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1. Uitvoeringstechniek 

De kunstenaar van dit beeld is niet bekend. Het is een gipsen beeld. Dit wil zeggen dat het uit 

een mal komt. Het beeld is hol van binnen en waarschijnlijk zitten er in de gips jute en 

andere verstevigingen zoals metalen doken verwerkt. Na het gieten en het afwerken van het 

beeld, werd het gepolychromeerd. De polychromie die we nu zien, is grotendeels de originele. 

Het beeld werd bij vorige restauraties plaatselijk overschilderd met voornamelijk rode verf. 

 

het beeld van Carolus Borromeus, een hol gipsen beeld, dat volledig gepolychromeerd is 



 

2. Schade / vervuilingen 

Het beeld is matig vervuild. Dit komt omdat het lange tijd onaangeroerd in een nis heeft 

gestaan. Het gaat om normaal omgevingsvuil zoals stof.   

 

 

vervuilingen zijn zichtbaar op de witte en de rode gedeelten 

 

Ter hoogte van de hals zit er eveneens een verkleuring. Dit is een oude restauratie. Het hoofd 

is ooit afgebroken en opnieuw bevestigd op de hals. De herstelling is onnauwkeurig gebeurd, 

en de retouche is onvolledig (witte gedeelten). 

 
foto van de oude restauratie in de hals 



 

 

De intensiteit van het goud dat op de beker zit, is verminderd. De kleur is verdonkerd en de 

glans is verminderd.  

 

 

de intensiteit van het goud is verminderd 

 

Verder zit er een duidelijke lacune ter hoogte van de rechter elleboog van de heilige.  

 

 

een duidelijke lacune, die opgevuld en geretoucheerd moet worden 



 

Ook ter hoogte van de sokkel zijn er een aantal lacunes, die ontstaan zijn door het beeld 

onvoorzichtig neer te zetten.  

 
foto van de lacunes aan het voetstuk 

Op de hermelijnen kraag van het beeld zijn een aantal hardnekkige vervuilingen, in de vorm van 

kleine vlekjes. Deze zijn misschien ontstaan door condenswater dat van de nis is afgedruipt. 

 
foto van de hardnekkige vervuilingen op de hermelijnen kraag (linker kant gereinigd) 

 



Langs de achterzijde en de rechter kant van het beeld zijn vreemde lijnen en oude restauraties te 

zien. Het zou kunnen dat het beeld ooit in stukken gebroken is en aan elkaar gezet is bij een 

vorige restauratie. 

 

 
Foto van de bizarre lijnen en oude restauraties langs de achterzijde van het beeld. 

Verspreid over het gehele beeld zijn er ook nog een aantal oude restauraties te zien. Meestal gaat 

het om retouches. Deze vallen op omdat ze anders (meestal donkerder van kleur zijn). 

 
foto van enkele oude retouches, die donkerder van kleur zijn 



 

3. Voorstel tot behandeling 

a. Het beeld wordt uit zijn nis gehaald 

Zoals afgesproken met Dimitri De Hert zullen deze werkzaamheden gebeuren door de 

werknemers van de Carolus Borromeuskerk. 

b. Het beeld wordt getransporteerd naar het atelier 

Dit gebeurt door JBSC. Het beeld wordt met mankracht op een deken in een 

bestelwagen geplaatst. 

c. Reiniging van het beeld 

In het atelier wordt het volledige beeld eerst gereinigd. Testen moeten nog uitmaken 

wat het beste solvent is (na het volledig afstoffen van het beeld). 

d. Lacunes worden bijgevuld 

Alle lacunes (rechter elleboog, sokkel) worden bijgevuld met Multifill van Remmers en 

bijgeretoucheerd met aquarelverf, met afsluitende vernis. 

e. De verkleuring in de hals wordt behandeld 

Waarschijnlijk zal het hierbij volstaan om de verkleuring te retoucheren met aquarel. 

f. Het goud op de beker wordt herschilderd 

Hiervoor wordt Winsor en Newton Acrylverf gebruikt. 

g. Zoals na de offerte werd afgesproken met dhr. Van Den Bussche, zal er op de voorzijde 

van de sokkel een koperen plaat bevestigd worden. Op deze plaat staat de naam van 

de heilige. De plaat zal met pluggen en koperen vijsjes bevestigd worden. 

h. Het beeld wordt teruggebracht naar de kerk 

Dit gebeurt op dezelfde manier als het halen. 



 

4. Prijsberekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 omschrijving aantal bedrag 

Materialen Oplosmiddelen / detergent             
Producten Multifill om op te vullen   
 Verf om te retoucheren   
 TOTAAL   

 

Werkuren prijsofferte  gratis  
 

 Afhalen en terugbrengen   
 reiniging   
 Opvullen van lacunes   

 Retoucheren van lacunes / 
bijschilderen van beker 

  

    

 TOTAAL FORFAITAIR € 

    

Rapportage behandelingsrapport met 
technische fiches en foto’s 
voor, tijdens en na 

  
 

 (supplementair  €) 

    

TOTAAL   €  



5. Behandeling 

a. Toestand voor behandeling 

 

 

foto van de toestand voor behandeling 



 

b. Reiniging 

In de eerste plaats werd het oppervlaktevuil verwijderd met make-up watjes en 

oorstokjes, gedrenkt in gewoon water. Het meeste vuil verdween hierbij van het beeld. 

 

 

Foto van het vuil op het beeld 

 

Foto tijdens de reiniging (rechts is gereinigd) 



 

Foto tijdens de reiniging 

De hardnekkige zwarte vlekken op de kraag van de heilige werden verwijderd met een 

oplossing van ammoniak in water. 

 
Foto tijdens de reiniging: het verwijderen van de zwarte vlekken met ammoniak 

 



 
Foto na de reiniging van de hardnekkige vlekken met ammoniak 

 

c. Plastisch herstel 

Hier en daar waren er lacunes die opgevuld werden met Multifill van Remmers. Ze 

werden geretoucheerd met aquarelverf van Winsor en Newton. 

 
Foto voor de opvulling 



 
Foto na de opvulling 

 
Foto na de retouche 

 

 

 

 

 



Ook het voetstuk werd hersteld met Multifill en vervolgens geretoucheerd met aquarel. 

 
Voetstuk voor 

 
Voetstuk na 



d. De oude restauratie in de hals 

Deze was onregelmatig en werd glad gezet met schuurpapier. Nadien werd ze 

geretoucheerd met aquarelverf. 

 
Foto tijdens het glad zetten 

 
Foto na de retouche 



 

e. Het goud 

Het goud op het beeld werd opnieuw gedaan. Hiervoor werd Winsor and Newton 

Acrylverf gebruikt. 

 

f. Het plakkaatje 

Op het voetstuk werd een koperen plakkaatje bevestigd met plugjes en koperen 

vijsjes. Dit plakkaatje draagt de naam van de heilige. 

 

 
 

 



g. Foto voor en na 

 

 

 


