
 

 

  2017 

BEKNOPTE GIDS EN GRONDPLAN 
FLOR TRAPPERS – CENTRAAL KERKBESTUUR - AARSCHOT 

FACT-SYSTEMS 3200 | Paolalaan 40 – 3200 Aarschot 

BEKNOPTE GIDS 

Onze-Lieve-Vrouwekerk 

AARSCHOT 



 
 

1 

 

  



 
 

2 

1 Het noordelijke neogotische tochtportaal (1919) van Hongaarse eik is gemaakt 

volgens het plan van Architecten J. en A. Langerock. Het zuidelijke eikenhouten 

tochtportaal is van de 17e eeuw.  

2 Via de middenbeuk gaan we naar de viering. Achter ons zien we boven het 

westerdoksaal een glasraam uit 1956 van Frans Crickx, naar een ontwerp van 

Maurice Hizette. Het stelt "Het Laatste Oordeel" voor.  

3 Het stenen westerdoksaal zelf kwam na 1926 tot stand onder het toezicht van 

de broers J. en A. Langerock. Rond de gewelfsleutels werden florale decoraties 

aangebracht (ca. 1500).  

4 Tussen het hoogkoor en het schip van de kerk werd na de brand van 1489 een 

laatgotisch doksaal opgericht (ca. 1508) in witte natuursteen van Avesnes 

(Noord-Frankrijk). In 17 taferelen worden het Lijden, de Dood en de Verrijzenis 

van Christus uitgebeeld. Het is een pareltje van laatgotische sculptuurkunst. 

Gelijkaardige doksalen vinden we nog in Lier, Tessenderlo, Leuven en Walcourt.  

5 Boven het doksaal bevindt zich centraal de Triomfgroep met Jezus aan het kruis 

(16e eeuw), Maria en Johannes de evangelist (17e eeuw). Links het best 

geconserveerde orgel van de uit Duitsland afkomstige orgelmaker Bremser uit 

1646. De restauratie startte officieel in 1998 en het werd een zeer moeilijke 

bevalling. Het orgel werd op vrijdag 9 november 2012 opnieuw in gebruik 

genomen tijdens een inspelingsconcert door Luc Ponet. De restauratie is 

uitgevoerd door orgelmaker Jan Lapon onder advies van Jef Braekmans en de 

niet aflatende inzet van Jos Van Thielen, lid van de kerkfabriek.  

6 In het hoogkoor zien we het eikenhouten gotische koorgestoelte uit ca. 1515, 

toegeschreven aan het atelier van Jan Borchmans uit Eindhoven. Nu zijn er nog 

36 zitplaatsen, vroeger wellicht 53. De dorsalen en overhuivingen bevinden zich 

sinds 1833 in de St-Andrewskerk in Gatton ( Surrey, Engeland). Zie studie van 

Chris Van Haesendonck (2010 ). Het beeldhouwwerk op de de misericordes of 

"zittertjes" stelt spreuken, ondeugden en boertige schertsen voor.  

7 De grote smeedijzeren kroonluchter is een meesterwerk van laatgotische 

smeedkunst. Hij is 2,84 m breed en hangt aan een takelsysteem met 

contragewichten boven de gewelven. Hij dateert uit de 16e eeuw en wordt 

toegeschreven aan het atelier van Quinten Metsijs (ca. 1465-1530) De letters 

op de vergulde plaatjes onder de 54 lichtpunten, verdeeld over drie etages, 

vormen de onafgewerkte zin: "Genegenheid voor de dochter van Rubens 
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maakte…". Volgens de overlevering moet eraan worden toegevoegd: "...mij tot 

schilder".   

8 De drie hoge glasramen in de apsis zijn van de Brusselaar Crespin en de 

glazenier Frans Crickx. Ze werden geplaatst in 1950, 1953 en 1954. Ze stellen 

taferelen uit het leven van O.-L.-Vrouw voor.  

9 Boven de deur van de oude sacristie werd de gedenksteen die herinnert aan de 

eerste steenlegging op 8 juli 1337 ingemetseld. Daarop vinden we ook de naam 

van de architect. De Latijnse inscriptie in vertaling luidt als volgt:  

"Gij schrijft eenmaal M, driemaal X, driemaal C, 

eenmaal V en tweemaal I; terwijl het licht van 

St.-Kiliaansdag (8 juli) de fundamenten in de 

diepte beschijnt, wordt dit koor vroom ter ere 

van Maria gegrondvest. Dit gebeurt onder 

bouwmeester Jacob Piccart, bidt voor hem."  

10 Het hoogaltaar dateert van 1924 en is uitgevoerd in zwart marmer volgens 

plannen van Prof. R. Lemaire. Op de voorzijde staan het Christusmonogram en 

de Griekse letters alfa en omega: begin en einde. Rechts in de apsis staat de 

Genadestoel, een beeld uit de 16e eeuw.  

11 In het noordelijk zijkoor (Sacramentskoor) staat het 17e-eeuwse barokke 

portiekaltaar van de Antwerpse beeldhouwer Peeter Scheemaeckers de Oude 

(1652-1714). Het Maria-altaar in het noordelijk en het St.-Jozefsaltaar in het 

zuidelijk transept zijn ook van zijn hand. Deze drie altaren zijn schenkingen van 

Catharina Wiggers en Diaz de Aguerro en werden na een lange voorbereiding 

van 1998 tot 2012 prachtig gerestaureerd in drie fases van 2012 tot 2015. In het 

midden zien we het schilderij "Het Laatste Avondmaal" (1692) van Godfried 

Maes (1649-1700). Waarschijnlijk dateert het altaar van ongeveer dezelfde tijd. 

We zien hier ook een 17e-eeuwse communiebank van een onbekende 

beeldhouwer. Tegen de muur staat nog een gedeelte van het koorgestoelte, 

een overblijfsel van de vroegere haakse opstelling (tot ca. 1911) in het 

hoogkoor. De brandglasramen zijn van de Gentse glazenier J. Casier. Deze twee 

ramen en de twee ramen in het zuidelijke zijkoor werden in 1896 en 1897 door 

J. Casier zelf ontworpen en uitgevoerd. Ze vertonen een strenge, puristische, 

neogotische stijl.  

12 Het iconografisch beroemde paneel "De Mystieke Wijnpers" van circa 1525 is 

een werk van een anonieme meester van de Vlaamse School. Het paneel werd 
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gerestaureerd in 1912 en 1964. Het is samengesteld uit 23 verticale planken. 

Vergulde biezen verdelen het geheel in 8 taferelen. Op de bovenste strook 

wordt Christus centraal afgebeeld in de wijnpers. Links zijn de apostelen ijverig 

bezig met de wijnbouw. Petrus staat blootsvoets in de wijnkuip. Rechts zien we 

hoe het sap per kar naar de kerk wordt vervoerd door de vier evangelisten 

(adelaar, leeuw, stier en engel). De vaten worden gevuld en in de 

voorraadkelder neergelaten. De priesters schenken de wijn uit aan de gelovigen 

die zich zuiveren door de biecht en zich sterken door de H. Eucharistie 

(bovenhoek rechts). Op de onderste strook worden de zeven sacramenten 

uitgebeeld. Christus heeft door Zijn lijden en dood op het kruis Zijn bloed 

gestort tot onze verlossing. Die wordt bewerkstelligd door het Mystieke bloed, 

de genade die via de zeven sacramenten wordt geschonken aan de gelovigen. 

Naast dit werk hangen 8 geschilderde panelen uit de tweede helft van de 16e 

eeuw. Ze stellen "Voorafbeeldingen van de Eucharistie in het Oude Testament" 

voor. Het zijn vermoedelijk de predella’s van het voormalige Sacramentsaltaar.   

13 Het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw (ca. 1596) staat in de noordelijke 

dwarsbeuk. Sinds vele eeuwen wordt O.-L.-Vrouw in Aarschot vroom vereerd.  

14 Daar staat ook het Maria-altaar met 17e-eeuwse communiebank. In het midden 

een 19e-eeuws Mariabeeld op de plaats waar vroeger het miraculeuze 

Mariabeeld stond. Tegen de westelijke muur hangt de lege neogotische 

orgelkast uit 1890 naar het plan van architect Louis Gife. Daarin bevond zich het 

orgel van Leonardus Drijvers, een orgelbouwer uit Kessel-Lo. Tegen de 

noordelijke gevel hangt een "Piëta" (1631) van Jan Baptist Ketgen. De schenker, 

Proost Jan van Dongelberghe, is geknield afgebeeld. De ingang werd weer 

opengemaakt tijdens de werken aan de vloerverwarming in 2002-2004. 

15 De 8 gerestaureerde barokke biechtstoelen (17e eeuw) en de preekstoel (ca. 

1673) met klankbord gedragen door twee engelen zijn van het atelier Gijsbrecht 

Hechtermans uit Borgloon. Sommige dragen het wapenschild van de schenkers, 

o.a. van Hertog Filips François van Arenberg (1662) en van de familie van Croÿ. 

De vochtigheidsgraad in de kerk is – zoals u kunt constateren - verre van ideaal 

voor de eikenhouten meubels. Na de restauratie van de glasramen in de 

toekomst wordt dat een nieuw en belangrijk aandachtspunt. 

16 In het zuidelijke zijkoor, het Sint-Annakoor, staat het monumentale 

eikenhouten portiekaltaar (1788) uit de vroegere begijnhofkerk. In het midden 

hangt het schilderij "Christus en de leerlingen te Emmaüs" van de Aarschotse 

schilder Pieter Jozef Verhaghen. Op het altaar staat het beeld van St.Anna 
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(tweede helft 16e eeuw). Op de arm draagt zij haar dochter Maria die zelf het 

kind Jezus vasthoudt. Vandaar de volkse naam "St.-Anna-ten-drieën".  

17 Het prachtige polychrome Sint-Rochusbeeldje (17a) uit het begin van de 16e 

eeuw heeft nu een meer centrale plaats in de zuidelijke zijbeuk. Vooraan (17b) 

staat het  levensgrote beeld van Sint-Rochus (eerste helft 17e eeuw), een 

restant van het voormalige barokke hoogaltaar uit de apsis. Het beeld van de H. 

Pater Damiaan (17c) kreeg een plaats in de zuidelijke zijbeuk. 

18 In het zuidelijke transept staat het Sint-Jozefsaltaar (1684) met daarvoor een 

17e-eeuwse communiebank. Boven de dichtgemetselde ingang hangt een 

geschilderd altaarstuk "Taferelen uit het leven van de Heilige Barbara" (eerste 

helft 16e eeuw). Ondanks folteringen bleef zij standvastig in haar geloof. Toen 

haar vader Dioscuros woedend haar hoofd afhakte, werd hij zelf 

neergebliksemd. De H. Barbara wordt daarom aangeroepen als beschermster 

tegen brand, blikseminslag en een plotselinge dood. Haar beeld staat ook in een 

nis in de zuidwestelijke moerpijler.  

19 De Doopkapel heeft een fraaie, barokke afsluiting (einde 17e eeuw). Tegen de 
westelijke muur hangt het Maria-drieluik (1607) van Pieter van Avont. Het 
glasraam (1950) van Crickx en Crespin stelt "Het Doopsel van Christus" voor. 
Sinds de vloerrestauratie staan hier enkele spuwers van de vorige 
restauratiewerken tentoongesteld.  

20 De H. Kruiskapel heeft ook een glasraam van Crickx en Crespin (ca. 1950). Links 
bevindt zich het H. Kruisaltaar met het grote kruisbeeld (15e eeuw) en Jezus in 
het graf (16e eeuw). De gedenkplaten (1923) vermelden de namen van 201 
gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog. Het schilderij "De aanbidding der 
Wijzen" (ca. 1650) is van Gaspard De Crayer. De beïnvloeding door Rubens is 
wel zeer opvallend. 

21 De kruisweg op metaalplaat (1896) is van een onbekende kunstenaar en werd 

geschilderd in opdracht van een aantal vooraanstaande Aarschotse families.  

22 De schatkamer is sinds september 2003 vrij toegankelijk tijdens de 

openingsuren van de kerk. Het is een wisseltentoonstellingsruimte geworden 

voor het exposeren van de meest interessante stukken uit de Antwerpse 

zilverkunstcollectie van de Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk en andere 

belangrijke kunstwerken. 
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