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RESTAURATIE VAN  
DE SINT-
GUMMARUSKERK  
 

SINT-GUMMARUS IS LIER, 
LIER IS SINT-GUMMARUS 
 
Begin 8ste eeuw wordt in Emblem, een 
nederzetting ten noordoosten van Lier, 
Gummarus geboren. Hij groeit uit tot de 
schutspatroon van de stad Lier én 
patroonheilige van de Sint-Gummaruskerk. 
 
Als telg uit een vooraanstaande Frankische 
familie van grootgrondbezitters geniet 
Gummarus zijn opleiding aan het hof van de 
Merovingers. Hij trekt met hen ook ten strijde. 
Ondertussen leert Gummarus aan het hof zijn 
vrouw Grimmara kennen. 
 
Gummarus kiest ervoor het beheer van zijn 
landerijen weer op te nemen en zich in te zetten 
voor de kerstening van de streek. In Nivesdunk, 
een hoger gelegen plaats waar beide Neten 
samenvloeien (huidige stad Lier), bouwt hij een 
bidplaats toegewijd aan de Heilige Petrus. Hij 
leeft er als een man van God. Vermoedelijk is 
Gummarus ook de stichter van een vlakbij 
gelegen klooster. 
 
Wanneer Gummarus overlijdt, wordt hij 
begraven op zijn landgoed in Emblem. Later 
worden zijn stoffelijke resten overgebracht naar 
de Sint-Pieterkapel. De blijvende aandacht voor 
zijn leven en zijn mirakelen leidt enkele 
decennia na zijn dood tot zijn heiligverklaring.  
 
Lier  zal  de Heilige Gummarus nooit meer 
loslaten.   

 
Figuur 1 - Sint-Gummarus herken je uit de duizend. Hij is 
gekleed als een edelman. In zijn rechterhand houdt hij zijn 
reisstaf. Vaak zie je een boom en een bron naast hem. 

 
 

Bouw van de kerk 
 
De heiligverklaring van Gummarus in de 9de 
eeuw zorgt voor een toestroom van pelgrims 
naar de Sint-Pieterskapel. Er komt nood aan een 
kerk om hen goed te ontvangen.  
 
Midden 11de eeuw wordt naast de Sint-
Pieterskapel een romaanse kerk gebouwd, 
toegewijd aan Sint-Jan de Doper. Aan deze kerk 
is vanaf circa 1100 een kapittel van kanunniken 
verbonden.  
 
Deze religieuze gemeenschap van mannen staat 
in voor de dagelijkse koorgebeden. De kapittel- 
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of collegiale kerk kan ook rekenen op steun van 
de hertogen van Brabant.  
 
In 1378 maken het stads- en kerkbestuur grote 
bouwplannen voor een nieuwe kerk. 
Bouwmeester Hendrik Meijs begint met de 
bouw  van de toren. De werf wordt vervolgens 
geleid door bekende bouwmeesters uit de 
families Keldermans en de Waghemakere. Zij 
geven de kerk zijn Brabants gotische uitstraling. 
Naargelang de werken vorderen, wordt de 
romaanse kerk afgebroken. De bouw duurde 
maar liefst 250 jaar. 
 
 

 Sint-Gummarus in beeld en ritueel 

 
De populariteit van Sint-Gummarus oversteeg 
uiteindelijk die van de eerste patroonheilige van 
de kerk Sint-Jan de Doper. Vanaf het begin van 
de 13de eeuw werd de kerk daarom toegewijd 
aan Sint-Gummarus.  
 
De verering van deze heilige uit zich in talrijke 
rituelen en tradities. De Sint-Gummarus-
processie gaat iedere eerste zondag na 10 
oktober uit. In deze optocht wordt het zilveren 
reliekschrijn met de beenderen van Sint-
Gummarus meegedragen. Tijdens de 
negendaagse voorbereiding op de feestdag van 
Sint-Gummarus (11 oktober) komen 
bedevaarders om bescherming vragen of 
genezing bij breuken. De priester legt bij de 
zegening de gordel van Sint-Gummarus op de 
schouder van de bedevaarder.  
 
 
 
 
 
 

Ook de architecturale elementen en de 
kunstwerken in de kerk vertellen over het leven 
van de heilige en zijn wonderen. Je herkent de 
verhalen waarin hij een omgehakte boom met 
zijn broeksriem herstelde, een bron deed 
ontstaan voor dorstige arbeiders en een kind 
redde van een adder.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2 – Leden van het ‘Genootschap van de Kasdragers’ 
dragen tijdens de processie het 800 kg zware zilveren 
reliekschrijn van Sint-Gummarus.  
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Figuur 3 - De kleuren tonen de verschillende bouwfasen van de Sint-
Gummaruskerk. 
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Figuur 4 - De Kroning van de Heilige Maagd door de Heilige 
Drievuldigheid dateert uit het derde kwart van de 15de eeuw. 
Het is één van de mooiste en gaafste middeleeuwse glasramen 
van België. 
 

Figuur 5 - De adellijke Lierse familie Colibrant bestelde begin 
16de eeuw voor haar kapel een groot retabel bij Goossen van 
der Weyden. Het drieluik toont het huwelijk van Jozef en Maria. 
 
 

Figuur 6 - Van de springtrommel zijn ook de originele 
ontwerptekening en de maquette bewaard. 

Erfgoed van uitzonderlijke waarde 

 
De Sint-Gummaruskerk is een schatkamer met 
fantastische kunstobjecten. De glasramen en de 
beiaard met springtrommel zijn daaruit twee 
uitzonderlijke voorbeelden.  
 
De gebrandschilderde glasramen vormen een 
unieke staalkaart van de Vlaamse 
glasschilderkunst van de late 15de eeuw tot de 
20ste eeuw. Ze tonen evoluties in de tijdsgeest, 
de stijl en de techniek. Naast Bijbelse figuren en 
taferelen tonen zij figuren uit de geschiedenis. 
De koninklijke glasramen uit 1516-1519 in het 
hoogkoor vormen bijvoorbeeld een galerij van 
wapenschilden en leden van de Bourgondiërs.  
 
In de kerktoren hangt een beiaard. Het is 
bijzonder dat de beiaardklokken in Lier worden 
bespeeld door een springtrommel uit 1712. 
Henricus Joltrain ontwierp deze ‘muziekdoos’ 
waarbij de pinnetjes op de trommel de melodie 
bepalen. De springtrommel is uniek in de 
wereld.   
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EEN PREMIEOVEREENKOMST 
VOOR MEERDERE JAREN 
 
In de 19de eeuw vonden de eerste grote 
restauraties plaats aan de kerk. De ambities van 
de architecten gingen verder dan herstel. De 
binnenrestauratie van 1840-1914 veranderde 
het interieur. De oude pleister- en 
afwerkingslagen werden afgekapt en zowel het 
hoogkoor als een aantal kapellen kregen een 
neogotisch interieur. Ook de buitenzijde van de 
kerk onderging een ‘neogotisering’. De kerk 
werd hersteld en vervolmaakt volgens een 
ideaalbeeld van de middeleeuwse gotiek, in lijn 
met de toen gangbare restauratiepraktijk.  
 
De kerk geraakte beschadigd tijdens de twee 
wereldoorlogen. Sinds 1955 volgden de 
restauraties elkaar op. Eerst aan de toren, vanaf 
de jaren 1990 aan de kerk. In 2020 sloten Stad 
en OCMW Lier een meerjarenpremie-
overeenkomst met de Vlaamse regering. Deze 
samenwerking geeft de restauratie een nieuwe 
impuls. De werken zullen in de loop van 2020-
2029 in vijf fasen worden uitgevoerd. Naast de 
kerk wordt ook het Heilige Geesthuis 
gerestaureerd en krijgt het een herbestemming. 
 
 
Op de volgende pagina vindt u een tijdlijn met het 
verloop van de werken.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 7 - De muren van het kerkinterieur waren sinds de 17de 
eeuw gewit. Dit schilderij van Jules Victor Genisson uit 1850 
toont het witte interieur. Bron:  

 

 

Figuur 8 - Het reinigen van de stenen in 1870 was een 
kantelmoment in de monumentenzorg. In vele Vlaamse kerken 
zou nadien het blootleggen van de stenen als ideaalbeeld 
worden nagestreefd. De foto is getrokken omstreeks 1917-
1918 Bron: KIK-IRPA, Brussel, cliché f000421.  
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Een totaalrestauratie  
 
Het restauratieteam hervat vandaag de werken 
aan de buitengevels. Het herstellen van de 
schade aan alle gevels staat voorop zodat het 
gebouw opnieuw wind- en waterdicht is. De 
buitenrestauratie is daarnaast een ‘esthetische’ 
verderzetting van eerdere werken zodat de 
gevels opnieuw een geheel vormen.   
 
Na 150 jaar is het interieur opnieuw toe aan 
restauratie. Insijpelend regenwater via de 
daken, goten en de muren heeft zich op 
gewelven en muren afgetekend. Het ongunstig 
klimaat in de kerk trekt houtborende insecten 
en schimmels aan. Die tasten de houten 
kunstwerken en het meubilair aan.  
 
Voor het interieur stelt het restauratieteam een 
conserverende restauratie voorop. De insecten 
en de schimmels worden bestreden. Het 
interieur wordt gereinigd en gebreken worden 
hersteld. De glas-in-loodramen worden allemaal 
teruggeplaatst. De technische installaties 
worden gemoderniseerd, zodat er een gunstig 
klimaat in het kerk ontstaat.  
 
 
 

 
 
Figuur 9 - Mossen en vervuiling zijn een bedreiging voor de 
natuursteen. 

 

 
Figuur 10 - De steenkleur verraadt vandaag welke gevels al 
gerestaureerd zijn en welke niet. 

 
 
Fase 1: Een totaalrestauratie is geen grote 
schoonmaak 
 
Het restauratieteam moet rekening houden met 
de geschiedenis, de opbouw en het 
schadebeeld  van de kerk. Ze verzamelt daarom 
eerst zoveel mogelijk informatie.  
 
Tijdens het materiaal-technisch onderzoek kijkt 
het team naar alle materialen. Steenexperten 
nemen bijvoorbeeld de natuursteen onder de 
loep. Bouwhistorici leveren hiervoor informatie 
aan uit oude geschriften en bouwsporen. 
Samen zoeken ze antwoorden op vragen zoals: 
Welke stenen zijn origineel? Welke stenen zijn 
ooit gereinigd of behandeld? En wat zijn de 
oorzaken van schade aan de steen? In een 
volgende stap worden er reinigingstesten en 
proefrestauraties uitgevoerd op de materialen.  
 
Ook de ondergrond van de kerk wordt onder de 
loep genomen. Voor het team de kerkvloer 
begint te restaureren, gaat een archeoloog met 
een scanner op zoek naar oude funderingen, 
grafkelders … die ons iets kunnen bijleren over 
de (ontstaans)geschiedenis van de stad en de 
kerk. Dankzij die scan kan de archeoloog 
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bepalen welke delen hij eventueel verder moet 
onderzoeken. Het team weet dan ook welke 
zones ze onaangeroerd moet laten tijdens 
werken in de ondergrond.   

Figuur 11 - De vochtproblemen en de zouten in de 
binnenmuren wordt geanalyseerd in een bouwfysisch 
onderzoek. 

 
Figuur 12 - Alle kunstobjecten en andere objecten worden in 
het materiaal-technisch onderzoek microscopisch onderzocht. 
Er bestaan namelijk geen fiches met producteigenschappen 
van de historische materialen.  

 

Figuur 13 - Eén travee van het triforium wordt volledig 
ontmanteld om de opbouw en de schade aan deze galerij in 
kaart te kunnen brengen. 
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Een breekbaar verleden 
 
Het restauratieteam gaat zorgvuldig om met alle 
onderdelen van de kerk om ze maximaal te 
behouden voor de toekomst. Bijzondere 
aandacht gaat naar de zeer fragiele glas-in-
loodramen.  
 
De meest historische glasramen zijn enkele 
jaren geleden al uitgenomen. Een aantal 
daarvan werden gerestaureerd en 
teruggeplaatst, anderen bleven opgeborgen in 
kisten. Nu worden de overige glas-in-loodramen 
in een restauratieatelier nagekeken, gereinigd 
en waar nodig hersteld.  
 
Uiteindelijk zullen alle glasramen opnieuw te 
bewonderen zijn in de kerk. Aan de buitenzijde 
zullen zij tegen weer en wind beschermd zijn 
door voorzetbeglazing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 14 - Een fragment uit de koninklijke glasramen die begin 
16de eeuw werden geschonken door Maximiliaan van 
Oostenrijk, naar aanleiding van het bezoek van Karel V (de 
latere keizer) aan Lier. Karels ouders, Filips de Schone en 
Johanna van Castilië, huwden in 1496 in de Sint-
Gummaruskerk.. Bron: Lier Belicht, 2012. 
 

 
 
 


