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1. Identificatie  
 

1.1. Aard van het kunstwerk 
houten beeldhouwwerk 
 

1.2. Onderwerp 
Madonna met Kind 
 

1.3. Naam van de kunstenaar / het atelier 
onbekend  
 

1.4. Gesigneerd / Gedateerd 
niet gesigneerd, noch gedateerd, vermoedelijk 2de helft 18de eeuw 
 

1.5. Vorm en afmetingen 
Hoogte: 132 cm 
Breedte: 50 m 
Diepte: 23 m 
 

1.6. Met of zonder toebehoren 
attributen: kroontjes op beide figuren, een kruisstaf en een scepter 
boven het beeld: een zinnebeeldige duif 
 

1.7. Eigenaar 
Mevr. Kwasnik 
Wiegstraat 3 
2000 Antwerpen 
 

1.8. Behandeling aangevraagd door 
Voor Kruis en Beeld v.z.w. 
 

1.9. Naam van de restaurateur 
Jeroen Boel 
Oudeheerweg-Ruiter 197 
9250 Waasmunster 
0474 582 633 
 

1.10. Aanvang van de behandeling (datum van afname) 
29-01-2006 
 

1.11. Einde van behandeling (datum van terugplaatsing) 
30-04-2006  
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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 
geraadpleegde literatuur: 
 
Wiegstraat. Een zeer keurig L. Vrouwen beeld. Rond om het beeld zweven twee 
fraeye engeltjes. Met schoonen troon en voetstuk waarboven insgelijks twee lieve 
engeltjes op afgebeeld staan.1 
 
In de Wiegstraat, vroeger genaamd 'Ramshoofdevest', zoo het blijkt uit 
goedenisbrieven van het jaar 1780, staat eene O. L. Vrouw op het huis genaamd de 
'Roode Catte', waar eertijds uithing de 'Leeuw van Brugge'. Achter het beeld was 
geschilderd tot in 1901 een prachtig landschap gansch omlijst met leliebloemen.In 
1901 werd het huis de 'Roode Catte' herbouwd en het oude beeld in eene nis op den 
gevel herplaatst.2 
 
In de Wiegstraat, vroeger genaamd 'Ramshoofdevest', zoo het blijkt uit 
goedenisbrieven van het jaar 1780, staat eene O. L. Vrouw op het huis genaamd de 
'Roode Catte', waar eertijds uithing de 'Leeuw van Brugge'. Achter het beeld was 
geschilderd tot in 1901 een prachtig landschap gansch omlijst met leliebloemen. In 
1901 werd het huis de 'Roode Catte' (n. 3) herbouwd en het oude beeld in eene nis 
op den gevel herplaatst. De bewoner van het huis onderhoudt bloemplantjes vóór 
het beeld, dat daardoor nog liefelijker voorkomt.3 
 
(Wiegstraat) Nr. 3. Rijhuis … Op de tweede bouwl. een boogvormige, verdiepte nis 
met een gepolychromeerd beeld van de H. Maagd met kind op de maansikkel, een 
slang vertrappend. Later aangepaste winkelpui (1103).4 
 
Vlakbij de Schoenmarkt, in de Wiegstraat, prijkt een madonna met kindje in een 
halfronde nis van het pand nr. 3. Het beeld dateert naar alle waarschijnlijkheid uit de 
18de eeuw. Maria, gehuld in een wijds gedrapeerd kleed, houdt het kindje op de 
linkerarm. Ze staat op de klassieke maansikkel en vertrapt de slang, die een appel in 
de muil heeft. Boven haar hoofd een zinnebeeldige duif. Biezonder kunstig is het 
voetstuk, gevormd door een wereldbol en omstuwd door drie gevleugelde 
engelenhoofdjes. Eertijds stond dit beeld tegen het huis genaamd  "De Roode 
Catte", dat als uithangbord "De Leeuw van Brugge" droeg. Tot in 1901 was achter 
het beeld een landschap geschilderd, omlijst met leliebloemen. In 1901 werd "De 
Roode Catte" afgebroken en vervangen door de huidige woning, waartegen het oude 
beeld herplaatst werd. In de loop van deze eeuw verdwenen wel enkele attributen. 
Nog in de jaren vijftig had Jezus het kruis in handen. Nu blijkt een ijverige borst plots 
dat kruis aan Maria gegeven te hebben. Dat is wel heel mooi, maar toch hoort het zo 
niet. Oorspronkelijk immers had Onze-Lieve-Vrouw de skepter in de hand en Jezus 
het kruis. Kan daar eens iemand orde op zaken stellen? Bovendien ontbreekt - reeds 
lang - de ijzeren lichtarm met lantaarn. Misschien een tip voor de mensen van Kruis 
en Beeld, die - zeer terecht - veel belang hechten aan het onvermoeibare lichtje bij 
Maria's beeltenis.5 

                                                 
1
 Anoniem : "De lieve-vrouwbeelden van Antwerpen", handschrift, ca. 1868-1886. Provincie Antwerpen, Dienst Cultureel 

Erfgoed, Dossier Onze-Lieve-Vrouwebeelden (zonder referentienummer). 
2
 THYSSEN, Aug. : "Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria: Geschiedkundige Aanmerkingen over de 500 heiligen 

beelden in de straten van Antwerpen". Kennes : Antwerpen, 1902. - 390 p., ill. 
3
 THYSSEN, Aug. : "Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria: Geschiedkundige Aanmerkingen over de 500 

Mariabeelden in de straten der stad". Dienst der Katholieke Werken : Antwerpen, 1922 (2e). - 328 p., ill. 
4
 VAN AERSCHOT, Suzanne [edit.]; et al. : "Bouwen door de eeuwen heen: Inventaris van het cultuurbezit in België. 

Architectuur. Deel 3nb: Stad Antwerpen". Snoeck-Ducaju & Zoon : Gent, 1979. - LX + 728 p., uitsl. plan, ill. 
5
 SCHEPENS, Piet : "Antwerpse madonna's (binnen de leien)". De Vlijt : Antwerpen, 1981. 251 p., ill. [Verschenen als reeks 

afzonderlijke bijdragen in 'Gazet van Antwerpen' (van 1 mei tot 8 juni 1981) en waar nodig aangevuld. - Foto's: Ovide Maes, Jan 
Prenen, Juul Van Paesschen.]. 
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In 1780 stond dit beeld al tegen de gevel van het huis De Roode Catte. Erachter was 
een landschap geschilderd, omlijst met leliebloemen. Na de afbraak van dat pand in 
1901 werd de Madonna in een rondboognis op de nieuwe gevel aangebracht. Maria 
draagt Jezus op de linkerarm en kijkt toe hoe hij met de (verdwenen) kruisstaf de 
slang de kop indrukt. Door een verkeerde restauratie heeft Maria in haar rechterhand 
momenteel de bovenste helft van die kruisstaf vast, alsof het een scepter is. In feite 
hoort dit attribuut – geheel – aan Jezus toe. Oorspronkelijk had de gekroonde Maria 
wel degelijk een scepter in de rechterhand. Gehuld in een wijds gedrapeerde mantel, 
staat zij op de apocalyptische maansikkel waar de slang met appel in de bek 
omheen kronkelt, en vertrapt deze. Rond de sokkel in de vorm van een globe met de 
oude wereldverdeling (met slechts de continenten Azië, Europa en Afrika) zweven 
drie gevleugelde engelenhoofdjes, netjes verdeeld links en rechts en onderaan. 
Boven Maria vliegt de zinnebeeldige duif van Gods Geest, echter zonder 
stralenkrans. Het beeld valt nauwelijks op in deze winkelstraat; een stemmige 
verlichting zou uitkomst kunnen bieden, maar een vakkundige restauratie is als 
eerste nodig.6 
 

2.2. Iconografie: Maria-Medeverlosseres 
Met deze titel wordt aangegeven dat Maria Jezus geholpen heeft in zijn opdracht om 
de wereld te verlossen van het kwaad. Men wil ermee aangeven dat Jezus zonder 
zijn moeder niet tot het bekende eindresultaat zou gekomen zijn. Er is Maria’s 
positieve houding tegenover Gods heilsplan, haar ‘fiat’, en vervolgens haar 
zorgzame taak als moeder van Jezus. Verder hebben haar trouwe medeleven en 
medewerking meermaals Jezus’ optreden begeleid. 
Hoe wordt dit medeverlossen nu in beeld gebracht? Vooreerst is er de zinnebeeldige 
slang van het kwaad die zich kronkelend probeert meester te maken van de 
wereld(bol). Terwijl Jezus met een kruisstaf de slang de kop indrukt, helpt zijn 
moeder Maria mee door het beest te vertrappen. Deze voorstelling 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. 
Omdat bij de beelden in veel gevallen de losse, houten kruisstaf uit Jezus’ 
rechterhand verdwenen is, lijkt het of het Kind de voorbijgangers toewuift: een 
sympathiek gebaar, dat zeker, maar niet zo bedoeld. Ter motivatie van de 
restaurateurs om ook de kruisstaf te hernieuwen: liever het kwaad in de wereld de 
kop ingedrukt, dan alleen maar een louter ‘goedendag’. 
Indien het Jezuskind niet op de arm van zijn moeder zit, treedt hij haar vaak bij door 
nog eens extra zijn voet op de slang te zetten, indachtig de verzen: ‘Hij moet het 
koningschap uitoefenen tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden. En de laatste 
vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood’ (1 Kor. 15: 25-26). Bij uitzondering zet 
Jezus zijn voet bovenop die van zijn moeder om met nog meer kracht de slang van 
het kwaad de grond in te boren: over samenwerking gesproken: een subtiele 
minidrukkingsgroep!. Hetzelfde effect kan ook gezamenlijk op een andere wijze 
beoogd worden, namelijk doordat Maria Jezus helpt om het beest met de kruisstaf 
de kop in te drukken.7 
 

2.3. Geschiedkundige en stilistische kenmerken 
De vroegste vermelding van dit beeld werd aangetroffen in het zgn. Hs14918, een 

                                                 
6
 ROBERT, Jan [red.] : "Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad". Erfgoedcel Antwerpen; Voor Kruis en Beeld 

: Antwerpen, 2002. - 191 p., ill. - ISBN 90-807053-2-2 – (Medew.: Eric Anthonis, Bart De Baere, Koen Peeters, Jos Van den 
Nieuwenhuizen, Rudi Mannaerts, Claire Baisier, An Tant, Madeleine Manderyck, Wim Strecker, Voor Kruis en Beeld) 
7
 ROBERT, Jan [red.] : "Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad". Erfgoedcel Antwerpen; Voor Kruis en Beeld 

: Antwerpen, 2002. - 191 p., ill. - ISBN 90-807053-2-2 – (Medew.: Eric Anthonis, Bart De Baere, Koen Peeters, Jos Van den 
Nieuwenhuizen, Rudi Mannaerts, Claire Baisier, An Tant, Madeleine Manderyck, Wim Strecker, Voor Kruis en Beeld) 
8
 Anoniem : "De lieve-vrouwbeelden van Antwerpen", handschrift, ca. 1868-1886. Provincie Antwerpen, Dienst Cultureel 

Erfgoed, Dossier Onze-Lieve-Vrouwebeelden (zonder referentienummer). 
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anoniem handschrift uit het laatste kwart van de 19de eeuw bewaard op de Dienst 
Cultureel Erfgoed van de Provincie Antwerpen. Hoewel aangevuld gedurende een 
langere periode is de kern hiervan opgesteld in 1868. De laatste annotaties 
gebeuren in 1886. 
 
« Wiegstraat. Een zeer keurig L. Vrouwen beeld. Rond om het beeld zweven twee 
fraeye engeltjes. Met schoonen troon en voetstuk waarboven insgelijks twee lieve 
engeltjes op afgebeeld staan. » 
 
De situatie die deze auteur zag wijzigde in 1901 bij de verbouwing van de gevel. De 
Madonna kwam toen in een speciaal hiervoor geconcipieerde nis te staan. Dit op 
uitdrukkelijk verzoek van de eigenares. Op het Antwerpse Stadsarchief wordt een 
volledig bouwdossier bewaard met aanvraagbrief, bouwtekening (gevelprofiel en 
opstand), aanbevelingen van de bevoegde ambtenaar en het collegebesluit (met 
goedkeuring). De situatie voordien is helaas niet gedocumenteerd en oudere 
bouwaanvragen voor deze locatie zijn niet beschikbaar. 
 
Augustin Thyssen kende vroegere en latere toestand, zoals blijkt uit zijn nota 
verschenen in 1902.  
 
« In de Wiegstraat, vroeger genaamd 'Ramshoofdevest', zoo het blijkt uit 
goedenisbrieven van het jaar 1780, staat eene O. L. Vrouw op het huis genaamd de 
'Roode Catte', waar eertijds uithing de 'Leeuw van Brugge'. Achter het beeld was 
geschilderd tot in 1901 een prachtig landschap gansch omlijst met leliebloemen. 
In 1901 werd het huis de 'Roode Catte' herbouwd en het oude beeld in eene nis op 
den gevel herplaatst. »9 
 
In 1922 herneemt hij deze gegevens letterlijk, enkel preciseert dan wel het 
huisnummer (nr. 3). Elke latere beschrijving van de toestand gaat volledig op 
Thyssen terug, zo Schepens in 1981 en ook deze in madonna-2002. Vergelijkt men 
beide historische vermeldingen (ca. 1868 en ca. 1902) is blijkbaar in tussentijd een 
gevelveldschildering aangebracht geweest. De anomieme auteur van het Hs1491 
vermeld het niet, Thyssen betreurt in 1902 dat ze verdween. Op te merken valt dat 
het Hs1491 doorgaans zeer precieze, betrouwbare informatie geeft, een omissie 
moet men in dit geval niet verwachten. Vergelijk trouwens de beschrijving van de 
Madonna bij beiden. Thyssen is in dit geval de mindere, hij spreekt noch over een 
Jezuskind, noch over de console met engelenkopjes, elementen die vandaag nog 
aanwezig zijn. Wat we ook leren is dat de Madonna voor de vernieuwing in 1901 
beschermd was door een overluifeling, de zgn. ‘schoonen troon’, een traditioneel 
19de-eeuws gegeven. Bovendien was er bijwerk: ‘Rond om het beeld zweven twee 
fraeye engeltjes’. Deze engeltjes kwamen vanaf 1901 niet meer voor.Vermoedelijk 
gebeurde met deze Madonna in de loop van de 20ste eeuw zeer weinig. Ze stond 
welbeschut in haar gevelnis en ontsnapte aan de aandacht van de periodieke 
‘witkalkers’. Haar polychromie kan dus nog als vrij ongeschonden 19de-eeuws 
worden beschouwd. Wel degradeerde de voorstelling, samen met de uiterlijke vorm. 
Schepens klaagt in 1981 het verlies van scepter en de misinterpretatie van de 
(geschonden) kruisstaf aan. In 1979 wordt dit niet opgemerkt maar dan blijkt de 
polychromie toch nog ietwat overtuigend zichtbaar geweest te zijn. 

« (...) Nog in de jaren vijftig had Jezus het kruis in handen. Nu blijkt een 
ijverige borst plots dat kruis aan Maria gegeven te hebben. Dat is wel heel 
mooi, maar toch hoort het zo niet. Oorspronkelijk immers had Onze-Lieve-
Vrouw de skepter in de hand en Jezus het kruis. Kan daar eens iemand orde 
op zaken stellen? Bovendien ontbreekt - reeds lang - de ijzeren lichtarm met 
lantaarn. Misschien een tip voor de mensen van Kruis en Beeld, die - zeer 

                                                 
9 THYSSEN, Aug. : "Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria: Geschiedkundige Aanmerkingen over de 500 heiligen 
beelden in de straten van Antwerpen". Kennes : Antwerpen, 1902. - 390 p., ill. 
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terecht - veel belang hechten aan het onvermoeibare lichtje bij Maria's 
beeltenis. »10 

Tot vandaag bleef alles bij het oude. In madonna-2002 werd alles dus maar 
herkauwd, en misschien foutief geïnterpreteerd.  
 
« In 1780 stond dit beeld al tegen de gevel van het huis De Roode Catte 
(...)»11 
  
Het is immers niet zo duidelijk of deze Madonna in 1780 al wel te signaleren 
viel. Thyssen’s tekst suggereert dit, maar bewijst niets. Schepens had dit wel 
goed gezien.12 

 
2.4. Bewaarplaats van het origineel 

Het kunstwerk werd vanaf 1901 bewaard in de rondbogige nis op de tweede 
bouwlaag van het pand in de Wiegstraat nr.3. 
 

2.5. Merktekens, inscripties 
Geen teruggevonden merktekens of inscripties. 
 

2.6. Vroegere ingrepen 
Wanneer men als restaurateur een Antwerps Madonnabeeld in handen krijgt waant 
men zich dikwijls op een archeologische site. Beschilderingen bedekken de vele 
oude ingrepen en vormen als het ware een ingreep op zich - een laag van stof en as 
die sporen uit het verleden bedekt en die gedurende eeuwen steeds dikker 
geworden is. Niet zelden is het vaststellen van vroegere ingrepen een stapsgewijs 
proces dat tijdens de restauratie ontstaat. Door objectieve vaststellingen worden 
bepaalde zaken waargenomen. Er bevindt zich bijvoorbeeld een hoeveelheid gips 
tussen het beeld en het afgebroken armpje van het Jezuskind. Al deze afwijkingen 
van de originele toestand kunnen op objectieve wijze worden beschreven en worden 
gedocumenteerd in het dossier. Meestal wordt er van de restaurateur ook verwacht 
om deze ingrepen te interpreteren en ergens te plaatsen in de geschiedenis en de 
betekenis van het kunstwerk. Om dit te kunnen zijn er niet alleen veel ervaring, 
‘Fingerspitzengefühl’ en intuïtie nodig. Het is zonder meer duidelijk dat een grondige 
literatuurstudie en documentatieverzameling over het beeldhouwwerk noodzakelijk 
zijn om bepaalde hypothesen te bevestigen of te kunnen weerleggen. Een geoefend 
oog kan in sommige gevallen door de verflagen heen oude herstellingen zien. Zo 
klopte mijn mening dat de rechterhand van Maria een oude herstelling, omdat na de 
verfverwijdering bleek dat deze hand sculpturaal gezien van veel mindere kwaliteit 
bleek te zijn dan het kunstwerk zelf. Omdat ik ondertussen al enige ervaring met het 
bestuderen en het restaureren van Antwerpse Maria’s heb kunnen opbouwen, zal ik 
nu een poging wagen om de objectieve vaststellingen die ik deed aan dit beeld te 
koppelen aan de geschiedenis en de betekenis van het beeldhouwwerk en een 
aantal hypothesen voor te stellen.  
Een ingreep die vaststaat is dat het beeldhouwwerk in 1901 tijdens de 
afbraakwerken van het huis ‘De Roode Catte’ afgenomen werd en in een rondbogige 
nis geplaatst werd. Dit feit heeft mij doen zoeken naar sporen op de achterkant van 
het beeld. Het viel mij op dat er langs de achterkant van het hoofd van Maria een 
kleine V-vormige uitsparing zichtbaar is, een originele inkeping die in feite geen 
functie heeft wanneer het beeld in een nis staat. Een functie die deze inkeping zou 
kunnen hebben is de inpassing van het beeld op de hoek van een huis. Het is dus 

                                                 
10

 SCHEPENS, Piet : "Antwerpse madonna's (binnen de leien)". De Vlijt : Antwerpen, 1981. 251 p., ill. [Verschenen als reeks 
afzonderlijke bijdragen in 'Gazet van Antwerpen' (van 1 mei tot 8 juni 1981) en waar nodig aangevuld. - Foto's: Ovide Maes, Jan 
Prenen, Juul Van Paesschen.]. 
11

 ROBERT, Jan [red.] : "Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad". Erfgoedcel Antwerpen; Voor Kruis en 
Beeld : Antwerpen, 2002. - 191 p., ill. - ISBN 90-807053-2-2 – (Medew.: Eric Anthonis, Bart De Baere, Koen Peeters, Jos Van 
den Nieuwenhuizen, Rudi Mannaerts, Claire Baisier, An Tant, Madeleine Manderyck, Wim Strecker, Voor Kruis en Beeld) 
12

 http://www.strecker.be (internet 5 april 2006) 

http://www.strecker.be/
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mogelijk dat het beeld oorspronkelijk op de hoek van een huis gestaan heeft en niet 
in een nis zoals dat nu het geval is. Toch is deze hypothese niet aannemelijk: 
wanneer het beeldhouwwerk de hoek van het huis ‘De Roode Catte’ zou versierd 
hebben, zouden de plooien van Maria’s mantel langs de achterzijde een volledige 
sculpturale afwerking vertonen omdat ze zichtbaar zouden zijn. Dit is niet het geval. 
Het is wel zo dat de plooien langs de rechterzijde van Maria’s mantel een afwerking 
vertonen tot de vlakke achterkant van het beeld. Deze plooien zijn echter niet meer 
zichtbaar in de nis. Waarschijnlijk was het beeld dus voor de afbraak van het huis 
bevestigd tegen de vlakke muur van het huis. Dit zou kunnen kloppen, want voor 
1901 was rondom het beeld een prachtig landschap, omlijst door leliebloemen 
geschilderd.13 Vermoedelijk werd het beeld dan beschermd door een baldakijn, dat 
tijdens de afbraak van het pand verdween.14 De inpassing van het beeld in de nis 
zou nog een ingreep noodzakelijk maken. Het is zo dat er een stuk van de plooien 
van de linker kant van Maria’s mantel verticaal werd afgesneden. Waarschijnlijk 
heeft men dus bij het ontwerp en de uitvoering van de nis een kleine vergissing 
gemaakt en is het noodzakelijk gebleken om een stuk beeldmateriaal te verwijderen 
om het beeld te kunnen plaatsen. Opdat de sculptuur van op de grond volledig 
zichtbaar zou zijn, werd het op een rechthoekig stuk blauwe hardsteen geplaatst en 
bevestigd over een haak, met het (vermoedelijk) originele metalen anker, aanwezig 
langs de achterzijde. 

 

 

 
 
Een vervolledigende reconstructie van de toestand in 1901 kan verder opgebouwd 
worden aan de hand van polychromieonderzoek en documentatiemateriaal. Wanneer 
het beeld werd afgehaald voor restauratie was de laatste overschildering duidelijk van 
polychrome aard: zo hadden het gezicht van Maria, het hand van Maria, de 
engelenkopjes en het lijf van Jezus een duidelijke incarnaatskleur, terwijl de globe en 
het bovenkleed van Maria groene en blauwe sporen droegen en de mantel van Maria 
in het bruin geschilderd was. Met zekerheid kan gesteld worden dat deze 
polychromie na 1934 werd aangebracht. Dit bewijst een oude foto die dateert uit 

                                                 
13

 THYSSEN, Aug. : "Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria: Geschiedkundige Aanmerkingen over de 500 
heiligen beelden in de straten van Antwerpen". Kennes : Antwerpen, 1902. - 390 p., ill. 
14

 Anoniem : "De lieve-vrouwbeelden van Antwerpen", handschrift, ca. 1868-1886. Provincie Antwerpen, Dienst Cultureel 
Erfgoed, Dossier Onze-Lieve-Vrouwebeelden (zonder referentienummer). 
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hetzelfde jaar en die bewaard word door in het stadsarchief van Antwerpen en 
waarop het Madonnabeeld zichtbaar is in een monochrome, zeer lichte (vermoedelijk 
witte) afwerkingskleur. Ook uit de resultaten van het polychromieonderzoek is 
gebleken dat de sculptuur voornamelijk bedekt werd met witte (loodwit)verflagen. Het 
is dus zeker dat de aanwezige polychromie op het beeld anno begin 2006 van na 
1934 dateert. Wat verder uit de foto kan worden afgeleid is dat beide figuren een 
kroontje dragen. Het kroontje van Jezus is dus na 1934 verdwenen. Wanneer precies 
is niet te zeggen omdat geen enkele bron hierover melding maakt. Toch zijn beide 
kroontjes vermoedelijk origineel, want als Maira een kroontje draagt, komt dat zeker 
ook te beurt aan Jezus. Op de foto is de kruisstaf eveneens (fragmentarisch) 
zichtbaar. Jezus draagt dit kruis in beide handjes, maar een groot deel ontbreekt 
waardoor de ‘dodende functie’ ervan teniet wordt gedaan. Uit literatuur blijkt dat tot in 
de vijftiger jaren van de 20ste eeuw deze afgebroken kruisstaf door Jezus werd 
gedragen.15  Tussen 1950 en 1981 (het uitgavejaar van het boek van ‘Antwerpse 
madonna’s binnen de leien) werd het overblijfsel van de kruisstaf aan Maria gegeven, 
waarschijnlijk omdat het bovenste gedeelte afgebroken op de grond gevallen was. Op 
de foto is geen scepter zichtbaar. Het hand (de oude restauratie) is wel reeds 
aanwezig. Dit hand is volledig doorboord en is dus voorzien op een scepter. Wanneer 
en waarom het originele hand verdween, wanneer de oude restauratie aangebracht 
werd en wanneer de scepter verdween is niet duidelijk. Wat vaststaat is dat deze 
feiten zich vóór 1934 situeren. Een laatste spijtig feit dat kan aangehaald worden is 
dat de bijzonder functionele lichtarm en lantaarn die in 1934 nog aanwezig blijken te 
zijn nu ook verdwenen zijn. Vele bronnen klagen dit aan, geen enkele bron maakt 
melding over de aanwezigheid van de lichtbron, dus kan men stellen: lichtarm en 
lantaarn verdwenen na 1934. 
 
SAMENGEVAT 

 datum van vervaardiging, naam van de maker: anoniem, vermoedelijk tweede 
helft 18de eeuw (stilistisch) 
 

 voor 1901: bevestigd tegen de vlakke muur van het huis ‘de Roode Catte’ 
boven het beeld: een baldakijn, rondom het beeld: twee engeltjes en een 
geschilderd landschap omboord met leliemotieven16 
 

 1901: sloop van het huis ‘de Roode Catte’, nieuwbouw van de huidige woonst 
het beeld wordt in een rondbogige nis geplaatst: een deel van de plooien aan 
de linkerzijde worden recht afgesneden 
het beeld wordt op een rechthoekig stuk blauwe hardsteen geplaatst 
 

 toestand in193417: het beeld is zeer licht (vermoedelijk wit) beschilderd zowel 
Maria als Jezus dragen een kroontje, Jezus draagt de fragmentarisch 
aanwezige kruisstaf in beide handen, de scepter in Maria’s hand ontbreekt 
(hoewel het hand zelf nog aanwezig is), boven het beeld hangt een 
zinnebeeldige duif, de lichtarm en lantaarn zijn aanwezig 
 

 tussen 1950 en 1981: het bovenste gedeelte van de kruisstaf wordt aan Maria 
gegeven 
 

 na 1934: lichtarm en lantaarn verdwijnen, kroontje Jezus verdwijnt, het rechter 
armpje van Jezus breekt af (ligt naast het beeld) 
 

                                                 
15

 SCHEPENS, Piet : "Antwerpse madonna's (binnen de leien)". De Vlijt : Antwerpen, 1981. 251 p., ill. [Verschenen als reeks 
afzonderlijke bijdragen in 'Gazet van Antwerpen' (van 1 mei tot 8 juni 1981) en waar nodig aangevuld. - Foto's: Ovide Maes, Jan 
Prenen, Juul Van Paesschen.]. 
16

 Anoniem : "De lieve-vrouwbeelden van Antwerpen", handschrift, ca. 1868-1886. Provincie Antwerpen, Dienst Cultureel 
Erfgoed, Dossier Onze-Lieve-Vrouwebeelden (zonder referentienummer). 
17

 foto stadsarchief Antwerpen, http://www.eva-eu.org (internet 2 februari 2006) 

http://www.eva-eu.org/
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 restauratie in 2006: overschilderingen worden weggenomen, het armpje van 
Jezus wordt hersteld, scepter en kruisstaf worden hernieuwd, Jezus en Maria 
krijgen nieuwe kroontjes, het beeld wordt gepolychromeerd.
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3. Toestand voor behandeling  

 
De volledige fotodocumentatie bevindt zich op CD-rom in bijlage! 
 
3.1. Uitvoeringstechniek 

 

18 
Het beeldhouwwerk bestaat uit verschillende aan elkaar vastgezette stukken 
lindehout. Zo is het middenstuk van de figuur een massief blok hout. De zijkanten 
werden aan dit middenstuk vastgezet met nagels. Ook de globe is een apart stuk en 
werd aan de figuur vastgemaakt (pen – en gatverbindingen?). De engelenkopjes en 
de wolkjes zijn eveneens afzonderlijke stukken en werden tegen de globe 
vastgenageld. Ook het linkerarmpje van Jezus is een apart stuk dat met een pen – en 
gatverbinding werd vastgemaakt. De afzonderlijke stukken bleven op hun plaats 
tijdens de restauratie. De achterkant van de figuur en van de globe zijn uitgehold met 
een grove guts. Verder werden er op de globe 20 metalen sterretjes genageld. De 
sculpturale afwerking van de barokke lindehouten figuur getuigt van een bijzondere 
virtuositeit en materiaaltechnische kennis. 
 
Ook de duif bestaat vermoedelijk uit lindehout en bestaat uit 3 delen: het lijf en de 
twee vleugels. Ook deze vleugels zijn met pen – en gatverbindingen aan elkaar 
vastgemaakt. 
 
Verder is er nog de kruisstaf die uit hol ijzer bestaat en het kroontje van Maria dat 
eveneens in metaal gemaakt werd.  

 
3.2. Gebruikte houtsoort 

Handelsnamen 
Linden (Ned.); lime (Eng.); tilleul, tilleul d'Amérique, bois blanc (Fr.); Linde (Duits.); 
whitewood, basswood (U.S.A. - Eng.). 
 
Kenmerken 
Kieur: kern: rossig wit tot geelwit, Amerikaans bleekbruin;  
spint: wit tot bleekbruin.  

                                                 
18

 foto teruggevonden op http://www.strecker.be (internet 16 april 2006) 

http://www.strecker.be/
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Groeiringen weinig tot matig duidelijk. Amerikaans vrij duidelijk. 
Nerf: fijn. 
Draadverloop: meestal rechtdradig, soms kruisdraad. 
Tekeningen: geen. 
Geur: niet kenmerkend. 
Glans: gering. 
 
Eigenschappen 
Volumegewicht: Amerikaans 0,44 bij 12 Olo; 
Europees 0,56 bij 12 07o. 
Vers weegt 1 m3 ongeveer 990 kg. 
Mechanische eigenschappen: het hout is zacht, doch vast door de fijne homogene 
bouw. 
Buigsterkte: matig. 
Stijfheid: zwak. 
Schokweerstand: laag. 
Druksterkte: zwak. 
Hardheid: vrij zacht. 
Evenwichtsvochtgehalte bij respectievelijk 90 en 60 % relatieve luchtvochtigheid: 22 
en 12%. 
Vezelverzadigingspunt aan de lucht: 33%.  
 
Krimp: 

van groen tot volkomen 
droog 

- Amerikaans: 

tang. 9,1% 9,3% 

rad. 5,5% 6,6% 

 
Stabiliteit: matig stabiel.  
Duurzaamheid: weinig duurzaam; klasse V. 
Geschiktheid tot drenken - doordringbaar.  
 
Bewerking 
Linden laat zich goed en vrij snel drogen en heeft een weinig neiging tot werken. Het 
laat zich goed bewerken, schroeven en spijkeren. Kruisdradig hout bemoeilijkt soms 
de gladde afwerking. 
 
Toepassingen 
Gietmodellen, tekenborden, muziekinstrumenten, klankborden, beeldhouwwerk, 
potlodenindustrie, snijwerk, draaiwerk, speelgoed, keukengerei en andere 
huishoudartikelen. 
Amerikaans linden is geschikt voor tekenborden, eenvoudige meubelen, snijwerk, 
draaiwerk en als verpakkingsmateriaal voor vruchten en suikerwerken aangezien het 
droge hout geen geur heeft.  
 
Bijzonderheden 
Uitstekend geschikt voor draaiwerk, snij- en beeldhouwwerk. 
 
Bevoorrading 
Niettegenstaande het weinig beschikbaar is, is het voldoende in voorraad voor de 
bovenvermelde toepassingen. Fineerhout wordt geregeld verwerkt voor bepaalde 
doeleinden.19 

 

                                                 
19

 http://www.uitdaging.org/hout/bomen/linde/hout/index.html (internet 16 april 2006) 

http://www.uitdaging.org/hout/bomen/linde/hout/index.html
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3.3. Conservatietoestand 

 
 

  
 
Dit is een foto van het afgehaalde beeld in het atelier. Wat meteen opvalt is de 
bijzonder sterke vervuiling door roet en stof en de slechte staat van de verflagen. Op 
vele plaatsen stoot de verf af, waardoor er tussen de verfschilfers en het beeld grote 
ruimtes ontstaan zijn die zich gevuld hebben met roet en stof. Op de meeste plaatsen 
is het verflagenpakket zeer dik (gemiddeld 0,4 cm dik). Dit wijst op een zeer grote 
frequentie aan overschilderingen (vermoedelijk 30 tot 40 verflagen). Deze verflagen 
zijn echter niet overal aanwezig. Zo zijn er plaatsen waar er maar een heel dun 
verflaagje overschiet, dat bovendien slechts fragmentarisch aanwezig is (bv. het 
hoofd van Jezus, delen van de globe, de riem, de slang). Op vele plaatsen is de 
beschermende functie van de verf dus verloren gegaan en is het hout blootgesteld 
aan directe weersinvloeden. Zelfs zonder microscoop is het overduidelijk dat dit beeld 
sporen van polychromie draagt. Want zelfs de buitenste verflagen hebben een 
polychroom karakter. Zo hebben het gezicht van Maria, het hand van Maria, de 
engelenkopjes en het lijf van Jezus een duidelijke incarnaatskleur, terwijl de globe en 
het bovenkleed van Maria groene en blauwe sporen dragen en de mantel van Maria 
in het bruin geschilderd is. Door de grote frequentie aan overschilderingen en de 
duidelijke aanwezigheid van polychromie, kunnen we dus aannemen dat dit beeld in 
de loop der geschiedenis dikwijls van uiterlijk heeft veranderd. Maar is het beeld altijd 
polychroom geweest? Vermoedelijk niet. Dit bewijst de oude foto die terug te vinden 
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is in het stadsarchief van Antwerpen. Op de foto die genomen is in 1934 zien we 
hetzelfde Mariabeeld, maar in een witte beschildering. Het opfrissen en aanpassen 
van Mariabeelden in de loop der geschiedenis is een vaststaand feit. Maar met welke 
toestand moet er rekening gehouden worden bij de restauratie nu? Moet er getracht 
worden de originele staat te benaderen, moet de 20ste eeuwse foto gebruikt worden 
als referentie, of gaan we hier zuiver conserveren en dus de huidige toestand 
respecteren en bewaren? 
 
3.3.1. Overschilderingen 

Zoals dit meestal  het geval is met de mariagevelbeelden uit Antwerpen, is ook 
dit beeld meermaals overschilderd. Dit resulteerde in een dik verflagenpakket, 
dat ervoor zorgde dat de sculpturale afwerking en de leesbaarheid van het 
beeldhouwwerk nadelig werden beïnvloed. Om restauratie mogelijk te maken 
werden de overschilderingen weggenomen, na een polychromieonderzoek 
waarvan de resultaten te lezen zijn in ‘4.1 Onderzoek naar de verflagen en 
polychromie’. 

 

 
 

Op verschillende plaatsen is dit verflagenpakket door de werking van de drager 
(beurtelings uitzetten en krimpen van hout door schommelingen in temperatuur 
en relatieve vochtigheid) verdwenen. Globaal gezien zou men kunnen zeggen 
dat de linkerzijde de kant is waar de verf op sommige plaatsen is verdwenen. 
Dit zou kunnen omdat dat dit de zonnekant is en omdat door de inwerking van 
direct zonlicht het hout en de verflagen zijn opgewarmd, waardoor er uitzetting 
en afstoting zijn opgetreden. Het gevolg van dit afstoten is dat het hout op 
diverse plaatsen direct blootgesteld werd aan de omgeving waardoor er 
verwering is kunnen optreden. Plaatsen waar de verf volledig ontbreekt zijn: de 
linkerzijde en het middelste gedeelte van de riem, de slangenkop, het 
rechterarmpje van Jezus, het linker bovenbeen van Jezus, de linker bovenkant 
van Jezus’ haar. 
 

 
 
Op andere plaatsen vertonen de verflagen dan weer een sterk netwerk van 
craquelures. De linkerzijkant van Maria’s kleed bijvoorbeeld bestaat uit een 
loskomende  verfkorst. Onder de verfschilfers is het hout al direct zichtbaar. 
Tussen de loskomende verfschilfers en het hout bevindt zich een ophoping van 
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roet en stof. 
 
 
De in het verleden aangebrachte verflagen hebben een positieve en negatieve 
werking. Ze beschermden in het verleden 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. In feite vormen ze 
een getuige van de beeldenwitter die om de 3 tot 4 jaar eens langskwam en het 
beeld een nieuwe couche gaf. In dit geval hebben de verflagen op sommige 
plaatsen (daar waar ze verdwenen zijn, daar waar craquelures ontstonden) hun 
beschermende functie verloren. Hier is het hout direct blootgesteld aan de 
omgeving en aan weersinvloeden. 
 

3.3.2. Verdwenen fragmenten, lacunes in het beeldmateriaal 
Zoals dit reeds uitgebreid beschreven staat in ‘2.6 Vroegere Ingrepen’ is er in de 
loop der geschiedenis veel veranderd aan dit beeld. Rond 1901 werd de 
linkerzijde van de plooienval van Maria verticaal afgesneden, om het beeld in de 
nis te passen. Het kroontje dat Jezus draagt is na 1934 om een tot nu toe 
onbekende reden verdwenen. De metalen pin die zorgde voor de bevestiging 
van deze kroon verdween eveneens. Ook de scepter die Maria droeg verdween 
voor 1934. Het rechterarmpje van Jezus brak af na 1934. Het lag naast het 
beeld, samen met een stuk gips waarmee het vastgelijmd werd tegen de drager.  

 

   
 

3.3.3. Verwering van het hout 
Door het verdwijnen van verflagen werd het hout op sommige plaatsen 
blootgesteld aan directe omgevingsfactoren zoals zonlicht en regenwater. 
Hierdoor is het hout gaan verweren waardoor er enerzijds een grijze verkleuring 
is opgetreden en zich anderzijds een netwerk van fijne barstjes manifesteerde. 
Deze plaatsen zijn: de slangenkop, de band op de globe, het haar van Jezus. 
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4. Uitgevoerde onderzoeken  

 
De fotodocumentatie van het polychromieonderzoek bevindt zich eveneens in bijlage op 
CD-rom. 
 
4.1. Onderzoek 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 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 11 verfstaaltjes op verschillende 
plaatsen genomen. Algemeen zou men kunnen stellen dat het beeld gemiddeld 45 
keer werd overschilderd, meestal geheel in het wit, met uitzondering van de globe, 
de maansikkel en de riem, die gepolychromeerd werden. In een volgend overzicht 
worden deze afzonderlijk getoond en kort besproken. 
 

4.1.1 Kleed Maria 

     
Aan de rechterkant van deze coupe (de bovenkant) zijn er sporen van blauwe polychromie. 
Dit 20ste eeuwse polychromie, die na 1934 werd aangebracht. Voor de rest bestaat dit 
verfstaaltje uitsluitend uit een opstapeling van witte en beige verflagen, welke vermoedelijk 
om de 3 tot 4 jaar werden aangebracht door de beeldenwitter. In totaal zijn er gemiddeld 42 
verflagen te tellen op deze coupe. 
 
4.1.2 Engeltje 

     
De bovenkant van deze coupe wordt begrensd door een zeer donkere verflaag, die 
waarschijnlijk deel uitmaakt van de polychromie, aangebracht na 1934. Onder deze verflaag 
zijn er meestal witte verflagen waar te nemen, waartussen zich enkele donkere lagen 
bevinden. Waarschijnlijk is dit loodwit dat na verloop van tijd verdonkerde. 
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4.1.3 Globe 

     
Deze coupe vertoont duidelijk sporen van polychromie. Verschillende tinten van blauw, 
gaande van diep blauw tot zeer licht, bijna azuurblauw, groen en wit zijn aanwezig. De meest 
donkere overschilderingen bevinden zich diep in het verfstaaltje. 
 
4.1.4 Haar Jezus 

     
Op deze coupe is de grote hoeveelheid aan overschilderingen zichtbaar. Gemiddeld werden 
er 45 verflagen geteld. Vrijwel alle, zoniet alle verflagen zijn wit of van een zeer lichte 
monochrome aard. De (ongeveer) 33ste laag is zeer donker. Dit zou kunnen wijzen op de 
verkleuring van loodwit, dat zwart geworden is.  
 
4.1.5 Huid Jezus 

     
Bij dit verfstaaltje is de linkerkant de buitenzijde. De gemiddeld 45 overschilderingen bestaan 
uit witte of zeer licht monochrome verflagen. Weer kan de aanwezigheid aangetoond worden 
van een zeer donkere laag (vermoedelijk een verkleurde loodwitlaag). 
 
4.1.6 Lendendoek 

   
Dit verfstaaltje bestaat uitsluitend uit een opstapeling van witte en beige verflagen, welke 
vermoedelijk om de 3 tot 4 jaar werden aangebracht door de beeldenwitter. In totaal zijn er 
gemiddeld 42 verflagen te tellen op deze coupe. Een donkere verflaag is zoals bij de huid en 
het haar van Jezus ook hier aanwezig. 
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4.1.7 Maansikkel 

     
Op dit verfstaaltje werden voornamelijk gele verflagen aangetroffen. De in vergelijking met de 
rest van het beeld, kleinere hoeveelheid aan verflagen, wijst waarschijnlijk op het verlies van 
verf, of op het niet overschilderen van bestaande polychromie. 
 
4.1.8 Riem 

     
Op dit verfstaaltje werden voornamelijk gele verflagen aangetroffen, met uitzondering van 
één blauwe verflaag naar het einde toe. De in vergelijking met de rest van het beeld, kleinere 
hoeveelheid aan verflagen, wijst waarschijnlijk op het verlies van verf, of op het niet 
overschilderen van bestaande polychromie. 
 
4.1.9 Slangenbek 

     
De verfrestant die zich in de slangenbek bevond is polychroom van aard. De binnenste 
verflagen zijn diep rood, ter wijl er naar buiten toe ook gele en groen verf voorkomt.  
 
4.1.10 Slangenlijf 

     
De meeste verflagen die zich op het slangenlijf bevonden zijn polychroom en donkergroen 
van aard. Groen is echter niet de enige kleur die voorkomt, want tussen al dat groen is ook 
een donkerrode verflaag zichtbaar. Naar het einde toe komen eveneens witte, gele en zelfs 
een licht blauwe verflaag voor. 
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1.1.11 Wolkjes 

     
In overeenstemming met de engeltjes en de figuur op zich kan men op dit verfstaaltje enkel 
witte of zeer lichte monochrome verflagen aantreffen.  
 
1.1.12 Conclusies 
De conclusie die uit dit polychromieonderzoek kan getrokken worden is dat het beeld 
gemiddeld 45 keer overschilderd werd. Deze overschilderingen zijn op de figuur zelf (Maria 
en Jezus), op de wolkjes en op de engeltjes van witte of van zeer lichte monochrome aard 
(met uitzondering van polychromie die aangebracht werd na 1934). Bij de verfverwijdering is 
duidelijk geworden dat de meeste overschilderingen bestonden uit loodwitverf (aan de hand 
van materiaalkenmerken, zoals gewicht, kleur, geur…) Op de overige onderdelen is er 
duidelijk polychromie terug te vinden. Zo is de slang meestal donkergroen geweest, behalve 
zijn bek dan waarin diep rode polychromie teruggevonden werd. Aangezien alle verflagen 
van het appeltje verdwenen waren, kon niet vastgesteld worden welke polychromie deze 
verboden vrucht gedragen heeft. De globe is meestal blauw geweest. Vele overschilderingen 
heeft deze wereldbol gekend, maar de meest oude verflagen zijn donkerblauw. Op de 
maansikkel en de riem werden voornamelijk gele verfsporen teruggevonden. 
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5. Voorgestelde behandeling  

 
5.1. Doel  

Bij de behandeling van dit beeld was het nodig om met verschillende partijen en 
belangen rekening te houden. Als restaurateur heb je altijd een eigen mening over 
de behandeling van een bepaald beeld. Toch is het vaak nodig om de behandeling 
af te stemmen op de opdrachtgevers om tot een bepaalde consensus te komen. Het 
basisdoel van bijna iedere restauratie is de esthetische kwaliteiten van een 
kunstwerk te optimaliseren, opdat het kunstwerk weer op een waardige manier in 
zijn omgeving zal functioneren. Bij deze Maria, die wat verdoken in de winkelstraat 
staat opgesteld en aan het oog van menig voorbijganger ontsnapt, vormt de 
verbetering van de esthetische kwaliteiten van het kunstwerk een belangrijke 
doelstelling van de behandeling. Dit zal voornamelijk gebeuren door de verwijdering 
van de opstapeling van gemiddeld 45 verflagen en het opnieuw polychromeren van 
de drager. De subsidiegever voor de restauratie van dit beeld (Provincie Antwerpen) 
had als kritiek op deze beslissing dat dit een verregaande ingreep is. Dit is inderdaad 
zo, maar het verflagenpakket dat aanwezig was op het beeld, had zijn 
beschermende functie verloren, gezien op diverse plaatsen diepe craquelures en 
lacunes in de verflagen voorkwamen, waardoor de oorspronkelijke drager bloot 
kwam te liggen. Bovendien ging door deze dikke verfmantel ieder detail verloren. In 
plaats daarvan werd een polychromieonderzoek gedaan. De bescherming van het 
beeld zal verzekerd worden door een kwaliteitsvolle olieverf, die het volledige 
oppervlak bedekt. De beschildering van het beeld heeft dus niet alleen een 
esthetische waarde, maar eveneens een conserverende eigenschap: een optimale 
bescherming van het beeld tegen omgevingsfactoren, dat een tweede luik van de 
algemene doelstelling van de behandeling uitmaakt. De Provincie Antwerpen 
opperde eveneens voor een bescherming van het beeld tegen vogeluitwerpselen 
(metalen pinnetjes) omdat het de sculptuur - indien onbeschermd - na afzienbare tijd 
dezelfde aftakeling zal vertonen. Dit klopt niet volledig, want op het beeld werden 
geen sporen van vogeluitwerpselen teruggevonden en de aanwezige schade en 
degradatieverschijnselen waren van een andere aard. Tenslotte werd er 
gesuggereerd om de metalen kruisstaf te behouden en eventueel te vervolledigen. 
Het resterende gedeelte van deze kruisstaf bevond zich echter in een verregaande 
staat van ontbinding, waardoor aanvulling bijna onmogelijk geworden was en 
terugplaatsing onverantwoord. Een museale conservering kan hier misschien de 
oplossing bieden.  
 

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 12-12-04: 
- afname van het beeld en transport naar het atelier 
- polychromieonderzoek 
- verwijdering van overschilderingen 
- indien nodig curatieve houtbehandeling 
- indien nodig consolidatie 
- verlijming en plastisch herstel van het rechteronderarmpje van Jezus 
- eventuele remake van de kruisstaf en de scepter 
- beschildering 
- terugplaatsing 
-dossier 
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5.4. Meerdere voorstellen: methoden en producten 
De verwijdering van overschilderingen kan op verschillende manieren gebeuren. Het 
zou praktisch gezien onmogelijk zijn om binnen het vooraf bepaalde tijdsbestek het 
beeld met scalpel van verflagen te ontdoen. Anderzijds is ook zo dat het verwijderen 
van een dik verflagenpakket met een scalpel een riskante onderneming is, zeker 
wanneer de drager uit hout bestaat. Het is zo dat een verflagenpakket (dat in dit 
geval grotendeels uit loodwit bestaat) veel harder is dan het beeld zelf, waardoor 
onvermijdelijk schade zou ontstaan, indien de verf - zonder dat ze weekgemaakt 
werd - zou worden weggenomen. Het weekmaken van de verf zou met 
decapeermiddel kunnen gebeuren. Het nadeel van dit product is echter dat het 
schadelijke stoffen bevat die in de drager kunnen dringen en daar lange tijd kunnen 
nawerken. Bovendien moet een behandeling met decapant steeds worden 
nagespoeld met water, hetgeen niet aan te raden is op een houten drager.  Daarom 
werd er voor een behandeling met verfstripper gekozen. Dit elektrisch apparaat 
stuwt warme lucht uit, waardoor de verflagen week worden en zo makkelijker kunnen 
worden afgenomen. 
 
Het plastisch herstel van het armpje kon in principe in verschillende materialen 
gebeuren. Men zou kunnen opteren voor de integratie van een nieuw stuk hout 
tussen voorarm en bovenarm. Toch leek dit niet de beste oplossing, gezien de 
breukvlakken van zowel boven-als onderarm zeer oneffen en ruw waren. De 
integratie van een nieuw stuk hout zou dan sowieso gepaard moeten gaan met het 
effen maken van deze breukvlakken hetgeen materiële schade met zich meebrengt. 
Bovendien wordt van deze verlijming een bepaalde sterkte verwacht, omdat de 
kruisstaf wordt vastgehouden in beide handen. Vandaar dat de keuze gevallen is op 
een materiaal dat zowel voldoende adhesiekrachten heeft, sterk genoeg is en 
bovendien een zeer goed middel is voor plastische herstellingen. Er werd gebruik 
gemaakt van een roestvrijstalen dook die de verbinding maakt tussen voorarm en 
bovenarm en van polyesterplamuur van Wilsor, als verlijmingsmiddel en als middel 
voor plastisch herstel.  
 
 

 
 
Omwille van de vergevorderde staat van degradatie was het helaas niet mogelijk de 
oude kruisstaf te recupereren en aan te vullen. Dit restant (ongeveer 15 % van de 
oorspronkelijke vorm) werd vervaardigd uit hol ijzer en was nagenoeg volledig 
gecorrodeerd. Op verschillende plaatsen kwamen er holtes voor. De nieuwe 
kruisstaf werd vervaardigd in aluminium, gezien dit materiaal zowel licht als stevig is 
en voorts weinig problemen stelt ivm conservering.  
 
Omwille zowel iconografische, esthetische alsook redenen die te maken hebben met 
het restauratieconcept, werd er besloten om ook de scepter van Maria te laten 
bijmaken. Een extra stimulans om dat te doen is dat dit attribuut ieder moment kan 
worden weggenomen. De scepter werd door een specialist gedraaid in beukenhout, 
naar een ontwerp van mijzelf. In dit ontwerp werd eenvoud en sierlijkheid 
nagestreefd. 
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6. Behandeling  
 

6.1. De afname, transport naar het atelier (29-01-06) 
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.  
Gezien het beeld langs de achterzijde over een haak bevestigd werd, kon het 
makkelijk worden afgenomen. Het werd in singels gehangen ene vastgemaakt aan 
de kettingtakel en vervolgens tot op de begane grond neergelaten.  
 

6.2. Verfverwijdering 
De verfverwijdering gebeurde na het strategrafisch onderzoek (zie 4.1) en een 
eerste droge reiniging van het beeld. Er werd gebruik gemaakt van een verfstripper, 
waarmee de verflagen week gemaakt werden. De verf kwam vrij makkelijk los en 
werd als droge substantie gerecycleerd. De verflagen werden verwijderd tot op de 
minst recente verflaag. Deze verflaag wed met fijn schuurpapier (P500) 
opgeschuurd, om oneffenheden weg te werken en om de ondergrond voor te 
bereiden op beschildering.  
 

6.3. Behandeling tegen insecten 
Gezien er in het onderste gedeelte van het beeldhouwwerk boorgaatjes van insecten 
te zien waren (waarschijnlijk van de Annobium Punctatum of de Xestobium 
Rufovillosum), werd het hout curatief behandeld met een verdelgingsmiddel. Hiertoe 
werd HGX tegen houtworm gebruikt. HGX tegen houtworm verdelgt houtworm en 
andere houtaantastende insekten zoals bijvoorbeeld huisboktor en spinthoutkever. 
Daarnaast voorkomt het tevens gedurende een lange periode heraantasting door 
deze insekten. Verwijder vooraf stof, vuil en boormeel. Verwijder tevens door middel 
van schuren of een verfabeitmiddel eventueel aanwezige beits, verf of waslagen. 
Bespuit het hout of breng het produkt aan met een kwastje. Laat het behandelde 
hout vervolgens 48 uur drogen. Daarna kan iedere gewenste afwerking 
plaatsvinden. In dit geval werd het materiaal geïnjecteerd met een  
 
 

6.4. Plastisch herstel verlijmingen en andere aanvullingen 
 Het rechterarmpje van Jezus was afgebroken en lag naast het beeld. Een oude 
herstelling in gips bevond zich eveneens naast het beeld. Deze herstelling vormde 
het ontbrekende stuk tussen voorarm en bovenarm. Het rechterarmpje werd 
verlijmd, gebruik makende van een roestvrijstalen dook en polyesterplamuur van 
wilsor. Ook de herstelling werd met dezelfde polyesterplamuur uitgevoerd. Om de 
juiste positie van de hand te bepalen, werd eerst de kruisstaf vervaardigd in 
aluminium. Deze vormt de verbinding tussen het linkerhand en de slangenkop. De 
positie van het rechterhand wordt door deze twee punten bepaald. 
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6.5. Andere aanvullingen: kruisstaf, scepter en kroontjes 
Zoals eerder vermeld werd de kruisstaf in aluminium vervaardigd. Dit gebeurde door 
een bedrijf, gespecialiseerd in lasconstructies. De afmetingen (dikte, lengte van de 
kruisbalken) van deze kruisstaf werden afgeleid van het de afmetingen van het 
restant. Voorts werd er op het gelaste aluminium een goudkleurige patine 
aangebracht, die werd beschermd met Transparentlack van Lascaux. 
 
De scepter werd door Chris Nuyens in beukenhout gedraaid, naar mijn ontwerp. Ook 
op de scepter werd een goudkleurige patine aangebracht, die werd afgewerkt met 
Transparentlack van Lascaux.  
 
Voor zowel Jezus als Maria werden er nieuwe kroontjes voorzien. Deze exemplaren 
werden mij bezorgd door de Voor Kruis en Beeld vzw. De kroontjes zijn afkomstig 
van de Sint-Andries parochie. Ze werden verder aangepast en behandeld door 
Chromage Mossu BVBA.  
 
De reden om al deze attributen te vervolledigen en aan te vullen zijn zowel van 
esthetische als van iconografische aard, maar ook omwille van het feit dat ze op 
gelijk welk moment probleemloos kunnen verwijderd worden en omdat ze op zich 
geen bedreiging vormen voor de conservering en de stabiliteit van het monument.  
 

6.6. Beschildering 
In overleg met de vereniging Voor Kruis en Beeld vzw en rekening houdend met de 
resultaten van het polychromieonderzoek, werd er een beslissing genomen ivm de 
kleurafwerking van het beeld. Gezien de meeste afwerkingslagen op de figuur zelf 
van monochrome aard waren en meestal uit loodwit bestonden, werd er 
overeengekomen de figuur de kleur van loodwit te geven. Op de slang werd groene 
polychromie teruggevonden, dus deze kreeg een groene afwerking. De globe werd 
met vele blauwe schilderlagen overdekt. Ook hier werd dus voor een polychrome 
afwerking gekozen. De maansikkel en de sterretjes kregen een goudkleurige 
polychromie. 
 
De exacte kleursamenstelling van de verf werd gebaseerd op de resultaten van het 
polychromieonderzoek. De verfsoort is een olieverf (alkyd). De merknaam is Corona. 
De verf werd op kleur gebracht door de Gouden Pluim (vrijdagsmarkt Gent).  

 

 
 



 23 

 

 

 

6.7. De terugplaatsing (30-04-06) 
Om het beeld terug te plaatsen werd gebruik gemaakt van een rolstelling en een 
kettingtakel. Het in singels gehangen beeld werd door de valluikjes heen naar boven 
gehesen, waarbij een iemand het beeld door de valluikjes heen begeleidde en een 
ander iemand takelde. Er werd gebruik gemaakt van de originele 
bevestigingsmethode (haak-oog) om het beeld terug te plaatsen.  
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7. Besluit  

7.1. Evaluatie van de behandeling 
Door afname konden zowel voor als achterzijde bestudeerd 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. Ook het plastisch herstel (armpje, kruisstaf, scepter, 
kroontjes) heeft bijgedragen tot een vervollediging van het beeldmateriaal. De 
kruisstaf, kroontjes en scepter zijn op ieder moment verwijderbaar. 
 
De curatieve houtbehandeling heeft ervoor gezorgd dat eventueel aanwezige 
biologische organismen gedood werden en heeft bovendien een preventieve 
nawerking.   
 
Door beschildering krijgt het beeld een definitieve en uniforme uitstraling, die de 
oorspronkelijke toestand benadert. Bovendien beschermt deze verflaag het beeld 
tegen weersinvloeden.  
 
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  
Om een goede conservatie te garanderen is het aangewezen om regelmatig het 
beeld te inspecteren op eventuele schademechanismen. In principe is dat de taak en 
de verantwoordelijkheid van de eigenaar, die af en toe eens zou moeten nakijken of 
de verflagen nog een goede hechting vertonen, of er elementen zijn die corroderen 
(kroontjes, kruisstaf…), of er elementen zijn die loskomen, of er zich barsten 
manifesteren, als er zich een verregaande vorm van vervuiling voordoet. Het is de 
taak en de verantwoordelijkheid van de eigenaar om bij dit soort van mankementen 
te alarmeren en contact op te nemen met Voor Kruis en Beeld vzw. Als restaurateur 
heb je altijd een band met het beeld dat je restaureerde en voel je je mee 
verantwoordelijk voor de verdere instandhouding van het kunstwerk. Wanneer ik mij 
in Antwerpen bevindt, maak ik altijd van de gelegenheid gebruik om langs de door 
mij gerestaureerde beelden te wandelen om na te gaan of ze er nog goed uitzien.  
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Fotomateriaal 
Het fotomateriaal werd op cd-rom gezet en is bijgevoegd bij het dossier.  
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