken t.b.v. de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie, en het reinigen 
en opboenen van alle vloeren. Daarnaast is de (al dan niet) losgekomen bepleistering achter de 
houten lambriseringen te vervangen door een ademende bepleistering. Dit bestaat uit het afkap-
pen van de bestaande bepleistering achter alle meubilair dat t.b.v. herstelling naar voor wordt 
gehaald en afvoeren van alle puin, het verwijderen van alle bestaande verankeringen en andere 
elementen in de muren aangebracht, het herstellen van het baksteenmetselwerk waar nodig en 
het reinigen van het metselwerk en aanbrengen van een ademende kalkbepleistering gelijk met 
de bovenzijde van de lambrisering.



278

MT 6: Restauratie gevels begane grond en inkompartijen
Actie 14: Herstelling natuurstenen gevels op de begane grond (onder de daken) (fase 3 MJPO)

Hoger is de herstelling van alle bovendakse natuurstenen gevels voorzien, in combinatie met de 
herstelling van de bedaking. Deze fase omvat gelijkaardige herstellingen aan natuurstenen gevels 
vanaf de begane grond (gevels niet boven daken). 

Actie 15: Herstelling westelijk inkomportaal (fase 3 MJPO)

Dit omvat de herstelling van de verzakte trappartij inkomportaal westgevel en de integratie van 
vloerspots aangesloten op de straatverlichting (en waarvan de sturing en deel van de leidingen 
werd aangelegd tijdens de vernieuwing van de elektrische installatie in 2013-2016), de herstelling 
van het smeedijzeren hekwerk aan de ingang van het westportaal en van de houten medaillon in 
het gewelf erboven.

Actie 16: Herstelling toegangspoorten (fase 3 MJPO)

Deze fase omvat de herstelling en behandeling van alle toegangspoorten.
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MT 7: Restauratie van de klokken
Actie 17: Vervangen en/of herstellen van de klepels, klephamers, lagers en luidbruggen

Om de klokken optimaal te laten luiden (momenteel is een klok stilggelegd) zijn er in de toekomst 
een aantal herstellingswerken nodig. Daarnaast is het wenselijk in de toekomst ook het bestu-
ringssysteem te vernieuwen, hoewel dit niet dringend is. 
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MT 8:  Regelmatig onderhoud van de gebouwen en de cultuurgoede-
ren
Buitenzijde van het gebouw

 - regelmatig nazicht van alle dakbedekkingen, goten en regenafvoeren: meermaals per jaar 
schoonmaken;

 - regelmatig ontroesten en schilderen van alle ijzeren delen (raambruggen, tralies, dakbekro-
ningen, gevelankers);

 - regelmatig schilderen van houtwerk buitenschrijnwerk (dakkapellen, poorten, ramen, luiken, 
kroonlijsten en boenselplanken;

 - regelmatige controle van de bliksemafleidngsinstallatie;
 - regelmatige controle op aanwezigheid vogels en nazicht duivenwering.

Interieur van het gebouw

 - controle op de aanwezigheid van houtworm en schimmels;
 - regelmatig onderhoud van de klimaatbeheersingsinstallatie;
 - controle van de elektrische installatie: verplichte herkeuring om de 5 jaar volgens AREI;
 - controle van brandblussers: jaarlijkse verplichte keuring;
 - regelmatig onderhoud van de verlichting inclusief vervanging van lampen;
 - controle van de noodverlichting: jaarlijkse controle;
 - regelmatig onderhoud van de orgels: op te splitsen in onderhoud van Anneessens orgel en 

Forceville orgel;
 - reiniging van het interieur inclusief glas;
 - regelmatig onderhoud van de klokken: op te splitsen in jaarlijks onderhoud en 10 à 20 jaar-

lijks groot onderhoud;
 - regelmatig nazicht van de topstukken door het KIK.

Werkzaamheden aan roerende goederen en cultuurgoederen

Regelmatig nazicht van de bewaringstoestand, ontstoffen en uitvoeren van noodzakelijke conser-
veringswerkzaamheden door deskundige restaurateurs. Zie lijst van cultuurgoederen als bijlage.
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MT 9: Optimalisatie van de klimaatbeheersing
Actie 18: Plaatsen van voorzetbeglazing

Voorzetbeglazing aan alle glas-in-loodramen is vereist om de veiligheid te verhogen, het klimaat 
in functie van de talrijke aanwezige kunstschatten, het meubilair en beide historische orgels be-
ter te beheersen en de UV-straling te beperken. Dit is te combineren met het volgende punt: de 
herstelling van de glas-in-loodramen. Tezelfdertijd is een deel van de raambruggen roestwerend 
te behandelen (degene die in de jaren 1960-1980 niet door exemplaren in mangaanbrons werden 
vervangen) en van de natuurstenen monelen te herstellen.
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MT 10: Archeologisch onderzoek uitvoeren bij ingrepen in de bodem
Tijdens de uitvoering van de werken voor de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie werden 
door het archeologisch team van Monument Vandekerckhove NV i.o.v. Fr. Goedleven NV, onder-
aannemer van Keysers NV, in verschillende periodes tussen 24 januari 2013 en 3 februari 2014 
archeologische opgravingen uitgevoerd in de kerk. 

Een van de aanbevelingen na het archeologisch onderzoek was dat er bij elke ingreep in de bo-
dem, inclusief het vervangen van de vloer, steeds een archeoloog zou worden ingeschakeld. Met 
deze maatregel wordt dit advies in de praktijk omgezet en wordt het bewustzijn rond het archeo-
logisch erfgoed en het noodzakelijk onderzoek daartoe verankerd. Verder archeologisch onder-
zoek zou immers de plattegrond van het gebouw van vóór 1491 zou kunnen vervolledigen, de 
functie van het andere muurwerk kunnen verduidelijken en andere waardevolle informatie over 
de geschiedenis van de kerk kunnen opleveren.
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MT 11: Uitvoeren van bijkomend materiaaltechnisch onderzoek voor 
de altaren, beelden… in functie van de interieurrestauratie 
Actie 19: Bijkomend onderzoek voor de Sint-Hubertuskapel en de Driekoningenkapel (fase 3 
MJPO)

Het onderzoek van de afwerkingslagen, in 2001 tot 2006, heeft de uitzonderlijke waarde van de 
decoratieve schilderingen in deze kapellen aangetoond en die de 17de eeuwse houten renaissan-
ce-altaren uit het atelier van Colijns de Nole ondersteunen. In deze fase is voorzien om deze schil-
deringen vrij te leggen en waar nodig aan te vullen om het geheel te vervolledigen. 
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ND 1: Inzetten op de fysieke ontsluiting van de kerk voor 
het grote publiek met oog voor een verbeterde toeganke-
lijkheid en hedendaagse normen (fase 2 MJPO)

Concreet omvat dit o.m.:
 - buitenverlichting Lange Nieuwstraat (relighting ?), in combinatie met straatverlichting;
 - herstel en aanpassen riolering (nieuwe normen, uitbreiding sanitair);
 - verbeteren van de toegankelijkheid en sanitair (sanitair Stoelenhuis uitbreiden);
 - werkzaamheden om te beantwoorden aan de eisen van de brandweer (aanpassen deuren, 

sluitwerk, snelblustoestellen…).



ND 2: Inzetten op intellectuele publieksontsluiting van de 
kerk o.a. door verbeteren van de toeristische onthaalfunc-
tie (fase 4 MJPO) 
Actie 20: Tentoonstellings-en bergkasten voorzien voor de historische voorwerpen

In het kerkinterieur is een groot gebrek aan tentoonstellings- en bergkasten, waarin voorwerpen, 
zoals historisch waardevol textiel, in aangepaste omstandigheden kan worden bewaard. Door Mo-
numentenwacht werd een vernietigend rapport opgemaakt over de bedenkelijke bewaringsom-
standigheden van de toch wel bijzonder waardevolle kunstcollectie, waarover de Sint-Jacobskerk 
beschikt, een van de meest omvangrijke in Vlaanderen. Deze collectie werd door de Dienst Cultu-
reel Erfgoed van de provincie Antwerpen geïnventariseerd.

Ook dient er aandacht te worden besteed aan het onthaal in de kerk, met een steeds toenemend 
aantal bezoekers, hetgeen eveneens aangepaste ruimtes en  meubilair zoals een balie en een 
boekenstand vereist, zie daarover volgend punt.

Actie 21: Uitbouwen van onthaal van bezoekers in de kerk

 - bewegwijzering en signalisatie incl. nieuwe huisstijl;
 - onthaalbalie;
 - personeelsruimtes (personeelssanitair, kleedruimtes, refter met keuken, ontmoetingsruimte, 

bergingen), onder te brengen in een bijkomend pand, bijvoorbeeld de pastorie Lange Nieuw-
straat (grondig te renoveren gebouw).

Actie 22: Glasfragmenten van de reeds 5 gerestaureerde glasramen en 17de-eeuws raam in 
koor Heilige Drievuldigheid tentoonstellen in een speciaal daartoe voorzien(e) museologische 
kast/kader op maat

In de voorbije restauratiecampagne van de 5 historische glas-in-loodramen bleven verschillende 
fragmenten uit deze ramen bewaard bij restaurateur Aletta Rambaut. Ook van het 17de-eeuwse 
glas-in-loodraam van de Heilige Drievuldigheid in het koor, dat in 1967 verwoest werd door de 
brand, bleven fragmenten bewaard (momenteel in het KIK). Met het oog op het verder uitbouwen 
van de intellectuele publiekswerking en ontsluiting van de kerk zouden deze fragmenten in een 
kader of kast op maat tentoongesteld kunnen worden. 

Actie 23: Onderzoek van de mogelijkheid en indien wenselijk streven naar een erkenning als 
Open Erfgoed

Actie 24: Streven naar een collectiebeleidsplan voor het patrimonium en kunstbezit met erf-
goedwaarde met het oog op een optimaal behoud en beheer
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6.1. Werkzaamheden in tabelvorm

H6 MT Actie Locatie Werkzaamheden Frequentie
vrijstelling 

toelating

premiege- 

rechtigd

HD 1: Herstel, behoud en beheer van de erfgoedwaarden van de kerk

Eenmalige werkzaamheden MT 1: Restauratie van de daken en 
herstelling en/of onderhoud van de 
gevels

Actie 1: Herstelling van dak-
en (fase1 MJPO)

Daken Herstel en vervanging van goot- en leibedekking en van de houten 
dakstructuur

eenmalig neen ja

houtwormbestrijding eenmalig neen ja
plaatsing van ladderhaken, klimhaken, ankerpunten, toevoeging 
van loopbruggen met leuningen en ladders

eenmalig neen ja

Herschilderen houtwerk en ijzer- en smeedwerk aan de buitenzi-
jde van het gebouw.

eenmalig neen ja

Actie 2: Herstelling van de 
gevels bovendaks en triforia 
(fase 2 MJPO)

Gevels Reiniging t.b.v. schadelijke vervuiling, plaatselijk vervangen 
voegwerk en steenverharding, plaatselijk vervangen of bijwerken 
natuursteen, dichtzetten en verankeren scheurvorming.

eenmalig neen ja

Interieur Herstellen balustrades triforia eenmalig neen ja
Actie 3: Grondig onderhoud 
van de gevels

Reiniging, versteviging en indien nodig vervanging van natuur-
steen

eenmalig neen ja

MT 2 Restauratie van de glas-in-
loodramen

Actie 4: Herstellen van glas-
in-loodramen  (fase 2 MJPO)

Exterieur/interieur Uitnemen glas-in-loodpanelen, conserverende behandeling en 
aanpassingen en terug plaatsen

eenmalig neen ja

MT 3 Restauratie interieurafwerking 
van de kerk en interieur van de bijge-
bouwen (fase 2 MJPO)

Actie 5: Schilderwerken, 
herstelling triforia, drin-
gende herstellingen kunst-
voorwerpen, houtwormbe-
strijding (J861 schilderwerk 
deel 1)

Kerkinterieur Herschilderen volledige kerkinterieur en vrijleggen en retoucheren 
relevante schaduw- en contourschilderingen en decoratieve schil-
deringen, ontstoffen en inpakken kunstwerken

eenmalig neen ja

Kerkinterieur Dringende werkzaamheden aan meubilair en kunstwerken eenmalig neen ja
Kerkinterieur Houtworm- en zwambestrijding van alle meubilair eenmalig neen ja
Kerkinterieur Herleggen leiding brandbeveiliging en verwijderen resterende 

oude leidingen elektrische installatie
eenmalig neen nee

Actie 6: Restauratie van het 
historisch interieur van de 
bijgebouwen (fase 2 MJPO)

Bijgebouwen: Inter-
ieur van de grote sac-
ristie, de sacristie van 
de O.-L.-Vrouw kapel, de 
kerkmeesterskamer, de 
kaarsenfabriek, de doven-
biechtstoel, het voormalig 
museum, het stoelenhuis 
en kleinere ruimten

Restauratie meubilair, herstelling marmeren vloeren en stucwerk 
plafonds en restauratie van enkele glas-in-loodramen (binnenra-
men tussen zijbeuken en westgevel).

eenmalig neen neen
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H6 MT Actie Locatie Werkzaamheden Frequentie
vrijstelling 

toelating

premiege- 

rechtigd
Bijgebouwen: Inter-
ieur van de grote sac-
ristie, de sacristie van 
de O.-L.-Vrouw kapel, de 
kerkmeesterskamer, de 
kaarsenfabriek, de doven-
biechtstoel, het voormalig 
museum, het stoelenhuis 
en kleinere ruimten

Afwerkingslagen: schilderwerk en stucwerk
Historisch correcte afwerking grote sacristie, dovenbiechtstoel en 
kerkmeesterskamer

eenmalig neen ja

Bijgebouwen: Inter-
ieur van de grote sac-
ristie, de sacristie van 
de O.-L.-Vrouw kapel, de 
kerkmeesterskamer, de 
kaarsenfabriek, de doven-
biechtstoel, het voormalig 
museum, het stoelenhuis 
en kleinere ruimten

Afwerkingslagen: schilderwerk en stucwerk
Sacristie van de O.-L.-Vrouw kapel, kaarsenfabriek, het voormalig 
museum, het stoelenhuis en kleinere ruimten

eenmalig neen neen

Bijgebouwen: sanitair Aanpassingen t.b.v. wetgeving publiek toegankelijke gebouwen eenmalig neen ja
MT 4 Restauratie van de orgels (fase 
2 MJPO)

Actie 7: Restauratie van 
Forceville orgel (inclusief 
orgelkast)

eenmalig neen ja

Actie 8: Restauratie inclusief 
groot onderhoud van het 
Anneessens orgel (inclusief 
orgelkast)

eenmalig neen ja

MT 5 Restauratie van de interieuraan-
kleding: altaren, beelden…

Actie 9: Restauratie onges-
childerd meubilair (fase 3 
en 4 MJPO)

Interieur Restauratie van alle ongeschilderd meubilair eenmalig neen ja

Actie 10: Restauratie van de 
beelden, beeldhouwwerk 
en klein meubilair in steen 
(fase 3 MJPO)

Interieur Restauratie van alle beelden, beeldhouwwerk en klein meubilair 
in steen

eenmalig neen ja

Actie 11: Restauratie schil-
derijen (fase 4 MJPO)

Interieur Restauratie van triptiek boven het zijportaal, in zuidtransept. Be-
handeling van alle overige schilderijen

eenmalig neen ja

Actie 12: Restauratie poly-
chroom meubilair en 
houten beeldhouwwerk 
(fase 5 MJPO)

Interieur Restauratie van alle polychroom geschilderd meubilair en houten 
beeldhouwwerk

eenmalig neen ja

Actie 13: Overige bouwkun-
dige werkzaamheden inter-
ieur (fase 4 MJPO)

Interieur Herstellen vloeren in natuursteen, herstel baksteen en vervangen 
bepleistering achter lambriseringen.

eenmalig neen ja
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H6 MT Actie Locatie Werkzaamheden Frequentie
vrijstelling 

toelating

premiege- 

rechtigd
MT 6 Restauratie gevels begane 
grond en inkompartijen

Actie 14: Herstelling natu-
urstenen gevels op de be-
gane grond (onder de dak-
en) (fase 3 MJPO)

Gevels Reiniging t.b.v. schadelijke vervuiling, plaatselijk vervangen 
voegwerk en steenverharding, plaatselijk vervangen of bijwerken 
natuursteen, dichtzetten en verankeren scheurvorming.

eenmalig neen ja

Actie 15: Herstelling west-
elijk inkomportaal (fase 3 
MJPO)

Gevels Herstellen verzakte trappartij, hekwerk en medaillon eenmalig neen ja

Actie 16: Herstelling 
toegangspoorten (fase 3 
MJPO)

Gevels Herstellen van de toegangspoorten eenmalig neen ja

MT 7 Restauratie van de klokken Actie 17: Vervangen en/of 
herstellen van de klepels, 
klephamers, lagers en luid-
bruggen

eenmalig neen ja

Terugkerende werkzaamheden MT 8  Regelmatig onderhoud van de 
gebouwen en de cultuurgoederen

Buitenzijde van het gebouw Daken Regelmatig nazicht van alle dakbedekkingen, goten en regenafvo-
eren: meermaals per jaar schoonmaken

2x per jaar ja neen

Exterieur regelmatig ontroesten en schilderen van alle ijzeren delen (raam-
bruggen, tralies, dakbekroningen, gevelankers),

1x per 5 jaar ja ja

Exterieur regelmatig schilderen van houtwerk buitenschrijnwerk (dakkapel-
len, poorten, ramen, luiken, kroonlijsten en boenselplanken,

1x per 5 jaar ja ja

Exterieur regelmatige controle van de bliksemafleidingsinstallatie, 1x per jaar ja neen
Exterieur regelmatige controle op aanwezigheid vogels en nazicht duiven-

wering.
2x per jaar ja neen

Interieur van het gebouw Interieur controle op de aanwezigheid van houtworm en schimmels 1x per jaar ja ja
regelmatig onderhoud van de klimaatbeheersingsinstallatie 1x per jaar ja neen
controle van de elektrische installatie: verplichte herkeuring om 
de 5 jaar volgens AREI

1x per 5 jaar ja neen

controle van brandblussers: jaarlijkse verplichte keuring 1x per jaar ja neen
regelmatig onderhoud van de verlichting inclusief vervanging van 
lampen

1x per jaar ja neen

controle van de noodverlichting: jaarlijkse controle 1x per jaar ja neen
regelmatig onderhoud van het Anneessens orgel 1x per jaar ja neen
regelmatig onderhoud van het Forceville orgel 1x per jaar ja neen
reiniging van het interieur inclusief glas 2x per jaar ja neen
regulier onderhoud van de klokken 1x per jaar ja neen
bijzondere werken aan de klokken om de 10 à 

20 jaar
neen ja

regelmatig nazicht van de topstukken 1x per jaar ja neen
Werkzaamheden aan roer-
ende goederen en cultuur-
goederen

Interieur Regelmatig nazicht van de bewaringstoestand, ontstoffen en uit-
voeren van noodzakelijke conserveringswerkzaamheden

1x per jaar neen ja
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H6 MT Actie Locatie Werkzaamheden Frequentie
vrijstelling 

toelating

premiege- 

rechtigd
Eenmalige werkzaamheden MT 9 Optimalisatie van de klimaatbe-

heersing
Actie 18: Plaatsen van 
voorzetbeglazing en roest-
werend behandelen van 
de raambruggen en herstel 
monelen

eenmalig neen ja

MT 10 Archeologisch onderzoek uit-
voeren bij ingrepen in de bodem

neen ja

MT 11 Uitvoeren van bijkomend ma-
teriaaltechnisch onderzoek voor de 
altaren, beelden… in functie van de 
interieurrestauratie 

Actie 19: Bijkomend onder-
zoek voor de Sint-Hubertus-
kapel en de Driekoningen-
kapel (fase 3 MJPO)

Interieur: Sint-Hubertus-
kapel Driekoningenkapel

Bijkomend onderzoek afwerkingslagen met oog op vrijlegging en 
restauratie

eenmalig neen ja
(onderzoeks-

premie)

ND 1 Inzetten op de fysieke ontsluiting van de kerk voor het grote publiek met oog voor een verbeterde toegankelijkheid en hedendaagse normen (riolering, brandveiligheid,…)  (fase 2 MJPO)

Ontsluiting gebouw voor 
publiek

Exterieur/interieur Buitenverlichting Lange Nieuwstraat (relighting ?) In combinatie 
met straatverlichting

eenmalig neen neen

Herstel en aanpassen riolering (nieuwe normen, uitbreiding san-
itair)

eenmalig neen neen

Verbeteren van de toegankelijkheid en sanitair (sanitair Stoelen-
huis uitbreiden)

eenmalig neen neen

Werkzaamheden om te beantwoorden aan de eisen van de brand-
weer (aanpassen deuren, sluitwerk, snelblustoestellen…)

eenmalig neen neen

ND 2 Inzetten op intellectuele publieksontsluiting an de kerk o.a. door verbeteren van de toeristische onthaalfunctie (fase 4 MJPO)

Actie 20: Tentoonstellings- 
en bergkasten voorzien 
voor de historische voorw-
erpen

Interieur Aanbrengen tentoonstellings-en bergkasten voor historische 
voorwerpen

eenmalig neen neen

Actie 21: Uitbouwen van 
onthaal van bezoekers in de 
kerk

Interieur bewegwijzering en signalisatie incl. nieuwe huisstijl eenmalig neen neen

onthaalbalie eenmalig neen neen
personeelsruimtes (personeelssanitair, kleedruimtes, refter met 
keuken, ontmoetingsruimte, bergingen), onder te brengen in een 
bijkomend pand, bijvoorbeeld de pastorie Lange Nieuwstraat 
(grondig te renoveren gebouw)

eenmalig neen neen

Actie 22: Museologische 
kast/kader op maat voor 
historische glasfragmenten

Interieur fragmenten van 5 glasramen en raam uit koor Heilige Drievuld-
igheid

eenmalig neen ja

Actie 23: Onderzoek van 
de mogelijkheid en indien 
wenselijk streven naar een 
erkenning als Open Erfgoed

eenmalig ja neen

Actie 24: Streven naar een 
collectiebeleidsplan

eenmalig ja neen
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290



291Opvolging

7.1. Eenmalige maatregelen

Het dossier “Schilderwerken, herstelling triforia, dringende herstellingen kunstvoorwerpen, hout-
wormbestrijding”, vermeld als een actiepunt van beheersmaatregel, werd als een op zichzelf 
staande fase (J861 schilderwerk deel 1) ingediend en op 25 juni 2013 ontvankelijk verklaard, maar 
staat nog steeds op de wachtlijst ter goedkeuring van een restauratiepremie. Er werd beslist om 
het op te nemen in de meerjarige premieovereenkomst, opdat het past in de programmatie van 
de globale restauratie.

Volgende dossiers dienen nog opgenomen te worden om de restauratie van de Sint-Jacobskerk 
te vervolledigen:

 - herstelling van de bedaking: schade en vetusteit;
 - restauratie niet geschilderd meubilair;
 - restauratie polychroom meubilair en houten beeldhouwwerk;
 - schilderwerk deel 2, polychromie;
 - restauratie van beelden, beeldhouwwerk en klein meubilair in steen;
 - restauratie orgels;
 - restauratie klokken;
 - restauratie glas-in-loodramen;
 - restauratie gevels;
 - restauratie schilderijen;
 - nieuw meubilair.

Op 18 november 2016 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de wens uitgedrukt 
om de uitvoering van de resterende restauratiewerkzaamheden zo spoedig mogelijk op te starten 
en op een coherente wijze uit te laten voeren in een zo beperkt mogelijke  en aaneensluitende 
tijdspanne. 

Het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerend Erfgoedbesluit van 16 mei 
2014 voorzien in een procedure – de meerjarenpremieovereenkomst - om een restauratiedossier 
dat aan bepaalde voorwaarden voldoet sneller te behandelen dan wanneer het behandeld wordt 
onder de erfgoedpremieaanvraag bijzondere procedure. De bijzondere procedure gaat uit van het 
first-in-first-out principe. Het stadsbestuur dient – na goedkeuring van het bestek – het dossier in 
bij de Vlaamse overheid en dient vervolgens een onbepaalde termijn te wachten – tot het dossier 
‘aan de beurt’ is – op de voorlopige premiebelofte, waarna zij pas tot aanbesteding kan overgaan.

Het sluiten van een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse overheid stelt het stadsbe-
stuur in staat om, na goedkeuring van de respectievelijke bestekken en procedures door het col-
lege, onmiddellijk over te gaan tot aanbesteding, gunning en uitvoering van het betreffende deel 
van de restauratiewerken. Om in aanmerking te komen voor een meerjarenpremieovereenkomst, 
dient een dossier te voldoen aan de vier criteria, vermeld in artikel 11.4.2 van het Onroerend Erf-
goeddecreet van 12 juli 2013:

7. Opvolging
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1. Het project vereist een strikte uitvoeringstermijn om budgettaire, organisatorische of uitvoe-
ringstechnische redenen,

2. Het project heeft een gefaseerde uitvoeringstermijn van minimaal drie jaar en maximaal 5 
jaar, eenmaal verlengbaar met een bijkomende periode van 5 jaar,

3. De kostenraming voor de subsidieerbare beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten 
bedraagt minstens vijf miljoen euro, exclusief btw,

4. Het project voorziet in of verbetert de publieksgerichte erfgoedontsluiting van het be-
schermde goed, het erfgoedlandschap of minstens een representatief deel ervan.

In het Besluit van 18 november 2016 toont het stadsbestuur aan dat aan deze vier voorwaarden 
ruim wordt voldaan:
1. Het stadsbestuur wenst maximaal in te zetten op een minimale uitvoeringstermijn. De 

Sint-Jacobskerk is van uitzonderlijke waarde met één van de rijkste en meest gaaf bewaarde 
kerkinterieurs in Vlaanderen, waaronder de Rubenskapel met het graf van de schilder waar-
voor zowel nationaal als internationaal grote belangstelling bestaat en dat haar tot een ster-
ke - onder andere toeristische - trekpleister maakt. Ook de onmiddellijke nabijheid van het 
Rubenshuis biedt hierin een meerwaarde die te weinig tot uiting komt door de troosteloze 
aanblik die het interieur op dit moment biedt.

2. De uitvoering van alle restauratiedossiers voorzien in het bouwheerschap, kan gebeuren in 5 
fases, gespreid over maximum 10 jaar, waarbij een fase kan bestaan uit verschillende perce-
len. Gezien de grote omvang en aard van de voorziene werken (ook het investeringsbedrag 
bedrag bedraagt bijna het driedubbele van wat minimum wordt vermeld in artikel 11.4.2 
van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013), vraagt stad Antwerpen nu reeds een 
termijnverlenging van 5 jaar.

3. De totale raming van de uitvoeringskost bedraagt: 12.149.514,00 EUR + 2.551.397,94 EUR 
(21% btw) = 14.700.911,94 EUR

4. In fase 2 wordt de ontsluiting voor het publiek opgenomen waaronder een volledige her-
werking van de onthaalzone en de onthaalbalie. Daarnaast zal de toegankelijkheid verbeterd 
worden om zo dicht mogelijk tot een integrale toegankelijkheid te komen, rekening houdend 
met de integriteit van het gebouw; wordt een renovatie en uitbreiding voorzien van het sani-
tair volgens de huidige normen; zullen verdere maatregelen inzake brandveiligheid genomen 
worden en wordt de bewegwijzering en signalisatie in een eenduidige stijl herwerkt. Ook 
personeelsruimtes (sanitair, kleedkamers, refter met keuken, berging) en kantoren/verga-
derzaal worden voorzien (buiten de kerkruimte).

Prognose planning restauratie:
 - Mei 2017: oplevering beheersplan;
 - 2017: opmaak en goedkeuring dossier meerjarenpremieovereenkomst;
 - 2017: opmaak, goedkeuring en aanbesteding dossier fase 1;
 - 2018 - 2020: uitvoering fase 1;
 - 2017 - 2018: opmaak, goedkeuring en aanbesteding dossiers fase 2;
 - 2018 - 2023: uitvoering fase 2;
 - 2018 - 2019: opmaak, goedkeuring en aanbesteding dossiers fase 3;
 - 2019 - 2022: uitvoering fase 3;
 - 2017 - 2020: opmaak, goedkeuring en aanbesteding dossiers fase 4;
 - 2021 - 2023: uitvoering fase 4; 
 - 2020 - 2021: opmaak, goedkeuring en aanbesteding dossiers fase 5;
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 - 2022 - 2024: uitvoering fase 5.

Tezelfdertijd werd door het College van Burgmeester en Schepenen beslist om de collegiale brief, 
gericht aan Minister-president Bourgeois, betreffende de aanvraag voor het sluiten van een meer-
jarenpremieovereenkomst tussen stad Antwerpen en Vlaamse overheid, voor de restauratie van 
de Sint-Jacobskerk, goed te keuren. 

Op 2 februari 2017 heeft de Minister-president daar op geantwoord dat er geen inhoudelijk be-
zwaar is om voor de restauratie van de Sint-Jacobskerk een meerjarenpremieovereenkomst op te 
maken. Deze overeenkomst moet worden goedgekeurd door de Vlaamse regering. 

Er dient eerst een volledig dossier te worden samengesteld volgens de bepalingen van arti-
kel11.4.3 van het onroerenderfgoedbesluit. Om volledig te zijn moet deze aanvraag volgende ele-
menten bevatten:

 - een motiveringsnota;
 - een omvattende kostenraming: hierin zal u onder andere in een overzicht moeten vermelden 

welk project in welk begrotingsjaar wordt voorzien, aangevuld met de postgewijze ramings-
bedragen per project; een gedetailleerd toestandsrapport;

 - een faseringsplan dat afgestemd is op het beheersplan. waarbij in voorkomend geval de ge-
plande beheersmaatregelen. werkzaamheden of diensten op elkaar worden afgestemd;

 - een rapport over de publieke toegankelijkheid voor. tijdens en na de beheersmaatregelen, 
werkzaamheden of diensten en over de eventuele bestemming of herbestemming.

Onderhavig beheersplan is de algemene basis van de werkzaamheden die zullen worden opgeno-
men in de meerjarenovereenkomst.
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7.2. Terugkerende werkzaamheden

Jaarlijks voorziet de Kerkfabriek in haar begroting een bedrag voor duurzaam onderhoud voor 
werkzaamheden aan gevels, daken, goten en omgeving en voor werkzaamheden aan het interi-
eur. Hiermee zullen in eerste plaats de terugkerende werkzaamheden worden bekostigd zoals op-
gesomd onder ‘6.2 Onderhoud en toegankelijkheid’. De Kerkfabriek staat in voor de terugkeren-
de werkzaamheden (onderhoudswerken) voorafgaandelijk aan de geplande restauratiewerken, 
alsook erna. De onderhoudsdagboeken die aan het einde van iedere restauratiefase opgemaakt 
worden, zullen hier de leidraad voor vormen. 

Het “Topstukkendecreet” voorziet dat er op regelmatige basis controle gebeurt van de kunstwer-
ken die op de topstukkenlijst zijn opgenomen. De controle wordt momenteel uitgevoerd door het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.



295Opvolging

7.3. Opvolging

De vijf monumentale kerken van Antwerpen (O.-L.Vrouwekathedraal, Sint-Jacobskerk, Sint-Pau-
luskerk, Sint-Carolus Borromeuskerk en Sint-Andrieskerk), gegroepeerd in de vzw MKA, zijn lid 
van Monumentenwacht Antwerpen. De Kerkfabriek Sint-Jacobs doet regelmatig beroep op Mo-
numentenwacht Antwerpen voor inspecties, zowel wat het exterieur als wat het interieur van 
de kerk betreft. Op basis van deze inspectieverslagen kan de Kerkfabriek beslissen om eventueel 
bijkomende onderhoudsmaatregelen te nemen. Bovendien heeft vzw MKA de wens uitgedrukt 
om een onderhoudsploeg samen te stellen voor de vijf monumentale kerken, zoals dit nu reeds 
gebeurd voor de Kathedraal.

De stad legt zich op om de éénmalige werkzaamheden volgens de richtlijnen van de meerjaren-
premieovereenkomst aan Onroerend Erfgoed te rapporteren. De Kerkfabriek legt zich op om de 
terugkerende werkzaamheden (onderhoud) jaarlijks aan Onroerend Erfgoed te rapporteren, als-
ook het onderhoud zoals deze in de onderhoudsdagboeken van de éénmalige werkzaamheden 
geformuleerd zal worden, uit te voeren. Er wordt een verslag of voortgangsrapport gemaakt van 
het verloop van de werkzaamheden met vermelding van de aard, plaats, datum en het resultaat, 
inclusief fotomateriaal. Dit verslag zal worden opgesteld door de ontwerper, o.a. architect, res-
taurateur, technicus, etc., die voor de opmaak van de dossiers en de opvolging van de werkzaam-
heden instaat. Voor kleine onderhoudswerken zal de Kerkfabriek zelf instaan. Aan elementen die 
in goede staat zijn of waaraan op korte termijn geen werkzaamheden zijn gepland voorziet de 
Kerkfabriek een vijfjaarlijkse rapportering. 
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