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Info en colofon
Vrienden van de Antwerpse Madonna’s ondersteunen Voor Kruis en Beeld vzw (Kardinaal Mercierlei 7, 
2600 Antwerpen), bij de projectrestauraties van Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwe- en ander heiligenbeelden 
en hun bijwerk. Een financiële ondersteuning is welkom op onze projectrekening: BE10 0000 0000 0404 
van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel en de mededeling: “L J1870 - Voor 
Kruis en Beeld, Antwerpen” — (Ter info, BIC-code: BP0TBEB1)
•	 Drie soorten ondersteuningen: 40 euro, 125 euro en 250 euro verhogen onze mogelijkheden tot verfraaiing 

en het behoud van de beelden, waarvoor dank. Financiële aftrekbaarheid wordt u toegekend vanaf 40 euro.
•	 Legaten voor de werking van de vereniging zijn steeds welkom; raadpleeg uw notaris.

Website: www.verbeelding.be — E-mail: info@verbeelding.be
Afgiftekantoor Antwerpen — v.u.: R. Vanoystaeyen, Vremdesesteenweg 92, 2530 Boechout
Fotoverantwoording: alle foto’s © Wim Strecker (WS), tenzij anders vermeld. – Lay-out: Wim Strecker
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Vrienden van de Antwerpse Madonna’s
Wij danken de leden van onze vriendenkring voor hun trouw door een jaarlijkse financiële 
ondersteuning.  
Enkel door deze voortdurende medewerking kan onze vereniging blijven verder werken aan 
het uitzonderlijk religieus cultureel-historisch erfgoed.
Wij houden eraan u onze nieuwe voorzitter voor te stellen. De heer Jean-Marie De Meulder, 
ere-notaris, heeft deze taak aanvaard. De heer Etienne van Caster werd gevraagd om ons als 
ere-voorzitter verder met zijn ervaring van dienst te zijn.

Madonnaboek
‘Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad’, Ant-
werpen, 2010. – 272 pagina’s, 16 × 24 cm, ca. 600 foto’s. Uitslaande 
plattegrond. – ISBN 9789085865353 – Verkoopprijs 19,50 euro.
Verkrijgbaar op volgende verkooppunten: Kathedraalshop (Lijnwaadmarkt), 
Stadswinkel (Grote Markt), Shop Rubenshuis (Wapper), MAS-Shop (Hanze-
stedenplaats), De 3 Leliën (Leopoldstraat 59) en Erfgoedhuis Den Wolsack 
(Oude Beurs 27).
Bestelbaar via het secretariaat van Voor Kruis en Beeld (03 455 58 44 – secre-
tariaat@verbeelding.be), in de boekhandel of rechtstreeks bij uitgeverij BAI 
(03 320 95 95 – info@blonde.be).

en heiligenbeelden  
in de Antwerpse 
binnenstad

http://www.verbeelding.be
mailto:iha@yucom.be
mailto:iha@yucom.be
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Voorwoord

Madonna’s verdwijnen… verschijnen… 

Maendag, 5 Mey 1814. S’avonds was de gansche stad verligt, pektonnen gebrand, 
vuerwerken afgestoken, jae de vreugden duerde

In 1789 hakt de Franse revolutie als een guillotine in op het Ancien régime; de zelfverklaarde 
Keizer Napoleon maakt het af. Een keerpunt, een breekpunt zonder weerga. Daarna is Europa 
nooit meer hetzelfde. Het feodale systeem is gebroken, de kerkelijke macht lijkt verloren. 
Toch wordt die ‘Nieuwe Tijd’ niet zo maar omarmd. Macht valt te breken, geloof echter 
niet. In 1814, na een jarenlange verbanning van Mariabeelden uit het straatbeeld van 
Antwerpen vieren de Antwerpse Sinjoren in hun wijken en kwartieren hun geloof opnieuw 
in het openbaar: de Franse bezetter verdwijnt… Madonna verschijnt. De beelden heersen 
over de stad, Maria beschermt straat en woonst. 
Macht, tijden, geloof en engagement veranderen, versterken, keren, verdwijnen of ver-
schijnen in vernieuwde vormen. De monumentale beelden in het openbaar zijn even sterk 
of even zwak als de kracht van hun inspiratie, als de steun vanuit de nabije of bredere 
gemeenschap. Ze houden letterlijk stand door hun fysieke en visuele verankering in het 
straatbeeld of door de levende emotionele en culturele band met de plek. Een Madonna 
uit een meesterhand verwerft respect en bewondering. In Antwerpen bundelen deze vele 
factoren zich doorheen de eeuwen positief op de balans. Na 200 jaar is Maria in het open-
baar nog steeds geliefd en gekranst.

Frank Herman
Museumconsulent
Dienst Erfgoed — Provincie Antwerpen
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1814-2014, de ‘herstelde’ beelden
Wim Strecker

In 2014 zal het 200 jaar geleden zijn dat 
Antwerpenaren, na een periode van Franse 
overheersing en een anti- of moeizaam reli-
gieus klimaat, de Madonna’s en andere heili-
genbeelden op straat ‘herstelden’.

Jan Baptist Van der Straelen, de Antwerpse 
chroniqueur die het Ancien Régime diep in het 
hart droeg, maakt er melding van. Naast de 
bewaard gebleven ‘memorieboeken’ of ‘reke-
ningboeken’ van de geburengenootschappen, 
is het de oudste geschreven bron. 
De dag zelf van het vertrek van de Fransen 
begon de herplaating.

[donderdag 5 mei 1814] — “Savonds was die 
gandsche stad verligt, pektonnen gebrand, 
vuerwerken afgestoken, jae de vreugden 
duerden den ganschen nagt. De gebuertens 
van de facons pleijn, osse merkt, kleijn 
merkt, hadden seffens de beelden vande 
H. Moeder Godts, patroonersse deser stad, 
opde pompen aldaer geplaetst, hetwelk de 
vreugde besonderlijk opdie plaetsen groot-
elijks vermeerderde; het L. V. beeld boven S. 
Nicolaas Capel inde korte nieuwstraet was 
insgelijks boven de deur derzelve herplaetst; 
men hoopt datdese beginsels door meer 
andere gebuertens zal gevolgt worden, en 
dat men dus de teekens vanonze H. Religie 
door de franschen verwijdert en vernietigt 
zal zien herstellen.”
(...).
“Den 7. [mei 1814] sagmen wedrom L. V. 
Beelden op verscheijde hoeken der straeten 
herstellen, hetwelk alsnu dagelijks op de 
hoeken der straeten en pompen geconti-
nueert word.”
(...).
[12 juni 1814] “Dagelijks wordt er nog voord 

gegaen met het herstellen van beelden zoo 
der H. Moeder gods als van andere Heijli-
gen, opde hoeken der straeten pompen en 
elders, hetwelk door den iever der geburen 
bekostigt word, en waerover alsdan aldaer 
geviert en groote vreugden bedreven wor-
den; men hoopt dat alle degene door de 
fransche boosheijd verwijdert zijn, wedrom 
opde gewoonlijke plaetsen zullen herstelt 
worden.” 1

Uit de weinige genootschapsboeken die mo-
menteel in enkele Antwerpse kerken bewaard 
worden, valt voor de reconstructie van het 
herplaatsingsverhaal weinig op te maken. We 
weten wel dat het beeld werd heropgesteld 
maar meer ook niet. Wat ontbreekt zijn de 
rekeningen waarin specificaties en persoons-
namen voorkomen. Gelukkig is in de litera-
tuur hierover nog wel een spoor te vinden. Zo 
vermeldt pastoor Visschers in zijn studie over 
beeldhouwer Walter Pompe dat diens zoon 
Pauwel-Maarten bij de ‘herstelling’ actief was, 
en relevant in de korte nota hieromtrent is dat 
het werkelijk om een ‘reparatie’ ging. Want 
de algemene term ‘herstelling’ is in de oude 
teksten op veel manieren te interpreteren: 
reparatie, heropstelling, herplaatsing, terug 
in ere herstellen.

« Welnu, in 1814 brak de blyde dag aen dat 
de Kruis- en O.-L.-Vrouwebeelden op hunne 
vorige plaetsen zouden hersteld worden 
(1). Edoch onder dezen waren er zeer velen 
beschadigd en gebroken, en eischten dus 
eene volle herstelling. Dit werd voor Pauw 

1 J.F. en J.B. Van der Straelen, ‘De Kronijk van Antwer-
pen, 1770-1817’, 8 (1803-1817), Antwerpen, 1936, p. 
181, 184. (Een transcriptie van SAA, Pk 128, hier met 
minieme correcties naar het origineel.)
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Pompe, die onder het geleide zyns vaders 
werkte, eene gunstige gelegenbeid om 
zynen kunstiever uit te oefenen. Ook blykt 
het uit rekeningen dat hy er menigvuldige 
hersteld heeft.
(1) Het eerste O.-L.-Vrouwebeeld dat op zyne 
vorige plaets hersteld werd, was ditgene 
op de Ossenmerkt, byna voor de wooning 
van M. Van Hool, beeldhouwer. Er had te 
dezer gelegenheid eene  groote feestviering 
plaets. » 2

Ook in de twee bekende publicaties uit 1814, 
ze handelen over de feestviering bij het 
herplaatsen van de Madonna van de Vrijdag-

2 P. Visschers, ‘Walther Pompe en zijne twee zonen 
Pauwel en Engelbert, beeldhouwers der 18e eeuw’, 
Antwerpen, 1858, p. 25.

markt (hoek Leeuwenstraat) 3 en deze van de 
Eiermarkt (hoek Sudermanstraat), 4 wordt met 
geen woord gerept over voorstelling, maker of 
herkomst van het beeld. Al de sprokkels samen 
leveren een algemene sfeer, preciseringen en 
details ontbreken. Zo is ook de locatie van 
sommige vermelde herplaatsingen onzeker. 
Een uitpluizen van de ‘madonnaboeken’ van 
Augustin Thyssen 5 hielp om onderstaand lijstje 
op te stellen. Het is een reconstructie van de in 
1814 (of kort erna) heropgestelde beeldhouw-
werken, onzekere of onduidelijke vermeldingen 
werden weggelaten.

3 Zie p. 21.
4 Zie p. 13.
5 Zie vnl. de tweede editie: A. Thyssen, ‘Antwerpen 

vermaard door den eeredienst van Maria. Geschied-
kundige Aanmerkingen over de 500 Mariabeelden in 
de straten der stad’, Antwerpen, 1922.

Lijst van de in 1814, of kort erna, ‘herstelde’ beeldhouwwerken
Nog aanwezig, maar al dan niet van locatie veranderd of later vervangen.

Onze-Lieve-Vrouw en O.-L.-Vrouw met Kind
 Coppenolstraat, Wolstraat 23
 Eiermarkt 29, Sudermanstraat
 Groenplaats 28-29, Sint-Pieterstraat
 Grote Markt 15, Wisselstraat
 Grote Markt 60, Torfbrug
 Jeruzalemstraat, Lange Koepoortstraat 55
 Keizerstraat 21-23 (Keizerskapel)
 Lange Doornikstraat 27
 Kleine Markt
 Kloosterstraat 155, Willem Lepelstraat
 Korte Riddersstraat, Steenhouwersvest 22
 Lange Klarenstraat, Meir 39
 Leeuwenstraat, Vrijdagmarkt 8
 Markgravestraat 17

 Ossenmarkt (op plein)
 Oude Beurs 48, Schoenmakersstraat
 Oude Koornmarkt 32, Pelgrimstraat
 Paradijsstraat, Pieter van Hobokenstraat 26
 Pieter van Hobokenstraat, Prinsesstraat 1
 Sleutelstraat 33
 Sint-Jacobsmarkt 38 (van de Zwanengang)

Calvariegroep — Schrijnwerkersstraat 22 
(Wilde Zee)
Calvariegroep — Korte Nieuwstraat 42
Piëta — Rijkenhoek 2-4, Scheldeken
H. Antonius abt — Sint-Antoniusstraat 70
H. Begga — Rodestraat 39 (Begijnhofpoort)
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Verdwenen beelden die in 1814 aan gevels werden herplaatst
(al dan niet later vervangen)

Onze-Lieve-Vrouw en O.-L.-Vrouw met Kind
 Bogaardestraat, Happaertstraat [Thyssen (1922): 221-222]
 Kleine Kauwenberg, Lange Winkelstraat 1 [Thyssen (1922): 244]
 Koningin Astridplein 1 (Carnotstraat) [Thyssen (1922): 312-314]
 Drukkerijstraat, Steenhouwersvest [Genootschapsboek, archief Sint-Andrieskerk]
 Kauwenstraatje, Kleine Kauwenberg [Thyssen (1922): 248]
 Keizerstraat 53, Koningstraat [Thyssen (1922): 196-197]
 Lange Doornikstraat 22 [Thyssen (1922): 135]
 Lange Nieuwstraat 3 (Sint-Nicolaaskapel, portaal) [Thyssen (1922): 270]
 Lange Schipperskapelstraat [Hs 1491, f° 5v, 5bis r, 15v]
 Oude Beurs, Wisselstraat [Thyssen (1922): 171 (Oude Beurs en Spanjepandsteeg)]
 Pandstraat (Lange en Korte) [Thyssen (1922): 58, 123]
 Schippersstraat [Thyssen (1922): 58, 237]
 Zand (Klein Bierhoofd; Kleine Bierpoort - stadskant) [Thyssen (1922): 126, 130-131]

H. Johannes de Doper — Eiermarkt (vml. H. Johannes de Doperkerk  van het Beggaardenklooster)
H. Johannes Nepomucenus — Pottenbrug, Minderbroedersrui

Elders bewaard
Calvariegroep, Falconplein - Christus aan het kruis in 1900 in de Sint-Pauluskerk geplaatst, 
naast het hoogzaal. [Zie o.m.: Floris Prims, “Het kruisbeeld op het Falconplein”, ‘Antwerpiensia’ 
19 (1948), Antwerpen, 1949, p. 37-42].

1814-2014, de ‘herstelde’ beelden
Wim Strecker

De verdwenen Madonna van de Veemarkt toegeschre-
ven Willem Kerricx (1652-1719). Ze werd verwijderd van 
het plein in 1882 en later in het ‘hofje’ van Het Steen 
heropgesteld. In de jaren 1950 is ze weggenomen en 
geruisloos verdwenen. — Links, prentbriefkaart (verz. 
Sint-Pauluskerk); onder foto ca. 1900 (verz. Wim 
Strecker), rechts een detail ervan. - Zie p. 8.
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In 1814 waren het de gebuurten die ‘hun’ 
Madonna herplaatsten en zorg droegen voor 
het behoud ervan. Na de Eerste Wereldoorlog 
bleef van deze locale organisatie niet veel over 
en werd door Augustin Thyssen, Piet Welters e.a. 
naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk resul-
teerde dat in 1934 in de oprichting van ‘Voor 
Kruis en Beeld’, een niet kerkelijk gebonden vzw, 
draaiende gehouden door vrijwilligers. Dat er 
continu werk aan de winkel was, en is, wordt op 
de volgende pagina’s met enkele voorbeelden 
geschetst.

De teneur is als volgt: beelden kunnen volledig 
verdwijnen door iconoclasme in een moedwil-
lig gerichte actie zoals in 1566 (Beeldenstorm) 
en 1797 (Franse periode), maar evengoed door 
oorlogsgeweld. In 1914 was de schade van het 
Duitse bombardement op Antwerpen groot, 
maar alle religieuze gevelbeelden bleven ge-
spaard. Het was anders in 1944 en 1945 bij de 
aanval met de V-bommen. Toen sneuvelden er 
heel wat Madonna’s in de straten. 

Niet altijd komt er geweld of moedwil aan te 
pas, soms is het gewoon pech. Er gingen gevel-
beelden verloren tijdens een stormwind (Ma-
donna’s Groenplaats 28-29 en Prinsesstraat 1) en 
twee pijlerbeelden werden omvergereden door 
een auto of vrachtwagen (resp. Madonna Paar-
denmarkt en Johannes Nepomucenus Pottenbrug).
Of ook nog, ietwat verkommerde en kwetsbaar 
geworden beelden kregen hun genadestoot bij 
een onschuldig balspel (Ossenmarkt, op plein).
Dat brengt de permanente zorg in zicht. Als de 
eigenaar zich niet van zijn taak kwijt is Voor 
Kruis en Beeld soms de enige redder in nood. 
Vandaar haar voortdurend nazicht, controle 
op gebreken en desnoods uitvoeren van kleine 
instandhoudingwerken.

Bij nieuwbouw, verbouwing, of verandering 
van eigenaar van een pand, moet ook altijd 
nauwlettend toegekeken worden. Niet iedereen 
is echt overtuigd van de zin van het behoud 
van dit kleine erfgoed, hoe mooi of waardevol 
het ook mag zijn. De jaren 1960 waren op dit 
punt rampzalig; maar denk niet dat dit tot het 
verleden behoort. 

Schrijnend is het zeer actuele geval van het 
bouwproject op de hoek Meir 39  en Lange 
Klarenstraat. Was deze Madonna niet als 
monument beschermd geweest had zelfs de 
gevelpartij nu niet meer bestaan. Er is door de 
dienst van de Vlaamse Gemeenschap ‘zwaar’ 
moeten onderhandeld worden, zonder wijken. 
Argument van de tegenpartij: het beeld is een 
toevoeging van 1872, dus niet origineel voor dit 
gebouw bestemd. (Bij de afbeeldingen hierboven: 
detail uit de bouwaanvraag, SAA, MA # 955/1 (1872) 
en de nu kale hoek na demontage. De gerestaureerde 
Madonna zal bij de afwerking van de bouw heraan-
gebracht worden).

Dit had een gevaarlijk precedent kunnen wor-
den: hoeveel gevelbeelden hangen vandaag 

Beelden bewaren, een nog steeds actuele problematiek
Wim Strecker
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nog op hun originele plaats? Vele verhuisden, 
al dan niet in de buurt, zo bleven ze doorheen 
de tijd toch nog gespaard. Het gebeurde in de 
vorige eeuwen, onder meer in 1814, maar ook 
vandaag nog. En ook dit is een taak die Voor 
Kruis en Beeld ter harte neemt, een herbestem-
ming zoeken voor ooit afgenomen beelden 
die bewaard bleven bij sloop (zie bijvoorbeeld 
Kanonstraat).
Tot slot: het Antwerpse stadsbestuur heeft in 
de 19de eeuw beslissingen genomen van ver-

keerstechnische of urbanistische aard waarbij 
veel straten en pleinen werden ontdaan van 
hun wijkpomp. Zo verdwenen de Madonna’s van 
de Veemarkt (zie p. 6), van het Mechelseplein en 
van de IJzerenwaag. Soms werden bouwveror-
deningen uitgevaardigd die bepaalden dat er 
geen grote uitsprong mocht zijn aan de gevel. 
Een stedelijk werkende organisatie als Voor Kruis 
en Beeld bestond toen niet, ieder veegde voor 
eigen deur. Al de toen verwijderde beelden ver-
dwenen vroeg of laat. We zijn ze voorgoed kwijt.

Dit beeldhouwwerk van Laurentius Gillis (Antwerpen, 1688 - ?, na 
1740) is een van de meest bezienswaardige in de stad, elegant als het 
is qua houding, gelaatsweergave en plooienval. Ook de presentatie 
is opvallend. Het met guirlandes behangen wolkendek en de grote 
vergulde stralenkrans achter Maria knikken met de gevelhoek mee. 
Op die stralenkrans resteert nog één gevleugeld engelenkopje, het 
pendant verdween.
Het laatbarokke beeld werd gemaakt voor het convict (internaat) van 
de jezuïeten op de Sint-Jacobsmarkt en maakte aanvankelijk deel 
uit van een groep van drie figuren. Maria lijkt haar Kind nu aan de 
voorbijganger te tonen, maar oorspronkelijk reikte ze hem over aan 
de voor haar knielende Aloysius van Gonzaga, patroonheilige voor 
studerende jongeren. Na de afschaffing van de orde in 1773 kwam 
het werk door de openbare verkoop in privébezit, maar bleef wel ter 
plaatse. Het verhuisde pas in 1814, zonder Aloysius; eerst naar de 
hoek Meir-Twaalfmaandenstraat, en in 1872 naar de huidige plaats. 
Waarschijnlijk dateert van die tijd de minder geslaagde console met 
nors kijkende engel die een ‘Ave Maria’-banderol draagt.
Het gebouw is momenteel een werf, het beeld met bijwerk werd 
afgenomen en de delen zullen worden gerestaureerd. Na de ver-
bouwing gaat het geheel heraangebracht worden op de hoek. (Zie 
foto’s van de demontage op de achterkaft).

Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Lange Klarenstraat, Meir 39
hersteld in 1814; herbestemd in 1872;  

recente nieuwbouw (afname 2013), momenteel in restauratie
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H. Antonius abt - Sint-Antoniusstraat 70
herplaatst in 1814 op een pomp, in 1886 aangebracht aan de huisgevel

Deze straat werd in de 15de eeuw getrokken door 
een erf ‘Sint-Anthonis’, waarvan de straatnaam, maar 
ook het hier aanwezige gevelbeeld nu nog getuigen. 
Nabij de Kammenstraat, ongeveer ter hoogte van de 
locatie van het huidige beeld, leunde tot 1886 een 
wijkpomp tegen een gevel aan. De pijler droeg het 
jaartal 1725 en was bekroond met een levensgroot 
beeld van de heilige Antonius abt. De sculptuur werd 
in de Franse periode (ca. 1797) van de pomp genomen 
en in 1814 herplaatst. Als in 1886 de wijkpomp werd 
weggenomen kwam het beeld op de eerste verdieping 
aan de huisgevel
De bebaarde heremiet wordt lezend voorgesteld met 
een varkentje aan zijn voeten. Uit zijn pij hangt een 
opvallend groot gebedssnoer met kruis. Terwijl hij 
kijkt naar het boek in zijn linkerhand, drukt hij zijn 
rechterhand aan de borst en knelt met zijn arm een 
kloeke stok.
Het beeld wordt gedragen door een eenvoudige 
console en is omgeven met een licht in de gevel 
uitgespaard veld. Een klein, hedendaags afdakje be-
schut het van regenwater. Onderaan resteert enkel de 
decoratieve smeedijzeren lichtarm, de devotielantaarn 
werd afgenomen omstreeks 1985.
De sculptuur is nog nooit terdege onderzocht en de 
talloze overschilderingen maken het vandaag onmoge-
lijk een heldere voorstelling te krijgen van de kwaliteit 
ervan. De huidige polychromie (uit 1995) is het werk 
van een gevelschilder, ze oogt keurig maar niet fraai. 
De oudste vermelding van dit beeld dateert uit het 
laatste kwart van de 18de eeuw. Van der Sanden 
schrijft het toe aan Michiel (I) Van der Voort (1667-
1737). Omstreeks 1855 beweert Visschers dat het om 
een vervanging van een ouder beeld gaat en interpre-
teert het jaartal 1725 als “mogelyk dit geene van de 
plaetsing des beelds”.

Dit beeldhouwwerk momenteel niet aanwezig, het 
werd op 12 mei 2014 afgenomen voor een restaura-
tiebehandeling in het atelier.
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Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Bontemantelstraat 
hersteld in 1814; pand verwoest in 1945 (beeld verdwenen of vernietigd)

Het vroegere Godshuis de Vergnies (Devergnies) 1 of On-
ze-Lieve-Vrouwegodshuis aan de nu verdwenen Bonte 
Mantelstraat nr. 13, bezat aan het eind van een gang een 
geschilderd stenen beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met 
Kind. Ook de vroegere kapel bezat haar Madonna aan de 
gevel. Het kleine beeldje in een nis stelde een zittende 
Onze-Lieve-Vrouw voor, met een naast haar op een wol-
kenzuil staand Kind. 
Deze kapel, inwendig volkomen herbouwd, diende tot 
washuis voor de bewoonsters van de instelling, op het 
laatst een eigendom van de Commissie van Openbare On-
derstand (nu OCMW).
Vandaag is hier niets meer van te bespeuren. De buurt 
werd zwaar getroffen bij een bombardement met een 
V-bom in de Tweede Wereldoorlog; het hele bouwblok 
verdween later met het aanleggen van het Theaterplein, 
de locatie van de ‘Vogelenmarkt’.
Afbeelding (en detail): prentbriefkaart, ongedateerd, verz. W.S.

1 Gesticht in 1614 of 1616 door koopman Jacob de Vergny. Hersteld of verbouwd in 1834.
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Bij de voltreffer die in de Tweede Wereldoorlog de buurt van het huidige Theaterplein vernielde 
bleef toch nog wat gespaard. Van het hoekpand Kanonstraat 1 en Meistraat rest nog een na-
tuurstenen sculpuur. Een uitzonderlijke beeldengroep van Onze-Lieve-Vrouw met Kind waarbij 
Jezus op een lam zit. Het beeldhouwwerk werd gerestaureerd in de Antwerpse Academie en 
wacht op herbestemming. 2

Afbeelding rechts onder: Frederik Clijmans, ‘Poortjes en Mariabeelden in het oude Antwerpen’, Antwerpen, 
1941 (ongepagineerd).

1 Kanonstraat, een verdwenen straat nu opgenomen in het Theaterplein. Zie R. Vande Weghe, ‘Geschiedenis van de 
Antwerpse straatnamen’, Antwerpen, 1977, p. 246. 

2 Onbekende maker, niet gedateerd. Avendersteen; 92 cm hoog × 44 cm breed; voetplaat 40 cm diep.

Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Kanonstraat, Meistraat 14
hesteld in 1814; pand verwoest in 1945,  

afgenomen, bewaard en gerestaureerd (nog niet herplaatst)
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Van dit fraaie beeldhouwwerk kennen we de 
datering niet, maar een voorgangster was 
reeds in 1744 aanwezig. Het werd vernieuwd 
in 1787, geborgen in 1797 en weer opgesteld 
na het vertrek van de Fransen op 6 mei 1814.

Het buurtgenootschap (confrerie) was be-
roemd voor zijn prachtige versieringen, zowel 
van het beeld zelf als van het rekeningboek, 
begonnen in 1814. Dit wordt in de parochie-
kerk Sint-Carolus bewaard en zal voor de vie-
ring 1814-2014 in een vitrine worden getoond.

Bij het 375ste jubelfeest van de Gilde van 
Onze-Lieve-Vrouw Lof (Kathedraal) in 1853 

zorgde de confrerie voor een grote opsmuk 
met schilderijen van de gebroeders Schaefels. 
Tijdens de doortocht van de grote processie 
stonden er op vier tribunes prachtig geklede 
kinderen met zilveren wierookvaten die het 
Magnificat zongen. Van het gemeentebestuur 
ontving het hiervoor de tweede prijs in een 
wedstrijd voor beeldversiering. Liever dan er de 
gedane (of verdere) onkosten mee te dekken 
lieten ze een zilveren scapulier maken dat dan 
fier aan het beeld werd gehangen.

Het geheel van beeldhouwwerk met baldakijn, 
console, lantaarn en bijwerk werd in 2006 
gerestaureerd.

Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Coppenolstraat, Wolstraat 23
herplaatst in 1814 - aanwezig op de originele locatie

Rechts: titelpagina van het rekeningboek uit 1814: ‘Notie-Bouck van de Collecteurs ende Contribuanten van het Beelt 
onder den tytel der geboorte van de Alderheyligste Maget ende Moeder Godts Maria, staande in de Wols-straet op den 
hoek van de Coppenol-straet’. - Kerkarchief Sint-Carolus Borromeuskerk Antwerpen (foto WS)
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Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Eiermarkt 29, Sudermanstraat
vernieuwd in 1814 - aanwezig op de originele locatie

Een zittende Onze-Lieve-Vrouw als deze is 
als hoekbeeld bij de Antwerpse Madonna’s 
uitzonderlijk. Maria houdt het Kindje vast dat 
op de rand van haar zetel zit. Jezus zegent de 
voorbijgangers en kijkt ondertussen op naar 
zijn Moeder. Onder hem vliegt een cherubijn. 
Beiden zijn gekroond en Maria draagt een 
scepter. De in wolkjes gehulde wereldbol met 
maansikkel en slang dient als voetstuk. Op de 
banderol onderaan leest men ‘MONSTRA TE 
ESSE MATREM’ (toon dat gij moeder zijt).
Na vernield te zijn in de Franse periode gaf 
de terugplaatsing van een nieuw beeld in 
1814 aanleiding tot een straatfeest dat werd 
afgesloten met een spetterend vuurwerk. Een 

publicatie voorhanden in het FelixArchief 
(stadsarchief), licht deze gebeurtenis uitvoerig 
toe. Ze wordt voor de viering 1814-2014 in een 
vitrine van de leeszaalbalie met bijkomende  
informatie gepresenteerd.

In 1980 werd het beeld gerestaureerd in 
opdracht van de stad Antwerpen. Zeventien 
jaar later was de Madonna al aan een nieuwe 
grondige restauratiebeurt toe; voetstuk en 
luifel incluis, die daarvoor van de gevel werden 
afgehaald. In 2002 werd de moeizame restau-
ratie voltooid, maar kon het beeld nog niet 
worden herplaatst. Hiervoor diende gewacht 
op de restauratie van het gebouw in 2010.

SAA, Pamflet # 1844 - “Tweede deel der uytspraeken van den Antwerpschen Eyer-Boer, ten tyde der maend Juny, Hier 
by gevoegd de Feest der Plaetsing van het Maria-beéld op de Eyër-merkt en hoek van de Zuer-straet op 18 Juny 1814”, 
T’Antwerpen uyt de Drukkery der vrye Druk-pers. Te bekomen in alle de winkels op de Eyër-merkt.
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Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Grote Markt 15, Wisselstraat
herplaatst in 1814; herbestemd en later tweemaal hermaakt

Onze-Lieve-Vrouw - Groenplaats 28-29, Sint-Pieterstraat
hersteld of geplaatst in 1814; hermaakt - aanwezig op de originele locatie

In de nabijheid van de Kathedraal, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw 
ten-hemel-opgenomen, past een gevelbeeld met een dito onder-
werp. In juni 1918 viel het broos geworden terracottabeeld naar 
beneden. Twee jaar nadien werd het getrouw nagekapt in Euville-
steen door beeldhouwer Petrus De Roeck (1862-1931). Maria houdt 
de rechterhand op haar hart en de blik hemelwaarts gericht. Twee 
engeltjes aan haar voeten zetten haar Hemelvaart kracht bij terwijl 
een derde haar een vergulde sterrenkrans boven het hoofd houdt.
In oktober 2004 werd het beeld door Geneviève Hardy behandeld in 
opdracht van de eigenaar. Er was maar licht plastisch herstel nodig 
(één engelenvoetje en twee engelenvleugeltjes dienden bijgewerkt 
te worden). Laatst was het beeld volledig wit geverfd. De nieuwe 
kleurenstelling is gebaseerd op de weergevonden oudste sporen: 
een natuursteenkleur voor het globale beeld, goudaccenten op de 
mantelzoom en blauw voor de wereldbol.

In 1742 vervaardigde Jacob Jozef Van der Neer (1718-1794) als 
meesterproef voor de Sint-Lucasgilde een Madonna die, naar de 
locatie op de samenkomst van straten, bekend raakte als ‘Onze-
Lieve-Vrouw van de Vijfhoek’. Tot in de eerste decennia van de 20ste 
eeuw sierde het monochroom wit geschilderde beeld het hoekpand 
Lombardenvest en Korte Gasthuisstraat.
In de eerste decennia van de 20ste eeuw verhuisde de Madonna naar 
de hoek Grote Markt en Wisselstraat. Daar bleek het eikenhouten 
beeld in de loop van de jaren 1950 aan vervanging toe en werd 
1959 opgenomen in de collectie van het Museum Vleeshuis. Ter 
plaatse kwam een lindehouten kopie vervaardigd door Leopold Van 
Esbroeck. Hij volgde getrouw het voorbeeld, maar liet de maansikkel 
onder Maria’s voeten weg. Ook dat beeld diende met de jaren te 
worden vervangen. In juni 1992 kwam de huidige (weerbestendige) 
polyesterversie van Mariette Coppens in de plaats.
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O.-L.-V. met Kind - Jeruzalemstraat, Lange Koepoortstraat 55
hersteld of geplaatst in 1814 - aanwezig op de originele locatie

Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Grote Markt 60, Torfbrug
hersteld of geplaatst in 1814 - aanwezig op de originele locatie

‘Onze-Lieve-Vrouw op de Tromp’ ontleent haar naam aan het 
pand ‘de Tromp’ (1506), waartegen het beeldhouwwerk is 
aangebracht. Zij troont in een buitengewoon decoratief ka-
pelletje uit 1859 waarvan het gebeeldhouwde voetstuk en de 
overvloedig bewerkte troonhemel door vier zuiltjes met elkaar 
verbonden zijn.
Het beeld was hier reeds vóór 1736 aanwezig, dat valt op te 
maken uit het bewaard gebleven rekeningboek van het genoot-
schap dat voor het beeld zorgde (in privébezit). De vereniging 
van buurtbewoners was bijzonder actief met ‘pallaties’ of ver-
sieringen, vooral op 8 september, feest van Onze-Lieve-Vrouw 
Geboorte. In de 18de en 19de eeuw wordt Onze-Lieve-Vrouw 
op de Tromp bedacht met zilveren kronen, scepters, druiventros, 
wereldbol en paternoster.
Een koperen plaatje aan de pui herinnert aan een grondige 
restauratie in 2001 op kosten van een vrijgevige weldoenster.

Op de linkerarm houdt Maria haar goddelijk Kind rechtop. Jezus, 
een echte krullenbol, heeft in de ene hand een globe, met de andere 
hand zegent hij. Moeder en Kind dragen beiden een kroon, Maria 
heeft tevens een scepter in de rechterhand. Zij staat op de maansik-
kel en vertrapt de dikke slang bovenop de globe.
De bijzonder grote globe-console is hier omgeven door de ge-
vleugelde symbolen van de vier evangelisten: aan hen is immers 
de verkondiging van Jezus’ Blijde Boodschap aan alle volkeren te 
danken. Onderaan symboliseert de engel Mattheus en de arend 
Johannes, bovenaan het rund Lucas en de leeuw Marcus. Het beeld 
is overluifeld met een metalen koepel en bezit een decoratieve 
lichtarm met lantaarn.
Madonna en console werden gerestaureerd door het atelier Sander 
Peters en eind 1990 teruggeplaatst. Het betreft een assemblage van 
twee elementen. Het verfijnde beeld uit witte natuursteen – ver-
moedelijk een oudere sculptuur die nooit voor een buitenopstelling 
bedoeld is geweest – is geplaatst op een latere, speciaal vervaardigde 
console uit terracotta.
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Deze ‘O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans’, toegeschreven aan Walter 
Pompe (1703-1777), sierde voordien het nu verdwenen pand Zirk-
straat 16, hoek Kleine Koraalberg. Het beeld rustte daar op een con-
sole die aan beide zijden een gevleugeld engelenkopje droeg. Onder 
Frans bewind geborgen (ca. 1797) kwam het beeld terug in 1814. 
Al in 1951 blijkt het beeld ettelijke tijd te zijn verwaarloosd. Een 
poos later zal het pand worden gesloopt en de sculptuur opnieuw 
geborgen. In 1990 duikt het beeld weer op, het is dan geplaatst aan 
de gevel van de nieuwbouw Lange Doornikstraat 27 (galerie Haest). 
Omstreeks 1995 zal de nieuwe eigenaar voor een luifel zorgen en 
een (beperkte) herstelling laten uitvoeren.
Tussen 2004 en 2006 gebeurde een nauwgezette conservatie- en res-
tauratiebehandeling in de Antwerpse Academie. Bij de herplaatsing 
is gekozen om de verdwenen rozenkrans opnieuw aan te brengen 
en werd ook voor metalen opzetkronen gezorgd. Het gekroonde 
Kind biedt nu opnieuw het (kloeke) gebedssnoer suggestief aan de 
voorbijgangers aan.

De Sint-Annakapel – ‘Keizerskapel’ in de volksmond – werd in 1514 
gebouwd voor de droogscheerders, die aanpalend een godshuis voor 
hun oude of invalide ambachtsleden bezaten. In 1681 werd het 
barokportaal toegevoegd en tien jaar later volgde een vergroting 
van de nis boven het portaal. Misschien is dit een aanwijzing voor 
de plaatsing van een eerder beeld, hoewel niets erover is bekend. 
Het eerste gedocumenteerde beeld dat in de nis werd opgesteld 
ontstond pas in 1814. Joannes Eyckmans (1749-1815) signeerde 
en dateerde de nu aanwezige witgeschilderde terracottasculptuur 
rechtsonder op het beeld. Als enige van de Antwerpse gevelma-
donna’s bevat dit werk neoclassicistische (of academische) tijdsken-
merken in het gelaatstype en de haardracht van Maria. 
In late de jaren 1970 tot 1994 verdween deze Madonna even uit het 

zicht. Ze werd afgenomen, gerestaureerd en kwam pas na de restauratie van het gebouw weer 
in haar nis. In 2013 diende de restauratie overgedaan en in april 2014 verscheen ze opnieuw 
op haar vertrouwde plaats.

Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Keizerstraat 21-23 (Keizerskapel)
vervaardigd en geplaatst in 1814; gerestaureerd (2013) - aanwezig op de 

originele locatie

Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Lange Doornikstraat 27
hersteld in 1814; pand gesloopt in jaren 1950-1960; later herbestemd (1990)

Links, de Madonna op de historische locatiein de Zirkstraat (foto archief VKB)
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Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Kleine Markt
hersteld in 1814; vervangen in 1864 en 1888 - aanwezig op de originele locatie

Midden op de Kleine Markt staat een van de 
mooiste Onze-Lieve-Vrouwebeelden van de 
stad. Onze-Lieve-Vrouw houdt het Kindje 
Jezus, dat op haar schoot staat, vast met de 
linkerarm. Van op hun hoge pompzuil kijken 
zij naar de voorbijgangers.
Beelden op een pijler verwijzen dikwijls naar 
een oude locatie van een waterput en staan 
(dus) vaak op een punt waar straten samen-
komen en op pleinen. Zo ook hier. De bornput 
van het Vleminckveld – in 1495 vermeld, als 
‘s Gortersput, naar een eigennaam, later ver-
basterd tot ‘schuttersput’ – zou uit de 14de 
eeuw dateren.
Hij werd in 1700 vervangen door een openbare 
wijkpomp, waarop in 1703 een eerste madon-
nabeeld werd geplaatst, de meesterproef van 
Johannes Franciscus Van der Neer (1683-na 
1717). Dit beeld bleef helaas niet bewaard. 

Op de pijler staan vier cartouches: één met 
een afbeelding van een kolvenier (de zoge-
naamde ‘schutter’), de andere vormen samen 
de datering: ‘anno 1700’. In 1717 werd Maria’s 
hulp afgesmeekt tegen de (islamitische) Turken 
die Europa bedreigden. Het beeld werd toen 
opgesmukt met een jaartalvers: ‘ADJUTORIUM 
CONTRA TURCAS’ (Hulp tegen de Turken). 
Het originele beeld werd in de 19de eeuw 
door beeldhouwer Rousseaux ‘behandeld’ 
en tenslotte vervangen door een versie van 
beeldhouwer Jos Mertens uit 1888, die zijn 
werk signeerde en dateerde. Omwille van het 
drukker wordende verkeer verschoof men 
het beeld enigszins en voorzag het van een 
omringende berm. Beeld en pijler werden in 
1995 gerestaureerd in opdracht van de stad 
Antwerpen.

Driemaal de Kleine Markt met de Madonna op een pijler. Links omstreeks 1910, midden in de jaren 1960-1970 en rechts 
vandaag. De vroegere pomp werd verplaatst en de omgeving wijzigde sterk, in de sixties niet ten goede.
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O.-L.-V. met Kind - Korte Riddersstraat, Steenhouwersvest 22
hersteld in 1814 - aanwezig op de originele locatie

O.-L.-V. met Kind - Kloosterstraat 155, Willem Lepelstraat
hersteld in 1814, vervangen in 1844 - originele locatie

Tijdens het Franse bewind werd het 
beeld in veiligheid gebracht en in 1814 
teruggeplaatst. In 1844 werd het door 
het huidige vervangen. Onze-Lieve-
Vrouw van Peis kon destijds rekenen op 
de toegewijde zorgen van een broeder-
schap: de leden zamelden geld in om 
hun Madonna met sierlijke attributen 
te bedenken. Na de restauratie van de 
zestiende-eeuwse huisjes kwam het 
Mariabeeld in 1977 weer op een nieuwe 
console, doch de lantaarn verdween. In 
2004 werd het beeld opnieuw geres-
taureerd en van polychromie voorzien.
Links, voor de restauratie in de jaren 1970 - ar-
chieffoto VKB

In 1726 kreeg een eerste beeld op deze locatie de titel die sinds 1689 
de geliefkoosde benaming van Maria in de Sint-Andriesparochie is: 
‘Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie’. Ter gelegenheid van 
het algemene herstel van de openbare religieuze beelden in 1814 
werd een nieuw beeld gemaakt.
In de voorbije eeuwen kon de Madonna rekenen op de toewijding 
van een werklustige broederschap, vooral tijdens processies. In het 
kerkmuseum van Sint-Andries wordt het rustaltaar geëvoceerd, 
dat jaarlijks onder dit beeld stond opgesteld bij de processie van 
15 augustus.
In 2008 werd het geheel gerestaureerd. Maria en Kind kregen op-
nieuw een kroon en Jezus presenteert nu een vergulde rijksappel. Het 
donkerblauw geschilderd gevelveld laat de sculptuur mooi uitkomen 
op deze straathoek, die met de toren van de Sint-Andrieskerk op de 
achtergrond, een van de pittoreske hoekjes van Antwerpen vormt.
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Al van voor de Franse periode bezat deze straathoek een (onge-
specificeerd) Mariabeeld. Dat werd onder Frans bewind afgenomen 
en nadien niet herplaatst. In 1814 huldigde men luisterrijk een 
beeld van het type Medeverlosseres in. De publicatie die bij deze 
gelegenheid verscheen wordt in het kader van 1814-2014 in Sint-
Andrieskerk getoond, samen met het toen vervaardigde zilveren 
herinnerings-sieraad.
Deze Madonna sneuvelde bij de inslag van een V-2 bom op het plein 
in de Tweede Wereldoorlog en kreeg na de heropbouw van de huizen 
in 1949 een opvolgster. Er werd gekozen voor een ander type, een 
mariale voorstelling zonder Kind, een zogenaamde als ‘Onze-Lieve-
Vrouw van de Medaille’. Dit type van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen ontstond na 1830, na de Mariaverschijning in Parijs 
aan Cathérine Labouré, een kloosterzuster in de congregatie van 
de Dochters van Liefde. De verschijning gaf onmiddellijk aanleiding 
tot het slaan van een penning, de zogenaamde ‘wonderdadige (of 
wonderbare) medaille’. Die stelt Maria voor met de armen zijdelings 
neerwaarts gericht en geopende handen, waaruit stralenbundels vertrekken. Ze staat blootsvoets 
op de slang, symbool voor de door haar overwonnen erfzonde.
Het huidige natuurstenen beeld in haar hoeknis is van de hand van Frans De Roeck (1889-1968) 
en kwam er op initiatief en voor rekening van de Onze-Lieve-Vrouweparochie. Men huldigde 
daarmee de zusters van de Dochters van Liefde, die sinds 1901 in Heilige Geeststraat 19-23 / 
Reyndersstraat 18 (Grote Witte Arend) sociaal actief waren.

Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Leeuwenstraat, Vrijdagmarkt 8
hernieuwd in 1814; verwoest in 1945 en kort erop vervangen

Links: zilveren hart, vervaardigd als herinnering aan de plaatsing van de Madonna, met chronogram (1814): “DIt beeLD 
Is hIer In prYsbaer pLegt Den aChtsten JUnY opgereCht”, achteraan de “Bestierders: P.J. Franck, H.D. De Craen en P.J. 
Pelgrims”. - Archief, VKB (schenking Zwartzusters Antwerpen, 2013).
Rechts: ‘Godsdienst-iver klaerkelijk getoond door de gebueren van de Vrydagsche Merkt en byliggende straeten. Doordien 
het Maria-beeld in vollen luyster herplaatst is op 8 Juny 1814. Tot lof der iveraeren’, J.-S. Schoesetters : [Antwerpen], 
z.j. [1814]. - 8 p. (Verz. Rudi Mannaerts)
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Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Markgravestraat 17
hersteld in 1814; pand verwoest in 1945 en beeld later herbestemd

Dit achttiende-eeuwse beeld is niet oorspron-
kelijk voor deze plek voorzien, maar heeft reeds 
een grote wandeling achter de rug vooraleer 
hier te belanden. Destijds prijkte het op de 
hoek van de Lombardenstraat en Lombarden-
vest, waar het als bij wonder gespaard bleef 
terwijl het pand zelf in 1945 lelijk getroffen 
werd door een V-bom. In 1948 neemt men 
het weg en gedurende enkele jaren staat het 
opgeborgen in de kelders van de kathedraal. 
In 1956 komt de Madonna terecht op de bin-
nenplaats van de gebouwen van ‘La Métropole’ 
(Lombardenvest). Na het verdwijnen van de 
krant belandt het beeld uiteindelijk tegen de 
gevel van de Markgravestraat 17.

De zwierig gedrapeerde Lieve Vrouw houdt 
het Kind op de linkerarm. Zowel Moeder als 
Kind zijn gekroond. De console is gesierd met 
slingers en twee gevleugelde engelenhoofdjes.
Dit werk is lang ten onrechte toegeschreven 
aan Jacob Jozef Van der Neer (1718-1794) en 
ook fout gedateerd als zijnde uit 1742. In wer-
kelijkheid is het toe te schrijven aan Alexander 
Van Papenhoven (1668-1759). Het was diens 
meesterproef voor de Sint-Lucasgilde in 1698.
De naamsverwisseling ontstond omwille van 
een ander madonnabeeld, dat op de hoek Lom-
bardenvest en Korte Gasthuisstraat (zie bij Grote 
Markt 15, ‘O.-L.-Vrouw van de Vijfhoek’) dat wel 
door Jacob Jozef Van der Neer werd gemaakt.

Links: de Madonna toegeschreven aan Alexander Van Papenhoven in de Mark-
gravestraat — Hierboven het beeldhouwwerk op de hoek van de Lombardenvest 
en Lombardenstraat voor Wereldoorlog II, ernaast de situatie vandaag.
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Bij de bespreking van het beeld op dit plein beweert Augustin Thys-
sen 1 een zittend Mariabeeld op de pomppijler van de Ossenmarkt te 
zien op een schilderij 2 van Peter Van Bredael (1629-1719). Helaas is 
op dit werk amper een pijler te ontdekken, en geen spoor van een 
beeld erbovenop. Chronologisch is de situatie ook al bedenkelijk, de 
waterput werd naar men aanneemt omgevormd naar een pomp in 
1716, dit is althans het jaartal dat op de pijler voorkomt. Laten we 
daarom even deze zittende Madonna voor fantasie houden.
In ieder geval was de Madonna die hier op 5 mei 1814, na de ver-
borgen periode onder het Franse bewind, als eerste in Antwerpen 
‘hersteld’ werd een staande Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Pauwel-
Marten Pompe (1742-1822), zoon van beeldhouwer Walter Pompe, 
deed hiervoor herstelwerk aan het oude beeld. Al in 1921 diende men 
het hoofd van het Jezuskind te hermaken, het werd afgeworpen door 
‘straatbengels’ (Thyssen 1922: 249) en op een foto uit 1944 is het 
opnieuw onthoofd. Vandaag bekroont een Madonna uit 1946-1947 
de toen naar het midden van het plein verplaatste en vernieuwde 
pijler. Dit natuurstenen beeld werd vervaardigd door Floris De Cuyper 
(1875-1965) in vervanging van datgene dat in 1814 terugkwam.
Aan de arduinen pijler is een decoratieve lantaarn bevestigd. Hij is 
verder voorzien van een medaillon met Maria-monogram aan de 
voorzijde en draagt aan de achterzijde het gemelde jaartal 1716.
In de 19de en nog tot in de eerste decennia van de 20ste eeuw was 
een grote stralenkrans achter het beeld aanwezig, ook de vroegere 
Madonna van de Veemarkt bezat er zo een.

In het FotoMuseum (Waalsekaai) wordt in het kader van 1814-2014 
aandacht aan deze Madonna besteed. In hun collectie is namelijk een 
van de oudste Antwerpse foto’s tout-court die van de Ossenmarkt, 
met Madonna. Ze werd gemaakt door drukker-uitgever en fotopi-
onier Joseph-Ernest Buschmann (1814-1853) omstreeks 1850. We 
tonen een reproductie op een informatieve affiche aan de inkom.

1 “Ossenmarkt. – 208. Pomp: Indien wij geloof moeten hechten aan de schilderij 
van P. Van Bredael, den Oude (1629-1719), welke het nummer 784 in ons Mu-
seum draagt, zou eertijds een zittend Mariabeeld deze pomp bekroond hebben; 
heden nochtans treft men er eene staande afbeelding aan, omvangen door 
eenen vergulden stralenkrans. (...).” [A. Thyssen, ‘Antwerpen vermaard door den 
eeredienst van Maria. (...)’, Antwerpen, 1902., p. 275]

2 Peter Van Bredael, ‘De Oude Ossenmarkt te Antwerpen’, olieverf op doek, 134 × 
190 cm - KMSKA inv. nr. 784.

Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Ossenmarkt (op plein)
hersteld in 1814; later beschadigd en vervangen

De oudste foto met een Ant-
werps madonnabeeld is net 
toevallig het allereerst in 1814 
herplaatste beeld. (Foto J.-E. 
Buschmann, ca. 1850 - FotoMu-
seum, Antwerpen) 
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O.-L.-V. met Kind - Oude Koornmarkt 32, Pelgrimstraat
hersteld of geplaatst in 1814 nabij de originele locatie

O.-L.-V. met Kind - Oude Beurs 48, Schoenmakersstraat
hersteld of geplaatst in 1814 - aanwezig op de originele locatie

Zeker tot in de tijd van het Franse bewind is hier een burenvereniging 
actief geweest die voor deze Madonna instond. Het beeldhouwwerk 
werd in 1797 weggenomen en in 1814 herplaatst. De toeschrijving 
van dit werk aan Walter Pompe (1703-1777) gaat terug tot in de 
18de eeuw, maar bij de restauratie in 2005 kon geen signatuur wor-
den weergevonden, een ongebruikelijk iets voor deze beeldhouwer.
De Moeder Gods draagt het Kind op de linkerarm. Dat Maria haar 
uitverkiezing als moeder van Jezus te danken heeft aan Gods ge-
nade wordt hier verzinnebeeld door de duif van Gods Geest boven 
haar hoofd, in een grote stralenkrans. De console is met drie kleine 
engelenhoofden getooid. Voeg bij dit alles het veelhoekige, sobere 
baldakijn en de sierlijke lichtarm met lantaarn: en we hebben hier te 
doen met een bijzonder pittoresk hoekje van het oude Antwerpen.

Historisch bevond dit beeld zich voor de Franse periode op de 
tegenoverliggende hoek van beide straten. In 1815 werd het op 
de actuele hoek heropgericht. De luifel werd in 1904 hernieuwd.
Hier treffen we een zeldzaam voorbeeld van een straatmadonna 
die door recente restauratie meer luister dan oorspronkelijk heeft 
gekregen. Bij elke ingreep (in ca. 1977, 1985-1987 en laatst in 2007) 
groeit de afwerking van het geheel. Men kan daarbij zowel van 
een schitterende vervalsing als van een lovenswaardige naleving 
spreken. De eigenaar herneemt immers na een lange onderbreking 
het voorvaderlijke onderhoud, zij het met veel Spaanse zwier in de 
versiering.
Bij de laatse ingreep in 2007 werd Maria’s kroon heraangebracht 
en haar scepter vervolledigd met een leliebloem in top. De ver-
dwenen kroon van het Jezuskind werd vervangen door een his-
torisch exemplaar, door Voor Kruis en Beeld aan de eigenaar ter 
beschikking gesteld. De bij een vorige behandeling leeggebleven 
bloemenvaasjes aan de rand van het gevelveld kregen nu ook een 
tuiltje kunstbloemen.
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O.-L.-V. met Kind - Paradijsstraat, Pieter van Hobokenstraat 26
hersteld of geplaatst in 1814 - verhuisd in dezelfde straat

De Madonna op deze straathoek dateert van in 
het Ancien Régime en werd door een buurtge-
nootschap onderhouden. In 1797 afgenomen, 
keerde ze na 1814 weer op een andere gevel 
in de Paradijsstraat; in 1865 kwam ze terug op 
haar oorspronkelijke plaats. 

Bij de restauratie van het beeld in de Artesis 
Hogeschool Antwerpen, opleiding C/R, studio 
Steen (2003-2007) bleek dat ze bij al deze 
manipulaties ook nodig werd gerestaureerd. 
Ooit gebeurde er een verfafname  en werden 
ontbrekende delen hersteld.

Maria houdt het kind op de rechterarm, ze 

draagt scepter en kroon. Jezus, die met zijn 
linkerarm op haar schouder leunt, is voorzien 
van een opgepinde stervormige nimbus.
De luifel heeft een brede lambrekijn en is be-
kroond met een Maria-monogram. De console 
is uiterst decoratief; de bovenste van de drie 
geledingen is uitgewerkt als een kapiteel met 
voluten. De mooie lichtarm kreeg in de loop der 
jaren een niet echt passende lantaarn opgezet. 
In 2007 werd het geschilderde gevelveld her-
nomen door een goudgeel bloemmotief op een 
groene fond. Begin dat jaar werd op de muur 
aan de hoek van de Paradijsstraat ook de vierde 
stripmuur van Antwerpen aangebracht (‘Kie-
keboe’, de populaire stripreeks door Merho).
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Piëta - Rijkenhoek 2-4, Scheldeken
hersteld of geplaatst in 1814 - aanwezig op de originele locatie

Een uitzondering onder de Antwerpse religieuze gevelbeelden is 
ongetwijfeld deze voorstelling van de Piëta. Maria, met hoofddoek, 
heeft het ontzielde lichaam van haar goddelijke Zoon op haar schoot. 
Met haar rechterhand ondersteunt ze zijn hoofd. 

Archiefmateriaal over dit beeld ontbreekt, wel zijn er twee kleine 
nota’s waaruit te leren valt dat het om een achttiende-eeuwse 
sculptuur gaat die in de Franse periode tussen ca. 1797 en 1814 
verborgen werd. Na het vertrek van de Fransen werd ze ‘hersteld’, 
lees ‘herplaatst’. Een negentiende-eeuwse bron vernoemt als auteur 
een zekere “Nic. Lauweryssens”. Van deze beeldhouwer is geen ander 
werk bekend; wel is geweten dat Nicolaus Lauwereyssens in de Ant-
werpse Sint-Lucasgilde werd opgenomen als meester-beeldsnijder 
in de periode 1732-1733. 
Het beeld wordt in de 19de eeuw in het Scheldeken zelf gesitueerd, 
zodat kan aangenomen worden dat het naar de straathoek verhuisde 
bij de bouw van het hoekhuis in het laatste kwart van de 19de eeuw. 
Toen werd voor de sculptuur een kwartholle hoeknis met robuuste 
arduinen console aan de gevel voorzien. De rechthoekige vorm van 
de console en van het geschubde baldakijn met lambrekijn en met 
sierbol en kruis in top, zijn aangepast aan de basis van het beeld.

In de jaren 1980-1990 werd het beeld realistisch polychroom 
overschilderd, met vleeskleur, haarkleur, lippenkleur en oogwit met 
pupilweergave. De lichtarm met bijhorende (armetierige en scheve) 
lantaarn werd toen verwijderd.
In de loop van 2013 zijn beeldhouwwerk en metalen baldakijn pro-
fessioneel gerestaureerd. Na verwijdering van de laatste schildering 
bleek het olmenhouten (iepen) snijwerk en de oude polychromie 
meer kwaliteit te bezitten dan totdan kon worden gedacht, dat 
blijkt uit de woorden van restauratrice Noortje Cools: “Het beeld 
wordt mooier en gedetailleerder met de tijd dat eraan gewerkt 
wordt. Onder de vlakke kleuren van de laatste beschildering gaat fijn 
beeldhouwwerk schuil. Detailleringen als de wonden van Jezus en 
fijn beschilderde gezichten komen stilaan naar boven. Er blijkt een 
zekere dramatiek in het beeld te zitten onder de nieuwste verflagen: 
bij de wonden van Jezus zijn zelfs sporen van bloeddruppels te zien 
die over z’n lichaam lopen.”
Baldakijn en Piëta zijn net herplaatst en worden gevolgd door een 
traditionele inzegening (18 mei 2014).

Boven: de Pïeta voor de laatste 
restauratie.
Onder: Tijdens de behandeling 
in het atelier in 2013. - Foto 
Noortje Cools
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Calvariegroep - Korte Nieuwstraat 42
herplaatst in 1815

Voor de overwelving van de Sint-Katelijnevest 
stond deze calvarie op de boord van de ves-
tinggracht, aan de toen hiergelegen brug met 
de Lange en Korte Nieuwstraat. Bij het dempen 
van de vest en ruimen van de brug kwam hij 
alzo aan het stratenkruispunt te staan.
Het kruis met de stervende Christus werd 
opgericht in 1736 en aangevuld in de vol-
gende decennia met beelden van Maria en 
Johannes. De revolutionaire Fransen hadden 
de beelden ‘omvergeworpen’ en in 1815 vond 
een heropstelling plaats. Vandaar de twee 
jaarschriften op het voetstuk ‘a VobIs / VICI-

nIs / DeI / aMabItUr / CrUX / effIgIeM / ChrIstI 
/ ConCorDes InnoVarUnt’ die herinneren aan 
de originele oprichtingsdatum (1736) en de 
heropstelling (1815). 
De toegevoegde beelden werden vervaardigd 
door Jan-Engelbert Pompe (1743-1810), een 
van de zonen van Walter Pompe (1703-1777). 
Beide natuurstenen sculpturen zijn gesigneerd 
en gedateerd, het Mariabeeld draagt de signa-
tuur ‘J. Pompe f[ecit] 1776’, het Johannesbeeld 
‘J.E. Pompe f[ecit] 1782’. Het oudere, natuur-
stenen Christuscorpus draagt geen signatuur.

Al in de 19de eeuw was deze calvariegroep, ooit bedoeld om vrijstaand aan een brug te worden bekeken, ingeklemd in 
de gevelrij van de Korte Nieuwstraat. Links detail uit een foto van E. Fierlants, 1860 (EHC), rechts de situatie vandaag.
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Calvarie - Schrijnwerkersstraat 22 (Wilde Zee)
herplaatst in 1814; aangevuld en vervangen op diverse data

De calvariegroep van de ‘Wilde Zee’, aan de 
Schrijnwerkersstraat, stond oorspronkelijk 
aan de brug over de Lombardenvest bij de 
daar gelegen en nu overwelfde ruienkruising. 
(Het watergeklots werd door onze voorouders 
voortreffelijk vertaald in dit toponiem).
Hij werd er in 1710 opgericht door een god-
vruchtig buurtgenootschap, geborgen in de 
Franse periode en herplaatst in 1814. Vandaag 
staat hij op zeer korte afstand van zijn oor-
spronkelijke standplaats.
De originele beelden uit 1710 werden gaande-
weg vervangen omstreeks het midden van de 
19de eeuw en later nog eens. De twee engelen 
zouden dateren van 1945.
Het allereerste Christusbeeld wordt toe-
geschreven aan Jacob Jozef Van der Neer 

(1718-1794) en de eerste beelden van Maria 
en Johannes aan Joannes De Greef (geen le-
vensdata bekend). In 1859 werden een aantal 
beelden vervangen door nieuwe. Jan-Baptist 
(d.i. Jan Jozef) Peeters (1804-1885) hermaakte 
het Christusbeeld en Eugène Joseph De Plyn 
(1827-1898) het Johannesbeeld. Antwerpe-
naar Th. Koob (werkzaam tot ca. 1920) is de 
laatste maker van de Bedrukte Moeder, hij 
signeerde op de voetplaat.
In de jaren 1970 werden het Christuscorpus 
en kruis vervangen. Het beeld is een kopie in 
polyester uitgevoerd door Jos Wilms (1930-
1995) en werd herplaatst in 1977; het Chris-
tusbeeld uit 1859 van Jan-Baptist Peeters 
werd opgenomen in de verzameling van het 
Museum Vleeshuis.

Links, de calvariegroep met de Bedrukte Moeder van Th. Koob, maar zonder engelen (ze dateren uit 1945), op een 
prentbriefkaart verzonden in 1908, de opname kan iets ouder zijn (verz. WS)
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H. Begga - Rodestraat 39 (begijnhof, inkompoort)
herplaatst in 1814 - aanwezig op de originele locatie

Volgens Augustin Thyssen 1 zou de voorstelling van de heilige Begga 
van de inkompoort van het begijnhof bij de eerste reeks van her-
plaatste religieuze beelden horen, dadelijk na het vertrek van de 
Fransen in mei 1814. Wanneer dit werk oorspronkelijk werd geplaatst 
is niet geweten, maar het zou alleszins een vervanging zijn van een 
Onze-Lieve-Vrouwebeeld dat in een rekening uit 1728 op naam van 
J.F. Van Havre (geen levensdata bekend) wordt gesteld. 2 Die is ook de 
maker van het tuinbeeld, de zgn. ‘Onze-Lieve-Vrouw aan de pomp’.
Traditioneel wordt het nisbeeld toegeschreven aan Walter Pompe, 
maar dat is zo met haast alle Antwerpse gevelbeelden die iets of wat 
uitsteken boven de traditionele productie uit de 18de eeuw. Bij de re-
cente restauratie in 2010-2011 kon geen signatuur worden gevonden.

1 A. Thyssen, ‘Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria. (...)’, Antwerpen, 
1922, p. 256.

2 Archief Begijnhof Antwerpen (ABA), 101 f°82, geciteerd in W.A. Olyslager, ‘750 
jaar Antwerpse begijnen’, Kapellen, 1990, p. 87.

O.-L.-Vrouw van de Zwanengang - Sint-Jacobsmarkt 38
herplaatst in 1814, na sloop van de gang verplaatst naar een nabije locatie

Met de aanleg van het Frans Halsplein verdween in de jaren 1960 
een overbekende steeg, de Zwanengang. De Onze-Lieve-Vrouw, die 
al voor het Franse bewind in het midden van de steeg hing, moest 
noodgedwongen de wijk nemen. Ze werd in 1961 tegen een naburige 
gevel (nu RVT De Swane) aangebracht, en kreeg bij de renovatie 
ervan (1981-1982) een nieuwe, eigentijdse toonkast. 
Het polychrome beeld toont Maria’s kleed in gelig roze, haar mantel 
en hoofddoek helblauw met witte versiering en witte voering, en 
Jezus’ kleed in het wit. Beiden zijn gekroond. Moeder en Kind kijken 
elkaar aan, maar er zit geen uitdrukking in hun blik. Het lijkt wel of 
de Redder van de wereld, met de rijksappel in de hand, zijn zegen 
beperkt tot zijn moeder. Over de schouders van Maria hangt een 
grote paternoster.
De feestelijke outfit van het Mariabeeld (blauwe mantel en gebrui-
kelijke zilveren attributen) is in het rusthuis tentoongesteld. In 2002 
werd het beeld opgeknapt en de vitrine voorzien van dubbel glas 
en nieuwe kunstbloemen.

Foto hiernaast: De Zwanengang omstreeks 1890-1900. - Archief VKB




