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1. Identificatie  
 

1.1. Aard van het kunstwerk 
Grafmonument familie Janssens-De Varebeke 
 

1.2. Onderwerp 
Grafkapel in blauwe hardsteen met Piëta in Brauvilliers marbrier. 
 

1.3. Naam van de kunstenaar 
Architect: E. Serrure 
Beeldhouwer: Frans Van Havermaet 
Steenhouwer / bouwbedrijf: onbekend 
Smeedwerk: Nobels-Peelman 
 

1.4. Gesigneerd en / of gedateerd 
Gesigneerd: E. Serrure, architecte 
Gesigneerd (Piëta): F. Van Havermaet 
 

1.5. Vorm en afmetingen 
Hoogte: ca 4 meter 
Lengte: 
Breedte: 
 

1.6. Met of zonder toebehoren 
zonder 
 

1.7. Kat. Nr. 
Geen 
 

1.8. Status 
niet beschermd 
 

1.9. Eigenaar 
Familie Janssens – De Varebeke 
 

1.10. Behandeling aangevraagd door 
Jean Janssens 
 

1.11. Naam van de restaurateur 
Jeroen Boel 
 

1.12. Aanvang van de behandeling  
25 juli 2007 
 

1.13. Einde van behandeling 
september 2007 
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2. Kunsthistorische en materiële gegevens  
 

2.1. Algemene beschrijving van het object 
 

Foto van de algemene toestand voor behandeling 
 
 
Het monument is opgevat als een meer dan 4 meter hoge open kapel met binnenin 
een piëtabeeld. Beide zijkanten worden geflankeerd door stenen platen met 
inscripties (nagenoeg volledig verdwenen).  Bovenop deze zijkanten staan 
pinakeltjes. De kapel steunt vooraan op twee pilasters, die met elkaar verbonden 
werden met een trekijzer. Het piëtabeeld is vrij klassiek qua opvatting en is de 
voorstelling van een Moeder Gods die de dode Christus beweent. Maria knielt neder 
en houdt haar overleden zoon vast: haar ene hand zit onder het oksel, haar andere 
hand reikt tot aan de pols van Christus. Voor de kapel is een veld van horizontale 
dekstenen aangelegd, omzoomd door een smeedijzeren hek.  

 
 
2.2. Iconografie: piëta 

Piëta (Ital., = medelijden, v. Lat. pietas) of Nood Gods noemt men de voorstelling in 
de beeldhouw –en de schilderkunst van Maria met de gestorven Christus op haar 
schoot. Het betreft hier een tot zelfstandig genre geworden detail (uit de Bewening); 
bij de piëta in de schilderkunst komen Johannes, Maria Magdalena e.a. wel als 
bijfiguren voor. Men treft de piëta het eerst aan in de Duitse kunst van de 14de eeuw, 
vooral in de beeldhouwkunst (zgn. Vesperbild, omdat Christus op het uur van de 
vesper van het kruis zou zijn afgenomen). De oudste exemplaren worden 
gekenmerkt door een heftige bewogenheid, die later wordt getemperd tot een 
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droevig beschouwen, in de barok soms echter weer overslaat in een theatrale klacht. 
Er zijn piëtas waarop Maria een klein kind in de armen houdt; hieraan ligt de 
gedachte ten grondslag dat zij zich het kind Jezus in herinnering roept als zijn haar 
gestorven zoon op de knieën heeft.1 
 

Foto van het piëtabeeld voor behandeling 
 
In dit geval knielt Maria neder en houdt ze de overleden Christus dicht bij haar. Ze 
houdt Christus vast onder de oksel en aan de pols. De hoofden raken elkaar aan. De 
houdingen van Christus en Maria zijn zeer natuurgetrouw en intimistisch 
weergegeven. Maria beweent haar dode zoon. 
 
 

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 uitwerking van de pinakeltjes, de zuilen en de opschriften af te 
leiden dat het hier om neogotiek gaat. De neogotiek is een kunststroming die in 
voegen trad in de19de 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 

                                                 
1
 Grote Winkler Prins, encyclopedie in twintig delen, Hoofdredactie Prof. Dr. A.J. Wiggers, Prof. Dr. 

R.F. Lissens, Prof. Dr. A. Devreker, Prof. Dr. G.A. Kooy, Prof. Dr. H.A. Lauwerier, deel 15 PAGE-PIJL, 
Amsterdam Elsevier Brussel 1972. 
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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,  
 
 

2.4. Bewaarplaats van het origineel 
Het grafmonument is te bezichtigen op de begraafplaats van Tereken, Sint-Niklaas. 
 

2.5. Merktekens, inscripties 
Vooraan op het grafmonument staat de naam van de architect gebeiteld: E. 
SERRURE ARCHITECTE. Het beeld zelf is gesigneerd met F. Van Havermaet. 
 
Voorts is het zo dat de stenen die werden afgehaald allemaal met rood krijt 
genummerd waren.  
 

2.6. Vroegere ingrepen 
2.6.1. Herstellingen aan de horizontale dekstenen 

 

  
Foto van de deksteen die omhoog gehesen wordt met de kettingtakel 
 
Een van de middelste dekstenen is ooit gebroken geweest. Om deze schade te 
herstellen heeft men een muurtje in baksteen opgetrokken onder de breuklijn 
van deze deksteen. Dit muurtje is na verloop van tijd ingevallen, waardoor ook 
de deksteen weerom naar binnen zakte.   
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2.6.2. Nieuw voegwerk 
 

 
Foto van losgekomen voegwerk 
 
Door de uitzetting van metaal in de constructie werden de stenen van de twee 
zijkanten van elkaar weg geduwd. Hierdoor ontstonden grotere voegen. Bij een 
vroegere ingreep heeft men deze grotere voegen reeds terug opgevoegd, maar 
het metaal is verder uitgezet, waardoor ook deze voegen geen nut meer 
hebben. 
 
 

2.6.3. Twee ringen rond de kapiteeltjes 
De kapel steunt vooraan op twee zuiltjes. Deze zuiltjes zijn met elkaar 
verbonden met een trekijzer. Dit trekijzer is geroest en uitgezet, waardoor er 
barsten ontstonden in de kapiteeltjes. Om deze schade tegen te houden werden 
er rond de kapiteeltjes metalen ringen geplaatst.
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3. Toestand voor behandeling  

 
3.1. Uitvoeringstechniek 

De kapel en de grafstenen werden volledig in blauwe hardsteen uitgevoerd. Het 
gebouw werd gezet naar de plannen van architect E. Serrure. Het bouwbedrijf is niet 
bekend. Het smeedwerk werd gemaakt door firma Nobels-Peelman. Het is een vroeg 
werk van deze firma. Het beeld werd in een massief stuk Euville Marbrier gehouwen 
en is van de hand van beeldhouwer Frans Van Havermaet.  
 
 
 

3.2. Gebruikte steensoort 
Voor de kapel en de grafstenen werd blauwe hardsteen gebruikt. Blauwe hardsteen 
of arduin is een kalksteen met een min of meer uitgesproken blauwgrijze kleur die 
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer veel resten crinoïden. Crinoïden 
zijn kleine skeletjes van zeelelies. Zeelelies zijn diertjes die op de bodem van 
ondiepe zeeën leven. Bij het afsterven bleef hun kalkskelet op de bodem achter en 
samen met de calcietafzetting die het geheel aan elkaar smeedde, vormde zich in de 
loop van honderden jaren de blauwe hardsteenlaag. De steen is dus een 
aaneenkitting van crinoïden door microkristallijn calciet. De kleur wordt bepaald door 
zeer fijn verspreid koolstof. Blauwe hardsteen bevat +/- 96% calciet (CaCO3), het 
dominerende mineraal in de meeste kalkstenen. Het gesteente bevat een hoog 
aandeel aan versteende fauna. Deze zijn soms aan het oppervlak zichtbaar.2 
 
Het beeld werd door Frans Van Havermaet gebeeldhouwd in een massief stuk 
Euville Marbrier. Dit is een Franse kalksteen die gewonnen wordt in het ‘département 
de la Meuse’, gemeente Euville. Het is een encrinitische klaksteen die opgebouwd is 
uit puin van zeelelies. Het bindmiddel is fijnkorrelig en korrelig calciet. Andere 
gebouwen waarin deze steensoort gebruikt is, zijn de Koninklijke Vlaamse Opera in 
Antwerpen en het Koninklijk Paleis in Brussel.3 

 
 
 
3.3. Conservatietoestand 

3.3.1. Algemene beschrijving 
Algemeen zou men kunnen stellen dat het monument een vrij slordige indruk 
geeft. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het scheeftrekken van bepaalde 
onderdelen en door vervuilingen anderzijds. Zo zijn te twee zijkanten volledig 
scheefgetrokken door de uitzetting van roestend ijzer en is het beeld sterk 
vervuild door een zwarte vervuiling op plaatsen waar de regen niet heeft kunnen 
wassen. Er is ook schade opgetreden aan de horizontale dekstenen. Voorts is 
er sprake van een geringe mate van erosie door granulaire decohesie, 
veroorzaakt door het oplossen van het bindmiddel in de steen door hemelwater.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_hardsteen, internet 1 september 2007. 

3
 Wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf, technische voorlichting 80: witte 

natuursteen, juli 1970. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_hardsteen
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3.3.2. Het geroeste trekijzer 
 

 
Foto van het geroeste trekijzer 
 
De twee zuiltjes waarop de voorkant van de kapel steunt zijn met elkaar 
verbonden met een trekijzer, dat zich bovenop de kapiteeltjes bevindt. 
Vermoedelijk zit dit trekijzer kruisgewijs verankerd binnenin de steen. Langs 
beide zijden (ter hoogte van de kapiteeltjes) vertoont dit trekijzer roestvorming. 
Omwille van het feit dat het metaal in de steen verankerd zit en binnenin de 
steen geroest en uitgezet is, is het rechter kapiteeltje gebarsten. Door de 
uitzetting van roestend ijzer is er ook vormverlies opgetreden vlak boven het 
linker kapiteel.  
 

3.3.3. De scheefgetrokken zijkanten 
Niet alleen langs de voorkant van het monument werd ijzer gebruikt. Ook langs 
de binnenzijde van de twee zijvleugels is ijzer gebruikt om het geheel ‘te 
verstevigen’. Deze goedbedoelde verstevigingen hebben uiteindelijk een totaal 
andere uitkomst gehad, nl. het scheeftrekken van de twee zijkanten en de 
pinakeltjes die de bovenkanten sieren. 

Foto van het scheefgetrokken pinakeltje langs de linker zijde 
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Rondom de stenen platen met inscripties werden stenen kruisgewijs 
opgemetseld. Deze kruisvormige constructie werd op iedere bouwlaag 
verstevigd door ijzeren klampen die werden vastgegoten met lood. Door 
corrosie zette dit metaal uit, waardoor de originele rechte constructie scheeftrok. 
Sommige stenen vertoonden ook breuken en moesten worden verlijmd. 
 

Foto van de linker zijkant: zichtbaar zijn de geroeste klampen en de 
breuken in de stenen 
 

3.3.4. De horizontale dekstenen 
Zoals dit reeds beschreven staat in 2.6.1 Herstellingen aan de horizontale 
dekstenen, zijn twee dekstenen gebarsten en ingezakt. Deze dekstenen werden 
vroeger reeds hersteld door het opmetselen van een muurtje. Deze herstelling 
bleek niet stevig genoeg te zijn.  
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Foto van de ingezakte dekstenen: twee stenen zijn gebarsten en ingezakt 

 
3.3.5. Het stenen piëtabeeld (foto zie: 2.2 Iconografie: piëta) 

Het beeld is in de eerste plaats sterk vervuild. Op plaatsen waar de regen niet 
kunnen wassen heeft, kan men een zwarte roetkleurige vervuiling waarnemen. 
Voorts is er sprake van granulaire decohesie: op plaatsen waar de regen heeft 
gespoeld is de steen geërodeerd en is er een verlies aan bindmiddel 
opgetreden. Hierdoor is er sprake van vormverlies.  
 

3.3.6. Het smeedwerk 
Het smeedwerk schijnt een van de vroege werken van de firma Nobels-Peelman 
te zijn. Het is een smeedijzeren constructie voorzien van bloem-en 
bladmotieven. Het ijzer werd voorzien van loodmenie en is reeds meerdere 
malen overschilderd. Hier en daar ontbreekt de verf en op die plaatsen is er 
roestvorming zichtbaar.  
 

3.3.7. Het losgekomen voegsel 
Zoals reeds besproken in 2.6.2 is er op vele plaatsen sprake van losgekomen 
voegsel. Dit is niet alleen origineel voegsel, maar ook voegsel dat op een latere 
datum werd aangebracht. Zoals het voegsel dat langs de beide zijkanten werd 
aangebracht om de scheefgetrokken constructie te dichten. 
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4. Uitgevoerde onderzoeken  

 
4.1. Onderzoek naar de beeldhouwer Van Havermaet 

Er werd reeds een uitvoerig kunsthistorisch onderzoek gedaan naar de beeldhouwer 
Frans Van Havermaet, die de piëta vervaardigde. Dit onderzoek werd eind 2006 
gepubliceerd in de annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het land 
van Waas. Uit dit onderzoek bleek dat het beeld in 1894 geplaatst werd:  
 
Vrijdag heeft men de groep voorstellende Christus na de afdoening van het Kruis, 
omarmd door zijne Moeder van Van Havermaet op het kerkhof dezer stad geplaatst 
in het grafmonument der familie Janssens-De Decker. Deze samenstelling is 
gebeiteld in marmer d’Essaillon, het maquette hiervan in plaaster zal in de 
kunstafdeling der Antwerpse Wereldtentoonstelling prijken.4 
 
Dit wil zeggen dat de werken aan de kapel reeds grotendeels afgerond waren en dat 
1894 waarschijnlijk het jaar is waarin de kapel voltooid werd.  
 
Het voorbereidend werk aan het piëtabeeld werd reeds in 1892 gestart. Het volgend 
stukje tekst werd hierover teruggevonden: 
 
 In het werkhuis van den beeldhouwer Van Havermaet alhier, staat het maquette in 
plaaster, gereed om in witten hardsteen gebeiteld te worden verbeeldend de 
bedrukte Moeder Gods, die het lijk van haren zoon omarmd. Dit kunstgewrocht is 
bestemd om het grafmonument te versieren der familie Janssens-De Decker, op het 
kerkhof der stad. 5 
 
Deze maquette is eveneens bewaard gebleven en is momenteel te bezichtigen in de 
Onze Lieve Vrouw van Bijstand kerk te Sint-Niklaas: 
 
Piëta in plaaster, zwart-brons van kleur (ca 250 cm) in de kapel van het Bitter Lijden, 
door Frans van Havermaet vervaardigd. Geschonken door Jeannette Janssens in 
1903, die ook voor de stijlvolle metalen afsluiting zorgde. Van Havermaet had het 
beeld reeds in 1892 in witte hardsteen gebeeldhouwd als grafmonument van de 
familie Janssens-De Decker op het stedelijk kerkhof.6 

 

 
Gipsen model van het beeld in de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandskerk te Sint-
Niklaas 
 

                                                 
4
 De Klok van het Land van Waes, nr. 17, 29 april 1894. 

5
 De Klok van het Land van Waes, nr. 39, 25 september 1892. 

6
 WEEMAES, R., In de Schaduw van een Beeld, 150 jaar Onze-Lieve-Vrouweparochie te Sint-Niklaas, 

Sint-Niklaas 1994, p. 105. 
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5. Voorgestelde behandeling  

 
5.1. Doel  

Het doel en de visie op de behandeling van het grafmonument is gericht op behoud 
en herstel. Er zal zo veel mogelijk conserverend te werk gegaan worden om het 
monument in zijn huidige toestand te bewaren.  
 

5.2. Desiderata van de eigenaar of aanvrager  
Volledige conservatiebehandeling van het monument. 
 

5.3. Voorgestelde behandeling 
De voorgestelde behandeling werd beschreven in der prijsofferte. In deze offerte 
werd benadrukt dat de behandeling van het monument een proces is dat uit 6 grote 
fasen bestaat: 
- de behandeling van het trekijzer 
- het hermetselen van de twee zijvleugels 
- het herstel van de dekstenen 
- de restauratie van het piëtabeeld 
- de volledige reiniging en het hervoegen van losgekomen voegen 
- het herschilderen van het smeedwerk 

 
5.4. Meerdere voorstellen: methoden en producten 

1) de behandeling van het trekijzer 
Het trekijzer dat de twee kapiteeltjes met elkaar verbindt, is langs beide kanten 
geroest. Het zit wel nog steeds goed vast langs de binnenzijde van de kapiteeltjes 
(vermoedelijk met een kruisvormige verbinding). Het zou gevaarlijk zijn om het te 
willen losmaken en te vervangen door een nieuw. Daarom is de behandeling hier 
gericht op behoud. Het roest zal behandeld worden met roestomvormer. De barsten 
en de lacunes die opgetreden zijn in de kapiteeltjes, zullen worden hersteld met 
mortel. Voorts wordt het ijzer voorzien van een beschermende verf. 
 
2) het hermetselen van de twee zijkanten 
Na nader onderzoek is gebleken dat er niks aan de hand is met de fundering van het 
monument. Het leek alsof het monument naar binnen toe verzakt is, maar het is 
andersom. Binnenin de gemetselde structuur werden op iedere bouwlaag metalen 
klampen bevestigd om gemetselde kruisstructuur samen te houden. Het roestend 
ijzer is uitgezet en heeft er op die manier voor gezorgd dat de natuurstenen 
onderdelen van elkaar zijn losgekomen, dat het voegwerk is losgekomen en dat de 
twee zijkanten naar boven en naar buiten werden gestuwd. Dit geeft een zeer 
onesthetische en scheve indruk. 
 
Eerst wordt de linkerzijkant behandeld, nadien de rechterzijkant. Langs beide kanten 
van één van de zijvleugels wordt een rolsteiger geplaatst om de getroffen gebieden 
te benaderen. Vervolgens worden de losgekomen stenen voorzichtig losgemaakt tot 
op het niveau van de schade. De stenen worden genummerd en het geroeste ijzer 
wordt verwijderd. Barsten en breuken die zijn opgetreden in de aparte stenen 
worden verlijmd met epoxyhars. Vervolgens worden de twee zijkanten haaks 
opgemetst met kalkmortel en waar nodig voorzien van inox.  
 
3) het herstel van de horizontale dekstenen 
De dekstenen die zich tussen het traliewerk bevinden zijn op verschillende plaatsen 
gebarsten en verzakt. Tussen de barsten heen is een gemetselde structuur 
waargenomen, die ingezakt is. 
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Om deze schade te herstellen, zullen de verzakte stukken steen worden opgetakeld. 
Hiervoor wordt een rolsteiger over de verzakte structuur geplaatst. De verzakte 
stukken steen worden met een kettingtakel omhoog gehesen en gereinigd. 
Vervolgens wordt de onderliggende structuur opnieuw opgemetst. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van snelbouwstenen die met cementmortel worden opgemetseld. 
Hierdoor ontstaat er terug steun. Vervolgens worden de fragmenten weer 
gepositioneerd, gebruik makende van de kettingtakel en verlijmd met epoxyhars en 
inoxen doken. 
 
4) de restauratie van het stenen piëtabeeld 
Het beeld is in de eerste plaats sterk vervuild. Op plaatsen waar de regen niet 
kunnen wassen heeft, kan men een zwarte roetkleurige vervuiling waarnemen. 
Voorts is er sprake van granulaire decohesie: op plaatsen waar de regen heeft 
gespoeld is de steen geërodeerd en is er een verlies aan bindmiddel opgetreden. 
 
In de eerste plaats wordt het beeld gereinigd. Testen moeten nog uitmaken wat de 
beste reinigingsmethode is, maar vermoedelijk is stoom een geschikte en zachte 
reiniging voor een dergelijk beeld. Na reiniging kunnen er kleine herstellingen in 
kalkmortel aan het beeld gebeuren. Nadien wordt het volledige beeld geconsolideerd 
met ethylsilicaat. Dit is de steenverharder ‘Funcosil’ van de firma ‘Remmers’. 
 
5) de volledige reiniging en het hervoegen van de losgekomen voegen 
Na het vervangen van de ijzeren staaf, het hermetsen van de twee zijkanten, het 
hertstel van de horizontale dekstenen en de restauratie van het stenen piëta beeld, 
zal het volledige monument gereinigd worden met water. Eventueel wordt een 
schimmel-en mosdodend middel gebruikt in de reinigingsvloeistof.  
 
Na de reiniging worden de losgekomen voegen en de voegen van het ‘nieuwe 
metselwerk’ uitgevoerd in een kalkmortel die qua kleur perfect aansluit aan de 
originele kleur. 
 
6) het herschilderen van het smeedwerk 
Als laatste zal het smeedwerk behandeld worden. Loszittende verf –en roestschilfers 
worden verwijderd. Dit zal waarschijnlijk met hete lucht gebeuren. Gecorrodeerde 
onderdelen worden opgeschuurd. Het geheel wordt voorzien van een roestwerende 
zwarte lak.  
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6. Behandeling  

 
6.1. de behandeling van het trekijzer 

Het trekijzer werd op de plaatsen van roestvorming behandeld met SOUDAL 
roestomvormer. Dit waren hoofdzakelijk de twee uiteinden van de ijzeren staaf, met 
name daar waar de staaf de steen binnendrong.  
 
Vervolgens werden de lacunes en de barsten en breuken in de steen hersteld met 
een restauratiemortel bestaande uit 1 deel portland composietcement en 3 delen 
rijnzand.  
 
 
  

6.2. het hermetselen van de twee zijvleugels 
Het was nodig om de bovenste gedeelten van de twee zijvleugels te demonteren en 
opnieuw op te metselen, gezien deze volledig scheefgetrokken waren door de 
uitzetting van roestend ijzer. Eerst werd de linkerkant behandeld, vervolgens de 
rechterkant. Er werd zowel langs de voorzijde als langs de achterzijde een rolsteiger 
geplaatst en tussen de twee steigers werd een kettingtakel, waarmee de stenen naar 
benenden gehesen werden, gemonteerd. De stenen werden voor het naar beneden 
halen discreet voorzien van een nummering, die bij de terugplaatsing zou dienen. 
 
De stenen werden naar het atelier gebracht. Daar werden voornamelijk 3 dingen 
gedaan: 
- lood en roest ijzer werd verwijderd 
- aangedroogde mortel werd verwijderd 
- gebroken fragmenten werden verlijmd met epoxyhars 
- de stukken werden gereinigd 
 

          
foto van de linker zijvleugel foto van de rechter zijvleugel 
voor behandeling voor behandeling 
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Foto’s van de twee zijvleugels voor behandeling: zowel bij voor-achter als 
zijaanzicht zijn de twee zijkanten scheefgetrokken, zijn er barsten in de stenen 
en is er sprake van losgekomen voegwerk. 
     

    
 
Foto’s tijdens het afhalen van de stenen: op iedere bouwlaag bevonden zich 
geroeste klampen die de stenen hebben doen barsten en er voor zorgden dat 
de constructie scheeftrok. 
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    Na behandeling in het atelier werden de blokken weer naar de grafkapel gebracht, 
waar ze in de juiste volgorde naar boven gehesen werden en opgemetseld werden 
met portland composietcement en rijnzand. Bovenaan werden de schuine blokken 
vastgezet met een plat stuk inox en epoxyhars. 
 
 
 
 

  
Foto tijdens het opmetselen van de linker zijkant: de stenen werden omhoog 
gehesen met de kettingblok. 
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6.3. het herstel van de dekstenen 

 
Foto van de breuklijn van de deksteen: onderaan is het ingezakte muurtje 
zichtbaar 
 
Het was nodig om onder de breuklijn van de horizontale deksteen een nieuw muurtje 
te metselen, waarop de gebroken stenen voortaal zullen rusten.  Dit gebeurde met 
portland composietcement en betonnen snelbouwstenen. De dekstenen werden 
omhoog gehesen en gepositioneerd met de kettingtakel. Nadien werd de breuklijn 
opgevoegd met cementmortel. 
 

6.4. de restauratie van het piëtabeeld 
Het beeld werd eerst en vooral gereinigd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de 
stoomreiniger en verschillende borstels. Na de reiniging werden er op verschillende 
plaatsen (de plaatsen waar er schade opgetreden was door erosie) plastische 
herstellingen uitgevoerd. Deze herstellingen gebeurden met een zelfgemaakte 
restauratiemortel bestaande uit witte cement en fijngemalen steenpoeder.  
 
Na reiniging en plastisch herstel werd het beeldhouwwerk geconsolideerd met 
ethylsilicaat, met name Funcosil 300 Steinfestiger van de firma Remmers. Dit is een 
vloeibare kwarts, die in de steen dringt en daar uithardt. Het grote voordeel van dit 
product in vergelijking met hydrofoberende systemen, is dat dit product 
dampdoorlaatbaar blijft (hetgeen vorstschade voorkomt). Het product werd met 
tussenposes 4 keer aangebracht met een kwast. De voorschriften (afdekken met 
plastic…) werden gevolgd. 
 

6.5. de volledige reiniging en het hervoegen van losgekomen voegen 
Over de oppervlakte van het ganse monument werden losgekomen voegen 
uitgekapt met een beitel. Vervolgens werden ze opnieuw opgevoegd met portland 
composietcement gemengd met rijnzand.  
 
De kapel werd volledig gereinigd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een verdunde 
oplossing bleekwater in water. Het product werd met de plantenspuit aangebracht. 
Met een zachte borstel werd er geschrobd.  
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6.6. het herschilderen van het smeedwerk 
Loszitttende verfschilfers werden verwijderd. Vervolgens werden de roestplekken 
behandeld met Soudal roestomvormer. Het volledige hek werd beschilderd met 
Hammerite Hamerslaglak. 
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7. Besluit  
 

7.1. Evaluatie van de behandeling 
De behandeling van de twee zijvleugels heeft er enerzijds voor gezorgd dat de 
esthetische kwaliteit van het monument in ere hersteld werd. Maar anderzijds ook 
dat de stevigheid en de onderlinge samenhang van de gebroken en van elkaar 
losgekomen stenen weer verbeterd werd. 
 
De reiniging, het plastisch herstel en de consolidatie van het piëtabeeld hebben 
eveneens naast een esthetische waarde ook een consoliderende en beschermende 
waarde: het beeld is nu beter beschermd tegen weersinvloeden. 
 
Door het herstel aan de horizontale dekstenen werd de stevigheid en de onderlinge 
samenhang van de blokken steen verbeterd.  
 
Ook alle andere bewerkingen zoals het herschilderen van het smeedijzeren hek, de 
volledige reiniging en het hervoegen van losgekomen voegen hebben zowel een 
esthetische alsook een beschermde en conserverende waarde. 
 
 

7.2. Aanbevelingen voor een goede conservatie  
Ieder jaar minstens zou het monument moeten worden nagekeken op eventuele 
kleine gebreken (roestvorming op het smeedijzeren hek of op het trekijzer, loskomen 
van voegwerk…). Deze kleine gebreken moeten dan best zo snel mogelijk hersteld 
worden. 
 
Ook een jaarlijkse lichte reiniging van bepaalde cruciale onderdelen  (zoals het 
beeld) is zeker aan te raden omdat het vuil zich anders sterker zal vasthechten. 
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Wiggers, Prof. Dr. R.F. Lissens, Prof. Dr. A. Devreker, Prof. Dr. G.A. Kooy, Prof. Dr. 
H.A. Lauwerier, deel 15 PAGE-PIJL, Amsterdam Elsevier Brussel 1972. 
 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_hardsteen, internet 1 september 2007. 
 
- Wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf, technische 
voorlichting 80: witte natuursteen, juli 1970. 
 
- De Klok van het Land van Waes, nr. 17, 29 april 1894. 
 
- De Klok van het Land van Waes, nr. 39, 25 september 1892. 
 
- WEEMAES, R., In de Schaduw van een Beeld, 150 jaar Onze-Lieve-
Vrouweparochie te Sint-Niklaas, Sint-Niklaas 1994, p. 105. 
 
 

8.2. De voornaamste gebruikte  materialen en producten en hun toeleveringsbedrijven 
 
 
Portland composietmortel: Censys 
Cementbedrijven NV 
Terhulpsesteenweg 185 
1170 Brussel 
 
Consolidatieproduct: Funcosil 300 Steinfestiger 
Remmers 
Industriepark 20  
2220 Heist op den Berg 
015-24 19 68 
 
Epoxyhars (steenlijm): Akepox 2030 
Akemi KC BVBA 
Lindenlei 7 
2110 Wijnegem 
03 354 35 60 
 
Metalen verstevigingen: Inox Kwal. 304 
Het Metaal NV 
Plezantstraat 231 
9100 Sint-Niklaas 
03 776 01 81 
 
Hammerite Hamerslaglak 
Brico 
August de Boeckstraat 9 
9100 Sint-Niklaas  
03/760.17.10 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_hardsteen
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8.3. foto’s voor en na 
 


