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1. Identificatie  
 

1.1. Aard van het kunstwerk 
Gipsen maquette (schaalmodel 1 op 10) van het Monument voor de Gesneuvelden 
op het Vrijheidsplein te Lokeren. 
 

1.2. Onderwerp 
Herdenking van de Lokerse slachtoffers tijdens Wereldoorlog I. 
Een Christusfiguur als  Verlosser staat boven op het monument. 
 

1.3. Naam van de kunstenaar 

De ontwerper is Hendrik Van De Broucke. 
De beeldhouwers die instonden voor de uitwerking van het monument en de 
maquette zijn Leo Speiser en Remi Rooms. 
 

1.4. Gesigneerd en / of gedateerd 
geen van beiden 
 

1.5. Vorm en afmetingen 
hoogte: 60 cm 
lengte: 63 cm 
breedte: 36 cm 
 

1.6. Met of zonder toebehoren 
De maquette bestaat uit 2 delen: de basis en de Christusfiguur die er bovenop staat. 
 

1.7. Kat. Nr. 
 

1.8. Status 
niet beschermd 
 

1.9. Eigenaar 
Stedelijk Museum Lokeren 
 

1.10. Behandeling aangevraagd door: 
Leen Heyvaert (conservator) 
 

1.11. Naam van de restaurateur 
Jeroen Boel Steenconservatie 
 

1.12. Aanvang van de behandeling 
4 juni 2019 (officiële toekenning van de opdracht) 
 

1.13. Einde van behandeling 
29 augustus 2019 (inlevering van het stuk in het Museum van Lokeren) 
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2. Kunsthistorische en materiële gegevens  
 

2.1. Algemene beschrijving van het object 
Het is een gipsen object bestaande uit een grote basis en een Jezusfiguur die in het 
midden van de basis er bovenop kan geplaatst worden. Er is een mechanische 
verbinbding met een sleutel en een metalen dook. Het is het ontwerp voor het 
Oorlogsmonument dat op het Vrijheidsplein in Lokeren staat. Dit monument is bijna 
honderd jaar oud. Het werd nl. opgericht zeven augustus 1921. Deze maquette moet 
dus iets ouder zijn. 
 

2.2. De ontwerper en de beeldhowers 

Op internet kunnen we terugvinden dat het monument bijna honderd jaar oud is. 
Het werd onthuld op zeven augustus 1921. De ontwerper is Hendrik Van De 
Broucke. De beeldhouwers die instonden voor de uitwerking van het monument 
waren Rooms en Speiser uit Gent. Remi Rooms (1861 – 1934), leerling aan Sint-
Lucas te Gent (1876 – 1882), behaalde in 1882 de eerste prijs met de sculptuur 
‘De dood van O.L. Vrouw’. Gevestigd als zelfstandig beeldhouwer in Gent, 
beheerde hij een atelier voor burgerlijke en religieuze meubelen en 
kunstvoorwerpen. Naast kunstwerken in de gewone hout-en steensoorten werd 
er ook gewerkt in marmer, albast, brons, ivoor en ebbenhout. Zijn vroegste 
werken sloten sterk aan bij de strenge neogotische principes. Later kwam er een 
versoepeling door een grotere beweeglijkheid in de voorstelling en afwisseling in 
de materialen. Het naoorlogse kerkmeubilair werd gemaakt in een stijl die 
aansloot bij de Art Deco. Rooms was eveneens actief als restaurateur. Een van 
zijn belangrijkste medewerkers werd later de beeldhouwer Leo Speiser. Meestal 
zijn hun werken vernoemd onder de naam Rooms met de vermelding L. Speiser. 
Leo Speiser kreeg de grote prijs beeldhouwkunst Sint-Lucas Gent in 1908. Hij 
was lid van de Gilde van Sint-Lucas en van Sint-Jozef. Samen met Rooms zou 
Speiser na de Eerste Wereldoorlog het hele interieur van de Sint-Pieterskerk in 
Ieper hermaken. (Engelen – Marx, Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, Algemeen 

Rijksarchief) 
 

2.3.  Iconografie: Christus de Verlosser 
Toevallig of niet, in 1920 werden in Rio nieuwe plannen gesmeed om een reusachtig 
beeld op te richten van Christus de Verlosser. Het beeld is 38 meter hoog en staat op 
de 710 meter hoge berg Corcovado, uitkijkend over de stad Rio de Janeiro. Het behoort 
tot een van de zeven nieuwe wereldwonderen. 
 
Ook het beeld waarvan sprake in dit dossier, is een beeld van Christus de Verlosser. 
Christus verlost als het ware de gesneuvelden uit hun lijden en neemt hen op in de 
hemel. Christus verlost ook alle andere mensen van de  vier jaar durende Oorlog. 

 

2.4. Geschiedkundige en stilistische kenmerken 
Stilistisch gezien kunnen we het monument rangschikken bij de Art Deco. Dit is te 
zien aan de sumiere ornamentiek van bladen en bloemen en aan de rechte lijn in het 
steenhouwwerk.  
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2.5. Bewaarplaats van het origineel 
De maquette werd bewaard in het stadsdepot. 
 

 

2.6. Merktekens, inscripties 
Geen 
 

 

2.7. Vroegere ingrepen 
Geen 
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2.8. Een stukje geschiedenis over het onstaan van het monument 

Het ontwerp is van de Lokerse architect Hendrik Van De Broucke. De twee 
beeldhouwers die instonden voor de vervaardiging van het beeldhouwwerk en de 
ornamentiek zijn Speiser en Rooms. In de archieven vinden we een 
overeenkomst tussen het Stadsbestuur van Lokeren en de heer L. Speyser voor 
de vervaardiging van het Christusbeeld, de vier bronzen panelen, alle modellen 
voor de ornamentiek en een maquette volgens plan op 10 %. Deze 
overeenkomst is gedateerd 30 april 1921. 
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Op het laatste moment is nog geopteerd om het beeld van Christus te veranderen. 

Op de foto’s die bij de overeenkomst zaten, gaat het om een Heilig-Hartbeeld. Men 

koos uiteindelijk voor een Christus als Verlosser. Wanneer men deze beslissing 

maakte, is niet te vinden in het archief.  
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3. Toestand voor behandeling  
 

3.1. Uitvoeringstechniek 
Dit is een gegoten stuk. Wanneer men het stuk omdraait ziet men een hollle opbouw. 
Om een dergelijk beeld te maken werd eerst een model geboetseerd in klei. Hiervan 
werd een mal gemaakt in gips en vervolgens werd het gegoten in gips. Als 
versteviging gebruikte men waarschijnlijk jute. Na het gieten, onderging het beeld 
allerlei afwerkingsbehandelingen, zoals schuren en opvullen van luchtbellen. De 
Christus werd apart gegoten en staat met een mechanische verbinding vast op het 
onderstel. Enerzijds is er een ‘sleutel’ zichbaar. Dit is een ovaalvormige 
verhevenheid, waarvan het negatief onderaan de Christusfiguur zit. Zo kan men het 
Jezusbeeld op de sokkel ‘puzzelen’. Bovendien zit in het midden van deze ovaal een 
dook in metaal die ook ongeveer drie centimeter in de Christusfiguur zit. Op die 
manier staat het beeld zo goed als vast op de sokkel. 
 
De maquette werd ook beschilderd: een brons-imiterende verflaag bedekt zowel 
Christus alsook de panelen en de letters op de basis. 
 

3.2. Gebruikte steensoort 
Om de maquette te vervaardigen werd gips gebruikt. Gips ontstaat door het branden 
van gipssteen tot hemihydraat. Het poeder dat daardoor ontstaat, maakt men terug 
aan in water, waardoor het, na ongeveer een uur, opnieuw een vaste stof wordt. 
Chemisch gaat deze reactie als volgt: (Ca SO4)2 . H2O + 3H2O -> 2(CaSO4.2H2O) 
 

3.3. Conservatietoestand 
3.3.1. Algemene beschrijving 

De Jezusfiguur is middendoor gebroken. Verder mist Jezus ook alle vingers 
van zijn rechter hand. Ook zijn aureool (gemaakt in metaal) is in slechte 
toestand. Dit aureool is op sommige plaatsen gebroken en omgeplooid. De 
maquette is vervuild met een grijze vervuiling (waarschijnlijk stof dat zich 
opgestapeld heeft). Verder zijn er ook een aantal lacunes opgetreden. De 
grootste lacune bevindt zich aan de achterzijde onderaan. 
 

3.3.1.1. Breuken 
 

 
Op deze foto is te zien dat het beeldje van Jezus gebroken is. Ook 
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zichtbaar is het geboorde gat en de dook voor de verlijming van de 
twee stukken.  
 

 
Op deze foto is te zien dat het aureool in slechte toestand is. Het is 
gebroken en omgeplooid en bovendien is het sterk gecorrodeerd. Er 
werd geopteerd om een nieuw aureool te maken in geel koper. 

 
3.3.1.2. Vervuilingen 

 

 
Op deze foto van de achterkant voor behandeling kan men duidelijk 
een grijze vervuiling zien op het kunstwerk. Deze is vermoedelijk 
ontstaan doordat men het beeld niet afgedekt heeft en het jaren in 
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het stof gestaan heeft. Een deel van de restauratie is de reiniging van 
het kunstwerk. Dit zal evenwel met respect voor patina gebeuren. 
 

3.3.1.3. Lacunes 

 
Een recente lacune bevindt zich langs de achterzijde en betreft een 
stukje ornamentiek van de bovenkant van de zuil. 
 

 
Een oude lacune bevindt zich eveneens langs de achterzijde en betreft 
een stukje van de basis van het monument. 
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Een andere lacune in het beeldmateriaal bevindt zich aan de rechter 
hand van Christus. Hier ontbreken alle vingers. Om deze vingers bij te 
maken en ze te bevestigen werden metalen ankers verlijmd in de hand. 
Dit is te zien op deze foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Restauratiedossier van de maquette van het Oorlogsmonument op het Vrijheidsplein te Lokeren. 

 

10 

 

4. Uitgevoerde onderzoeken  
 

4.1.1. Onderzoek naar de kunstenaar 
Het dossier over de oprichting van het monument werd volledig bestudeerd. In 
2.8 werden de interessante ontekkingen hieromtrent weergegeven.  
 
Ook over de beeldhouwers werd informatie opgezocht. De bron hiervoor is  het 
boek ‘Beeldhouwkunst in België vanaf 1830’ van Engelen-Marx. 
 
 

 
5. Voorgestelde behandeling  

 
5.1. Doel  

Het doel van de restauratie is de samenhang, de leesbaarheid en de esthetische 
kwaliteit van het kunstwerk te verbeteren. Het restauratiewerk zal bestaan uit het 
opvullen van lacunes, het verlijmen van breuken, het reinigen en het bijretoucheren. 
En dit alles zal met respect voor patina gebeuren. 
 

5.2. Desiderata van de eigenaar of aanvrager 
De conservator van het museum wenst een volledige restauratie van het object. 
 

5.3. Voorgestelde behandeling 

De maquette zal volledig gereinigd worden. Testen moeten nog uitmaken wat de 
beste reiniging zal zijn. Vermoedelijk zal hier een reiniging met water en een 
beetje ammoniak van toepassing zijn. Met wattenstaafjes en dit mengsel zal het 
vuil weggenomen worden. De lacunes zullen worden opgevuld met Multispachtel 
van Remmers. Dit is een restauratiemortel. Na opvullen van de lacunes zullen 
deze geïntegreerd worden door ze te retoucheren met aquarelverf. De 
Jezusfiguur zal worden verlijmd met epoxy en een dookje. De spleten die tussen 
deze lijmnaad optreden, zullen eveneens worden opgevuld met Multispachtel en 
worden geretoucheerd met aquarelverf. Om de vingers bij te maken zullen eerst 
verankeringen worden gemaakt met ijzerdraad. Deze zullen worden verlijmd met 
epoxy. Nadien wordt het plastisch herstel uitgevoerd met Multispachtel en 
geretoucheerd met aqurarel. Het aureool zal worden opnieuw gemaakt in een dun 
plaatje geel koper. 
 

5.4. Gebruikte producten voor de restauratie 
* Akepox 2010 (voor de verlijming van het beeldje van Jezus) 
* Rvs dookje (voor de verlijming van het beeldje van Jezus) 
* Ijzerdraad (voor de verankeringen in het rechter hand van Jezus) 
* Multispachtel (voor het plastisch herstel van het rechter hand van Jesus, de 
lijmnaad van het beeldje van Jezus en alle lacunes in de basis) 
* Water (voor de reiniging van het volledige stuk) 
*Waterverf (Winsor en Newton) voor het retoucheren van de herstellingen 
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6. Behandeling  
 

6.1. De reiniging: foto’s voor en na de reiniging 
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Detailopnames van de reiniging 
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6.2. De restauratie van de Christusfiguur 

 
Er was heel wat schade aan de Christusfiguur. Hij was gebroken (waarschijnlijk na 
een val), de vingers van zijn rechter hand waren weg en zijn aureool was in zeer 
slechte staat. 
 
De figuur werd verlijmd met epoxy en een roestvrij stalen dook. Hiervoor werd in de 
twee aparte delen een gat geboord, dat een verbinding vormde. In dit gat werd lijm en 
een rvs dook geplaatst om de twee stukken aan elkaar te lijmen. De kleine spleet 
tussen de twee gelijmde delen werd opgevuld met Multispachtel van Remmers. Na 
het uitharden van deze restauratiemortel werd er geretoucheerd met aquarelverf. 
 
In het rechter hand werden ijzerdraadjes verlijmd, die de verbinding tussen de basis 
van het hand en de aanvulling zouden verstevigen. Ook deze verlijmingen werden 
met epoxy (akepox 2010) gedaan. De ontbrekende vingers van het hand werden 
bijgezet met de restauratiemortel ‘Multispachtel’ van Remmers. Ook deze aanvulling 
werd bijgeretoucheerd met aquarelverf. 
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Het aureool was in zeer slechte staat en kon niet meer gerestaureerd worden. Er 
werd geopteerd om een nieuw aureel te maken in geel koper. Na de verwijdering van 
het oude aureool, werd het nieuwe aureool verlijmd met akepox 2010. 
 

6.3. Het plastisch herstel aan de basis (maquette) van het monument 
Er waren een tweetal lacunes aan het monument zelf. De grote lacune werd bijgevuld 
met Multispachtel en geretoucheerd met aquarelverf. Er waren geen ijzeren 
verstevigingen nodig om de herstelling aan te hechten. De kleine lacune werd 
gewoon geretoucheerd met aquarael. 
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FOTO NA BEHANDELING 
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7. Besluit  

7.1. Evaluatie van de behandeling 
De restauratie heeft de samenhang, de leesbaarheid en de esthetische kwaliteit van 
het kunstwerk verbeterd. Zo vormt de Christusfiguur weer 1 geheel. Door de reiniging 
werd de esthetische kwaliteit van het kunstwerk geoptimaliseerd. Hoe dan ook werd 
er gekozen voor een reiniging met respect voor patina. Door de plastische 
herstellingen (hand Jezus, herstellingen aan de basis) werd de samenhang, de 
leesbaarheid en de esthetische kwaliteit van de maquette verbeterd. Ook het nieuwe 
aureool is een verbetering qua leesbaarheid en esthetische kwaliteit. 
 

7.2. Aanbevelingen voor een goede conservatie  
Het beeld heeft in een depot gestaan, waardoor het vervuild werd door stof. Om dit in 
de toekomst te vermijden zou de maquette bijvoorbeeld in een vitrine of een glazen 
kast kunnen worden gezet. Hierdoor zal zich minder stof en vervuiling ophopen op de 
witte gips.  
Verder is het ook van belang dat het kunstwerk zeker niet buiten wordt geplaatst. Ik 
heb al vele gipsen beelden gezien die buiten geplaatst werden, en allemaal hebben 
ze schade geldeden door de inwerking van regen. Een constante temperatuur en 
luchtvochtigheid en een binnen-klimaat zijn de beste bewaaromstandigheden voor 
gips. 
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8. Documentatie  
8.1. Literatuurlijst 

8.1.1. ‘Beeldhouwkunst in België vanaf 1830’ van Engelen-Marx (voor de informatie 
over de beeldhouwers) 

8.1.2. Het dossier over de oprichting van het Monument van de Gesneuvelden in 
Lokeren in het Lokers Stadsarchief. 
 

8.2. Gebruikte materialen en producten en hun toeleveringsbedrijven 
 
 
* Akepox 2010 (voor de verlijmingen aan  het beeldje van Jezus) 
 
AKEMI Benelux bvba 
Kromstraat 58 
2520 Ranst 
België 
 
* Rvs dookje (voor de verlijming van het beeldje van Jezus) 
 
Het Metaal 
Europark Zuid 20 
9100 Sint-Niklaas 
 
* Ijzerdraad (voor de verankeringen in het rechter hand van Jezus) 
 
BRICO 
 
* Multispachtel (voor het plastisch herstel van het rechter hand van Jesus, de 
lijmnaad van het beeldje van Jezus en alle lacunes in de basis) 
 
Remmers BVBA 
Bouwelven 19 
2280 Grobbendonk 
 
Tel.: +32 (0)14 84 80 80 
Fax: +32 (0)14 84 80 81 
E-mail: info@remmers.be 
 
 
* Water (voor de reiniging van het volledige stuk) 
 
*Waterverf (Winsor en Newton) voor het retoucheren van de herstellingen 
 
Winsor en Newton te verkrijgen bij Lucas 
 
Lucas Creativ Temse 
Laagstraat 6 
9140 Temse  
tel: 03/771.65.50  
temse@lucascreativ.be  

https://www.remmers.be/nl_BE/contact
https://www.lucascreativ.be/nl/winkels/temse_5
mailto:temse@lucascreativ.be

