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1. Info over de kunstenaar 

Karel SCHUERMANS 

Antwerpen 1869 – 1962 Antwerpen 

Beeldhouwer 

 

Karel Schuermans ging als jongeling in de leer bij een steenkapper en volgde avondlessen aan 

de Academie te Antwerpen. Hij leerde vooral door zelfstudie. Atelier Regentstraat 13 

Antwerpen, later Antwerpse Steenweg 9, Oude God. 

Hij exposeerde op het Antwerps Salon in 1911, 1923, 1930, 1934, 1947; op het Salon te Gent in 

1922. Hij nam deel aan de Inhuldigingstentoonstelling der Stadsfeestzaal van Antwerpen in 

1908 met 3 werken: Droefheid, Ouderling en Portret van Mevr. S. Hij nam deel aan de 

Driejaarlijkse Tentoonstelling van de Koninklijke Maatschappij van Aanmoediging van Schoone 

Kunsten te Antwerpen in 1911 met het marmeren beeldje Weenend. 

1920 Feestzaal Meir te Antwerpen: Jongen met kruis. 

Driejaarlijkse Tentoonstelling 1923 Antwerpen: Feestdag. 

Driejaarlijkse Tentoonstelling 1926 Antwerpen: Borstbeeld van M.C.D. 

Driejaarlijkse Tentoonstelling 1930 Antwerpen: Fragment: kop en Man met boog 

Hij was lid van de kring der Antwerpse Beeldhouwers: tentoonstelling 1931: 

oa. Boogschutter, Meisje met waterkruik, Onder de sterren, Diamantbewerker, Johanneshoofd, 

Christus, Schaamte, Jonge laureaat, Jongetje, Gulden tijd, Meisje met bloemen, Liedeke en het 

ontwerp van het monument Edgard Tinel (bestemd voor Sinaai Waas) 

In 1950 deed hij mee aan een tentoonstelling in het Middelheim Park te Antwerpen. Zijn werk 

werd o.a. uitgevoerd in mahoniehout, marmer en brons.  

Hij ontwierp borstbeelden zoals dat van Piet Janssens in de K.N.S. te Antwerpen, 

grafmonumenten, gelegenheid-en herinneringsmonumenten zoals het monument voor de 

diamantairs te Antwerpen, het oorlogsmonument te Hamme aan de Durme (1921); het 

grafmonument voor Edgard Tinel te Sinaai. Werk van hem staat in het Museum te Antwerpen. 

(ENGELEN-MARX,  Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, Deel III, Algemeen Rijksarchief, blz 

1410-1411) 
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2. Uitvoeringstechniek van het beeld 

Het betreft hier een gipsen beeld. Dit wil zeggen dat de kunstenaar oorspronkelijk de buste 

boetseerde. Van dit geboetseerde werk maakte hij een gipsen mal. Deze mal diende als 

negatief en in deze mal werd de uiteindelijke buste in positief gegoten. Eerst legde men een 

spatlaag van gips in de mal, om deze nadien te verdikken met gips verstevigd met jute. Op 

die manier ontstond een een beeld dat hol was, maar dat toch stevig was omwille van de jute. 

In tegenstelling tot vele 19de eeuwse beelden werd in dit werk dus wéldegelijk jute gebruikt. 

Wanneer het de gips volledig uitgedroogd was en de kunstenaar zijn laatste hand legde aan 

de gips (schuren, bijretoucheren…), werd het beeld beschilderd. Op dit beeld werd een 

bronspatine gezet (bestaande uit zwarte en groene tinten). 
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3. Conservatietoestand van het beeld 

Men ziet hier duidelijk dat het beeld buiten heeft gestaan. Gips is een materiaal dat niet 

bestand is tegen regen en andere weersinvloeden. Dit is enerzijds te zien aan het feit dat de 

verf bijna volledig is verdwenen, maar anderzijds ook aan het feit dat er op verschillende 

plaatsen schade aan de gips is opgetreden. Zo ziet men aan de rugzijde en aan de rechter 

schouder van de geportretteerde sporen van inwerkend hemelwater. Er zijn oneffenheden en 

zelfs gaten ontstaan en de gips is poreus geworden.  
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Aan de bovenzijde van het hoofd van Arts zit een tamelijk grote lacune die dwars door de gips 

heen zit. Op deze plaats is ook de jute zichtbaar geworden.  

 

 

Langs de achterzijde aan de onderkant van de sokkel is een breuk ontstaan in de gips. De gips 

wordt wel nog vastgehouden door de jute. Dit komt door onvoorzichtig manipuleren.  
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Verder bevindt er zich nog een grote lacune in het beeldmateriaal aan de rechter zijkant van 

het beeld. Langs dezelfde kant zijn er ook nog een aantal kleinere lacunes langs de onderkant 

van de sokkel. Hierdoor is de lijn van de sokkel oneffen geworden. 

 

 

Langs de zijde waar de signatuur staat, bevindt zich ook nog een gaatje. Bovendien is ook de 

rand van de sokkel oneffen geworden door vormverlies. 
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4. Desiderata van de eigenaar 

De eigenaar wil een volledige restauratie. Dit houdt onder meer plastisch herstel in, maar ook 

herschildering van het beeld. 

5. Voorgestelde behandeling 

a. Vooreerst wordt het beeld naar het atelier vervoerd. Hiervoor wordt een bak voorzien 

met een deken of een kussen in om het beeld veilig te transporteren. 

 

b. In het atelier wordt het beeld eerst licht gereinigd. Testen moeten nog uitmaken wat de 

beste reiniging is. Vermoedelijk is een droge reiniging aangewezen om geen verdere 

schade te veroorzaken.  

 

c. De oneffenheden (veroorzaakt door de inwerking van regen) worden bijgespateld met 

het professionele product ‘Multispachtel’ van de firma Remmers. Dit is een vulmiddel, 

geschikt voor plastisch herstel van gipsen beelden. Na plastisch herstel wordt alles 

bijgeschuurd, zodat de herstellingen onzichtbaar zullen zijn, na herschildering. 

Ook de zijkanten van de sokkel, het gat aan de signatuur en het groot gat aan de 

rechterkant worden met dit product bijgewerkt en bijgeschuurd.  

d. Het grote gat in het hoofd wordt eerst gedicht met gaasband en epoxy (akepox 2010). 

Vervolgens wordt het gat opgevuld met Multispachtel van Remmmers en de vorm wordt 

bijgezet met spatels. Nadien wordt alles perfect bijgeschuurd. 

 

e. De breuk langs de  achterzijde van de sokkel wordt verlijmd met epoxy (akepox 2010). 

Langs de binnenzijde van de sokkel wordt een rvs versteviging ingebracht om het geheel 

te verstevigen. Ik kies voor epoxy voor deze verlijming omdat ze een steunende functie 

heeft en stevig moet zijn. 

 

f. Nadat alle herstellingen haarfijn zijn bijgeschuurd wordt het beeld voorzien van een 

nieuwe verflaag. Deze verflaag zal nagenoeg identiek zijn aan de originele verflaag en zal 

een bronsachtig uiterlijk hebben. De verf die hiervoor zal gebruikt worden is ‘Winsor en 

Newton’ acrylverf. Dit is een waterbestendige en kleurechte verf. Door zijn 

lichtglanzende uiterlijk zal het brons goed geïmiteerd worden. 

 

g. Na de volledige behandeling wordt het beeld terug naar de eigenaar vervoerd. 

 

h. Indien gewenst, kan er ook een restauratiedossier met fotoreportage worden gemaakt. 

Let op: dit is een meerkost in de behandeling! 
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6. Prijsbepaling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 omschrijving aantal bedrag 

Materialen Multispachtel 1 35 €           
 Akepox 2010  38 € 
 gaasband  7,70 € 
 schuurpapier 10 vellen 10 € 

 Winsor en Newton verf 3 tubes +/- 30 € 
 TOTAAL  120,7 € 

 

Werkuren prijsofferte  gratis  
 

 reiniging FORFAITAIR  
 plastisch herstel FORFAITAIR  
 verlijming FORFAITAIR  
 herschildering FORFAITAIR  

 TOTAAL FORFAITAIR 450 € 

    

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

  
 

 (supplementair 50 €) 

    

TOTAAL   570,7 €  
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7. Behandeling 

 

Het gat in het hoofd werd eerst gedicht met gaasband, die met epoxy (akepox 2010) werd 

vastgekleefd. Op die manier kan het gat gemakkelijk met multispachtel worden gedicht.  

 
De loszittende gips die barsten en breuken vertoonde (langs de achterkant van het beeld, onderaan) 

werd vastgelijmd met een aluminiumen L-profiel en epoxy (akepox 2010).  



Jeroen Boel Steenconservatie – onderneming onderhevig aan de vrijstellingsregeling van BTW (BTW niet toepasselijk)  
BANK: BE 46 0013 3565 4836 

 

Vervolgens werd dit onderdeel genivelleerd met multispachtel van de firma Remmers, om zodoende 

een glad oppervlak te verkrijgen.  

 

De grote lacune aan de rechter zijkant werd opgevuld met Multispachtel van de firma Remmers en 

bijgeschuurd zodat het resultaat onzichtbaar werd. 

 



Jeroen Boel Steenconservatie – onderneming onderhevig aan de vrijstellingsregeling van BTW (BTW niet toepasselijk)  
BANK: BE 46 0013 3565 4836 

 

 
Foto van de rechter schouder tijdens bewerking: de poreus geworden gips werd gladgespateld met 

multispachtel van de firma Remmers en bijgeschuurd. Ook de linkerschouder werd op dezelfde 

manier behandeld. 

 

Ook onderaan het beeld waren lacunes. Ook deze werden rechtgezet met witte multispachtel. 
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Na het dichten van het gat in het hoofd met gaasband en epoxy, werd de lacune opgevuld met 

Multispachtel en bijgeschuurd tot een coherent geheel. 
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Foto van de voorkant van het beeld, na plastisch herstel van gaten en lacunes. 

Het beeld staat nu klaar om geschilderd te worden. 
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Het beeld werd herschilderd in bronsimitatie met Winsor en Newton Galeria Acrylic. 

De gebruikte verfsoorten zijn: olive green, raw sienna, mixing white en lamp black. 


