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1. Identificatie  
 

1.1. Aard van het kunstwerk 
Stenen beeldhouwwerk 
 

1.2. Onderwerp 
Moeder met Kind 
 

1.3. Naam van de kunstenaar 
Robert Van De Velde (Sint-Niklaas, 24-7-1895 – Oostende 1978) 
 

1.4. Gesigneerd en / of gedateerd 
Langs de linkerzijde van de sokkel heeft de signatuur gestaan. Deze is nagenoeg 
niet meer leesbaar. 
 

1.5. Vorm en afmetingen 
Rechtopstaande figuur met kind in de armen, met langs de achterkant een 
rondbogige plaat.  
 
Hoogte: 180 cm 
Breedte:  52 cm 
Diepte: 31 com 
 

1.6. Met of zonder toebehoren 
Zonder toebehoren. 
 

1.7. Kat. Nr. 
Geen kategorie nummer. 

 
1.8. Status 

Niet Beschermd 
 

1.9. Eigenaar 
Zusters H. Vincentius  Berkenboom 
Kalkstraat 40/bus 2 
9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 345 43 20 
 

1.10. Behandeling aangevraagd door: 
Zuster Pascale De Bonte 
 

1.11. Naam van de restaurateur 
Jeroen Boel Steenconservatie 
Koningin Fabiolapark 79 
9100 Sint-Niklaas 
0474 582 633 
 

1.12. Aanvang van de behandeling  
13-07-2015 
 

1.13. Einde van behandeling 
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Foto voor behandeling
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2. Kunsthistorische en materiële gegevens  
 

2.1. Algemene beschrijving van het object 
Het betreft hier een levensgroot stenen beeldhouwwerk van een Moeder met Kind. 
De Moeder is een rechtopstaande figuur die het kind in haar armen houdt. Het 
naakte Kind staat rechtop op de rechterhand van de Moeder. Met haar linkerhand 
houdt de Moeder het Kind vast aan de romp. Tegelijkertijd steunt het hoofdje van het 
Kind op de borst van de Moeder en raakt de Moeder met haar mond en haar neus 
de bovenkant van het hoofdje van het Kind aan.  
 

2.2. Iconografie: Moeder Gods 
Wanneer we de iconografie van het beeld bekijken met een Christelijk oog, gaat het 
hier om een ‘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 armen. Soms staat of stapt de kleine Jezus naast haar. In de hoogbarok is 
het Kind vol beweging: dan kan het moeilijk stil blijven zitten op de arm van zijn 
moeder.” 1 In dit geval zijn de twee figuren gehuld in een intieme liefkozing. 
 

2.3. Geschiedkundige en stilistische kenmerken 
Robert Van De Velde 
Sint-Niklaas, 24-7-1895 – Oostende 1978 
 
“Beeldhouwer, medailleur, ontwerper van gedenkplaten. Leerling aan de academies 
van Sint-Niklaas en Antwerpen. Vanaf 1934 leraar beeldhouwkunst aan de academie 
van Sint-Niklaas. Eerste individuele tentoonstelling in 1954. Geboeid door de 
neogotiek.”2  
 
Beelden in het museum van Sint-Niklaas: 
De bedelaar Eduard Martens (1918) 
Denkende ouderling (1928) 
Vrouwenfiguur met valk  
H. Drievuldigheid 
 
Beelden in de Christus-Koningkerk van Sint-Niklaas: 
H. Benedictus 
Christus Koning 
O.L. Vrouw met Kind door engeltjes gekroond 
 
“Robert Van De Velde studeerde aan de Academies van Sint-Niklaas en Antwerpen. 
In 1934 werd hij benoemd tot leraar beeldhouwkunst aan de Academie van Sint-
Niklaas. Hij ontwierp portretten, borstbeelden, figuren en religieuze beelden. In 1927 
exposeerde hij in de Zaal Plantijn te Antwerpen beelden van Oude vrouwtjes, 
Karakterkoppen en Moeder en Kindcomposities. Hij ontwierp een bronzen plaket 
voor de gevel van het Stadhuis te Sint-Niklaas.”3  
 
Ik ben in het bezit van een originele houtskool van Robert Van De Velde, gesigneerd 
en gedateerd (1955). Het betreft hier een gelijkaardige Moeder-Kind voorstelling. 

                                                 
1
 Voor Kruis en Beeld / Erfgoedcel Antwerpen, Madonna, Beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad, 

Antwerpen 2002, p 36. 
2
 Herman Nauts, Catalogus Stedelijk Kunstbezit Sint-Niklaas, 1988, p 312. 

3
 ENGELEN-MARX: Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, mei 2002,  p 1615. 



Jeroen Boel Steenconservatie: restauratie van ‘Moeder en Kind’ van Robert Van De Velde 

 

4 
 

Deze tekening is gemaakt in 1955. Van een zuster heb ik vernomen dat het beeld 
ouder zou zijn. 
 
 

 
Robert Van De Velde, Moeder en Kind, 1955 
Houtskool en verf op hout. 
 
Zoals zuster Pascal mij vertelde, staat er in de Salons voor Schone Kunsten in de 
stationstraat in Sint-Niklaas een bronzen versie van hetzelfde beeld. Moeder-
Kindcomposities zijn dus een wederkerend thema bij Van De Velde. 
 
 

2.4. Bewaarplaats van het origineel 
Het origineel beeldhouwwerk wordt bewaard in de binnentuin in de Kalkstraat 40, 
9100 Sint-Niklaas. 
 

2.5. Merktekens, inscripties 
Geen merktekens of inscripties. 
 

2.6. Vroegere ingrepen 
Er zijn geen vroegere ingrepen of oude restauraties aan het beeld te bespeuren. 
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3. Toestand voor behandeling  
 
3.1. Uitvoeringstechniek 

Het betreft hier een stenen beeldhouwwerk dat uit 1 massieve steenblok is 
gehouwen. Waarschijnlijk werd er op voorhand één of meerdere studies gemaakt in 
klei en gips – of tekeningen zoals de houtskool uit 1955. Met hamer en beitel werd 
tot de gewenste vorm gekomen. Zoals zuster Pascal mij vertelde, staat er in de 
Salons voor Schone Kunsten in de stationstraat in Sint-Niklaas een bronzen versie 
van hetzelfde beeld. Dit wil hoe dan ook zeggen dat er van dit beeld een 
geboetseerde versie van bestaan heeft. 
 
Het beeld is gebeeldhouwd in natuursteen, maar waarschijnlijk werd het aanvankelijk 
ook beschilderd, met een natuursteen-imiterende verf. Deze verf is op sommige 
plaatsen nog aanwezig. Bijvoorbeeld op de foto hieronder, op het kleed van de 
Moeder:  
 

 
 
Achter het beeld staat een arduinen plaat. Deze plaat vormt de achterkant van het 
beeld, maar vormt ook een soort van aureool rond de hoofden van de twee figuren. 
Ook opdeze plaat zijn sporen van polychromie (oranje verf) terug te vinden.  
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3.2. Gebruikte steensoort 
Onbekend. Enkel wetenschappelijk onderzoek kan daar zekerheid over bieden.  
 

3.3. Conservatietoestand 
3.3.1. Algemene beschrijving 

Het is een beeldhouwwerk in een witte kalksteen, of kalkzandsteen . Enkel 
wetenschappelijk onderzoek kan zekerheid brengen over de precieze aard van 
de steensoort.  Langs de achterzijde van het beeld bevindt zich een arduinen 
plaat die de achterkant van het beeld en het aureool vormt. Vermoedelijk heeft 
het beeld altijd al gestaan waar het nu staat. Het beeld staat op een sokkel en 
staat midden in een vijvertje.  
 
Wat meteen opvalt zijn de vervuilingen langs de bovenzijde van het beeld. Het 
gaat voornamelijk om roet, en biologische vervuilingen (algen en mos). Er is ook 
sprake van licht vormverlies door granulaire decohesie (verlies van bindmiddel 
van de steen).  Dit vormverlies is zeer oppervlakkig en heeft als gevolg dat 
sommige details (bijvoorbeeld het hand, en de rugzijde van het kind) afgesleten 
zijn en dat de steen ruw geworden is. Er zijn ook een aantal kleine lacunes 
(bijvoorbeeld onder de knie van de Moeder).  Voor de rest zijn er op het eerste 
gezicht geen noemenswaardige beschadigingen (zoals barsten en breuken) aan 
het beeld.  
 

 
Op deze foto is te zien dat het beeld sterk vervuild is, maar ook dat het 
steenoppervlak ruw is geworden door de wassende werking van de regen en 
het verlies aan bindmiddel in de steen. 
 

3.3.1.1. Verwering 
Door het oplossen van het bindmiddel in de steen is op sommige 
plaatsen een oppervlakkige laag van het beeeld verdwenen -  
voornamelijk aan de bovenkant en de onderkant van het beeld: de 
bovenkant van het Kind, beide armen van de Moeder, het hoofd en het 
borststuk van de Moeder en het voetstuk van het beeld. 
 

3.3.1.2. Vervuilingen 
Het gaat hier hoofdzakelijk om biologische vervuilingen: algen en mos. 
Ook deze vervuilingen bevinden zich op dezelfde plaatsen als waar er 
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verwering is opgetreden. Dit wil zeggen dat dit de zone’s zijn waar het 
beeld het meest onderhevig is aan weersinvloeden.  
 

3.3.1.3. Gipskorsten  
Op sommige plaatsen op het beeld zijn gipskorsten te zien. Deze ontstaan 
door de reactie van zure regen op de kalk in de kalksteen. De kalk wordt 
omgezet in gips en er ontstaat een zwarte roetkleurige laag. 
 

 
Foto van de gipskorsten langs de zijkant van de benen. 
 

4. Uitgevoerde onderzoeken  
 
4.1. Onderzoek naar de kunstenaar 

Naast een onderzoek naar de kunstenaar (te lezen in 2.3 Geschiedkundige en 
stilistische kenmerken) werd er geen onderzoek naar het beeldhouwwerk gedaan.  
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5. Voorgestelde behandeling  

 
5.1. Doel  

Het doel van de behandeling is enerzijds om de esthetische kwaliteiten van het 
beeldhouwwerk terug tot hun recht te laten komen en anderzijds om het beeld te 
beschermen tegen verder verval en weersinvloeden.  
 

5.2. Desiderata van de eigenaar of aanvrager  
De eigenaar wil dat het beeld gereinigd wordt en dat er een product opgezet wordt 
zodat het beschermd is voor verder verval. 
 

5.3. Voorgestelde behandeling 
Zoals afgesproken zal het vijvertje de eerste week van juli leeggepompt worden 
zodat het beeld kan benaderd worden.  Dit gebeurt door het personeel van de 
Berkenboom. Mijn werken zullen bijgevolg aanvangen op maandag 13 juli 2015.  
 
Vooreerst zal het beeld gereinigd worden. Hiervoor wordt een stoomreiniger 
gebruikt. Een stoomreiniger is een zachte reinigingsmethode. Het is een apparaat 
dat een zeer fijne stoomstraal uitstoot. Het vuil wordt opgelost met de stoom, met 
een fijn borsteltje afgewreven en met de stoom afgespoten.  
 
Het zou kunnen dat er op het beeld hardnekkerige vervuilingen aanwezig zijn. Ik 
denk hierbij aan de zwarte gedeelten. Als de stoom op die plaatsen niet afdoende 
blijkt te zijn, zullen er testjes gedaan worden met andere reinigingsmethodes om op 
die manier tot een goede reiniging te komen.  
 
Na de volledige reiniging zal er op sommige plaatsen licht vormherstel gebeuren. Ik 
denk hierbij aan sommige verweerde gedeelten en aan de  lacune aan de onderkant 
van de knie en aan de hand van de Moeder. Dit gebeurt met restauratiemortel, nl 
Multispachtel van Remmers.  
 
Na reiniging, plastisch herstel en volledige opdroging van het beeld zal het beeld 
geconsolideerd (verstevigd) en gehydrofobeerd (waterafstotend gemaakt) worden. 
Hiervoor worden twee producten gebruikt: 
 

- KSE 300 HV 

- Funcosil Ag 

 

Dit zijn producten van de firma Remmers uit Grobbendonk.   

 

Eerst wordt het beeld geconsolideerd met KSE 300 HV en vervolgens (3 weken later) 

gehydrofobeerd met Funcosil FC. Hierna zal het beeld voor zeer lange tijd goed 

beschermd zijn. 

5.4. Methoden en producten 
De gebruikte reinigingsmethode is: stoomreiniging. 
Als stoomreiniging niet goed blijkt te werken, zal er gekeken worden welke 
reinigingstechniek het meest geschikt is. 
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De gebruikte producten zijn: 
- Multispachtel 
- KSE  300 HV 
- Funcosil Ag 
 
Van deze producten is een technische fiche terug te vinden in 8. Documentatie.  
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6. Behandeling  

 
6.1. De reiniging 

TIJDENS DE REINIGING 
 

        
 
De reiniging van de biologische vervuilingen aan het beeld (voornamelijk algen en 
mossen) gebeurde met een lichte oplossing van bleekwater. Eerst werden de 
mossen (op het hoofd van de Moeder en op het voetgedeelte) weggenomen met 
scalpel. Vervolgens werd er gereinigd met een tandenborstel en de oplossing van 
bleekwater in water (ongeveer 5 %). Deze reiniging bracht al heel wat verlichting en 
het beeld zag er meteen veel beter uit. Na de verwijdering van het grove vuil, werd 
nog eens nagereinigd met de stoomreiniger om nauwkeuriger te reinigen.  
 

 Mossen op het hoofd van de ‘Moeder’. 
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TIJDENS DE REINIGING 
 

   
Verwijdering van de algen en de mossen op het beeld met bleekwater in water en 
met de stoomreiniger. Te zien is dat op sommige plekken (bv. de hals van de 
Moeder) nog gipskorsten aanwezig zijn. Deze konden niet met een gewone borstel 
verwijderd worden. 

   

 
Ook op het voetgedeelte werden de algen en de mossen verwijderd. De mossen 
met scalpel, en de algen met bleekwater in water en met de stoomreiniger. Op 
sommige plaatsen bleef nog steeds ‘groen’ zitten. Deze vervuiling werd in een 
volgend stadium verwijderd met een koperborsteltje en water en bleekwater.  
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TIJDENS DE REINIGING 
 

     
Op sommige plaatsen waren er gipskorsten aanwezig. Gipskorsten ontsaan als een 
reactie van zure regen op de kalksteen. Hierdoor wordt de kalk (calciumcarbonaat) 
omgezet in gips (calciumsulfaat) en blijft er een zwarte korst op het beeld zitten. 
Deze zwarte korst werd afgekrabd met scalpel.  
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 TIJDENS DE REINIGING  
 

     
Detail van tijdens de reiniging: langs de linkerzijde zijn de gipskorsten nog zichtbaar, 
terwijl na de reinigign deze zo goed als verdwenen zijn.  
 

          
Ook in deze plooi waren gipskorsten aanwezig. Ook deze werden met scalpel 
verwijderd.  
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TIJDENS DE REINIGING 
 

   
Ook in de hals van de Moeder waren gipskorsten aanwezig. Ook deze werden 
vakkundig verwijderd. 
 
VOOR EN NA: DETAIL 
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6.2. Het plastisch herstel 

Op sommige plaatsen was het nodig om kleine plastische herstellingen uit te voeren 
omdat er schade aanwezig was: de hand van de Moeder,  het dijbeen van de 
Moeder, een hoekje van de sokkel, en de manchette van de linker arm van de 
Moeder. 
 

    
Foto van de hand. 
 

   
Foto van de knie. 

   
Foto van de manchette van de Moeder. 
 
Deze herstellingen gebeurden met restauratiemortel (Multispachtel). Dit is een witte 
restauratiemortel die op kleur gebracht werd met aardepigmenten.  
 
 



Jeroen Boel Steenconservatie: restauratie van ‘Moeder en Kind’ van Robert Van De Velde 

 

16 
 

6.3. De consolidatie 
Tijdens de behandeling is duidelijk geworden dat consolidatie voor dit beeld niet aan 
de orde is. De reden hiervoor is dat de steen nog hard genoeg is en dat een extra 
verharding van de ondergrond niet nodig is. 
 
 

6.4. De hydrofobering 

 

Het was wel nodig om het beeld te 
hydrofoberen. Op die manier wordt het 
waterafstotend en is het zowel beschermd 
tegen vet, vervuilingen, olie en water.  
 
Er werd een geschikte dag afgewacht om 
te hydrofoberen met Funcosil AG: goede 
temperatuur, geen regen en geen direct 
zonlicht.  
 
Er werden 3 lagen aangebracht met de 
kwast:  
 
- dag 1: twee lagen (met ongeveer 2 uur 
tussen) 
 
- dag 2: de laatste laag  
 
De foto hiernaast toont het beeld na 
hydrofobering met Funcosil AG.
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Foto na behandeling
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7. Besluit  

7.1. Evaluatie van de behandeling 
De reiniging 
Door de reiniging werden de esthetische kwaliteiten van het beeldhouwwerk 
geopitmaliseerd. Door de verwijdering van mossen en algen werd bovendien de 
degradatie van de steen belemmerd. 
 
Het plastisch herstel 
Door het herstel van bepaalde kleine zones werd de esthetiek en de leesbaarheid 
van het beeld bevorderd. 
 
De hydrofobering. 
Door hydrofobering werd de innerlijke samenhang van de steen verbeterd en werd 
het beeld beschermd tegen weersinvloeden, water en vervuilingen. 
 
 

7.2. Aanbevelingen voor een goede conservatie  
Normaal gezien zal het product Funcosil Ag vuilafstotend en waterafstotend werken. 
Moest het toch nodig zijn, kan het beeld eens afgewassen worden met water. 
 
 

 
8. Documentatie  

8.1. Literatuurlijst 
- Voor Kruis en Beeld / Erfgoedcel Antwerpen, Madonna, Beelden van Maria in de       
Antwerpse binnenstad, Antwerpen 2002, p 36. 
- Herman Nauts, Catalogus Stedelijk Kunstbezit Sint-Niklaas, 1988, p 312. 
- ENGELEN-MARX: Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, mei 2002,  p 1615. 
 

8.2. Gebruikte materialen en producten en hun toeleveringsbedrijven 

 
 
 


