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1. Identificatie  
 

1.1. Aard van het kunstwerk 
stenen beeldhouwwerk 
 

1.2. Onderwerp 
Madonna met Kind 
 

1.3. Naam van de kunstenaars 
Jan Baptist De Boeck (De Boek, De Bock), 
(Antwerpen, 7 augustus 1826 - Lokeren, 16 april 1902) 
en Jan Baptist Van Wint (Vanwint),  
(Antwerpen, 17 oktober 1829 - Brussel, 8 december 1906)1 
 

1.4. Gesigneerd / Gedateerd 
niet gesigneerd, noch gedateerd 
vermoedelijk uit 1889 
 

1.5. Vorm en afmetingen 
Hoogte: 1,56 m 
Breedte: 0.42 m 
Diepte: 0.30 m 
 

1.6. Met of zonder toebehoren 
twee attributen: een kroontje in metaal en een scepter in hout 
 

1.7. Eigenaar ? 
Ven. New Creation Internat. 
Av. De la Faiencerie 10 
L - 1510 Luxembourg 
 

1.8. Behandeling aangevraagd door 
Voor Kruis en Beeld v.z.w. 
 

1.9. Naam van de restaurateur 
Jeroen Boel 
Oudeheerweg-Ruiter 197 
9250 Waasmunster 
09 324 04 53 
 

1.10. Aanvang van de behandeling (datum van afname) 
15-03-2004 
 

1.11. Einde van behandeling (datum van terugplaatsing) 
12-06- 2004  

                                                 
1
 Strecker, W., Chronologische lijst van het oeuvre ontstaan in het beeldhouwersatelier van Jan-Baptist De 

Boeck en Jan-Baptist van Wint. 
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2. Kunsthistorische en materiële gegevens  
 

2.1. Algemene beschrijving van het object 
In de literatuur over Antwerpse Mariabeelden kunnen we een hele reeks 
beschrijvingen terugvinden over dit beeld. Hier volgt een selectie uit de 
geraadpleegde literatuur: 
 
O.L.V. van Bijstand. Fraei L.V. beeld met Kindje op den arm zijner moeder. Met fraei 
verhemelte en keurig voetstuk, verbeeldende den Hemelbol met Serpent waaronder 
eenen wimpel wappert waarop men leest de vlijtigste beschermster aller christenen. 
Dit beeld werd vervaardigd door de Heeren De Boek en Van Wint. Dit beeld heeft 
slechts 225 franken gekost. En met de kap, schildering en lanteern en al des zelfs 
toebehoorten heeft het zelve 800 franken gekost.» [Hs1491, 3r°, 3v°]. 
  
« Nieuwstraat (korte) en Petrus en Paulusstraat. – 321. O. L. Vrouw: Het liefelijk 
beeldje, dat men daar bespeurt, werd in 1864 gebeiteld door de heeren De Boeck en 
Van Wint; in 1889, met de 75_ste verjaring der herstelling der godsdienstige 
beelden, las men daar als jaartalvers: "In MarIa steLLen sChIer aLLe VoLken // InnIg 
VertroUWen". » [thijssen-maria-1902, p.333, #321]. 
 
« Het Sint-Pieter-en-Paulusstraatje is wel klein (en fijn) maar telt toch twee 
madonna's: op de hoek met de Korte Nieuwstraat 13 en eveneens op de hoek met 
de Jezuïetenrui 10. Het beeld op de hoek met de Korte Nieuwstraat werd 
gebeeldhouwd in 1864 door het artistieke duo De Boeck en Van Wint. Het staat in 
een gestroomlijnde hoeknis. Maria is getooid met een kroon en draagt het kind op de 
linkerarm. In de rechterhand heeft ze een skepter. Het voetstuk is uitgewerkt als een 
wereldbol met maansikkel, wolken en slang. Voor de beeltenis een lantaarn met 
smeedijzeren arm. In 1889, bij de 75ste verjaardag van het herplaatsen der beelden, 
kan men daar als jaartalvers lezen: In MarIa steLLen sChIer aLLe VoLken InnIg 
VertroUWen. » [schepens-mad-1981, p.88]. 
 
« Maria, staande op de maansikkel, is gekroond en heeft een scepter in de 
rechterhand. Op de linkerarm draagt zij haar goddelijke Kind, dat de hand hoog 
opgeheven heeft om de zegen te geven aan de voorbijgangers. Op het globe-
voetstuk, onderaan versierd met enkele wolkjes, kronkelt de slang, vertrapt door 
Maria. Het beeld krijgt devotioneel licht van de eenvoudige lantaarn die hangt aan 
een bijzonder aardige smeedijzeren lichtarm. » [www.verbeelding.be – tekst Rudi 
Mannaerts / Wim Strecker, 2001-2002]. 
 
« In 1864 werd het gracieuze beeld hier in een gestroomlijnde hoeknis geplaatst ter 
gelegenheid van het 50-jarige jubileum van het herstel van de religieuze beelden na 
het Franse bewind. Maria, staande op de maansikkel, is gekroond en heeft een 
scepter in de rechterhand. Op de linkerarm draagt zij haar goddelijke Kind, dat de 
hand hoog opgeheven heeft om de zegen te geven aan de voorbijgangers. Op het 
globe-voetstuk, onderaan versierd met enkele wolkjes, kronkelt de slang, vertrapt 
door Maria. Het beeld krijgt devotioneel licht van de eenvoudige lantaarn die hangt 
aan een bijzonder aardige smeedijzeren lichtarm. » [madonna-2002: 150] 
 
Het hier besproken beeld is geplaatst in een eenvoudige, spitsboogvormige nis, op 
de tweede bouwlaag van het hoekhuis Sint-Pieter-en-Paulusstraat 6 en Korte 
Nieuwstraat 15. Maria is gekroond met een metalen markiezenkroon en houdt een 
scepter in de rechterhand vast. Op de linkerarm draagt zij haar Kind dat de 
linkerhand hoog opheft om de voorbijgangers te zegenen. Met de rechterhand steunt 
Hij op de schouder van Zijn moeder. Het beeld staat op een globe omgeven door 
enkele wolkjes, met bovenaan de maansikkel waarrond de slang kronkelt, vertrapt 
door Maria. Vóór het beeld hangt een recente, eenvoudige lantaarn aan de originele, 
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mooi versierde, smeedijzeren lichtarm.2 
 

2.2. Iconografie: combinatie Moeder Gods en Onbevlekte Ontvangenis3 
Als we naar de voorstelling kijken zien we in de eerste plaats een “Moeder Gods”. 
Maria is de moeder van de zoon van God, Jezus. Ze heeft haar kind bij zich en de 
Moeder - Kindrelatie wordt hier in beeld gebracht door middel van affectieve 
lichaamstaal, nl. het linkerhand van Jezus dat speels op de kraag van Maria rust. 
Een tweede titel die we Maria kunnen meegeven is die van “Onze-Lieve-Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen”. Ook bij de uitbeelding van deze exclusieve titel vertrapt 
Maria triomfantelijk de slang van het kwaad. Enkele traditionele hemellichamen zijn 
eveneens ontleend aan de apocalyptische vrouw, zoals de maan onder haar voeten 
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Deze maansikkel, samen met de 
metalen kroon met twaalf sterren op iedere punt, dienen te worden opgevat als 
zinnebeelden van Maria’s uitzonderlijke en verheven betekenis. Op zichzelf houden 
ze geen verwijzing in naar de Onbevlekte Ontvangenis; die connotatie hebben ze 
alleen maar gekregen door de traditionele combinatie met de overwonnen slang. De 
kroon heeft bovendien de betekenis van hemelse beloning, indachtig het “Wees 
trouw tot de dood, zegt de Heer, en Ik zal u de kroon van het (eeuwig) leven geven.” 
(Apoc. 2:10). Normaalgesproken is het zo dat als Maria de kroon draagt, dat dit dan 
zeker ook haar Zoon toekomt. Dit is hier niet het geval. Hoewel bovenaan in het 
hoofdje van Jezus een boorgat gevonden is, dat afkomstig zou kunnen geweest zijn 
van een kroon. Maria heeft in haar rechterhand een scepter, hetgeen de Koninklijke 
waardigheid van Maria kracht bijzet. Gezien de oorspronkelijke functie van dit 
gebruiksvoorwerp als signaal in de strijd, fungeert deze “verlengstok van de arm” bij 
Maria tevens als een soort wapen en als overwinningsteken in de strijd tegen de 
slang van het kwaad.4 
 

2.3. Geschiedkundige en stilistische kenmerken 
Dit werk kadert in een neogotische kunsttraditie, die enerzijds beelden en 
monumenten laat optrekken ter verheerlijking van vooraanstaande figuren of 
geschiedkundige beroemdheden (bv. de Mercator in Rupelmonde van Frans Van 
Havermaet), en anderzijds omwille van de Kerkelijke opmars religieus 
beeldhouwwerk voortbrengt. Omwille van het sterk religieuze thema is dit werk 
duidelijk in de tweede stroming onder te brengen. Naast de uitwerking van het beeld 
zelf, valt ook uit de spitsboogvormige nis af te leiden dat het hier om neogotiek gaat. 
De neogotiek is een kunststroming die in voegen trad eind 19de eeuw. De thematiek 
en vormentaal grijpen terug op de Gotiek, een kunststroming die zich ontwikkelt 
vanaf de 12de eeuw en doorloopt tot en met de 16de eeuw. Kenschetsend voor de 
uitwerking van beeldhouwwerken uit de neogotiek en typerend voor dit werk zijn o.a.  
de realistische uitwerking van de figuren, een –in vergelijking met bv. de barok- 
minder sterke Moeder - Kindrelatie, de slanke en statische houding van Maria, de 
abstracte en compositorische uitwerking van de plooien, het smalle gezicht en neus 
van Maria, de devotionele en dromerige blik van beide figuren, het gebruik van 
symbolische elementen enz… 
 
Jan Baptist De Boeck (1826 - 1902) en Jan Baptist Van Wint (1829 - 1906) hebben 
vanaf de jaren 1850 en tot in 1901 samengewerkt. Ze waren gespecialiseerd in 
religieuze onderwerpen, zowel in hout als in steen. Uit hun vier handen ontstonden 
altaren, preekstoelen en beelden voor o.m. de St.-Antoniuskerk, St.-Jacobskerk, St.-
Andrieskerk, St.-Joriskerk, St.-Pauluskerk, St.-Jozefskerk, en vooral voor de O.-L.-
Vrouwekathedraal van Antwerpen. 
 
Ze woonden allebei niet zover van de Korte Nieuwstraat vandaan, namelijk resp. 

                                                 
2
 Claire Baisier, Madonna met Kind, Korte Nieuwstraat – Sint-Pieter en Paulusstraat, Kunsthistorische analyse 

voor het restauratiedossier. 
3
 Voor Kruis en Beeld VZW, Madonna: Beelden van Maria in de Antwerpse Binnenstad, Antwerpen 2002, p 

150. 
4
 Voor Kruis en Beeld VZW, Madonna: Beelden van Maria in de Antwerpse Binnenstad, Antwerpen 2002, p 38. 
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Kipdorpvest 12 en Kipdorp 10. Onderling was er ook sprake van een zekere 
werkverdeling. Jan-Baptist De Boeck was de man van de realisatie en de afwerking 
van de werken. 
 
In Antwerpen zijn of waren er nog meer Madonnabeelden van het duo De Boeck & 
Van Wint, zoals bijvoorbeeld het in 1977 gestolen beeld van de Vingerlingstraat 12. 
Een vroeg werk is de beeldengroep van de H. Familie (1863) op de hoek van de 
Oudemansstraat en de St.-Paulusplaats. Dichter bij het hier besproken beeld is dat 
van O.-L.-Vrouw van Bijstand en Victorie (1891) die eertijds de hoek van de 
Augustijnenstraat en de Nationalestraat sierdei en thans in de tuinen van de Gazet 
van Antwerpen aan de Katwilgweg op Linkeroever te vinden is. Dit laatste beeld is 
van een meer barokke uitvoering. Ook het beeld van O.-L.-Vrouw van zeven Weeën  
(1894) aan de Markgravelei is uit hun atelier afkomstig. Een van hun belangrijkste 
realisatie was het westportaal van de O.-L.-Vrouwekathedraal (1900), waar ze 
trouwens ook meewerkten aan het beroemde neogotisch koorgestoelte en meerdere 
altarenii. Het Madonnabeeld op de penant vertoont trouwens zeer veel stilistische 
overeenkomsten met het beeld van de Korte Nieuwstraat.5 
 
Voor een volledige inventaris van het werk van deze twee beeldhouwers, zie: 
Strecker, W., Chronologische lijst van het oeuvre ontstaan in het 
beeldhouwersatelier van Jan-Baptist De Boeck en Jan-Baptist van Wint, 2004. 
 
In de kunsthistorische analyse voor het restauratiedossier, gemaakt door Claire 
Baisier, kunnen we lezen dat het betreffende beeld wellicht in 1889 geplaatst werd, 
ter vervanging van een voorlopig beeld. Dit voorlopige beeld werd in 1864 geplaatst 
op aanvraag van Jan-Baptist Ullens en in naam van de gebuurte, ter gelegenheid 
van het 50-jarige jubileum van het herstel van de religieuze beelden na het Franse 
bewind. Dit beeld was met zekerheid anders, aangezien in het bouwdossier van 20 
september 1864, zich ook een ontwerptekening bevindt. Volgens deze tekening 
betrof het een Onze Lieve Vrouw zonder kind, de handen gevouwen in biddende 
houding, geplaatst op een eenvoudige sokkel en beschermd door een groot luifel 
met vier welvingen, kwasten en hangende draperieën, zeer barok uitgevoerd. Onder 
het beeld is ook een mooi versierde lichtarm bevestigd, zonder lantaarn.Vijfentwintig 
jaar later, bij het 75-jarige jubileum, wordt dit “voorlopige” beeld dan vervangen door 
het beeld van De Boeck en Van Wint. Deze stelling wordt bevestigd door een brief 
van P.L. De Coninck, aannemer, in naam van H. Stoop-Govaerts, eigenaar, aan de 
burgemeester en schepenen; en door het antwoord van het Schepencollege van 10 
mei 1889. 

 
2.4. Bewaarplaats van het origineel 

Het kunstwerk werd bewaard in de spitsboogvormige nis, op de tweede bouwlaag 
van het hoekhuis Sint-Pieter-en-Paulusstraat 6 en Korte Nieuwstraat 15. 
 

2.5. Merktekens, inscripties 
Geen teruggevonden merktekens of inscripties. 
 

2.6. Vroegere ingrepen 
Zoals dit vaak voorkomt bij buitenbeelden, is ook dit beeld ettelijke keren beschilderd 
geweest. Strategrafisch onderzoek heeft uitgewezen dat de meest recente verflaag 
wit is. Deze verflagen hadden waarschijnlijk de bedoeling om het beeld “er weer 
eens wat beter te doen uitzien” en zijn dus goedbedoeld.  Ze maken deel uit van de 
geschiedenis van het beeld, maar dragen zeker niet bij tot de artistieke uitstraling 
ervan. 
 
Naast de verflagen werd het beeld recentelijk ook eens flink ingestreken met 
cementmortel, vermoedelijk om de barsten tussen de verflagen op te vullen. Men 

                                                 
5
 Claire Baisier, Madonna met Kind, Korte Nieuwstraat – Sint-Pieter en Paulusstraat, Kunsthistorische analyse 

voor het restauratiedossier. 
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kon dus zowel cementmortel op de verf als op het steenoppervlak terugvinden.  
 
Na verfverwijdering is zichtbaar geworden dat op 5 plaatsen kleine rechthoekige 
blokjes steen in de sculptuur zijn ingewerkt, die als vormherstel kunnen opgevat 
worden. Twee van deze plastische herstellingen bevinden zich op de scheidingslijn 
tussen het bovenste deel en het middenstuk, één op de onderkant van de meest 
vooruitstekende plooi, één op het topje van de linker maanhelft, en één op de 
slangenkop. In de restauratie van steen gebeurt het wel meer dat men dergelijke 
herstellingen uitvoert. Het is alleen de vraag of het hier wel om latere herstellingen 
gaat, en of het niet om originele inzetblokjes gaat. 
 
Over de originaliteit en de volledigheid van de kroontjes in het beeld bestaat 
eveneens enige twijfel. Het teruggevonden boorgat bovenaan in het hoofd van 
Jezus, duidt naar alle waarschijnlijkheid op de aanwezigheid van een verdwenen 
kroon of aureool. Dit zou ook logisch zijn, gezien Maria ook een kroon draagt. 
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3. Toestand voor behandeling  

 
3.1. Uitvoeringstechniek 

Het betreft hier een beeldhouwwerk in steen dat opgebouwd is uit drie basisblokken 
steen. Een eerste deel (D 1) omvat de onderste helft van de wereldbol waarop Maria 
staat en is om en bij de 15 cm hoog. Het tweede deel (D 2) is de overige helft van de 
wereldbol tot net boven het midden van Maria. (1 meter hoog vanop de grond 
gemeten) Het derde deel (D 3) is de rest van de sculptuur (buste Maria + Jezuskind). 
Dit maakt dat de totale lengte van het beeldhouwwerk 1.56 meter bedraagt. De 
reden voor deze opdeling is niet precies bekend. Vaak is het zo bij Mariabeelden 
staande op een wereldbol, dat het beeld en de globe twee aparte delen vormen. Het 
lijkt zeer onlogisch maar niet onmogelijk dat voor dergelijk prestigieus project de 
opdeling om economische redenen is gebeurd. Een massief blok natuursteen kost 
meer dan kleinere aparte blokken. Of misschien is het veeleer vanuit een praktisch 
oogpunt gebeurd en was het destijds moeilijk om zo’n  groot beeld te vervoeren en in 
een keer naar boven te hijsen. Of gaat het hier om een oude ingreep en werd het 
beeld na datum opgedeeld? Het zou natuurlijk ook kunnen dat de Avesnesteen niet 
in dergelijke grote afmetingen verkrijgbaar was. In ieder geval was er, naast een 
roestende klamp geen verankering of mechanische verbinding tussen D1 en D 2.  D 
2 werd aan de bovenzijde verankerd in de muur met een metalen plaatje. Het 
bovenste gedeelte tenslotte werd op D 2 gezet en bevestigd met gips en een 
metalen staaf in het midden.  
 
Boven in de hoofden van Maria en Jezus bevinden zich boorgaten voor de 
bevestiging van kroontjes in metaal (zie aansluitend restauratiedossier metaal Nicky 
Vergouwen). Enkel bij Maria is het metalen staafje in het hoofd en het kroontje 
bewaard gebleven.  
 
Het gebeeldhouwde werk werd eveneens beschilderd en gepolychromeerd. Op de 
figuur zelf is geen polychromie teruggevonden, maar op het globe - gedeelte 
daarentegen wel. Kleurgebruik is in de neogotiek zeer gangbaar en ook hier zijn 
zowel diverse kleuren alsook vergulding teruggevonden. Door de sterke verwering 
van de globe is de bewaard – gebleven polychromie echter beperkt, maar de 
restanten laten toch nog toe ons een beeld te vormen over de oorspronkelijke 
toestand. Zo is de globe zelf blauw geweest, de dierenriem goud, de slang groen 
met rode muil, de appel goud en de wolkjes grijswit. Ook de houten scepter die 
Maria draagt is oorspronkelijk verguld geweest, net zoals het metalen kroontje op 
haar hoofd.  
 
Bij dergelijke gevelbeelden was het bovendien gangbaar om soms een gevelveld of 
een sterrenhemel achter het beeld te schilderen: “O.L.V. van Bijstand. Fraei L.V. 
beeld met Kindje op den arm zijner moeder. Met fraei verhemelte en keurig voetstuk” 
 [Hs1491, 3r°, 3v°] Vermoedelijk was er dus achter dit beeld dus een sterrenhemel 
geschilderd, maar die is momenteel bedekt door een dikke beige gevelverf.  
 

3.2. Gebruikte steensoort 
Er werd geen chemisch of microscopisch onderzoek naar de gebruikte steensoort 
gedaan. Vermoedelijk gaat het echter om de Avesnessteen. Door visueel 
macroscopisch onderzoek kan men met enige zekerheid zeggen dat het om deze vrij 
goed herkenbare steensoort gaat. De Avesnesteen uit Noord Frankrijk is zo goed 
herkenbaar omwille van de talrijk verspreide kleine zwarte puntjes in de licht beige 
steenmassa. Ik beschik niet over een technische steekkaart van deze natuursteen, 
daar deze reeds sedert lange tijd niet meer ontgonnen wordt.  De carrière van 
d’Avesnes-le-Sec (dicht bij Cambrai), waar de “krijt”-steen (uit het Krijt-tijdperk) 
ontgonnen werd, is reeds langere tijd niet meer actief. 
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3.3. Conservatietoestand 
 

3.3.1. Algemene beschrijving 
Men kan stellen dat het beeld in een zo goed als onleesbare toestand verkeert. 
Het is namelijk zo dat door overschilderingen, “herstel” met cementmortel, 
afbladdering van de verf en vervuiling door roet en stof de detailwerking en 
leesbaarheid grotendeels verloren is. Door verweringsprocessen is er sprake 
van vormverlies en granulaire decohesie, waardoor de steen op sommige 
plaatsen, met name vooral het onderste gedeelte heel broos is. Door stromend 
regenwater vervaagden de details en op datzelfde onderste gedeelte is er 
sprake van vormverlies. Door vries – dooicycli is er aan de onderzijde van de 
sculptuur een netwerk van barstjes. Verder zijn er enkele lacunes in het 
beeldmateriaal, zoals het ontbreken van de linker maanhelft. 
 

3.3.1.1. Verwering 
De grootse oorzaak van substantiële schade kan worden toegeschreven 
aan hemelwater. Enerzijds is er het oplossend vermogen van water. 
Anderzijds is er ook de schurende werking van neervallende en 
afdruipende regen. Bovendien zijn er de vries – dooicycli, die er voor 
zorgen dat de steen gaat barsten.  Een samenspel van deze factoren 
heeft ervoor gezorgd dat de steen is gaan eroderen. Het is vooral de 
globe die geërodeerd is, waardoor details zijn gaan vervagen, zoals de 
diagonale band rond de wereldbol en de ronding van de bol zelf. Een 
lichte vorm van slijtage door erosie komt ook voor op de rechterkant van 
Maria’s kleed. 
 
Ook aan de onderkant van de achterzijde kan men spreken over een 
extreme broosheid van de steen. Deze vorm van verwering kan worden 
toegeschreven aan een voortdurende vochtigheid en oplossen van het 
bindmiddel van de steen. Granulaire decohesie en broosheid worden 
behandeld door een surrogaatbindmiddel toe te dienen, waardoor de 
steen zijn stevigheid terugwint. 
 
Anderzijds is het ook zo dat ingehouden water in de steen door vries - 
dooicycli voor barsten heeft gezorgd. Deze barsten komen vooral aan de 
onderzijde van de plooien van Maria. Door injectie met een bind – of 
consolidatiemiddel worden deze barsten opnieuw verstevigd. 
 
Door verwering is het niet alleen de steen, maar ook de polychromie die 
te lijden heeft gekregen. Zo is de kleur op het onderste gedeelte bijna 
volledig verdwenen.  Toch zijn er nog sporen van blauwe en groene 
polychromie en vergulding over gebleven. Ook de scepter mist zijn 
originele vergulding. 
 

3.3.1.2. Overschilderingen 
De in het verleden aangebrachte verflagen hebben een positieve en 
negatieve werking. Ze beschermden de sculptuur tegen degradatie. Ze 
zijn echter moeilijk te verwijderen en bemoeilijken in feite de 
conservatiebehandeling. Ze maken deel uit van de geschiedenis van het 
kunstwerk, maar zijn om esthetische redenen niet waardevol. Het 
documenteren van deze om en bij de 26 overschilderingen gebeurde 
door middel van microscopisch onderzoek en fotografie. De resultaten 
zijn te lezen in  4.1 Onderzoek naar de verflagen en polychromie. 
 

3.3.1.3. Cementmortel 
Een recente ingreep heeft ervoor gezorgd dat grote delen van het beeld 
bedekt werden met een grijze (vermoedelijk Portland) cement. 
Waarschijnlijk gebeurde dit naar aanleiding van de grote hoeveelheid 
craquelures in de verflagen op het beeld en heeft men op die manier 
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getracht deze dicht te strijken. Natuurlijk heeft men door dit te doen de 
fijn uitgewerkte vormen ook dichtgestrekenen en bevindt er zich niet 
alleen cement op de verflagen, maar ook tussen de verflagen heen, op 
het steenoppervlak. Cement is op zich niet echt schadelijk voor steen, 
maar kan zouten bevatten, die op zich (door kristallisatiecycli) schade 
kunnen aanrichten. Zouten kunnen worden verwijderd door het “baden” 
van het beeld in water, of door het regelmatig spoelen met water. 
 

3.3.1.4. Verdwenen fragmenten, lacunes in het beeldmateriaal 
Lacunes in het beeldmateriaal worden op twee manieren veroorzaakt. 
Enerzijds bestaat er het letterlijk afsplitsen van een fragment. De 
oorzaak van deze vorm van schade is een barst, die evolueert tot een 
breuk. Anderzijds is er ook de erosie, die er voor zorgt dat details 
vervagen (zie 3.3.1.1 Verwering). Geërodeerde vormen zijn o.a. de 
wereldbol met diagonale band, de bovenzijde van de voeten van Maria, 
de bovenzijde van de slangenstaart. De lacunes veroorzaakt door een 
breuk zijn: de rechter maanhelft, het topje van de linker maanhelft en het 
topje van de wijsvinger van het Kind. 
 

3.3.1.5. Zonlicht 
Niet alleen water en vorst zijn nefast voor kunstwerken buiten. Ook een 
sterke opwarming door zonlicht kan een negatieve invloed uitoefenen. 
Dit beeld staat op een plek die een groot gedeelte van de dag 
beschenen wordt door direct zonlicht. Door opwarming gaan verflagen 
uitzetten en door afkoeling ’s nachts krimpen ze weer. Dit zou kunnen 
verklaren waarom in dit geval zo danig veel craquelures in de verflagen 
voorkwamen. Naast een fysische interactie, gaat zonlicht ook de 
fotosynthetische degradatie van pigmenten en kleurstoffen accelereren, 
waardoor de kleuren gaan veranderen. 
 
 

3.3.1.6. Roestend ijzer 
Op diverse plaatsen werden roestende verankeringen teruggevonden in 
het beeld, nl. de verankering in de muur, de dook die de verbinding 
vormt tussen het middelste en het bovenste basisblok en de klamp 
tussen het onderste en het middelste deel. Door uitzetting kan roestend 
ijzer een fysische kracht uitoefenen op natuursteen, waardoor barsten 
en breuken kunnen optreden.  
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4. Uitgevoerde onderzoeken  

 
4.1. Onderzoek naar de verflagen en polychromie 

Om een beeld te krijgen van de aard en de hoeveelheid aan verflagen, werd een 
strategrafisch onderzoek gedaan. Aangezien de overschilderingen om esthetische 
redenen weggenomen zullen worden, draagt dit polychromieonderzoek tevens bij tot 
de documentatie rond de geschiedenis van het kunstwerk. Door fotografie en 
beschrijving van de verfstaaltjes, kunnen we een deel van het verleden van het 
kunstwerk bewaren. Er werden op verschillende plaatsen coupes genomen van de 
oude verfschilfers. Deze staaltjes werden, ingebed in polyester, in doorsnede 
bekeken onder de digitale OLYMPUS MIC-D Microscoop. Gebaseerd op de 
mogelijkheid tot polychromie werden in totaal 8 staaltjes genomen: gelaat Maria, 
gelaat Jezus, kleed Maria, kleed Jezus, wereldbol, slangenstaart, maansikkel en 
wolkjes. 
 
Het aantal getelde verflagen bedraagt gemiddeld 26 (naast de aanwezigheid van 
cementmortel over de verflagen heen). Uiteraard is het mogelijk dat 
overschilderingen verdwenen zijn. Hier en daar zijn verflagen slechts fragmentarisch 
aanwezig. Dit kan duiden op erosie, maar ook op het opschuren van de vorige 
verflaag vooraleer men een nieuwe aanbracht.  Aangezien het beeld 115 jaar oud is, 
komt het er op neer dat het gemiddeld rond de 4 à 5 jaar beschilderd werd. Andere 
algemene kenmerken voor de genomen verstaaltjes zijn de sterke kromtrekking en 
craquelé, en het voorkomen van vervuilingen tussen de verflagen heen en het 
voorkomen  van cement als laatste toevoeging. Een andere merkwaardige 
vaststelling is het voorkomen van een zeer donkere verflaag over heel het beeld 
heen naar het einde toe. Is het beeld ooit volledig zwart geschilderd? 
 
De getoonde foto’s van de acht staaltjes moeten als volgt worden bekeken: de 
bovenkant betreft steeds de meest recente verflaag. Hierbij ook een korte 
beschrijving van elke coupe: 
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4.1.1. Gelaat Jezus 
Aantal getelde lagen: 26 
Algemeen: opstapeling van verflagen, met kleuren gaande van wit tot licht 
beige, zonder sprake van daadwerkelijke polychromie 
sterke craquelé, veelvuldige vervuilingen tussen de verflagen heen  
Meest recente laag: gebroken wit 
Binnenste laag: beige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Gelaat Maria 
Aantal getelde lagen: 23 
Algemeen: opstapeling van verflagen, met kleuren gaande van wit tot licht beige 
en licht grijs, zonder sprake van daadwerkelijke polychromie 
sterke craquelé, veelvuldige vervuilingen tussen de verflagen heen, voorkomen 
van cement aan de buitenkant 
Meest recente laag: wit 
Binnenste laag: grijs 
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4.1.3. Kleed Jezus 
Aantal getelde lagen: 26 
Algemeen: opstapeling van verflagen, met kleuren gaande van wit tot licht beige 
en licht grijs, zonder sprake van daadwerkelijke polychromie 
sterke craquelé, veelvuldige vervuilingen tussen de verflagen heen  
Meest recente laag: gebroken wit 
Binnenste laag: licht beige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4. Kleed Maria 
Aantal getelde lagen: 26 
Algemeen: opstapeling van verflagen, met kleuren gaande van wit tot licht beige 
en  licht grijs zonder sprake van daadwerkelijke polychromie 
sterke craquelé, veelvuldige vervuilingen tussen de verflagen heen  
Meest recente laag: beige 
Binnenste laag: licht grijs 
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4.1.5. Slangenstaart 
Aantal getelde lagen: 25 
Algemeen: opstapeling van verflagen, met kleuren gaande van wit tot licht 
beige, donker blauw en groen 
sterke craquelé, onvolkomenheden in de verflagen  
Meest recente laag: licht beige 
Binnenste laag: blauw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.6. Wereldbol 
Aantal getelde lagen: 26 
Algemeen: opstapeling van verflagen, met kleuren gaande van wit tot licht 
beige, donker blauw, licht blauw en eenmalig rood 
sterke craquelé, veelvuldige vervuilingen tussen de verflagen heen  
Meest recente laag: gebroken wit 
Binnenste lagen: blauw 
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4.1.7. Wolkjes 
 Aantal getelde lagen: 27 
Algemeen: opstapeling van verflagen, met kleuren gaande van wit tot licht 
beige,  éénenkel voorkomen van blauw 
sterke craquelé, veelvuldige vervuilingen tussen de verflagen heen, voorkomen 
van cement bovenop de meest recente laag 
Meest recente laag: gebroken wit 
Binnenste laag: beige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.8. Maansikkel 
Aantal getelde lagen: 21 
Algemeen: opstapeling van verflagen, met kleuren gaande van wit tot licht 
beige, voorkomen van oker en sienna – tinten, voorkomen van rood en blauw 
sterke craquelé, onvolkomenheden in de verflagen  
Meest recente laag: gebroken wit 
Binnenste laag: wit 
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5. Voorgestelde behandeling  

 
5.1. Doel  

Het doel van de behandeling is tweeledig. Enerzijds zal getracht worden de 
leesbaarheid en de esthetische kenmerken van het kunstwerk te optimaliseren. Op 
die manier zal het kunstwerk weer op een waardige manier functioneren in het 
straatbeeld. Anderzijds zal ook getracht worden het kunstwerk in goede staat te 
conserveren en verder te beschermen tegen omgevingsfactoren. Juist omdat het 
een buitenbeeld is en omdat het hopelijk nog lange tijd een buitenbeeld mag blijven, 
zal de steen in functie van zijn toekomstige bewaaromstandigheden behandeld 
worden. Concreet betekent dit vooral consolidatie en beschildering met een 
aangepast verfsysteem, in kleuren die zo dicht mogelijk aanleunen tegen de 
oorspronkelijke polychromie. 
 

5.2. Desiderata van de eigenaar of aanvrager 
 De volledige conservatiebehandeling van het beeld en de nis.  
 

5.3. Voorgestelde behandeling 
Een voorgestelde behandeling vinden we terug in de prijsofferte van 04-09-03: 
- afname van het beeld en transport naar het atelier 
- eerste reiniging van het beeld 
- polychromieonderzoek 
- verwijdering van overschilderingen 
- plastisch herstel 
- consolidatie 
- beschildering 
 
Hetgeen in deze voorgestelde behandeling niet opgenomen werd is de assemblage 
van de drie aparte delen, waaruit het kunstwerk bleek opgebouwd te zijn.  
 

5.4. Meerdere voorstellen: methoden en producten 
Voor de verfverwijdering wordt voor scalpel gekozen aangezien dit de meest 
controleerbare handeling is. Verfverwijdering met solvent of decapeermiddel moet 
binnen de restauratie zo veel mogelijk worden vermeden aangezien solventen 
schade kunnen berokkenen aan de drager en sporen kunnen achterlaten. 
 
Om het volledige beeld te kunnen afwerken (dwz. Plastisch herstellen, consolideren 
en beschilderen) is het nodig de drie aparte delen te assembleren. Dit kan met 
verschillende bindmidden gebeuren. Gezien het beoogde doel van de restauratie, nl. 
het beeld te behandelen in functie van zijn toekomstige bewaaromstandigheden, is 
een optimale stevigheid van belang. Paraloid is wel reversibel, maar voor dergelijke 
verlijming niet stevig genoeg. Daarom is epoxy aangewezen. Er werd voor de 
Akepox 2030 gekozen. Dit is een constructielijm, zeer goed geschikt voor de 
verlijming van natuursteen en andere metalen. Voor de verlijming van elk deel zullen 
tevens inoxen staven gebruikt worden (kwaliteit 304).  
 
Het vormherstel kan gebeuren in een sneldrogende restauratiemortel, bv. de 
Parthena Mortier Pierre van de firma Lafarge6 (verkrijgbaar bij Remmers). Deze 
mortel kan makkelijk worden bijgesneden en geschuurd. Deze mortel heeft ten 
opzichte van de meeste andere mortels als voordeel dat hij geen schadelijke zouten 
bevat, dat hij goed verwerkbaar is en dat hij gekend is in de restauratiewereld. 
Bovendien heeft hij de eigenschap de steenstructuur te imiteren.  
 
Na het plastisch herstel zal het beeld worden geconsolideerd. De inwendige 

                                                 

6
  Siège social : 61, rue de Belles Feuilles, BP 40 - 75782 Paris Cedex 16, France, 

Phone : (33) 1 44 34 11 11, Fax : (33) 1 44 34 12 00  
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versteviging van een kalksteen kan met “ethylsilicaat” gebeuren. Het is zo dat men 
voor de consolidatie van buitenbeelden beter geen Paraloid neemt aangezien dit 
product niet dampdoorlaatbaar is. Ethylsilicaat is een vloeibaar product dat na 3 
weken volledig is uitgehard. Het grote voordeel is echter dat het dampdoorlaatbaar 
blijft. Het nadeel is de irreversibiliteit. Een firma die ethylsillicaat levert is Remmers7 
uit Antwerpen, nl. de Funcosil Steenversteviger 300. 
 
De uiteindelijke beschildering zou best in een verfsysteem gebeuren dat 
waterafstotend is, maar eveneens dampdoorlaatbaar blijft. De verf zou dun 
aangebracht moeten kunnen worden en gezien de polychromie in verschillende 
kleuren verkrijgbaar moeten zijn. Een zeer kwaliteitsvolle verf om dergelijke 
polychromie te bekomen is de “Studio” en de “Artist” van Lascaux, een 
acrylaatsysteem. 

 
 
 
 

6. Behandeling 13 
 

6.1. De afname, transport naar het atelier (15-03-04) 
Het beeld werd afgenomen van de gevel waar het stond, en getransporteerd naar 
het atelier. Hiertoe werd gebruik gemaakt van een rolstelling om het beeld te 
benaderen, en een kettingtakel om het naar de begane grond te laten zakken.  
Gezien het kunstwerk uit 3 basisblokken bestond werden deze van elkaar 
losgemaakt en afzonderlijk getakeld. Het bovenste deel was verlijmd met plaaster 
aan het deel eronder. Dit middelste deel (staande op het onderste deel) was 
verankerd aan de muur met een geroest metalen plaatje. Dit plaatje werd 
doorgesneden en naderhand gelijkgeslepen met de muur. Het onderste deel was 
verankerd aan het middelste  deel met een geroeste klamp. 
 

6.2. Verfverwijdering 
De verfverwijdering gebeurde na het strategrafisch onderzoek (zie 4.1) en een 
eerste droge reiniging van het beeld. Er werd enkel gebruik gemaakt van een 
scalpel, waarmee de verf mechanisch werd verwijderd. De verf kwam vrij makkelijk 
los en werd als droge substantie gerecycleerd. De verflagen werden verwijderd tot 
op de originele verflaag. Aangezien deze nog genoeg hechting vertoonde met de 
steen werd deze behouden. De originele verflaag op het beeld is licht beige.  
 

6.3. Assemblage van de drie delen 
Na verfverwijdering werden de drie delen aan elkaar verlijmd met Akepox 2030 
(epoxy) van Akemi. Voor een optimale stevigheid werd elke verlijming voorzien van 
boorgaten en 3 Inoxen staven (≠ 12 mm, 15 cm lang, kwaliteit 304  en voorzien van 
slijpsporen voor mechanische hechting).  
 
Voor de assemblage werden de aparte delen schoongemaakt. Roestend ijzer en 
loszittende plaaster tussen de delen werd verwijderd. 
 
Eerst werd het onderste deel van de wereldbol aan het middenstuk verlijmd. Gezien 
de vlakheid van de aparte stukken steen kon positie van de boorgaten eenvoudig 
worden overgezet op het andere deel door middel van controlelijnen. Na boring 
werden de doken en de lijm aangebracht en werd het oppervlak ingestreken.  
Nadien werd het bovenste deel op het middenstuk verlijmd. Dit gebeurde 
rechtopstaand, waarbij het bovenste deel in een kettingtakel gehangen werd. De 
positiebepaling van de boorgaten en de verlijming gebeurde op de zelfde manier. 
 
 
 

                                                 
7
 Remmers, Heist Op Den Berg, 015 – 24 19 68 
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6.4. Plastisch Herstel 
Na assemblage van de aparte delen kon worden overgegaan tot plastisch herstel in 
Parthena Mortier Pierre. Uiteraard werd de steen eerst bevochtigd en waar nodig 
ook opgeruwd om een betere hechting te verkrijgen. Delen die werden hersteld met 
mortel zijn: de twee uitstekende vingers van het linkerarmpje van Jezus, de voegen 
tussen de verlijmde delen, verweerde zone’s zoals de globe. Gezien de kleine 
hoeveelheid lacune’s in het beeldmateriaal, kon het plastisch herstel gebaseerd 
worden op aanwijzingen in de sculptuur. Zo waren er nog genoeg aanwijzingen in de 
sculptuur zelf om de praktisch volledig verdwenen dierenriemband, die diagonaal 
over de globe loopt, te reconstrueren.  
 
Enkel het de rechter maanhelft werd eerst uitgeboetseerd, vervolgens gemouleerd 
en in epoxyhars afgegoten. Deze aanvulling werd door middel van een rvs dook 
bevestigd op de geëigende plaats.  
 
  

6.5. Consolidatie 
De consolidatie gebeurde na het plastisch herstel en gebeurde met Remmers 
Funcosil steenversteviger 300. Dit is een consolidatieproduct op basis van 
ethylsilicaat. De aangewende techniek was lage druk vloeien door middel van 
pipetfles. Er werd een volledige dag aan besteed en om de 3 uur werd het volledige 
beeld (zowel voor als achterkant) bevloeid. In totaal werd er 5 liter 
consolidatievloeistof toegediend. Nadien werd het beeld 3 dagen afgeschermd voor 
direct zonlicht en afgedekt met plastic om al te snelle verdamping van het product te 
voorkomen. Vervolgens werd 3 weken gewacht alvorens over  te gaan tot 
beschildering.  
 

6.6. Beschildering 
In overleg met Mvr. Sörnsen en de Voorzitter van de “Voor Kruis en Beeld” zijn we 
overeengekomen om de figuur zelf de kleur van natuursteen te geven. De wereldbol, 
waarop deze Maria staat zal blauw zijn, de wolkjes grijswit, de slang groen met een 
gouden appel, de maan tevens in bladgoud. Enkel de beschildering van de gouden 
dierenriemband, die diagonaal over de wereldbol loopt,  is voor discussie vatbaar. In 
het kunsthistorisch dossier kan men volgende dingen lezen: 
 
- Piet Schepens: ... In 1889, bij de 75ste verjaardag van het herplaatsen van de 
beelden, kan men als jaartalvers lezen: In MarIa steLLen sChIer aLLe VoLken InnIg 
VertroUWen. 
 
- op het eerste blad, eerste alinea (geschiedenis):... In 1889, bij de 75ste verjaardag 
van het herplaatsen van de beelden (in 1814), werd er onder het beeld een 
banderol geplaast met de jaartalvers In MarIa steLLen sChIer aLLe VoLken InnIg 
VertroUWen. 
 
Op de wereldbol zelf zijn duidelijk originele restanten van een gouden 
dierenriemband bewaard gebleven. Het is oorspronkelijke sculptuur en dus geen 
latere toevoeging. Deze dierenriemband werd volledig plastisch gereconstrueerd en 
zal goud worden gepolychromeerd. Het is alleen de vraag of de tekst moet 
terugkomen. Tot nu toe heb is er geen enkele aanwijzing over de aard en de kleur 
van het lettertype, en eveneens geen enkel onomstootbaar bewijs over de inhoud 
van de tekst.  Mijn standpunt hierover is eigenlijk van de dierenriemband te 
polychromeren, maar bij gebrek aan bewijsmateriaal de tekst niet aan te vullen.  
 
De beschildering gebeurde dus 3 weken na de consolidatie. De gebruikte verfsoort is 
de Studio en de Artist van Lascaux. Eerst werd een transparante hechtlak 
aangebracht: 1 deel Transparentlack (Lascaux) in 3 delen water, vervolgens een 
witte grondlaag: Lascaux Uni-Primer, en vervolgens werden de nodige kleuren 
aangebracht. Het beeld werd in titaanwit geschilderd van Studio Lascaux (op kleur 
gebracht met marszwart en oxiderood). De globe werd kobaltblauw geschilderd 
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(vermengd met titaanwit), de slang olijfgroen, met accentueringen van de sculptuur 
met marszwart, de wolkjes wit met marszwart.  De vergulding van het maantje, de 
scepter, de dierenriemband en de appel gebeurden na het aanbrengen van dezelfde 
preparerende verflaag. De gebruikte mixtion is Japan Gold Size van Winsor & 
Newton. Nadien werd een beschermlaag over het goud heen gebracht, nl. de 
Transparentlack van Lascaux. 
 

6.7. Het aanbrengen van een “oog” aan de achterzijde 
Om het beeld te verankeren aan de muur zal gebruik worden gemaakt van een haak 
– oog verbinding (ook wel eens mannetje en vrouwtje genoemd). Op die manier 
staat het beeld op zijn grondvlak in de nis, en wordt het tegen kantelen behoed door 
deze verankeringmethode. Voordeel ook van deze manier van doen is dat, wanneer 
het beeld om een of andere reden weg moet, dat het dan zeer éénvoudig 
afgenomen kan worden. Er werd dus aan de achterzijde, op dezelfde hoogte (98 cm) 
van het oorspronkelijke anker een rvs oog aangebracht, verlijmd met akepox 2030. 
 

6.8. De terugplaatsing (12-06-04) 
Van de terugplaatsing is een volledige digitale fotoreeks gemaakt door Wim 
Strecker.  
 
Eerst werd uiteraard gezorgd dat er op de juiste plaats een rvs haak in de muur 
verlijmd werd (akepox 2030), waarover het oog in het beeld zou schuiven.  
 
 
Om het beeld terug te plaatsen werd gebruik gemaakt van een rolstelling en een 
kettingtakel. Het in plastic ingepakte beeld werd door de valluikjes heen naar boven 
getrokken, waarbij een iemand het beeld door de valluikjes heen begeleidde en een 
ander iemand takelde.  
 
 

 
7. Besluit 16 

7.1. Evaluatie van de behandeling 
Door afname konden zowel voor als achterzijde behandeld worden, wat nodig bleek 
te zijn door de slechte toestand van de steen langs de achterzijde.  
 
De assemblage van de 3 basisblokken met rvs doken en epoxy draagt alleszins bij 
tot een betere samenhang en stevigheid van het kunstwerk. 
 
Het strategrafisch onderzoek documenteerde een onbekend deel van de 
geschiedenis van het kunstwerk, nl  de hoeveelheid en de aard van de 
beschilderingen. 
 
Door verfverwijdering met scalpel werd de leesbaarheid en de plastische kwaliteit 
van de sculptuur geoptimaliseerd. Ook het plastisch herstel heeft bijgedragen tot een 
vervollediging van het beeldmateriaal. 
 
Consolidatie met ethylsilicaat heeft ervoor gezorgd dat verweerde zones, zowel aan 
de voor als achterzijde, terug stevigheid verkregen.  
 
Door beschildering krijgt het beeld een definitieve en uniforme uitstraling, die de 
oorspronkelijke toestand benadert. Bovendien beschermt deze verflaag het beeld 
tegen weersinvloeden.  
 
Het terugplaatsen van het beeld, gebruik makende van een oog – haak verbinding, 
heeft ervoor gezorgd dat het beeld, indien nodig, makkelijk kan afgenomen worden.  
 
De conservatiebehandeling van het beeld heeft ervoor gezorgd dat het beeld zijn 
esthetische kwaliteiten heeft teruggewonnen enerzijds, en dat het anderzijds ook 
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geconserveerd werd in functie van zijn bewaaromstandigheden. 
 

7.2. Aanbevelingen voor een goede conservatie  
Om een goede conservatie te garanderen is het aangewezen om regelmatig het 
beeld te reinigen, om zo ophoping van stof en roet tegen te gaan. Ook zou af en toe 
eens moeten worden nagekeken of de verflagen nog een goede hechting vertonen, 
omdat deze in feite een beschermlaag vormen. 
 

 
8. Documentatie 16 
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http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.11.29.ug
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.27.38.ug
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.31.40.ug
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgia:WWWFULL.3699165.79.53
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.79.54.ug
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.79.54.ug
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgia:WWWFULL.3699165.92.66
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.92.67.ug
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.106.85.ug
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgia:WWWFULL.3699165.108.88
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.108.89.ug
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.131.105.ca
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgia:WWWFULL.3699165.133.108
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgia:WWWFULL.3699165.133.109
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03 354 35 60 
 
Inox rond ≠ 12 mm Kwal 304 
Het Metaal NV 
Plezantstraat 231 
9100 Sint-Niklaas 
03 776 01 81 
 
Parthena Mortier Pierre / Funcosil Steenversteviger 300 
Remmers, Bouwchemie BVBA 
Industriepark 20 
2220 Hiest op den Berg 
015 24 19 68 
 
Lascaux Studio en Artist Acrylverf, Lascaux Transparentlack, Lascaux uni-
Primer 
Papermill 
Lombardenstraat 12 
2000 Antwerpen 
03 226 35 74 
 

8.3. Lijst van fotomateriaal 
8.3.1. Foto’s van het onderzoek naar de verflagen en de polychromie (zie 4.1) 

A. Gelaat Jezus 
B. Gelaat Maria 
C. Kleed Jezus 
D. Kleed Maria 
E. Slangenstaart 
F. Wereldbol 
G. Wolkjes 
H. Maansikkel 
 

8.3.2. Foto’s van bij het vooronderzoek 
I. Totaalbeeld 
J. Afschilfering kleed Maria 
K. Onderkant kleed Maria 
L. Verwering wereldbol 
M.Gelaat Maria en Jezus 
N. Zijkant werldbol 
 

8.3.3. Foto’s voor behandeling 
O. Totaalopname, frontaal 
P. Detailopname, buste frontaal 
Q. Detailopname, onderste deel voor 
R. Detailopname, onderste deel boven 
S. Scecpter 
 

8.3.4. Foto’s tijdens behandeling 
T.  Boorgaten en doken onderste deel 
U. Boorgaten middelste deel, onder 
V. Boorgaten middelste deel, boven 
W. Assemblage, totaalbeeld 
X. Assemblage, close-up buste 
Y. Assemblage, cose-up globe 
Z. Foto na plastisch herstel globe 
 

8.3.5. Foto’s van de originele beschildering 
AA. Kleed Maria 
AB. Slangenbek 
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AC. Globe 
 
 

8.3.6. Foto’s na behandeling 
AD. Totaalbeeld 
AE. Opname plaatsing 
AF. Opname na plaatsing 
 

8.4. Bijlagen 
Kunsthistorisch dossier van Claire Baisier. 
prijsofferte van 04 – 09 - 03 

 

 

                                                 

 

 


