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INHOUDSOPGAVE 
 
1. Identificatie  
 

1.1. Aard van het kunstwerk 
stenen beeldhouwwerk 
 

1.2. Onderwerp 
Madonna met Kind 
 

1.3. Naam van de kunstenaar 
onbekend 
 

1.4. Gesigneerd en / of gedateerd 
geen van beiden 
Het beeld werd in 1833 geplaatst op de respectieve gevel. 
 

1.5. Vorm en afmetingen 
Hoogte: 101,5 cm 
Breedte: 39 cm 
Diepte (zonder armpje Jezus): 33.5 cm 
Diepte (met armpje Jezus): 37cm 
 

1.6. Met of zonder toebehoren 
Het Jezuskind had waarschijnlijk een kruisstaf in het linkerhand. Deze is echter 
verdwenen. 
 
Het beeld staat in een nis, die versierd werd met een decoratieve cartouche. 
 

1.7. Kat. nr. 
ID 149 (http://www.verbeelding.ictserver3.net/site/149.html) 
 

1.8. Status  
Beschermd monument. 
 

1.9. Eigenaar 
Mr. Leemans, F. 
Jezuiëtenrui 10 
2000 Antwerpen 
03 289 63 10 
 

1.10. Behandeling aangevraagd door: 
Voor Kruis en Beeld v.z.w. 
 

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

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

1.13. Einde van behandeling (datum van terugplaatsing) 
02-07-2004 
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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 literatuur: 
 
« Jesuieten rui. Een klyn doch fraei L.V. beeldeken met Kindje op den arm. In eenen 
nis. Dit beeld is den eigendom van den Heer Karel Goy. » [Hs1491, 4r°]. 
 
« Jezuïetenrui en Petrus en Paulusstraat. – 314. O. L. Vrouw: Op 27 October 1830 
viel de laatste bom, door generaal Chassé uit het kasteel geschoten, op het huis n_r 
2 der S_t Pieter en Paulusstraat; zij vernielde een deel van den gevel, doch niemand 
der inwoners werd gekwetst. Uit erkentenis voor deze bevrijding deed de bewoner, 
wijlen de heer Gouy-van Broekhoven, het beeld der H. Moeder Gods op zijn huis 
plaatsen. » [thijssen-maria-1902, p.328, #314]. 
 
« (*) Onze-Lieve-Vrouwebeeld in geprofileerde nis, uitlopend op decoratieve 
cartouche; Kind op linkerarm; op maansikkel. Zwierig beeld, mogelijk teruggaand op 
18de eeuws model (?). Kleine lichtarm met verdwenen lantaarn (fig. 209). 
» [bouwen-3na-1976, p.344]. 
 
« De madonna op de hoek van de Sint-Pieter-en-Paulusstraat en de Jezuïetenrui 
kwam in de jaren dertig van vorige eeuw in de knap geprofilleerde hoeknis. De 
gekroonde Onze Lieve Vrouw houdt haar kind op de linkerarm. Jezus steekt met een 
speer (was dat eertijds een kruis?) de slang dood. Ook deze madonna staat op een 
maansikkel: een zeer zwierig beeld, dat naar alle waarschijnlijkheid teruggaat op een 
18de eeuws model. Hier ook een lantaarn met kleine smeedijzeren arm. 
Op 27 oktober 1830 valt de laatste bom, door generaal Chassé vanuit het kasteel 
afgeschoten, op het huis nr. 2 van de Sint-Pieter-en-Paulusstraat. Een deel van de 
gevel wordt vernield, maar er vallen gelukkig geen gewonden. Uit dankbaarheid 
wordt door de bewoner, de heer Gouy van Broeckhoven, een weinig later het beeld 
van de Moeder Gods tegen de woonst geplaatst. Deze madonna is beschermd bij 
K.B. van 2 september 1976. » [schepens-mad-1981, p.93]. 
 
« Bij de onafhankelijkheidsstrijd van België in 1830 valt de laatste bom, door 
generaal Chassé vanuit het zuidkasteel afgeschoten, op dit huis. Ofschoon de gevel 
ernstig geraakt is, vallen er geen gewonden te betreuren. Uit dankbaarheid laat de 
bewoner, de heer Gouy - Van Broeckhoven, aan zijn herbouwde woonst een hoeknis 
aanbrengen voor de Moeder Gods. Beeld en hoeknis vormen dan ook één decoratief 
geheel. Jezus geeft met zijn (kruis-)staf de doodsteek aan de zinnebeeldige slang. 
Beschermd monument, K.B. 2 september 1976. » [www.verbeelding.be – tekst Rudi 
Mannaerts / Wim Strecker, 2001-2002]. 
 
Het sierlijke Mariabeeldje is gekleed in een typisch barok kleedje met dubbel gepofte 
mouwen aan de bovenarm en een nauw aansluitende mouw aan de onderarm. De 
plooien van haar kleed vallen over haar voeten heen. Over de linkerschouder is een 
brede mantel gedrapeerd die zij onder haar rechterarm, bijna opgerold, vasthoudt. 
Op het hoofd draagt zij een klein kroontje. Maria staat zoals gewoonlijk op de 
maansikkel waarrond de slang van het Kwaad kronkelt. Het Kind, in de armen van 
zijn moeder, geeft met zijn (verdwenen) kruisstaf de doodsteek aan de slang. Het 
beeld is geplaatst in een geprofileerde hoeknis met bovenaan een cartouche 
(ondertussen verdwenen), en wordt verlicht door een lantaarn aan een kleine 
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smeedijzeren arm. Beeld en nis vormen een mooi decoratief geheel.1 
 
 

2.2. Iconografie: Moeder Gods 
Maria is niet de moeder van God als zodanig, wél van zijn enige Zoon Jezus. Ze 
heeft haar Kind bij zich, meestal op de arm, ook wel eens in beide handen, soms 
staat of stapt de kleine Jezus naast haar. In de hoogbarok (1640-90) is het Kind vol 
beweging: dan kan het moeilijk blijven zitten op de arm van zijn moeder. Op een 
soms sublieme wijze wordt de moeder-kindrelatie in beeld gebracht met affectieve 
lichaamstaal: glimlach, streling, liefkozing en ook wel eens een zoen en een speelse 
kieteling. Doorgaans is het het Kind dat vertederend reageert op zijn moeder.  
 
In deze voorstelling vertrapt Maria triomfantelijk de slang van het kwaad. Traditionele 
hemellichamen zijn eveneens ontleend aan de apocalyptische vrouw, zoals de maan 
onder haar voeten. Deze maansikkel, samen met de kroon dienen te worden 
opgevat als zinnebeelden van Maria’s uitzonderlijke en verheven betekenis. 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. Een verdwenen attribuut is 
hier de kruisstaf. Dit symbool is geïnspireerd door het visioen van Johannes in de 
Apocalyps (12: 1-6) waarin aan de hemel een zwangere vrouw verschijnt. Een draak 
belaagt haar komende boreling, doch onder Gods hoede ontsnappen zij en haar kind 
aan dat zinnebeeld van het kwaad. Zo zal haar Zoon dan toch “alle volken weiden 
met een ijzeren staf” (vers 5), wat zoveel betekent als dat hij het kwaad zal 
overwinnen.2 
 

2.3. Geschiedkundige en stilistische kenmerken 
Het is een feit dat het beeldje van geringe afmetingen een zeer zwierige houding 
heeft, die nog eens benadrukt wordt door de uitgestrekte arm van het Kindje Jezus. 
De kledij met gepofte mouwen verwijst zonder twijfel naar vroeg 18de-eeuwse 
voorbeelden, zoals o.m. bij beelden van Willem Kerrickx (O.L. –Vrouw met Kind, 
1709, Ekeren, Dekenij).  
 
Verder vertoont de figuur van Maria een S-curve door de contrapost – houding.  
Naast de diepe uithollingen, ondersnijdingen en uitstekende delen, typisch voor 
barokke beeldhouwkunst, straalt dit werk bovendien een prachtige ingetogenheid en 
tederheid uit. De blik van Maria is niet op de toeschouwer gevestigd maar is naar 
binnen toe gekeerd. Het beeld krijgt een bijna sensueel karakter door het 
rechterarmpje van Jezus dat zich vasthoudt aan Maria’s kleed, waardoor haar borst 
gedeeltelijk ontbloot wordt. Het is dus niet alleen technisch gezien een knap staaltje 
van beeldhouwkunst; maar ook een uniek voorbeeld van verbeeldingskracht. 
 
Vast staat dat het beeld in 1833 of kort nadien geplaatst werd, maar niets bewijst dat 
het ook in dat jaar werd gebeeldhouwd. Het kan evengoed een ouder beeld zijn dat 
een nieuwe bestemming kreeg. Ofwel werd het  in 1830 vervaardigd naar een ouder 
model. Onderzoek van het materiaal en de verflagen kan hierover wellicht uitsluitsel 
brengen.3 
 

                                                 
1
 Claire Baisier, Madonna met Kind, Jezuïetenrui 10 – Sint-Pieter en Paulusstraat 2, kunsthistorische analyse 

voor het restauratiedossier, p 1. 
2
 Voor Kruis en Beeld VZW, Madonna: Beelden van Maria in de Antwerpse Binnenstad, Antwerpen 2002, p 37. 

3
 Claire Baisier, Madonna met Kind, Jezuïetenrui 10 – Sint-Pieter en Paulusstraat 2, kunsthistorische analyse 

voor het restauratiedossier, p 2. 
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Het onderzoek naar de polychromie heeft inderdaad uitgewezen dat het beeld in de 
loop van de geschiedenis bedekt werd met gemiddeld 45 monochrome verflagen 
(vermoedelijk aangebracht door de beeldenwitter). Wanneer men zou aannemen dat 
het beeld uit 1833 stamt, zou dat willen zeggen dat het om de 3 à 4 jaar beschilderd 
werd. Het Madonnabeeld op de hoek van de Korte Nieuwstraat en de Sint Pieter-en 
Paulusstraat (directe omgeving) werd gemiddeld om de 4 à 5 jaar beschilderd. Dit 
beeld bevindt zich wel hoger en is dus minder goed toegankelijk. 
 
Ook de steensoort kan niet echt duidelijkheid scheppen wat betreft de datering van 
het beeld. Het werk werd gemaakt in de Avesnessteen, hetgeen een zeer courant-
gebruikte steensoort is, die reeds vanaf de 16de eeuw gebruikt werd (bv. de 
Sacramentstoren uit de Kerk van Zoutleeuw, Cornelis Floris). 
 
Hetgeen vooral twijfel doet rijzen over de ouderdom van het beeld, is het voorkomen 
van oude restauraties onder alle verflagen heen. Met name het hoofdje van het Kind, 
de slangenkop en enkele plooien van Maria’s kleed, zijn met zekerheid oude 
restauraties. Het is dus inderdaad mogelijk - maar niet zeker - dat dit beeld uit de 
barok stamt, gerestaureerd werd en in 1833 een nieuwe bestemming kreeg, nl. hoek 
Jezuïetenrui – Sint Pieter en Paulusstraat. 
 

2.4. Bewaarplaats van het origineel 
De sculptuur werd de laatste 171 jaar bewaard in de geprofileerde hoeknis op de 
hoek van de Jezuïetenrui met de  Sint Pieter en Paulusstraat. 
 

2.5. Merktekens, inscripties 
geen van beiden 
 

2.6. Vroegere ingrepen 
Zoals aangehaald in 2.3 Geschiedkundige en stilistische kenmerken, bevat het 
beeld, naast de grote hoeveelheid overschilderingen, een aantal oude restauraties, 
die niet zichtbaar waren tijdens het vooronderzoek, gezien de verregaande 
bedekking met verflagen. De resultaten van het polychromieonderzoek zullen in 4.1 
Onderzoek naar de verflagen en polychromie besproken worden. Hier volgt een 
beschrijving van de voorkomende oude restauraties. 
 

2.6.1. Het hoofdje en het borststuk van Jezus 
Het hoofdje en het borststuk van Jezus bleken in de loop van de geschiedenis 
verlijmd te zijn geweest door middel van een metalen plaatje (vermoedelijk een 
gerecycleerde beitel) en gips. Door vochtinwerking en vermoedelijk ook door de 
corrosieve (zure) werking van het gips is het metalen staafje gaan roesten, met 
als gevolg barsten en breuken in dit deel van de sculptuur. In het hoofdje komt 
een verticale breuk voor die over de linker wang en het linker oog, naar de 
achterkant van het hoofdje loopt. Ook in het borststuk van Jezus komen breuken 
voor, met name 2 losse fragmenten aan de voorzijde, en twee losse fragmenten 
aan de rugzijde. Op al deze fragmenten zijn sporen van gips of gecorrodeerd 
ijzer terug te vinden. 
 
In het onderliggende gedeelte van het lichaam van het Jezuskind komen dan 
weer barsten voor, die tevens veroorzaakt werden door spanningen van het 
expanderende metaal. Eén van deze barsten loopt verticaal langs het midden 
van het lichaam over de lendendoek. Twee andere barsten zijn zichtbaar langs 
de rugzijde van het Kind, een laatste barst komt voor ter hoogte van de 
scheidingslijn van Maria’s hand met haar mantel. Bovendien werd er in dit 
gedeelte van het beeldhouwwerk een vrij groot gat geboord, dat zou dienen ter 
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bevestiging van het metalen plaatje. 
 

2.6.2. Het linker armpje en de (kruis)staf van Jezus 
Het linker armpje van Jezus is verdwenen. Toch zijn er allerlei sporen die doen 
vermoeden dat ook dit armpje ooit gerestaureerd werd. Ten eerste is er een foto 
op p. 90 van Piet Schepens, Antwerpse madonna's (binnen de leien) uit 1981, 
waarop zichtbaar is dat het armpje en de kruisstaf duidelijk vroeger wel een 
restauratie waren. Op deze foto is zichtbaar dat het armpje zeer rudimentair 
werd  aangezet in een niet geïdentificeerd materiaal. De kruisstaf is een 
rechthoekig – geprofileerde staf, die niet hoger komt dan het handje.  Deze 
aanvullingen (die duidelijk niet origineel zijn) zijn verdwenen, maar ter hoogte 
van het schoudertje zat nog een stukje hout betimmerd met kleine nageltjes. 
Naar alle waarschijnlijkheid was het armpje uit 1981 dus een houten aanvulling. 
 

2.6.3. De linker voet van Maria en de slangenkop 
Een andere, vrij omvangrijk gerestaureerd deel van het beeld is de linkervoet 
van Maria en de slangenkop. Dit is vrij opmerkelijk, aangezien dit deel ooit door 
de kruisstaf en het linkerarmpje met het Kind verbonden was. Het is dus zeer 
waarschijnlijk dat deze reeks restauraties één geheel vormen omdat ze zo 
duidelijk verband houden met elkaar. De slangenkop werd dus onder handen 
genomen en dat was nodig ook gezien de kleine hoeveelheid bewaard gebleven 
origineel materiaal. Het enige originele fragment van de slangenkop is het 
ooggedeelte en de aanzet van de bek. Dit fragment was omsloten met mastiek, 
gips metaal, stof en werd aan de uiterst linkse zijde van de slang gepositioneerd 
(daar waar in feite de bek met appel zouden moeten zitten). Ook dit 
gerestaureerde fragment zat los. 
 

2.6.4. Ander klein plastisch herstel 
Op diverse plaatsen zijn kleine plastische herstellingen teruggevonden, zoals 
het bovenste gedeelte van de rechter mouw van Maria en het de plooi die Maria 
opgevouwen onder haar linkerarm houdt. Gezien de vrij goede kwaliteit werden 
deze plastische herstellingen bewaard. 
 

http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgia:WWWFULL.3699165.92.66
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3. Toestand voor behandeling  

 
3.1. Uitvoeringstechniek 

Het is een gebeeldhouwd werk uit een massief stuk zachte krijtsteen, die 
vermoedelijk afkomstig is uit Avesnes. Door de zwierige barokke uitwerking komen 
er zeer diepe uithollingen, ondersnijdingen en uitstekende delen voor, hetgeen niet 
onoverkomelijk is in dergelijke zachte steen. Toch is het in alle opzichten en zeker 
technisch gezien een knap staaltje van beeldhouwkunst.  
 
Het beeld werd na afwerking in een speciaal daarvoor bestemde nis geplaatst (hoek 
Jezuietenrui – Sint Pieter en Paulusstraat). Deze geprofileerde nis werd in pleister 
gemaakt. Waarschijnlijk werd het lijstwerk getrokken in kalkmortel met een mes of 
een kam (het negatiefbeeld van de lijst). De decoratieve cartouche werd apart 
vervaardigd in gips en verlijmd met gipsdotten aan de bovenzijde van de nis.  
 
Zowel beeld als lijstwerk werden voorzien van een decoratieve en beschermende 
verflaag.  
 

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 grijze 
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 
 
 

3.3. Conservatietoestand 
3.3.1. Algemene beschrijving 

Algemeen kan men zeker stellen dat de leesbaarheid van de sculptuur zeer 
nadelig beïnvloed wordt door het voorkomen van een hele reeks 
overschilderingen. Er is praktisch geen detailwerking meer, en de slanke figuur 
van Maria wordt hierdoor zelfs verstoord. Naast dit feit is het ook zo dat het 
beeld iconografisch onvolledig is door het ontbreken van Jezus’ linker armpje en 
de kruisstaf die het serpent de kop indrukt. Bovendien wordt een verdere goede 
conservatie van het beeld te niet gedaan door het voorkomen van een aantal 
oude restauraties zoals het hoofdje van Jezus.  
 
Ook de nis waarin het beeld staat is meermaals overschilderd, waardoor de 
originele kleurafwerking en de detaillering teloorgegaan is. De decoratieve 
cartouche in de top van de nis ontbreekt (doch bestaat nog) en moet verlijmd 
worden. Verder zijn er sporen van vochtinwerking zichtbaar op de nis.  
 

3.3.1.1. Verwering 
Verwering van steenmateriaal heeft enkel kunnen plaatsvinden op 
zone’s waar geen verf zat. Dit is dus enkel een klein stuk van de 
achterzijde van het werk. Op deze plek komen gipskorsten voor, die een 
reactieproduct van zure regen en kalk(steen):  
 
2CaCO3 + H2O + 4SO2 = 2 CaSO4.H2O met als restproduct 3 CO2.  
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Op zich vormen ze geen bedreiging voor de instandhouding van het 
kunstwerk, in feite vormen ze een beschermende laag voor 
onderliggend materiaal. Aangezien ze niet storend zijn (achterzijde), 
kunnen ze beter behouden worden. Gezien de beschermende functie 
van de verflagen is er verder geen sprake van erosie of andere 
verweringsprocessen op het beeld. 
 
 

3.3.1.2. Beschilderingen 
De in het verleden aangebrachte verflagen (de beeldenwitter?) 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 45 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. Verdwenen fragmenten, lacunes in het beeldmateriaal 
zie ook 2.6 Vroegere ingrepen 
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. Gezien de eigenlijke sculptuur goed beschermd bleef onder 
de vele verflagen is er van erosie geen sprake. Wel zijn er lacunes die 
veroorzaakt werden door een breuk, met name het linkerarmpje van 
Jezus en de slangenkop, waarvan slechts een klein deel bewaard bleef. 
Opvallend is dat deze twee verdwenen fragmenten ooit verbonden 
waren met elkaar door de kruisstaf. Beide lacunes hebben dus 
rechtstreeks verband met elkaar.  
 

3.3.1.4. Barsten en breuken (zonder materiaalverlies) 
zie ook 2.6 Vroegere ingrepen 
Barsten en breuken komen voor in het hoofdje en het lijfje van Jezus. De 
oorzaak van deze schade was niet ver te zoeken, omdat dit fragment 
ooit verlijmd werd met een volledig geroest beiteltje en gips. De barsten 
en breuken werden dus veroorzaakt door uit uitzetten van het metaal. In 
het hoofdje komt een verticale breuk voor die over de linker wang en het 
linker oog, naar de achterkant van het hoofdje loopt. Ook in het 
borststuk van Jezus komen breuken voor, met name 2 losse fragmenten 
aan de voorzijde, en twee losse fragmenten aan de rugzijde. Op al deze 
fragmenten zijn sporen van gips of gecorrodeerd ijzer terug te vinden. 
 
In het onderliggende gedeelte van het lichaam van het Jezuskind komen 
dan weer barsten voor, die tevens veroorzaakt werden door spanningen 
van het expanderende metaal. Eén van deze barsten loopt verticaal 
langs het midden van het lichaam over de lendendoek. Twee andere 
barsten zijn zichtbaar langs de rugzijde van het Kind, een laatste barst 
komt voor ter hoogte van de scheidingslijn van Maria’s hand met haar 
mantel. Bovendien werd er in dit gedeelte van het beeldhouwwerk een 
vrij groot gat geboord, dat zou dienen ter bevestiging van het metalen 
plaatje. 
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3.4. De nis 
Zoals het beeld, is ook de nis bedekt met een groot aantal overschilderingen. Ook 
hiervan werd een verfstaaltje genomen (zie 4.1 Onderzoek naar de verflagen en 
polychromie). De gipsen cartouche bovenin ontbreekt, maar is bewaard gebleven. 
Ze is waarschijnlijk losgekomen door vochtinwerking. Toch zijn er enkele 
ontbrekende fragmenten, zoals de uiterst linkse krul en het onderste gedeelte. 
Verder zijn er vooral op de bovenste rand van het lijstwerk sporen van 
vochtinwerking (neervallende regen). Ook aan het voetstuk is er sprake van 
afstotend pleisterwerk. 
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4. Uitgevoerde onderzoeken  

 
4.1. Onderzoek de 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 12 staaltjes genomen: bovenkleed 
Maria, onderkleed Maria, Mouw Maria,  Gelaat Maria, Haar Maria, Kroontje Maria, 
Lendendoek Jezus, Gelaat Jezus, rechterbeen Jezus, slangennek, slangenkop, 
Maansikkel. 
 
Het aantal getelde verflagen bedraagt gemiddeld 45. 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.  Wanneer men zou aannemen dat 
het beeld gemaakt werd in 1833, zou het er op neer komen dat het gemiddeld om de 
3 à 4 jaar beschilderd werd. 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, of is dit een loodwitlaag die verkleurd is? Een 
feit is dat deze verflaag op identiek dezelfde manier voorkomt op het nabijgelegen 
beeld op de hoek van de Pieter en Paulusstraat en de Korte Nieuwstraat.  
 
De getoonde foto’s van de 12 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. Bovenkleed Maria (25 en 26) 
Aantal getelde verflagen: 47 
Algemeen: Opstapeling van verflagen met kleuren van wit gaande tot licht 
beige, zonder sprake van daadwerkelijke polychromie. Vervuilingen en 
onvolkomenheden tussen de verflagen heen. 
Meest recente verfvlaag: wit 
Speciale opmerkingen: voorkomen van een vrij recente zwarte (vermoedelijk 
loodwit) verflaag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1.2. Onderkleed Maria (17 en 18) 
Aantal getelde verflagen: 43 
Algemeen: Opstapeling van verflagen met kleuren van wit gaande tot licht beige 
en bruin, zonder sprake van daadwerkelijke polychromie. Sterke vervuilingen en 
onvolkomenheden tussen de verflagen heen. 
Meest recente verfvlaag: wit 
Speciale opmerkingen: voorkomen van een vrij recente zwarte (vermoedelijk 
loodwit) verflaag 
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4.1.3. Mouw Maria (13 en 14) 
Aantal getelde verflagen: 48 
Algemeen: Opstapeling van verflagen met kleuren van wit gaande tot licht 
beige, zonder sprake van daadwerkelijke polychromie. Vervuilingen en 
onvolkomenheden tussen de verflagen heen. 
Meest recente verfvlaag: wit 
Speciale opmerkingen: voorkomen van een vrij recente zwarte (vermoedelijk 
loodwit) verflaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.1.4. Gelaat Maria (32 – 33) 

Aantal getelde verflagen: 40 
Algemeen: Opstapeling van verflagen met kleuren van wit gaande tot licht beige 
en licht grijs, zonder sprake van daadwerkelijke polychromie. Vervuilingen en 
onvolkomenheden tussen de verflagen heen. 
Meest recente verfvlaag: wit 
Speciale opmerkingen: voorkomen van een vrij recente zwarte (vermoedelijk 
loodwit) verflaag 
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4.1.5. Kroontje Maria (07 – 08) 
Aantal getelde verflagen: 19 
Algemeen: Opstapeling van verflagen met kleuren van wit gaande tot oranje, 
lichtblauw en het voorkomen van goud en zilver. 
Meest recente verfvlaag: wit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1.6. Lendendoek Jezus (15 – 16) 
Aantal getelde verflagen: 36 
Algemeen: Opstapeling van verflagen met kleuren van wit gaande tot licht 
beige, zonder sprake van daadwerkelijke polychromie. Vervuilingen en 
onvolkomenheden tussen de verflagen heen. 
Meest recente verfvlaag: wit 
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4.1.7. Gelaat Jezus (29- 30) 
Aantal getelde verflagen: 45 
Algemeen: Opstapeling van verflagen met kleuren van wit gaande tot licht 
beige, zonder sprake van daadwerkelijke polychromie. Sterke ervuilingen en 
onvolkomenheden tussen de verflagen heen. 
Meest recente verfvlaag: wit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.1.8. Beentje Jezus (01 -02) 

Aantal getelde verflagen: 52 
Algemeen: Opstapeling van verflagen met kleuren van wit gaande tot licht 
beige, zonder sprake van daadwerkelijke polychromie. Vervuilingen en 
onvolkomenheden tussen de verflagen heen. 
Meest recente verfvlaag: wit 
Speciale opmerkingen: voorkomen van een vrij recente zwarte (vermoedelijk 
loodwit) verflaag 
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4.1.9. Slangennek (19 – 20) 
Aantal getelde verflagen: 41 
Algemeen: Opstapeling van verflagen met kleuren van wit gaande tot licht 
beige, met langs de binnenzijde het voorkomen van groenen en blauwen. 
Vervuilingen en onvolkomenheden tussen de verflagen heen. 
Meest recente verfvlaag: wit 
Speciale opmerkingen: voorkomen van een vrij recente zwarte (vermoedelijk 
loodwit) verflaag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4.1.10. Maansikkel (04 – 05) 
Aantal getelde verflagen: 27 
Algemeen: Opstapeling van verflagen met kleuren van wit gaande tot licht 
beige, felgeel en oranje, plus het voorkomen van verguldingen. Vervuilingen en 
onvolkomenheden tussen de verflagen heen. 
Meest recente verfvlaag: 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. Hiermee wordt ook bedoeld dat zal getracht worden om het beeld 
iconografisch te vervolledigen door toevoeging van het attribuut de kruisstaf. 
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 een 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 (armpje) 
- consolidatie 
- beschildering 
 

5.4. Meerdere voorstellen: methoden en producten 
Voor de verfverwijdering werd voor de “verfstripper” gekozen. Dit is een elektrisch 
toestel dat warme lucht uitstraalt.  De keuze voor deze machine werd gemaakt op 
basis van de hardnekkigheid van het verfgedrag. Omwille van de doorgedreven 
ophoping is de +/- 0,5 cm dikke verfkorst heel weerbarstig en bijna onmogelijk te 
verwijderen met scalpel. Het is zelfs zo dat de hardheid van dit pakket hoger is dan 
de steen zelf, met het risico op beschadiging indien mechanisch verwijderd. 
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. Een kalksteen is vrij goed tegen hitte 
bestendig, gezien deze op 900 °C wordt gebrand.   
 
Het gebroken hoofdje en het schoudergedeelte van Jezus moet worden verlijmd. 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 metalen. Voor de verlijming van 
het hoofdje zal tevens een inoxen staaf gebruikt worden (kwaliteit 304).  
 
De Akepox 2030 in combinatie met rvs doken werd ook gebruikt om de cartouche 
aan de gevel te bevestigen. 
 
Het armpje moet worden bijgeboetseerd en worden aangevuld in een bepaald 
materiaal. Als boetseermateriaal wordt voor plasticine gekozen, een materiaal dat 
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zijn plasticiteit behoudt. Het uiteindelijke vormproduct (na moulage) is best eveneens 
goed stevig, gezien het een vrij omvangrijk kruis moet torsen. Juist omwille van zijn 
stevigheid werd geopteerd om het armpje in epoxyhars (Akepox 2030) af te vormen 
en te assembleren met een rvs dook. De kruisstaf zelf is best zo licht mogelijk en zal 
daarom in aluminium gemaakt worden.  
 
De rest van het vormherstel (de slangenkop, de lacune in het kroontje) kan gebeuren 
in een sneldrogende restauratiemortel, bv. de Parthena Mortier Pierre van de firma 
Lafarge4 (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.  
 
De Mortier Pierre werd ook gebruikt om de lacunes in het lijstwerk, cartouche en 
voetstuk aan te vullen.  
 
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. 

                                                 

4
  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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6. Behandeling  

 
6.1. De afname, het transport naar het atelier 

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. Het 
beeld was verankerd in de muur met een metalen staaf, die met een ijzerzaag werd 
doorgezaagd. Bij de terugplaatsing werd ter hoogte van deze staaf een haak 
verlijmd.   
 

6.2. Verfverwijdering 
Na analyse van een verfstaaltje gebeurde de verfverwijdering op zowel nis als beeld 
met een verfstripper. Omdat het verflagenpakket een zeer grote weerbarstigheid en 
hardheid vertoonde werd voor dit apparaat gekozen. Door opwarming worden de 
verflagen wak, waardoor ze makkelijk kunnen worden afgeschraapt met een 
schraapstaal. Voor de fijne afwerking van de resterende verfschilfers en de verf die 
verscholen zat in diepe holten werd wel gebruik gemaakt van een scalpel.  
 

6.3. De verlijming van het schouderstuk en het hoofdje van Jezus 
Na verfverwijdering bleek dat het hoofdje van Jezus ooit gerestaureerd werd. De 
roeste metalen dook (beitel) en het gebruikte gips werd mechanisch verwijderd. De 
loszittende brokstukken werden verder schoongemaakt en verlijmd met Akepox 2030 
en een inoxen dook. Hierbij werd nuttig gebruik gemaakt van de nog bestaande 
gaten in zowel het lijfje van Jezus als in het hoofdje van Jezus.  
 

6.4. Het plastisch herstel van het armpje van Jezus en de slangenkop 
Na verlijming van het hoofdje  van Jezus werd zijn linkerarmpje bijgemaakt. Het 
boetseerwerk is gebaseerd op een oude foto van het KIK, waarop het armpje wel 
nog aanwezig is. Eerst werd het armpje geboetseerd in plasticine, vervolgens 
gemouleerd in gips en afgevormd in epoxyhars, waarna het aan het beeld verlijmd 
werd met een rvs dook.  
 
Ook de slangenkop werd plastisch hersteld. Na verfverwijdering is gebleken dat er 
slechts een klein origineel fragment van het dierenhoofd bewaard was gebleven (het 
oog), de rest van de kop was vulling bestaande uit mastiek. De appel ontbrak. Het 
fragment werd gepositioneerd en er werd eveneens een model geboetseerd in 
plasticine. Dit model werd via moulage omgezet in Mortier Pierre en vervolgens werd 
de volledige kop (fragment en aanvulling) met Akepox 2030 en een rvs dook verlijmd 
aan het beeld. Hiertoe werd wel een gat geboord. 
 

6.5. De Kruisstaf 
De kruisstaf werd in aluminium gelast. Vervolgens werd hij beschilderd met 
verguldsel en nadien werd er een donkere transparante lak op aangebracht, 
bestaande uit Lascaux Transparentlack en Lascaux Marszwart. De kruisstaf kan 
gewoon door het handje van Jezus worden geschoven. 
 

6.6. Beschildering 
Gezien de goede conservatietoestand werd het beeld niet geconsolideerd. Eerst 
werd een hechtlaag aangebracht bestaande uit Lascaux Transparentlack 1 deel in 3 
delen water. Vervolgens een witte grondlaag: Lascaux uni-Primer. De definitieve 
kleurafwerking bestaat uit een mengsel van Lascaux Studio: Titaanwit, met 
Oxiderood en Marszwart van het gama Artist, om de verf weersbestendiger te maken 
werd een kleine hoeveelheid Transparentlack toegevoegd aan het mengsel. De 
sporen van originele vergulding op het maantje werden behouden, de lacunes 
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aangevuld met verguldsel en er werd een beschermlaag op aangebracht bestaande 
uit Lascaux Transparentlack. 
 

6.7. Het aanbrengen van een “oog” aan de achterzijde 
Om het beeld makkelijk te kunnen terugplaatsen en te verankeren aan de muur werd 
langs de achterzijde een oog aangebracht, dat over een haak in de muur zal 
schuiven.  
 

6.8. De nis 
Vooraleer het beeld terug te plaatsen werd de nis behandeld. Vooreerst werd de 
cartouche verlijmd met Akepox 2030 en rvs doken. Vervolgens werd net boven de 
bestaande metalen staaf een haak in de muur bevestigd met Akepox 2030. Na 
analyse van een verfstaaltje werd de verf verwijderd met een verfstripper. De 9 
teruggevonden metalen sterren werden voorzichtig verwijderd en behandeld door 
metaalrestaurateur Nicky Vergouwen. De lacunes en het plastisch herstel van de 
cartouche en het lijstwerk gebeurde met Mortier Pierre. De beschildering gebeurde 
met hetzelfde verfsysteem van het beeld: hechtlaag Transparentlack in water 1/3, 
Lascaux Uni Primer, vervolgens Titaanwit  en Kobaltblaux vermengd met Marszwart 
van Studio en Artist Lascaux. 
 

6.9. De terugplaatsing 
De terugplaatsing gebeurde met een rolstelling en een kettingtakel om het beeld 
omhoog te hijsen.  Het oog langs de achterzijde van het beeld werd over de haak in 
de muur geschoven. Na de plaatsing van het beeld werden ook de behandelde 
sterren teruggeplaatst met kopernageltjes. In de nis werd een imitatie – koperplaatje 
bevestigd met de vermelding REST. 2004.  
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7. Besluit  

7.1. Evaluatie van de behandeling 
Door afname konden zowel voor als achterzijde behandeld worden.  Ook kon de nis 
op deze wijze veel beter benaderd en behandeld worden.  
 
Het strategrafisch onderzoek documenteerde een onbekend deel van de 
geschiedenis van het kunstwerk, nl  de hoeveelheid en de aard van de 
beschilderingen. 
 
Door verfverwijdering werd de leesbaarheid en de plastische kwaliteit van de 
sculptuur geoptimaliseerd.  
 
Het plastisch herstel heeft bijgedragen tot een vervollediging van het beeldmateriaal 
en heeft ervoor gezorgd dat het beeld iconografisch in orde werd gesteld. 
 
Door beschildering kregen beeld en nis 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 
geconserveerd werd in functie van zijn bewaaromstandigheden. 
 

7.2. Aanbevelingen voor een goede conservatie  
Er moet regelmatig controle gedaan worden op de hechting van de verflagen gezien 
deze een beschermende functie hebben. Ook moet gelet worden of er geen 
uitwerpselen van dieren op het beeld terecht komen of dat er zich geen biologische 
(schimmels, klimop…) groei op beeld en nis gaan manifesteren.  
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8. Documentatie  

8.1. Geraadpleegde werken 
Claire Baisier, Madonna met Kind, Jezuietenrui 10 – Sint-Pieter en Paulusstraat 2, 
Kunsthistorische analyse voor het restauratiedossier. 
 
Aug. Thyssen, Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria: 
geschiedkundige aanmerkingen over de 500 Mariabeelden in de straten der stad, 
Dienst der Katholieke Werken: Antwerpen, 1922, 328 p., ill.,  
 
Frederik E. Clijmans, Poortjes en Mariabeelden in het oude Antwerpen, Van Uffelen : 
Antwerpen, 1941, 74 p., ill.,  
 
P. Welters,Versiering en verlichting der Mariabeelden: wegwijzer, Vossenaar : 
Antwerpen, 1924, 11 p.,  
 
Glorie aan Maria vol barmhartigheid, Van Os-De Wolf : Antwerpen, 1899, 83 p.,  
 
Twee-hondert en vyftigh-jaerighe jubel-feest, ingestelt tot verheffinge, ende 
vermeerderinghe van den Godt-behagenden dienst der alderheylighste, ende 
aldersuyverste Moeder Godts Maria ..., Van de Cruys: Antwerpen, 1728, 31 p., 
 
Roland A.E. op de Beeck, De gilde van Onze-lieve-Vrouwe-Lof in de kathedraal van 
Antwerpen: vijfhonderd jaar Mariaviering te Antwerpen, Gilde van Onze-Lieve-
Vrouwe-Lof: Antwerpen, 1978, 192 p., ill., 
 
Piet Schepens,Antwerpse madonna's (binnen de leien), De Vlijt: Antwerpen, 1981, 
251 p., ill.,  
 
De Madonna in de kunst: tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, 28 augustus - 14 november 1954, Ontwikkeling: Antwerpen, 1954,  
 
Elizabeth Henrica Korevaar-Hesseling, De madonna: de ontwikkeling der 
madonnavoorstellingen in de beeldende kunst, De Toorts : Heemstede, 1949, 223 
p., ill.,  
 
Antwerpen, Stad. Dienst voor Toerisme , Madonnawandeling nr. 1, Antwerpen, 1988, 
12 p., ill.,  
 
Jozef Dobbeleers, Rudi Mannaerts, Madonnawandeling, Antwerpen, 2002, 25 p., ill., 
 

8.2. Technische fiches van gebruikte materialen en producten en hun 
toeleveringsbedrijven 
Akepox 2030 
Akemi KC BVBA 
Lindenlei 7 
2110 Wijnegem 
03 354 35 60 
 
Inox rond ≠ 12 mm Kwal 304 
Het Metaal NV 
Plezantstraat 231 
9100 Sint-Niklaas 
03 776 01 81 
 

http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgia:WWWFULL.3699165.6.4
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.6.5.ug
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgia:WWWFULL.3699165.10.18
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgit:WWWFULL.3699165.10.19.ug
http://143.169.20.2/cgi-bin/Mcgi?Cgia:WWWFULL.3699165.11.28
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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Parthena Mortier Pierre  
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. Foto’s voor, tijdens, en na de behandeling 
 

8.4. Prijsofferte 
 

8.5. Kunsthistorisch dossier van Claire Baisier 
 
 

 


