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De jongste vijftien jaar is er bij de vereniging
Voor Kruis en Beeld heel wat werk gepresteerd. Niet minder dan vijftig Mariabeelden
werden behandeld in situ of in het atelier
voor een stevige restauratiebeurt. Meestal
kwam hierbij ook de versteviging van luifel,
sokkel en lichtarm aan bod.
Dankzij de financiële steun en morele aanmoediging van de Vlaamse Overheid, wel
in het bijzonder van mevrouw Madeleine
Manderyck, was het ons mogelijk tien als
monument beschermde (zgn. ‘geklasseerde’)
beelden te laten herstellen.
Voor de restauratie van niet-geklasseerde
Mariabeelden – het zijn er negentien
– hadden wij het geluk te mogen rekenen
op mecenassen die de onkosten hiervan
op zich namen. Onder hen waren er zeven
sponsors die voor het beeld aan hun eigen
woning instonden.
Het waren de volgende 19 beelden:
•
•
•
•
•
•
•

Braderijstraat 12-16
Bredestraat, Schoytestraat 86
Coppenolstraat, Wolstraat 23
Engelse Beurs, Grote Goddaard 2
Groenplaats 28-29
Grote Markt 60, Torfbrug
Haarstraat 14-16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasteelpleinstraat 24
Korte Gasthuisstraat 1
Korte Nieuwstr. 13, Sint-Pieter-en-Paulusstr.
Korte Riddersstraat, Steenhouwersvest 22
Lange Doornikstraat 27
Lange Winkelstraat 32
Minderbroedersstr., Minderbroedersrui 19
Paradijsstr., Pieter van Hobokenstraat 26
Pieter van Hobokenstraat 9 (Soledad)
Rijnpoortvest 18
Vekestraat 13
Venusstraat, Lange Brilstraat 28
Zilversmidstraat 8

Dankzij het bijstaan van de leden van onze
Vriendenkring was het mogelijk de restauratie van nog eens veertien andere beelden
uit te voeren.
Bovendien pronken nu ook vier madonnabeelden op nieuwe locaties. Aan de
panden Jodenstraat 16, Lijnwaadmarkt 10,
Schoytestraat 2 en Stijfselrui 2-4 kon dankzij de inspanningen van de vereniging een
gevelbeeld dat ooit elders in de stad hing
worden herplaatst.
Voor een drietal overige Mariabeelden trad
onze vereniging als bemiddelaar op.
Etienne van Caster, voorzitter

Op de kaft: Anoniem, de lieve-vrouw beelden van Antwerpen, in handschrift, Provincie Antwerpen, dienst Cultureel
Erfgoed, dossier Onze-Lieve-Vrowebeelden (het zgn. ‘Hs1491’, naar een opgeplakt etiket). — Aug. Thyssen, Antwerpen
vermaard door den eeredienst van Maria, geschiedkundige aanmerkingen over de 500 heiligen beelden in de
straten van Antwerpen, Antwerpen, 1902 — Aug. Thyssen, Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria,
geschiedkundige aanmerkingen over de 500 Mariabeelden in de straten der stad, Antwerpen, 1922 — Piet Schepens, Antwerpse Madonna’s (binnen de Leien), Antwerpen, 1981 – Madonna: beelden van Maria in de Antwerpse
binnenstad, Antwerpen, 2002.
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Over het ontwerp voor de Madonna Pruynenstraat / Korte Klarenstraat
Onze vereniging vroeg – in samenspraak met de
eigenaar van het pand – een jong kunstenaar
een ontwerp te maken voor een ‘hedendaags
madonnabeeld’. Jeroen Vercruysse licht zijn visie
hieronder toe.
Al snel stond vast dat het een hedendaagse
interpretatie van Maria met haar Jezuskind
zou worden. Al te opvallende kunstgrepen wou
ik vermijden, om de waardige uitstraling van
de figuren de overhand te geven. Dat koninklijke aspect zou in overeenstemming worden
gebracht met het minzaam menselijke van de
scène. Dit was de denkrichting om het Madonnathema op een fijne manier te verplaatsen naar
de tegenwoordige tijd.
Een nieuw beeld op een elegante manier
inschrijven in die levende traditie van de Antwerpse Madonna’s leidt je bij de voorstudie
automatisch naar het verleden. Door mijn
conservatie / restauratieopleiding in Antwerpen
was ik al redelijk thuis in de historische voorbeelden en de kerkelijke kunst. Ik ben de boeken
ingedoken om de specifieke betekenissen te
verkennen, en om inspiratie op te doen. Het is
mij van belang de achterliggende boodschap
juist in te kunnen schatten om een respectvol
ontwerp te maken. Ik wou de historische bagage
van deze figuratie respecteren, zonder daarom
alle attributen of samenstellende elementen van
de precedenten klakkeloos over te nemen. Het
iconografisch schema van ‘Moeder met Kind’ is
dan ook altijd geëvolueerd - traditie is flexibel;
het was dus zoeken naar een synthese van de
traditionele vormgeving en wat de hedendaagse
mens kan aanspreken.
Zo vormt zich gaandeweg een beeld van de
vormelijke en materiële mogelijkheden voor
een moderne versie. Tijdens het onderzoek
sprokkel je ideeën uit heel diverse hoeken: naast
beeldhouwwerk bvb. ook schilderijen, allerlei
foto’s, teksten; uit vrije en kerkelijke kunst, en
ook gewoon bij mensen in de omgeving. De
kledij is voor een deel gebaseerd op de tenues

van jonge vrouwen en moeders afkomstig uit
het Midden-Oosten of noord- Afrika, die ik dan
discreet ging observeren, onder meer in de Offerandestraat. De plooival van het uiteindelijke
kleed is sober, en verbergt de Madonna minder
dan de winterse outfits van veel andere beelden.
De slanke figuur in combinatie met de zware
sjaal en hoofddoek levert een actueel profiel op.
Het wil op die manier een jongere, toegankelijke,
of blije weergave zijn van de patrones.
Mijn uitbeelding is onvermijdelijk ook beïnvloed
door een persoonlijk aanvoelen.
Zo wil ik Maria naast een tijdloze elegantie ook
een meer nadrukkelijke trotse uitstraling geven.
Ze wordt aantrekkelijk door haar zelfbewustzijn, tenslotte is ze altijd in staat het sluipende
geestelijk kwaad te beheersen. Op die manier
kan een Madonna blijven gelden als voorbeeld
en als patrones van de stad. Tegelijkertijd staat
daar boven u een kwetsbaar personage; de ranke
jonge moeder beschermt er met alle macht
haar kindje.
Dit Kind is gezonden om de mensheid te verlossen. Doorheen de liefde voor haar Kind geeft
Maria haar liefde ook voor ons!
Zo kwam schetsenderwijs een beweeglijke figuur
tot stand, in een enigszins onklassieke houding.
Boven haar standbeen draagt ze het kind, en
draait het weg van het gevaar. Met haar losse
been trapt ze op de slang. Het manoeuvre leidt
tot een tors in het lichaam die de gespannen
concentratie uitdrukt. De nadruk valt op een
afschermend en tegelijk zegenend gebaar van
de hand. Zij stelt de passant gerust; de slang
blijft onderdrukt. Haar Kind is een nog speelse
baby of peuter die over haar schouder heen
wil klauteren, maar hij is duidelijk al erg in
de voorbijganger geïnteresseerd. Moeder en
Kind hebben op die manier een verschillende
straat in het oog, en ze kijken ook direct naar
de voorbijgangers. Op die manier wil ik hun
betrokkenheid met de mensen accentueren,
vanuit hun hoge positie
(Jeroen Vercruysse, Antwerpen, 11 09 2008)
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Inzegeningen aan de lopende band
18 mei: Steenhouwersvest
Het was een wisselvallig lenteweertje op
zondag, 18 mei ll. Maar juist op het middaguur, wanneer de plechtige inzegening van
het madonnabeeld (hoek Korte Riddersstraat
en Steenhouwersvest) plaats vond, verscheen de zon in al haar glorie. Het ging er
alleszins plechtig aan toe. Er stonden al veel
belangstellenden toen men, na de eucharistieviering in de Sint-Andrieskerk, processiegewijs aankwam bij het beeld. Schepen
Filip Heylen gaf een korte geschiedkundige
uiteenzetting en feliciteerde de vereniging
‘Voor Kruis en Beeld’ met de schitterende
renovatie.
Deze Maria met Kind. prijkt op het huis
genaamd ‘den grooten dondercloot’. Een erg
geërodeerde gevelsteen toont deze ‘dondercloot’. Het is een kanonskogel die door twee
engelen wordt vastgehouden. Het pand is
tevens het geboortehuis van beeldhouwer
Cornelis Floris. Het beeld zelf draagt de
naam ‘Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en
Victorie’. Deze betiteling refereert naar de in
1689 opgerichte gelijknamige broederschap
uit de naburige Sint-Andrieskerk.
Het beeld werd grondig gerestaureerd door
beeldhouwster Geneviève Hardy. Het kindje
Jezus kreeg twee nieuwe armpjes en houdt
opnieuw de rijksappel (kleine wereldbol met
kruisje op) vast. Maar ook aan het Mariabeeld dienden meerdere delen bijgemaakt
te worden. Tevens werd de H. Geest en de
wolk met stralenkrans gerestaureerd. Als
kers op de taart kregen Moeder en Kind een
mooie kroon.
Na meer uitleg over het beeld en een grappige anecdote in verband met de processie
die hier in de vorige eeuw) voorbij kwam,
zorgde pastoor Rudi Mannaerts voor de

plechtige inzegening en zong een gelegenheidskoor het ‘Wees gegroet’.
‘Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie’ prijkt nu terug in a1 haar glorie en dit
dankzij het mecenaat van de N.V. Expan
die deze restauratie heeft laten uitvoeren
in herinnering aan dhr. Georges Leclair, lid
van ‘Voor Kruis en Beeld’, die op 7 september
2005 overleden is.
In de ontvangstruimte van de Sint-Andrieskerk werd deze plechtigheid met een druk
bijgewoonde receptie besloten.
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25 mei: Jodenstraat
Met de voorspelling van onze tv-weervrouw
mochten we ons aan de nodige regenbuien
verwachten maar gelukklg bleef alles droog
in Antwerpen en meer bepaald in de Jodenstraat, waar aan het nr. 16 de inzegening
plaats had van een wel zeer speciaal madonnabeeld.
Het mooie beeldhouwwerk in hoogreliëf
werd vermoedelijk gerecupereerd bij de
sloop van een pand in de Antwerpse binnenstad (jaren 60 ?). Tot 1998 lagen de drie
brokstukken van het beeld in depot in het
St.-Felixpakhuis van de stad Antwerpen.
Wanneer het pakhuis plaats moest maken
voor het St.-Felixarchief mocht de vereniging ‘Voor Kruis en Beeld’ beschikken over
deze beeldfragmenten. Deze werden in 2003
bezorgd aan de Hogeschool Antwerpen
(Academie C/R Steen) voor restauratie. De
studenten noemden het beeld de ‘tripartite Madonna’. De brokken Avennessteen,
waarop men signatuur noch datering vond,
werden minutieus ineengepuzzeld en kunstig gerestaureerd.
Het 77cm hoge halfverheven beeld is een
voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw met

Boven: inzegening hoek Korte Riddersstraat en Steenhouwersvest, onder: Jodenstraat
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[Inzegeningen aan de lopende band]
Kind. Maria draagt het kindje Jezus op
haar linkerarm en staat vóór een rondboogvormige poort of nis. Het is mogelijk
een element uit een grotere compositie
maar doet het als alleenstaand beeld schitterend. Het is prachtig aangebracht boven
de inkomdeur van een gerestaureerd pand
aan de Jodenstraat nr. 16.
En ook nu was Rudi Mannaerts, proost van
de vereniging ‘Voor Kruis en Beeld’, daar
om ook dit beeld op gepaste wijze in te
zegenen.
Ter afsluiting konden de aanwezigen gezellig
napraten bij een natje en een droogje dat
hen werd aangeboden door dhr. Philippe
Hernould, lid van ‘Voor Kruis en Beeld’, en
zijn echtgenote Ines.
Dit beeld is werkelijk een schitterende
aanwinst in de uitgebreide diversiteit van
voorstellingen die de Antwerpse Madonna’s
te bieden hebben,
7 juni: Rijnpoortvest
Om het 100-jarig bestaan te vieren van de
Sint-Antoniuskerk aan de Paardenmarkt was
er een heel programma opgezet. Op 30 december 2007 had, in aanwezigheid van Mgr.
Paul Van den Berghe, de plechtige viering
van de wijdingsverjaardag plaats. Gans het
voorjaar kwamen allerhande activiteiten aan
bod en zondag, 8 juni, eindigde men met
een grootse slotviering. De dag voordien,
zaterdag 7 juni, vierde men het buurtfeest
Rijnpoortvest/Paardenmarkt.
Aan de Rijnpoortvest, ter hoogte van het
nr. 18, bezit de Sint-Antoniuskerk haar
zij-uitgang. Deze is gekoppeld aan de bovengelegen (voormalige) kosterswoning. Het
gebouw is gedateerd met cartouches ‘Anno
1905‘, en het is omstreeks 1907, dat op ini

tiatief van de toenmalige parochiepriester
Van Roost, boven de huisdeur een Moeder
Gods geplaatst werd in een boogvormige
nis. Dit beeld, waarvan de beeldhouwer
onbekend is, was na 100 jaar aan restauratie toe.
Kunstenaar Markus Oudejans heeft hier
schitterend werk geleverd. Verschillende
verflagen werden verwijderd, het kindje
Jezus kreeg een nieuw armpje en het beeld
werd geïmpregneerd zodat het weerbestendig is. Daar er geen sporen van polychromie
gevonden werden heeft men besloten het
beeld niet te herschilderen.
Het devotielichtje, dat reeds jaren gevaarlijk
boven het beeld bengelde, is vervangen
door een indirecte sfeervolle (blauwe)
verlichting.
Na een inleiding door de voorzitter van de
kerkfabriek sprak dhr. van Caster, voorzitter
van de vereniging ‘Voor Kruis en Beeld’, een
dankwoord uit en vroeg de beeldhouwer
om zijn restauratiewerk toe te lichten. Voor
het slotwoord zorgde parochiepriester Jan
Dehond. Van hem werd verwacht dat hij
het Mariabeeld zou inzegenen maar hij is
de mening toegedaan dat het zegenen van
dode voorwerpen onzinnig is. Hij wilde wel
de talrijke aanwezigen zegenen en deed dit
met de nodige hoeveelheid wijwater.
En nu maar hopen dat deze restauratie het
ook 100 jaar volhoudt.
Jos Dobbeleers
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Boven: Restaurateur Markus Oudejans wordt geholpen bij de herplaatsing van de Madonna aan de gevel van de
Rijnpoortvest 18 - Foto’s door John.

Onder: toespraak van de voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Antonius bij de onthulling van het fris opgeleverde
gevelbeeld. Parochiepriester Jan Dehond (rechts) zal naderhand de talrijke belangstellenden zijn zegen geven.
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Erfgoeddag 13 april 2008 ‘wordt verwacht’, een terugblik
Voor Kruis en Beeld nam dit jaar deel aan de
Erfgoeddag in lokalen van de Sint-Andrieskerk, vermits onze gewone plek – de Academie – niet meedeed aan deze activiteit.
Om 10 uur werden geïnteresseerden opgevangen aan de hoofdingang van het kerkgebouw want op dit uur kon de eredienst niet
gestoord worden. Een keuze tussen twee
zoektochten in de onmiddellijke omgeving
werd aangeboden. De antwoorden ervan
kwamen druppelsgewijs binnen en zelfs
op latere datum kregen we nog positieve
reacties.
Vanaf 13 uur konden de bezoekers werkelijk
worden ontvangen. De Sint-Andrieskerk,
die met zijn architectuur én binnenaankleding heel wat te bieden heeft, is een
geschikte plek waar men schoonheid kan
verwachten.
De gerestaureerde broederschapslijst of
‘catalogus’ van het vagevuur werd onder
de aandacht gebracht. Dit onderwerp
sloot dan ook perfect aan bij het thema
van deze dag.
Onze vereniging stelde zich voor op twee
niveau’s: enerzijds in het atelier waar Carolien van der Star, docente aan de Academie,
aanwezig was om de restauratie van beelden
in het licht te stellen, anderzijds hadden wij
de didactische ruimte ter beschikking om
aan de hand van foto’s de gevelbeelden te
tonen en vooral de aandacht te trekken op
de laatst gerestaureerde beelden.
Wat mag men zoal verwachten van kinderen? Zij werden aangemoedigd om vele onderdelen tot een geheel bijeen te puzzelen.
Zelfs volwassenen konden hierin genoegen
scheppen. Ook het kiezen van kleuren heeft
meestal succes bij de kleinen.
Al bij al een goed gevulde namiddag met
	

veel geïnteresseerden, want ‘n ontmoeting
met mensen heeft steeds prioriteit. Zo heeft
de heer Maurice Bronselaer ons bij deze
gelegenheid een gift overgemaakt van een
reeks historische madonnafoto’s, waarvoor
wij hem zeer dankbaar zijn.
De komende editie van de Erfgoeddag die
doorgaat op zondag 26 april 2009 draagt
als thema ‘uit vriendschap!?’ Wij zijn er
zeker van dat onze vrienden dit nu reeds
in hun agenda zullen noteren. De precieze
locatie en aanvangsuur zal later worden
medegedeeld.
Een mysterieuze foto uit de gift van de heer Bronselaer.
Herkent iemand de Antwerpse straat waar omstreeks 1890
deze mensen poseerden bij het gevelbeeld van OnzeLieve-Vrouw van Lourdes? Een vergelijkbare afdruk is ook
te vinden in de collectie van de dienst Cultureel Erfgoed
van de provincie Antwerpen, helaas is deze onbenoemd.
Blijkbaar is al decennialang de kennis verloren om dit
stuk te duiden.

Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna’s, nr. 13 [7de j. (2008), nr. 2]

15 augustus 2008 in de Kathedraal

Het jaarlijkse hoogfeest van Onze-LieveVrouw ten hemel opgenomen, Antwerpens’
‘moederkensdag’, telkens opnieuw nieuw!
De kathedraal ontving veel deelnemers aan
de eucharistie. Het feestelijk effect werd
zeker bekomen door Onze-Lieve-Vrouw van
Antwerpen in haar praalmantel en dito kroon,
omringd door vele bloemen en kaarsen.
Om 12.15 uur was het onze aalmoezenier
E.H. Mannaerts die voorging en vooral in zijn
preek rechtstreeks tot de menigte sprak. De
rode draad in zijn betoog liep over het oefenen van het geheugen, naar de opvoeding
in gezin en onderwijs. Dat de gevelbeelden
in de straten van onze stad mede als geheugensteuntjes konden gezien worden klinkt
misschien nieuw maar is zeker juist.
Na de mis hebben de aanwezige leden en
vrienden elkaar nog kunnen ontmoeten in
het kathedraalcafé ’Het elfde gebod’, een
mooie afsluiter van deze viering.
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Als in een rozentuin opgesteld schitterde ‘Onze-LieveVrouw van Antwerpen’ in haar vorstelijk prachtgewaad.



Blijvend verbonden: beeldengroepen
Beeldhouwkunst biedt een rijke waaier
aan vormen en uitingen, dat is een van
haar sterke troeven. Naast rondplastische,
vrijstaande beelden kent ze halfbeelden
(met een afgeplatte achterkant), bustes
en ook reliëfs. Deze laatsten bestaan dan
weer in alle vormen van verhevenheid: van
hoog naar laag tot zelfs een bijna vlakke,
tekenachtige versie. En er bestaan nog tal
van andere sculptuurvormen. Het precies
met taal vatten van deze door beeldhouwers
gecreeërde objecten is iets wat kunstwetenschappers niet altijd terdege beheersen,
er wordt soms warrig gesproken en zeker
stuntelig uit andere talen vertaald.
Dat kunsthistorici uitschuivers maken wordt
aangetoond als je in de fototheek van het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) de gepaste zoekterm voor ‘beeldengroep’ intikt 1. Je krijgt precies geteld
1888 treffers, maar het blijkt dat daarbij een
zeer groot aantal Madonna’s opgenomen
worden. Is een Onze-Lieve-Vrouw met Kind
op de arm dan een beeldengroep? Neen dus,
maar hoe zit het nu precies?
De franse taal kent de benaming ‘groupe’ (de
statues), in het Nederlands spreken we over
een ‘beeldengroep’, in het Duits heet het
zeer precies ‘Figurengruppe’. Bedoeld is “de
verzameling van twee of meer vrijstaande
	 Deze federale en tweetalige instelling (Institut Royal
du Patrimoine Artistique; IRPA), durft op taalgebied wel
flateren. In de door hen gehanteerde thesaurus wordt de
franse term “groupe de statues” foutief vertaald naar
‘groepsbeeld’, letterlijk is de zoekterm “beeld[groeps-]”.
Een ‘groepsbeeld’ is geen term voor sculptuur, in het
Nederlands betekent het immers “een subjectief beeld
van een groep als zodanig” (Van Dale). - www.kikirpa.
be
10

beelden, geplaatst op één grondvlak en
verbonden door éénzelfde handeling of
gemeenschappelijke situatie” 2. Als bekend
voorbeeld kan een calvariegroep aangehaald worden. Hier worden ten minste drie
vrijstaande sculpturen (Christus, Maria,
Johannes) met elkaar betrokken.
Beeldengroepen kunnen op éénzelfde
voetplaat tot een geheel verbonden zijn
(een ‘verbonden groep’) of als individuele
sculpturen staan op een gemeenschappelijke bodem (een ‘niet-verbonden groep’).
De Heilige Familie van de Oudemansstraat
en tal van beelden van de H. Jozef met Kind
zijn een voorbeeld van een verbonden groep.
Onze calvaries als straatbeelden behoren
allen tot de laatste categorie, een niet-verbonden groep.
Afspraak met Madonna...
Als Mariastad kent Antwerpen vanouds tal
van Lievevrouwkes, Lievevrouwebeelden,
beelden van de Moeder Gods en recenter
ook Madonna’s. Zoals iedereen weet gaat
het hierbij doorgaans om de voorstelling
van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. De term
Madonna, in het midden van de 20ste-eeuw
naar ons overgewaaid uit de latijnse talen
via de kunstgeschiedenis, dekt steeds dit
type van voorstelling. Een ‘Madonna met
Kind’ is uit den boze. ‘Madonna’ wordt dus
exclusief gebruikt bij de voorstelling van
Maria met Jezuskind, in de andere gevallen
spreekt men van Onze-Lieve-Vrouw (van
	 ‘Groupe’: en sculpture, réunion de deux ou plusieurs
figures en ronde bosse sur un même support, (socle,
soubassement, piédestal) qui concourent à une même
action ou sont unies par une situation commune. [M.-T.
Baudry en D. Bozo, ‘Principes d’analyse scientifique.
La sculpture: méthode et vocabulaire’, Parijs, 1990, p.
508].
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Beeldengroep:
de H. Familie (Oudemansstraat) en de H. Jozef met Kind (Sint-Rochusstraat) als voorbeelden voor een
verbonden groep; de calvarie als voorbeeld van een niet-verbonden groep (Kammenstraat).

Lourdes; van Fatima; van Smarten, ...).
Nu wordt zulk madonnabeeld, één met
het Kind op de arm, beschouwd als een
‘beeld’ en geen ‘beeldengroep’. 3 Maar alles
is niet steeds even zonneklaar met de term
‘Madonna’. Overgangsvormen tussen beeld
en beeldengroep komen hierin ook voor en
evengoed kan het een beeldengroep betreffen. Hoe is deze schijnbare tegenspraak te
verklaren?
Met Madonna wordt niet enkel de Moeder
Gods bedoeld die het Jezuskind op de arm
draagt, staat de kleine Jezus aan Maria’s
voeten opgesteld gebruiken we dezelfde
term. In het eerste geval spreken we niet
van een groep, in het tweede geval kan het
om een groep gaan.

Beeld:
Onze-Lieve-Vrouw met Kind op de arm
(Sint-Nicolaasplaats)

Onze-Lieve-Vrouw met Kind
Misschien is het wel nuttig om het woord
Madonna uit ons woordgebruik te schrap	 Certains groupes au sens iconographique (figures
associées dans une action ou une situation commune)
ne sont parfois considérés en sculpture que comme
des statues, en particulier lorsque certaines figures
représentées sont de très petites dimensions (agneau
de saint Jean-Baptiste ornant le livre) et n’ont pas
d’appui au sol. Ainsi la Vierge portant l’Enfant est-elle
désignée par l’usage comme une statue et non comme
un groupe. [Baudry 1990: 508].
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pen, we zouden aan klaarheid winnen als
voortaan opnieuw meer zou gesproken
worden over Onze-Lieve-Vrouw en OnzeLieve-Vrouw met Kind. Enerzijds kan het
dan gaan om bijvoorbeeld een sculptuur van
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (een beeld),

anderzijds om een Onze-Lieve-Vrouw met
Kind op de arm (ook een beeld) en OnzeLieve-Vrouw met staand Jezuskind (een
beeldengroep). Hierin kan dan nog de onderverdeling verbonden en niet-verbonden
gemaakt worden. (Wim Strecker)

Niet-verbonden beeldengroep: Onze-Lieve-Vrouw met rechtopstaand Kind
(Maria en Jezus zijn opgevat als zelfstandige sculptuur)

< Haverstraat, Grote Pieter Potstraat (beeldlocatie
en groep verdween) - Foto:
Provincie Antwerpen,
dienst Cultureel Erfgoed
(Sterckshof, fotoarchief K
308/23)
> Dries, Leguit 2 (beeldlocatie verdween; O.-L.Vrouw bewaard, Kind
zoek of vernield) - Foto:
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, dienst Monumenten en Landschappen; opname april 1976

< Klapdorp, Mutsaardstraat (niet meer ter plaatse; groep in restauratie)
- Foto WS, 2005
> Keistraat 14 (beeldlocatie verdween; groep
bewaard en in restauratie)
- Gazet van Antwerpen, 19
mei 1951

12
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Halfbeelden, geen strikte beeldengroep
(vgl. met een hoogreliëf,
geen vrijstaande sculpturen)
Onze-Lieve-Vrouw met Kind overhandigen de rozenkrans
aan de H. Dominicus en de H. Catharina van Siëna, Veemarkt hoek Zwartzustersstraat, portaal Sint-Pauluskerk

Deels verbonden beeldengroep
Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen,
Groenplaats 28

Niet-verbonden beeldengroep

Deel van een niet-verbonden
beeldengroep

Onze-Lieve-Vrouw met Kind en een onbekende heilige;
verdwenen sculptuur eertijds in een gang van de Keizerstraat. - Foto: Provinciale Commissie voor Monumenten en
Landschappen, Provincie Antwerpen. (Provincie Antwerpen, dienst Cultureel Erfgoed). - KIK: B88091 (1945)

Onze-Lieve-Vrouw met Kind (dat eertijds de rozenkrans
overhandigde aan de H. Aloysius; deze figuur bleef niet
bewaard). - Lange Klarenstraat, Meir
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Verbonden beeldengroep: Onze-LieveVrouw met rechtopstaand Kind

Verbonden beeldengroep:
Onze-Lieve-Vrouw met Kind op schaap

(beide figuren zijn uit hetzelfde volume, dezelfde steen,
gevormd maar min of meer opengewerkt; de verglijding
naar een ‘beeld’ is merkbaar)

Kanonstraat, hoek Meistraat
(locatie verdween; groep bewaard en gerestaureerd)
- Foto in: F. Clijmans, ‘Poortjes en Mariabeelden in het
oude Antwerpen’, Antwerpen, 1941

Boven (van links naar rechts)
• Paardenmarkt (‘O.-L.-Vrouw van de Stilte’)
• Mechelseplein (verdween) - Detail uit schilderij
‘Weesmeisjes op weg naar Sint-Joriskerk’, Johannes
de Mare (18de eeuw), verzameling OCMW Antwerpen,
Marnixhuis.
• Groenplaats 22 (herkomst: binnenkoer Keistraat 20)
- Foto: Archief Voor Kruis en Beeld
Midden (van links naar rechts)
• Lange Gasthuisstraat (Maagdenhuis, zgn. ‘Faustinagroep’), origineel in zaal
• Lange Gasthuisstraat (Maagdenhuis, zgn. ‘Faustinagroep’); replica op binnenkoer
• Frans Halsplein, Korte Sint-Annastraat (het Kind staat
niet los van Maria)
Onder (van links naar rechts)
• Hoogstraat, Vlasmarkt (het Kind staat niet los van
Maria)
• Lange Klarenstraat, Lange Nieuwstraat
• Rodestraat, Begijnhof (‘O.-L.-Vrouw aan de pomp’);
eerder een beeld dan een groep

(betwistbare) verbonden beeldengroep:
H. Rochus en H. Antonius
(de bijfiguur is klein en sterk met het hoofdvolume
vergroeid, toch meer een ‘beeld’ dan groep)

Hoornstraat, Lansstraat (H. Rochus met hond)
Sint-Antoniusstraat (H. Antonius met varken)
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Beeld: Piëta
(de twee figuren vormen één volume,
kunnen niet zelfstandig worden opgesteld)

Rijkenhoek, hoek Scheldeken
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De beeldengroep van Dries en Leguit
In het Schipperskwartier, boven het café op
de hoek van de Dries en Leguit, hing vroeger
een beeldengroep van Onze-Lieve-Vrouw
met rechtopstaand Kind die rustte op een
overvloedig door engelenkopjes versierde
console. Zoek deze groep daar nu niet meer,
en evenmin ‘het Schipperskwartier’. Vandaag is de buurt ingenomen door sociale
woningbouw.
De reeds beschadigde groep werd in de
jaren 1980 afgenomen na een brand en
opgeslagen in een stedelijke depot. De
witgeschilderde terracottasculptuur van
Onze-Lieve-Vrouw bestaat nog, Kind en
console bleven niet bewaard.
Dat deze beeldengroep als monument werd
beschermd (ministerieel besluit van 17 juli
1981) kan ongerijmd klinken, maar in dit
geval is het beschermingsstatuut een rem
tegen vergetelheid of verder verval.
Weliswaar kan de Onze-Lieve-Vrouw vakkundig worden gerestaureerd maar door
het verlies van Kind en console zal de beeldengroep nooit alsdusdanig meer kunnen
worden getoond.
De oudst gekende vermelding van zowel de
groep als de beeldhouwer ervan is te vinden
in ‘de lieve-vrouw beelden van Antwerpen’,
een handschrift van een onbekend gebleven
auteur uit het laatste kwart van de 19de
eeuw, bewaard op de dienst Cultureel Erfgoed van de provincie Antwerpen: Leguit
straat. Een zeer fraei O. L. Vrouwen beeld.
Het gods kind staat ter rechterzijde nevens
zijne heilige moeder tot wien het lachend
zijne tedere handjes uitstrekt. Met schoonen troon en goed engelen voetstuk. Is vervaardigt door C. Smet. (Hs1491, [f° 5v°])
Deze tekst beschrijft ons een beeldengroep
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van een staande Onze-Lieve-Vrouw met
het Kind aan haar rechterzijde (voor de
beschouwer staat Jezus dan links), overluifeld (troon) en voorzien van een console
(voetstuk) met engelen. Dat is ook wat een
foto uit 1976 ons toont. 1
Kijkt men in de madonnaboeken van Thyssen
of Schepens wordt het Jezuskind foutief als
een ‘engeltje’ opgevat. 2
Aannemend dat Cornelis De Smet (Dendermonde 1742 - Antwerpen 1815) werkelijk de
maker is, zou deze Onze-Lieve-Vrouw met
Kind van Dries en Leguit kunnen gedateerd
worden tussen ca. 1769 (meesterschap) en
ca. 1795 (Franse periode). Tenzij het beeld
in de korte periode 1814-1815 (herstel van
de gevelbeelden en overlijden van De Smet)
zou zijn gemaakt. (Wim Strecker)

De Onze-Lieve-Vrouw van Dries, Leguit 2, in het depot van
de stedelijke dienst Monumentenzorg. Deel van een nietverbonden beeldengroep, witgeschilderde terracotta, 100
× 40 × 38 cm (hbd), ref. MZ 27. - Foto WS, 2008-08-26
	 Zie hiervoor, p. 12.
	 Thyssen (1902, p. 280 nr. 222; 1922, p. 238 nr. 204)
en Schepens (1981, p. 190-192). Zie op p. 2 voor een
volledige bibliografische referentie.
“Driesch en Leguitstraat. - O. L. Vrouw. - De beeldhouwer Corn. De Smet heeft daar iets buiten het gewone
voorgesteld. Op eenen sokkel, verfraaid door eene
menigte engelenhoofdjes, ziet men de H. Maagd, welke
den schepter, die zij in de rechter hand houdt, rusten
laat met het uiteinde op de rechter knie, terwijl een
engeltje, dat aan de zijde van Gods Moeder staat, deze
liefdevol aanschouwt.” (Thyssen 1922, p. 238).
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Mededelingen

De rubriek ‘actualiteit’ vindt u eveneens op www.verbeelding.be

• Vlaamse Monumentenprijs 2008

• Goed nieuws uit het Elzenveld

De Vlaamse Overheid deelde ons op 18 juli 2008
mee: “Bij deze melden wij u dat uw project het
niet heeft gehaald als laureaat van de Vlaamse
Monumentenprijs 2008. Dit betekent echter niet
dat het ingediende project niet naar waarde werd
geschat. Wij willen er u dan ook graag op wijzen
dat u bij de volgende editie van 2009 opnieuw
een project kan indienen.”

Ook het Elzenveld blijf niet achterwege, Geneviève Hardy kreeg de opdracht van het Antwerpse OCMW om Maria – verblijvende in de
oude kloostertuin – aan de frisse lucht bloot te
stellen en te behandelen.

• Goed nieuws uit het Begijnhof
De vzw Villers, de organisatie die het Antwerpse
Begijnhof aan de Rodestraat beheert, heeft
verschillende restauratiedossiers lopen die haar
beeldenpatrimonium nieuw leven zal inblazen.
Momenteel worden restauraties uitgevoerd
aan de houtsculptuur van de H. Barbara en ook
aan het terracotta-huismerk ‘Opdracht van de
Heer in de tempel’ (Maria Lichtmis). Het kleine
gevelbeeldje van de H. Jozef met Kind, opgesteld
nabij de inkom, staat al terug in volle glorie te
pronken.

• Groenkerkhofstraat
Markus Oudejans herstelt ter plaatse de OnzeLieve-Vrouw met Kind die beschadigd werd bij de
gevelrenovatie. Foto WS, 17 september 2008.

• Minderbroedersstraat en -rui
Inzegening op 5 oktober 2008, 14 uur. Zie bijgevoegde uitnodiging.

Boven, van l. naar r.: Begijnhof Rodestraat: ‘H. Jozef met Kind’, opgeknapt en
in augustus 2008 herplaatst (foto WS). - Gevelsteen ‘Opdracht van de Heer in
de tempel’, geschilderde terracotta, voor de behandeling (foto WS, 2007). - ‘H.
Barbara’ met in de linkerhand een miskelk waarin een hostie als een stralende
zon en in de rechterhand een palmtak (foto Hermans, Antw., ca. 1910)
Rechts: Elzenveld, Lange Gasthuisstraat: Madonna op de maansikkel, overluifeld natuurstenen beeld tijdens de behandeling (foto WS, 2008-09-17)
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Fornoville, Berchem – Freddy Franck, Berchem – Maria Geerinck, Boechout – Gilliot-Cogels, Etterbeek
– Baudouin Goeminne, ‘s. Gravenwezel – Marc Groetaers, Wilrijk – Jan Gypen, Kontich – Philippe
Hernould, Antwerpen – Michel Hertoghe, ‘s Gravenwezel – M.L. Heymans, Antwerpen – P. Horemans,
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Kleijn, Antwerpen – W. Kusters-Van Aken, Merksem – Cornelia Laboyrie, Kapellen – Lamiroy-Foket,
Mortsel – Paul Lemmens, Brasschaat – Rosa Lenssens, Berchem – Paul Leysen, Deurne – Familie
Lippens-Dobbeleers, Antwerpen – Marcelle Lombaerts-Van den Bril, Boom – Jean Pierre Loos, Edegem
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Makken, Antwerpen – Jozef Marijsse, Merksem – Elvira Martin, Antwerpen – Gerda Marin, Antwerpen
– Henriette Mcintyre, Antwerpen – André Meeus, Antwerpen – Jean Mertens de Wilmars, Antwerpen
– Paul Meulendijks, Deurne – Alma Mommaers, Antwerpen – Joanna Mulleman, Borgerhout – Chr.
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Antwerpen – Hugo Nys, Borsbeek – Paula Onghena, Wilrijk – Pieter Oomen-Geenen, Antwerpen
– Johanna Peeters, Deurne – Anna Pelgroms, Boechout – Ria Penders, Brasschaat – Herman Pepermans,
Berchem – S. Raes-Saquet, Merelbeke – Marleen Regnier, Borgerhout – Jozef Rombouts, Schoten
– Martha Rombouts, Edegem – Familie Rooms-De Bruyn, Antwerpen – Familie Roth, Antwerpen
– Freddy Rouchet-Dedroog, Merksem – Sint-Paulusvrienden, Antwerpen – Smets & Dens B.V.,
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Mortsel – Joseph van Caster-Grade, Antwerpen – Yves van de Werve de Vorsselaer, Schilde – Jozef
Van de Wiele, Antwerpen – Guido Van Den Sande, Ekeren – Alfons Van Den Wyngaert, Kapellen
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Antwerpen – J.J.A.M. Zuure, Diemen (NL) – M.Th. Zuure-LeCat, Diemen (NL).

75 jaar Voor Kruis en Beeld en een nieuw Madonnaboek
In 2009 werkt onze vereniging 75 jaar voor het
behoud van het religieus patrimonium in de
straten van Antwerpen en graag zouden we dit
jubileum passend willen verzilveren.
Een van de geplande projecten – naast de
doorlopende conservatie en/of restauratie van
gevelbeelden – is de uitgave van een gedenkboek
met nieuwe beeldeninventaris. In 2002, nog maar
kort geleden, verscheen ‘Madonna. Beelden van
Maria in de Antwerpse binnenstad’ maar dat boek
is uitverkocht en inmiddels werden vele beelden

gerestaureerd of opgefrist; daarbij kwamen tal
van nieuwe gegevens aan het licht. Bovendien
zou het nieuwe werk niet alleen de actualisatie
van de Mariabeeldeninventaris van 2002 omvatten maar alle religieuze gevelbeelden van de
kernstad behandelen. Sinds 1922 werd zoiets
niet meer te boek gesteld.
Voor de uitgave van deze publicatie zoeken
wij extra sponsors. Indien u firma’s kent die
ons hierbij zouden kunnen helpen, gelieve ons
hiervan zeker op de hoogte te brengen.

Info en colofon
Vrienden van de Antwerpse Madonna’s ondersteunen ‘Voor Kruis en Beeld’ vzw, Lange Lozanastraat
92, 2018 Antwerpen, bij de projectrestauraties van Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwebeelden en bijwerk:
de Madonna Melkmarkt 22, deze van Groenkerkhofstraat hoek Oude Koornmarkt en andere uit te
voeren werkzaamheden.
- Een financiële ondersteuning is welkom op onze projectrekening : 000-00 00 004-04 van de Koning
Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel met vermelding: “L J 1870 - Voor Kruis en
Beeld - Antwerpen”. Financiële aftrekbaarheid wordt u toegekend vanaf 30 euro.
(Drie soorten ondersteuningen: 30 euro, 125 euro en 250 euro verhogen onze mogelijkheden tot
verfraaiing en het behoud van de beelden, waarvoor dank.)
- Legaten in voordeel van de vereniging zijn steeds welkom; raadpleeg uw notaris.
Website: www.verbeelding.be – E-mail: iha@yucom.be – Lay-out: Wim Strecker
Fotoverantwoording – Alle foto’s © Wim Strecker, tenzij anders vermeld.
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