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Voorwoord

75 jaar zijn voorbij sinds de stichting van 
onze Vereniging VOOR KRUIS EN BEELD.
Dit initiatief werd toen genomen door Ant-
werpenaren, allen vrijwilligers, bekommerd 
om het behoud van de heiligenbeelden op 
de gevels van hun stad.
Zij hadden ingezien hoe levendig de getui-
genis van volkse devotie overkwam en hoe 
waardevol dit bedreigde patrimonium was.
Van de honderdtallen beelden die bij de 
grote omschakeling van de jaren 1800 door 
de talrijke broederschappen werden vervan-
gen en herplaatst bleven er weinigen over.  
En het gevaar vergroot met de dag.
Daarom kwamen de opvolgers van de 
stichters, ook Antwerpenaren en steeds 

vrijwilligers, in werking en hebben het tot 
op heden kunnen bolwerken om de beel-
den te behoeden, in het oog te houden, te 
restaureren.
Al is het bekomen resultaat van de laatste 
15-20 jaar alvast tevredenstellend, toch 
is er nog veel werk op de plank en is hulp 
en aanmoediging van de vriendenkring en 
‘sympathisanten’ nodig, en waarom geen 
financiële steun!
Samen zullen wij er komen en meteen de 
inzet van 200 jaar geleden kunnen eve-
naren.

Etienne van Caster
voorzitter

Enkele leden van de vereniging
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In juni 1976 deden Herman De Meester en 
Georges Lust als ‘wijkmeesters’ van Voor 
Kruis en Beeld een inspectietocht langs 
gevelbeelden in de oude stad. 1 Achteraf 
stelden ze een verslag op met elf aanbeve-
lingen voor nodige ingrepen, met een prijs-
raming. Voor “Beeld nr 31”, dat van de hoek 
Pruynenstraat 23 en Korte Klarenstraat, 
liep het kostenplaatje flink op. Men dacht 
aan het hernieuwen van zowel luifel als de 
houten stralenkrans, aan nazicht van de 
verlichting maar ook aan de restauratie van 
de sculptuur. Specifiek werd het “hoofd van 
de Lieve Vrouw” vermeld en het “voetstuk” 
(de wereldbolvormige console). Evident 
was de volledige herschildering. Met een 
geraamde 104.850 frank (exclusief BTW) 
bleek dit de op één na de duurste ingreep 

1 Dit relaas werd opgesteld uit archiefdocumenten van 
‘Voor Kruis en Beeld’ vzw (hierna vermeld als ‘VKB’).

die aanbevolen werd. 2

Het totaal van de nodig geachte ingrepen 
bedroeg 640.600 frank. En dit ging over 
elf beelden... Voorzitter André Cardon de 
Lichtbuer bleek toen naar middelen te heb-
ben gezocht om één en ander te realiseren. 
Het stadsbestuur werd aangesproken en 
dat bleek bereid vier van de op 2 september 
1976 bij K.B. beschermde beelden te laten 
restaureren en bovendien “stelselmatig over 
te gaan tot het restaureren van de overige 
waardevolle Mariabeelden” 3. Men ving aan 
met de Madonna van herberg ‘Het Heilig 
Huizeken’ in de Kloosterstraat 4. Dit was 

2 H. De Meester en G. Lust: “inspectietocht 25 juni 
1976”, verslag opgesteld op 1 juli 1976.
3 Brief Stad Antwerpen (F. Clinckers en J. Posson, 
namens C.B.S.), “Restauratie Mariabeelden aan gevels”, 
ref.: D4/WU/W/77/1235, d.d. 1977-02-14 aan VKB 
(Cardon de Lichtbuer).
4 Zie noot 3 en Schepens (1981) p. 45, 134-135, 241.

Driemaal is scheepsrecht en 31 geen ongeluksgetal. ‘Beeld nr. 31’ op de 
hoek Pruynenstraat en Korte Klarenstraat in een hedendaagse creatie

Foto’s uit 1942, 1980 en 2008. Resp. Kon. Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel; Schepens 1981 en WS.
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een voor de stad logische stap, omdat dit 
gebouw toen net gerestaureerd was.
Inspectie, aanbevelingen, financiering, ... en 
tijd. Iets meer dan een jaar nadat het nodig 
geacht werd het beeld van de Pruynenstraat 
te laten behandelen gebeurde wat niemand 
ooit had gewenst. Op 6 september 1977 
kwam de Madonna van de gevel los en 
eindigde het 18de-eeuwse beeld als brok-
stukken op een stoep 5. De neerstortende 
‘Onze-Lieve-Vrouw van de Scapulier’  6 trof 
gelukkig geen voorbijganger.

Om de lege plaats terug in te vullen werd 
in 1980 7 een ander beeld geplaatst, ditmaal 
een Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen (zonder Jezuskind). Eind 1986 bleek dit 
andere beeld ook wankel te staan 8, kort 
erop kon de geschiedenis zich hardnekkig 
herhalen. 9

De eigenaar van het pand was helemaal 
niet gelukkig met de ‘ontmaagde’ en nu 
kale straathoek. Er restte immers enkel een 
luifel, want de voordien nog aanwezig ge-
bleven werelbolconsole ging mee ten onder. 

5 Schepens (1981) p. 184.
6 Hs1491, [f° 12v°]; Thyssen (1902) p. 261; Thyssen 
(1922) p. 147.
7 Schepens (1981) p. 184.
8 “Het beeld hoek Pruynenstr. staat op vallen. Dhr. 
Van Herck zal de eigenares, Mevr. Michelet hierover 
raadplegen.” (Verslag vergadering VKB, 1986-09-23).
9 “Het beeld hoek Pruynenstraat dat nu weg is, wordt 
op kosten van de Heer Michelet terug aangebracht, wat 
Dhr. Van Herck mededeelt. Kosten voor voetstuk alleen: 
11.000,- Fr.” (Verslag vergadering VKB, 1987-03-10).

Hoewel de luifel met goede bedoelingen 
in afwachting van een derde beeld werd 
gerestaureerd, bleek dit jarenlang een slag 
in het water, onderwerploos werd hij in zijn 
functie beschaamd. En dit zou duren... meer 
dan twee decennia lang. 

In het najaar van 2006 ontstond er een 
doorbraak in dit vastgelopen dossier. Nog 
wat later konden de handen uit de mou-
wen worden gestoken. Op verzoek van de 
eigenaar die het project wilde bekostigen, 
sprak Voor Kruis en Beeld enkele jonge kun-
stenaars aan voor een nieuwe creatie. Na be-
oordeling van twee ingediende voorstellen, 
werd aan Jeroen Vercruysse 10 gevraagd om 
zijn ontwerp van een eigentijdse Madonna 
uit te werken.
Hij deed een grondige voorstudie, maakte 
ontwerpschetsen 11 en begon hierna te boet-
seren aan zijn creatie. Over het kleimodel 
werd een mal aangebracht die na afgieten 
het uiteindelijke betonnen beeld opleverde. 
In februari 2009 kwam de Madonna netjes 
uit de mal en kon het retoucheerwerk aan-
vangen. Rest nu nog de plaatsing. (WS)

10 Jeroen Vercruysse (° 1982), beeldhouwer en restau-
rateur. Als beeldhouwer werd hij gevormd bij Frans 
Heirbout aan de Antwerpse Academie. Hij volgde erna 
aan dezelfde instelling een opleiding conservatie/
restauratie (steen) bij Carolien van der Star.
11 Jeroen Vercruysse, ‘Over het ontwerp voor de 
Madonna Pruynenstraat / Korte Klarenstraat’, in 
‘Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna’s’, 
13, (2008-2), p. 3.

Hs1491:  Anoniem, de lieve-vrouw beelden van Antwerpen, in handschrift, Provincie Antwerpen, dienst Erfgoed, 
dossier Onze-Lieve-Vrouwebeelden.
Thyssen (1902): Aug. Thyssen, Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria, geschiedkundige aanmer-
kingen over de 500 heiligen beelden in de straten van Antwerpen, Antwerpen, 1902.
Thyssen (1922): Aug. Thyssen, Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria, geschiedkundige aanmer-
kingen over de 500 Mariabeelden in de straten der stad, Antwerpen, 1922.
Schepens (1981): Piet Schepens, Antwerpse Madonna’s (binnen de Leien), Antwerpen, 1981.
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Boven: het onderstuk van de mal en werkzaamheden in het atelier  
Linksonder: het beeldhouwersmodel staat op de ‘wereldbol’
Rechtsonder: het op het beeld wachtend pand Pruynenstraat 23 (maart 2009)
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Eindelijk was het zover: dit beeld liet lang 
op zich wachten, vooraleer wij het konden 
incalculeren in deze historische buurt van 
ruien, vesten, kloosters. Minderbroeders en 
Dominicanen, met hun devoties: Onze Lieve 
Vrouw van smarten en Onze Lieve Vrouw van 
de Rozenkrans.
De buurtbewoners hadden hier niet alleen 
om een nieuw beeld gevraagd, ook de nodige 
financiële steun werd verleend om Onze-
Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in het 
dagdagelijkse leven te blijven bewonderen.
De Scheldewijding ’s morgens, voorzien 
in de processie van Sint-Paulusparochie 
diende zich te beperken tot een rondgang 
in de kerk. Het weer – zoals aangekondigd 
– liet het ‘met bakken’ regenen, zegt men 
in Antwerpen.
Maar de dappere vrienden van de Antwerpse 
Madonna’s waren paraat! Om 14 uur ston-
den tal van genodigden te wachten op het 
‘plechtig te water gelaten’ moment.
Onze aalmoezenier kon het beeld in relatie 
tot het pand, de bewoners en de buurt inze-

genen met natuurlijk regenwater. Hij bracht 
ons in herinnering, zoals Sint Franciscus 
“gezegend zij zuster zon,  broeder maan, al 
hetgeen leeft en stroomt om het water niet 
te vergeten.” 
De zon in het hart voelen schijnen verkre-
gen wij met de medewerking van het duo 
Belcantate. Zij brachten verschillende mooie 
Marialiederen begeleid met gitaar, die de 
natte sfeer ten hoge trok.
Voor een natje en een droogje waren we 
te gast in de kunstkamers Indian Caps bij 
Leo en Ingrid Berndsen-Scholtz, die ook vrien-
den zijn van de Antwerpse Madonna’s. De 
tongen kwamen los en deed de natte kou 
vergeten. Ook daar werden we nog vergast 
op enkele mooie liederen. Geef toe: het 
streelt het gevoel!
Indian Caps biedt aan jonge hedendaagse 
kunstenaars mogelijkheid om zich te ‘lan-
ceren in de koele wereld’. Een dezer jonge 
kunstenaars bevestigde ons dat de Madonna’s 
in de straten van Antwerpen, haar telkens op-
nieuw konden verblijden. (Paula Sörnsen)

Zelfs in de gietende regen kan men zich ‘warm’ voelen  
op de hoek van de Minderbroedersrui en Minderbroedersstraat!
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Een pand in de bocht van de Melkmarkt met 
de Lijnwaadmarkt wordt al sinds mensen-
heugenis gesierd door een prachtige madon-
nasculptuur, traditioneel toegeschreven aan 
de Antwerpse beeldhouwer Alexander Van 
Papenhoven (1668-1759). Als waardevol 
patrimonium werd dit beeld als monument 
beschermd bij Koninklijk Besluit van 2 sep-
tember 1976. 
In 1980 zou het in opdracht van de Stad 
Antwerpen, met subsidies van staat en pro-
vincie, worden gerestaureerd.  1 De in de loop 
der jaren aangebrachte, maar later ook ver-
dwenen symbolische attributen – een grote 
stralenkrans achter het beeld met centraal 
een Mariamonogram en zonnemotiefjes op 
een geschilderd gevelveld – werden toen 
niet heraangebracht.
Omdat zich in 2008 een nieuwe restauratie 
opdrong bestond de mogelijkheid deze 
(begin 20ste-eeuwse) zonnesymboliek 
discreet te herstellen. 2 Bovendien zou door 
het bijplaatsen van een beschermende 
luifel meteen ook aan de werkelijkheid van 
regendagen worden gedacht.

David Natidze heeft deze Madonna be-
handeld. De verflagen die de natuursteen 
bedekten werden door hem manueel 
verwijderd. De hierdoor blootgekomen 
gebreken waren tweeërlei. Beschadigingen 
werden met kunststeen vervolledigd en de 
oude verankeringen dienden overgedaan 
in roestvrijstaal. Als beschermende afwer-

1 “Restauratie van Madonna’s”, Gazet van Antwerpen, 
8 en 9 december 1979.
2 Zie ook “Restauratieproject Madonna Melkmarkt”, 
Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna’s, 
nr. 12 [7de j. (2008), nr. 1, p. 16-17.

king kregen beeld en console hun laatste 
kleurstelling terug: een natuursteenkleurige 
monochrome eindlaag voor de sculpturale 
delen, blauwgrijs voor de console, zwart 
voor de cartouche met goudbelettering.
De gevel omheen de sculptuur werd op-
nieuw zoals eertijds als een flatterende 
achtergrond geschilderd – nu in een toon 
aansluitend bij de aanpalende muurkleur – 
en met een contrasterende bies afgeboord. 
Reconstructie van niet meer voorhanden 
zijnde schabloonmotieven was geen optie. 

Als het weer wat tegenzat om het buiten-
werk te doen, kon door de restaurateur in 
het atelier gewerkt worden aan de door hem 
nieuw ontworpen metalen luifel en houten 
stralenkrans. 
Onder de strakke, bronskleurige rondboog-
kap straalt een met bladgoud afgewerkte 
decoratieve zon. Beiden dragen een Maria-
monogram, dat op de zon is een navolging 
van het eerder aanwezige, het verguld 
houten monogram op de luifel werd nieuw 
gecreëerd.

In de vroeg-twintigste-eeuwse opstelling 

Restauraties in situ: in december 2008
Materiële en spirituele schoonheid aan de Melkmarkt 28



met immense stralende zon achter het beeld 
was een al even overgedimensioneerde op-
zetkroon voor Maria gepast. Na het verdwij-
nen van deze stralen werkte dit verweesd 
gebleven attribuut evenwel grotesk. Bij de 
nieuwe behandeling van het monument 
werd hierin naar evenwicht gestreefd. Uit 
een beschikbare voorraad van Voor Kruis 
en Beeld werd voor Maria een andere kroon 
gekozen, die samen met de bestaande kroon 
van het Jezuskind werd herverzilverd.
De devotielantaarn werd hersteld en opnieuw 
bruikbaar gemaakt om licht te geven, zodat 
ook deze traditie kan blijven bestaan.
Licht alom dus... het letterwisselend vers 
op de engelenconsole brengt dit voor de 
duidelijkheid nog maar eens onder ieders  
aandacht,

Gy SyT SCHOON ENDE SIERLyCK
O. Sy SCyNT HIER GELyCK DE SON

Verwijzend naar de materiële en spirituele 
schoonheid straalt deze Madonna nu terug 
de voorbijganger tegemoet. (Paula Sörnsen 
en Wim Strecker)
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Op deze pandhoek bevindt zich het beeld 
‘Onze-Lieve-Vrouw Medeverlosseres’ van de 
hand van J. Timmermans uit 1853.
In het najaar 2007 gingen bij een onzer wijk-
meesters de gevelwerken niet ongemerkt 
voorbij. Bij nader toezien werd vanop de 
straat de veroorzaakte schade aan het beeld 
opgemerkt. 1

De hulp van restaurateur Markus Oudejans 
werd ingeroepen. Vanop de stelling kon  hij 
vaststellen dat zowel het hoofd als het rech-
terarmpje van het kind waren afgebroken. 
Beide delen waren op de grond in fragmen-
ten uiteengevallen.  Bij dit ongeluk was ook 
de bestaande vergulde kruisstaf losgeraakt 
en spoorloos verdwenen.

Bij een grondige inspectie van het geheel 
bleek dat de luifel (baldakijn) en de console 
sinds de laatste restauratie in 1988 2 op-
nieuw aan onderhoudswerk toe waren. De 
weersinvloeden hadden de houten console 
en voornamelijk de uitgesneden bloemtros-
sen aangetast, de verf op het hout liet los. 
Dat was ook het geval bij de zinken luifel, 
bovendien kwamen bij het lambrekijn (de 
afhangende sierrand ervan) ook delen los.
In de eerste plaats zijn de fragmenten van 
het Christuskopje met epoxylijm opnieuw 
verbonden. Ontbrekende stukken zoals de 
neus en het linkeroog werden plastisch aan-
gevuld. Het aldus gereconstrueerde hoofdje 

1 Zie: ‘Kindermoord achter de schermen in de Groen-
kerkhofstraat’, Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse 
Madonna’s, nr. 12 [7de j. (2008), nr. 1], p. 14.
2 In 1988 onderging het beeld een volledige restaura-
tie door Sander Peters. Zie: Sander Peters, ‘De restau-
ratie van een 19de eeuwse Madonna te Antwerpen’ 
in ‘M&L’, 1988, 4, p. 12-16.

en het linkerarmpje zijn hierna weer op hun 
oorspronkelijke plek aan het beeld bevestigd 
(met roestvrije doken en chemisch anker) en 
nogmaals plastisch bijgewerkt. De verdwe-
nen kruisstaf diende te worden vervangen 
door een nieuwe, hij werd vervaardigd uit 
roestvrij staal en erna verguld.
Om de volgende verflagen voldoende hecht-
kracht te geven werden zowel beeld, console 
als luifel volledig aangeschuurd en gerei-
nigd. Aan de luifel werd het loskomende 
lambrekijn gefixeerd en overschilderd. De 
kruistop werd verguld.
De lantaarn verkeerde nog in goede staat 
en is operationeel. De arm werd opnieuw 
geschilderd.

Moge de voorbijganger de nodige aandacht 
hebben voor deze Maria die opnieuw smaak-
vol en vanop een kleurrijke console, onze 
blik vangt. (Paula Sörnsen)

Restauraties in situ: oktober 2008
Groenkerkhofstraat 1 hoek Oude Koornmarkt

Bij de vorige ingreep (Sander Peters) was de console 
uniform lichtgrijs geschilderd. Vandaag (zie kleurenfoto’s 
op de achterkaft) is de basis groen met iets lichter 
groene  bladmotieven waarop rode en roze bloemen 
fris afsteken.



Boven: foto’s vanop de stelling genomen door Markus Oudejans na de restauratie, o.m. een detail van de signatuur van J. Tim-
mermans. Onder: een prentkaart van de Oude Koornmarkt uit ca. 1910 (Stadsarchief Antw.), waarop de kleurenstelling van de 
console duidelijk meerkleurig is: lichtgekleurde festoenen op een donkere achtergrond. Let op de andere luifel, de stralenkrans en 
het geschilderd gevelveld.
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12 Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna’s, nr. 14  [8de j. (2009), nr. 1]

De jaarlijkse Erfgoeddag, specifiek gericht 
op het roerend en immaterieel erfgoed, 
vraagt deze maal aandacht voor het thema 
uit vriendschap.
In de vijf monumentale kerken van Ant-
werpen (MKA) brengen de leden van de 
in de kerk gevestigde broederschappen en 
‘kapellen’ hun werking onder de aandacht. 
Als lekengenootschappen of confreries zor-
gen deze voor extra luister rond specifieke 
devoties.
Parallel aan hun activiteiten waren vanaf 
de Contrareformatie tot aan de Tweede 
Wereldoorlog ook buurtgenootschappen 
werkzaam. Zij zorgden voor plaatsing en 
beheer van een religieus beeldenpatrimo-
nium ‘op straat’ en vertaalden veelal een in 
de kerk actieve devotie naar buiten toe.
In de Antwerpse binnenstad, maar ook in de 
oude districtskernen, treffen wij nog steeds 
veel van de onder hun hoede geplaatste ge-
velbeelden aan. Ze blijven referentiepunten 

naar de devotionele ingesteldheid van onze 
voorouders en getuigen bovendien van de 
eertijds belangrijke Antwerpse sculptuur-
productie.

In de museumruimte van de Sint-An-
drieskerk komen beide aspecten in een 
permanente expositie samen aan bod. In 
de erbovengelegen didactische ruimte stelt 
Voor Kruis en Beeld haar concrete werking 
voor. Nu al vijfenzeventig jaar werkt onze 
vereniging ‘uit vriendschap’ – op een con-
structieve manier – aan het instandhouden 
van dit waardevol patrimonium. 
In samenwerking met Carolien van der Star, 
docente aan de Artesis hogeschool (campus 
Academie, atelier conservatie/restauratie 
steen), krijgt u een vollediger beeld van de 
practische inspanningen die in dit kader 
geleverd worden.

Om deelnemende verenigingen twee pistes 
te kunnen laten bewandelen is door de 
organisatoren het motto uit vriendschap 
voorzien van én een uitroepteken én een 
vraagteken. Het valt te benieuwen hoe de 
confreers van de monumentale kerken met 
deze probleemstelling zullen omgaan. Voor 
Kruis en Beeld van haar kant pikt nu niet in 
op de heikele vraag en gaat voluit, met een 
glimlach, voor rozen zonder doornen.

www.erfgoedcelantwerpen.be/erfgoeddag

Erfgoeddag, zondag 26 april 2009  
‘Uit Vriendschap!?’

Het insigne van ‘De geburen van den Oever en Steenhou-
wersvest’, tentoongesteld in de museumruimte van de 
Sint-Andrieskerk. Eén voorbeeld uit een reeks van 19de-
eeuwse getuigen van zulke buurtgenootschappen.
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Maar in het najaar komt het ¿ in alle glorie 
aan bod. Wordt verwacht... “De verlossing 
der christene slaeven” en “Het verhoeden 
van achterclap”, aspecten in een bredere 
tentoonstelling over de historische inter-
relatie tussen confreers in en buiten de kerk, 
georganiseerd door Voor Kruis en Beeld in 
Sint-Jacobskerk.
Komen aan bod: de Bedrukte Moeder, de 
heilige Johannes Nepomucenus en de Hei-
lige Drievuldigheid (Drie-eenheid) waarvan 
én in Sint-Jacobs een confrerie bestond en 
ook nu nog gevelbeelden in de parochie 
getuigen.

Secretariaat:
R. Vanoystaeyen
Vremdesesteenweg 92
2530 Boechout
Tel. 03-455 58 44
iha@yucom.be

Zetel:
Voor Kruis en Beeld vzw
Lange Lozanastraat 92
2018 Antwerpen
Bank 220-0131937-53

www.verbeelding.be

Voor Kruis en Beeld vzw

beelden
broederschappen

Broederschappen in kerken
stimuleerden de oprichting
van straatbeelden

Tentoonstelling
13 sept. - 31 okt. 2009
Sint-Jacobskerk
Lange Nieuwstraat, Antwerpen
14.00 tot 17.00 uur

In de Pieter van Hobokenstraat werd op vrijdag 3 april 2009 om 13 uur, juist een week voor Goede Vrijdag, een korte 
viering met Stabat Mater gehouden aan het beeld van Maria der eenzaamheid. De gebeden werden door pastoor 
Rudi Mannaerts gelezen en een doedelzakspeler zorgde voor de muzikale noot. Organisator Miguel Ubarri zag zich 
gesterkt door de opkomst van een dertigtal deelnemers en heeft hoop om dit tot een jaarlijks weerkerend bezin-
ningsmoment te laten uitgroeien.

mailto:44iha@yucom.beZetel:Voor
mailto:44iha@yucom.beZetel:Voor
mailto:44iha@yucom.beZetel:Voor
mailto:44iha@yucom.beZetel:Voor
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Van Amsterdamstraat naar de Dam

Boven: de Madonna van de Amsterdamstraat 31 in 2002. 
Foto Oswald Pauwels.
Rechts: de Madonna in een toonkast uit de Antwerpse 
Willem Lepelstraat (daar tot ca. 1960-1963), in 2009 
verworven voor het Kerkmuseum van Sint-Andries.

Sinjoren herinneren zich zeker de jon-
gensvereniging ‘De Grijze Kat’ rond W.O. II 
opgericht door de paters Redemptoristen 
van het Hopland.  Deze groepering had 
de laatste jaren haar intrek genomen op 
het Eilandje, maar verhuist nu naar het 
Damplein nr. 12.
Het Mariabeeldje dat de gevel sierde zal 
overgeplaatst worden naar het Damplein.
Hoewel het ging om een beeld uit zeer 
commerciële productie leek de presentatie 
ervan velen te bekoren. Die bezat alles om 
het fabrieksmatige te overstijgen, het banale 
een nieuwe dimensie te geven. Zuiver of 
stofferig, het maakte niets uit. Vormgeefster 
Linde Desmedt had er een boontje voor en 
koos dit beeld ter illustratie voor de ope-
ningsbladzijden van het Madonnaboek uit 
2002. In deze publicatie is ze tegenspeelster 
van Gerard Reve, die met zijn Hymne voor 
M. het boek tekstueel mocht openen.

Een houten lievevrouw, gekregen van 
Philomène uit de Willem Lepelstraat , met 
vermelding “voor de pater” (pater Karel 
J.C. Cuijle) werd overgedragen aan de Sint-
Andrieskerk waar ze een plaats zal krijgen 
in het kerkmuseum. Zo komt dit beeld terug 
naar haar oorspronkelijke regio.
De Madonna op wereldbolvoetstuk met 
engelenkopjes is gepolychromeerd en staat 
in een beglaasde toonkast met kandelaars.  
De kroontjes werden gemaakt door juwelier 
Luyten uit het Hopland in 1963.
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De 18de-eeuwse gevelplaat ‘Opdracht van 
de Heer in de tempel’ bevindt zich in het 
Begijnhof van Antwerpen en is vervaardigd 
uit terracotta.
Het afgebeelde tafereel vertoont grote 
gelijkenissen met het rechterluik van de 
‘Kruisafneming’ geschilderd door Pieter Paul 
Rubens voor de Antwerpse Kathedraal.
De gevelplaat was zwaar beschadigd en 
deels onherkenbaar. Deze schade was ener-
zijds het gevolg van vocht in combinatie met 
vrieskoude en anderzijds door de fragiliteit 
van het materiaal op zich. Dit resulteerde 
in het afschilferen en verpoederen van de 
terracotta.
Bovendien was het tafereel ook onlees-
baar geworden door de talrijke overschil-
deringen. 
Het restauratieconcept en de uitwerking 
werden samen met Stefaan De Vliegher 
uitgevoerd.
Stratigrafisch onderzoek was onmogelijk 

omwille van de broosheid van de terracotta. 
Daarom werd geopteerd om verfmonsters te 
nemen en die verder te analyseren.
De gevelplaat werd heel behoedzaam 
ontdaan van de gecraqueleerde verflagen 
om de werkelijke vormen terug zichtbaar 
te maken.
De zwakke zones zoals de terracotta-
schilfers werden verlijmd en de verpoederde 
zones geconsolideerd.
Na deze conserverende behandeling werd 
in samenspraak met de betrokken partijen 
een lichte gradatie van plastisch herstel 
toegepast. Door een kleine ingreep te doen 
op de vorm (met uiteraard behoud van het 
originele), werd de leesbaarheid opmerkelijk 
verbeterd. Uiteindelijk werd de gevelplaat 
opnieuw geschilderd en bijkomend be-
schermd door een kleine luifel.

Toon Van Campenhout
www.chromart.be

Restauratie van een gevelplaat in het Begijnhof

http://www.chromart.be
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Mededelingen Zie ook de rubriek ‘actualiteit’ op   
 www.verbeelding.be

•	Onze-Lieve-Vrouw	Keizerstraat	73	
hoek	Prinsesstraat

De aanvraag voor de onderhoudspremie van 
dit beeld werd aanvaard door de dienst Mo-
numenten en Landschappen van de Vlaamse 
Gemeenschap.

•	Kleinigheden	bezorgen	soms	flinke	last

Waarschijnlijk had u het ook gemerkt, de devo-
tielantaarn bij het beeld aan de Pieter van Ho-
bokenstraat 28 werd op een ‘mysterieuze’ wijze 
beschadigd. In het begin van dit jaar hebben wij 
het verwrongen stuk terug haaks laten zetten. 
Om even bij stil te staan: de overlast die in zo’n 
‘rechtzetting’ kan kruipen is qua tijd en moeite 
onevenredig groot met de feiten zelf. En het 
eindresultaat, dat oogt ‘als normaal’, laat geen 
bewondering na. Conserveren kan frustreren.

•	Falconpoort

Binnen de Falconpoort merken we reeds geruime 
tijd drukke werkzaamheden. Links en rechts wordt 
onze stad a.h.w. uitgegraven…. Zoveel historische 
plekken moeten plaats ruimen voor nieuwbouw.  
Spijtig, zeggen wij! Het zou kunnen dat nieuwe 
generaties dit een gelukkig gebeuren noemen.
In ieder geval heeft de bouwfirma ter plaatse be-
loofd het “voorzichtig weggenomen Lievevrou-
webeeldje” terug te plaatsen op de nieuwbouw.

•	Kloosterstraat	102

Eveneens een site die momenteel een gat in het 
straatbeeld slaat.
Gelukkig zijn er nog Sinjoren die bekommerd zijn 
om behoud en bewaren van referentiepunten.  
Wij ontvingen volgend bericht: “Eerstdaags zal 
het Mariabeeldje op de gevel van Kloosterstraat 
102 weggenomen worden voor reiniging. Na af-
loop van de bouwwerken wordt het herplaatst.
Er heeft blijkbaar ook een lampje aan de voet van 
het beeld gehangen. De bouwheer is wellicht be-
reid dat ook te vervangen. Nu is er enkel nog een 
weinig elegant buisje en een fitting te zien.”

•	Rigastraat

Op de hoek Napelsstraat en Rigastraat (in de 
Cadixbuurt) bleek een vrij groot natuurstenen 
madonnabeeld op ontdekking te wachten. Deze 
Moeder Gods was tot dusver aan de aandacht 
van Voor Kruis en Beeld ontsnapt, ze stond ook 
niet in ons archief opgetekend. Het beeld is aan-
gebracht aan de afgeronde hoek van een mooi 
sober baksteengebouw van de ‘Technische School 
Londenstraat’ (T.S.L.) uit 1911, aldus in de gevel 
gedateerd. Op foto’s uit ca. 1925-1927 komt het 
nog niet voor. De bewaringstoestand is goed.
Dit ongesigneerde kunstwerk is qua voorstelling 
en uitvoering thuis te brengen in het Interbellum, 
met een voorkeur voor de jaren omstreeks 1930. 
Opmerkelijk is de iconografische versmelting van 
twee types, een traditionele ‘Moeder Gods’ (Maria 
en Kind) wordt visueel gekoppeld aan de klassieke 
voorstelling van ‘Onbevlekt Ontvangen’ (Maria al-
leen met ontvankelijkheidsgebaar - naar beneden 
gestrekte armen, geopende handpalmen). (WS)

•	Inhuldiging	Madonna	Melkmarkt

Op 17 mei 2009 om 14.30 uur verwachten wij 
u bij de inhuldiging van het juist gerestaureerde 
beeld. (Zie artikel op p. 8-9).

•	Eiermarkt	(1997	>	2010)

In het najaar van 2009 zal de plaatsing van de 
(tussen 1997 en 2002) gerestaureerde Madonna 
van de hoek Eiermarkt en Sudermanstraat kun-
nen gebeuren. De inhuldiging van onze ‘monstra 
te esse matrem’ laten wij doorgaan in de mei-
maand 2010.

•	Bart	Makken	(1957-2009),	auteur	en	
kunstrecensent

Onze vriendenkring lijdt verlies. De vorige jaren 
mochten wij dikwijls van gedachten wisselen met 
Bart’s gedreven persoonlijkheid. Hij had ons nog 
zo graag begeleid in de nieuwe publicatie die 
onze vereniging voor ogen heeft, en waarvan 
ook hij overtuigd was dat het een aanvulling 

http://www.verbeelding.be


zou zijn tot behoud van ons Antwerps religieus 
patrimonium.
Bart was een gelovig man met een mariale ziel.  
Wij missen hem nu reeds, maar wij gedenken hem 
met heel veel warmte.

•	Te	herontdekken,	de	H.	Barbara	in	het	
Begijnhof

Het pas gerestaureerde beeld van de H. Barbara 
in het Begijnhof van de Rodestraat wordt op 
zaterdag 18 april 2009 ingehuldigd.

•	Wij	vieren	ons	15de	lustrum
Zie hiervoor de bij dit nummer ingesloten extra-
pagina.

Rechtsboven: 
de H. Barbara in het Begijnhof als nieuw, maart 2009.
Rechtsonder: 
een ontdekte Madonna op de hoek Rigastraat en Napels-
straat, oktober 2008.
Linksonder: 
de scheve lantaarn aan de Pieter van Hobokenstraat in 
december 2008.
Midden onder:
de Madonna van de Falconpoort in december 2006.
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Vrienden van de Antwerpse Madonna’s (voorjaar 2009)

Voorzitter: Leo baron Delwaide, Antwerpen.

Begga Andries, Berchem (Antwerpen) – Mw. 
Basten, Nederland – Boudewijn Callens, Wilrijk 
– Eva Coltof-Brouwer, Antwerpen – Guy Deckers, 
Berchem – André De Proft, Aalst Familie Derks, 
Wilrijk – Guy Diercxsens, Hove – Expan NV, Sint-
Pieters-Woluwe – Konhef, Antwerpen - Eliane 
Leijsen, Deurne – Gabriella Moortgat, Breendonk 
– Armand Steenackers, Antwerpen.

Antwerp Tax NV, Antwerpen – L. Berndsen-
Scholtz, Antwerpen –Walter Bruynseels, Zuid 
Afrika – Simon Deckers-Cols, Antwerpen – Dree 
De Vries, Vilvoorde – Jan Engels, Antwerpen 
– Paul Govaerts, Merksem – Jean Grobet, 
Antwerpen – Robert Holtrust, Essen – Theodora 
barones Janssen-Arts, Vosselaar – Pascal Mallien, 
Schilde – Pierre Michelet, Hove - Anne Marie 
Smekens-De Vrieze, Schoten – Paul van den Hove 
d’Ertsenryck, Zandhoven – Jan Van Rompaey, 
Berlaar – R.  Vertriest, Hove.

Suzanne Arnou, Brasschaat – Paul Arts, Antwerpen – M. Avonts, Hemiksem – L. Baeck, Wilrijk – 
J. Baerts, Merksem – Walter Baisier, Antwerpen – Lode Baplue, Brasschaat – Joanna Bastiaens, 
Antwerpen – André Beckers, Deurne – Jos Berckmans, Wilrijk – Henry Bergsma, Borgerhout  – 
Gerarda Beukelaer, Zoersel – Jeroen Boel, Waasmunster – Brenders-Janssen, Merksem – Ward Buys, 
Merksem – Michel Buytaert, Wilrijk – Henri Cant, Deurne – Daniel Christiaens, Antwerpen  – Adrien 
Coppens (†), Merksem – Walter Corluy, Berchem – Françoise Corluy-Schaffers, Wilrijk – Bruno Cornelis, 
Itegem – Stefan Croenen, Schilde – Maurice D’Hoore, Zingem – Thierry de Barsy, Antwerpen – Jozef 
De Bleser, Merksem – Rudolf De Bleser, Gent –Jean Pierre De Bruyn, Oostakker – De Bruyn-Nuyts, 
Antwerpen – Pierre De Deken, Berchem – Margriet Dedroog, Merksem – Elisabeth De Kaey-De Frenne, 
Antwerpen – A. De Keersmaeker, Antwerpen – Alfons De Meulder, Merksem – Christel De Meulder, 
Kontich – J.M. De Meulder, Antwerpen – Lucas De Ruysser, Antwerpen – Henri De Sagher, Puurs 
– Mia De Schamphelaere, Edegem – R.M. Desmet-Bernad, Antwerpen – Irene Dewaele, Kapellen – 
C.Dietvorst, Borgerhout -  Jos Dobbeleers, Antwerpen – W. Dobbeleers-Borghs, Merksem – Familie 
Driessen-Van Rossum, Antwerpen – Ch. du Bois de Vroylande, Malvoisin (Gedinne) – M. du Bois de 
Vroylande, Beauvechain – Luk Fabré, Wilrijk – Luc 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, Deurne – Elisa Huysmans, Antwerpen– 
Georges Impens-Stoot, Antwerpen – Jacques Istas, Schilde – C. Janboers, Boechout – Myriam Janssens, 
Wilrijk – Wieland Janssens, London (UK) – Jespers-Van den Eynde, Antwerpen – Frank Judo, Sint-Pieters 
Woluwe – Bernadette Kiebooms, Boechout – Louise Kleijn, Antwerpen – Gerardus Koene, Antwerpen 
- W. Kusters-Van Aken, Merksem – Cornelia Laboyrie, Antwerpen – 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 – Willy Lucidarme, 
Nieuwpoort – Bruno Luyten, Puurs – L.-J. Luyten-Collin, Antwerpen. – Bart Makken (†), Antwerpen 
– Jozef Marijsse, Merksem – Elvira Martin, Antwerpen – Gerda Marin, Antwerpen – Henriette 
Mcintyre, Antwerpen – André Meeus, Antwerpen – Jean Mertens de Wilmars, Antwerpen – Marsel 
Mertens, Merksem - Paul Meulendijks, Deurne – Alma Mommaers, Antwerpen – Joanna Mulleman, 
Borgerhout – Chr. Museur, Berchem – André Myncke, Antwerpen – Willem Nollet, Hove – Miguel 
Norbert Ubarri, 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 
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Tweelingen
Het was nog nooit opgemerkt dat de Madonna van de 
Engelse Beurs en Grote Goddaard en deze van de Ro-
sier teruggaan op één basismodel. De houdingen van 
de figuren zijn identisch, alleen de drapering verschilt. 
Het lijkt aannemelijk dat dezelfde 19de-eeuwse kun-
stenaar voor deze werken instond. Alletwee hebben 
ze in de afgelopen jaren een restauratiebehandeling 
gekregen, die qua gelaat en expressie verschillen liet 
ontstaan. Maria en voornamelijk het Kind van de 
Engelse Beurs ondergingen plastisch herstel, bij de 
Rosier kon dit achterwege blijven. (WS)

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: “LJ 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.

Roth, Antwerpen – Freddy Rouchet-Dedroog, Merksem – Sint-Paulusvrienden, Antwerpen – Frans 
Smits (†), Antwerpen – Paula Sörnsen, Merksem – Louis Stas-Donvil, ‘s . Gravenwezel – Jozef Steurs, 
Antwerpen – Wim Strecker, Antwerpen – Agnes Suykerbuyk, Kapellen – Anna Tireliren, Berchem – 
E. Torfs, Onze-Lieve-Vrouw-Waver – Jan Valvekens, Antwerpen – Erik van Alsenoy, Beveren – Vera Van 
Bortel, Deurne – Marc Van Bouwel-Lembrechts, Deurne – Theo Van der Auwera, Westmalle – L.  Van 
Campenhout, Mechelen – Etienne van Caster, Mortsel – Joseph van Caster-Grade, Antwerpen – yves 
van de Werve de Vorsselaer, Schilde – Jozef Van de Wiele, Antwerpen – Guido Van Den Sande, Ekeren 
– Paul van den Hove d’Ertsenryck, Zandhoven – Alfons Van Den Wyngaert, Kapellen – Bertha Van 
der Elst, Merksem – Vanderheyden-Remans, Merksem – Ernest Vanderlinden, Berlaar – Georges Van 
Eessel, Knokke Heist – Hilda Van Gool, Antwerpen – Maria Van Heuckelom, Schilde – Simonne Van 
Heurck, Antwerpen – Ivo Van Hoorebeke, Wilrijk – Van Hooydonck-Pauwels, Brasschaat – Fr. Van 
Horenbeeck, Mortsel – Ann Van Houtte, Antwerpen – Familie Van Impe-Monte, Mortsel – Benoit van 
Lidth de Jeude, Antwerpen – Familie Van Lier-Winnepenninckx, Antwerpen – Nicole Van Look, Ekeren 
– Anne Vandenabeele, Borgerhout – Familie Vandenhulle-Ruyts, Antwerpen – Familie Vandeplas-Gasia, 
Antwerpen – Gilbert Vandeputte, Berchem – Karel Vanderhoeght, Berchem – G. Vanhalme, Harelbeke 
– Emiel Vanhamme, Mortsel – Paul Van Mechelen, Aartselaar – Ronald Vanoystaeyen, Boechout 
– Rosalia Vekemans, Lier – Chris Verbeeck, Hove – Madeleine Verhoosel, Antwerpen – Philippe 
Verhoosel, Woluwe-St. Pierre – Josette Verschaeren, Wilrijk – Antoon Verstreken, Antwerpen – Vlaamse 
Kapucienen, Antwerpen – M. Willems, Ekeren – Jacques Wirtz, Schoten – H. Witters, Merksem – Lucas 
Zaman, Antwerpen – J.J.A.M. Zuure, Diemen (NL) – M.Th. Zuure-LeCat, Diemen (NL).

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


Boven:
Groenkerkhofstraat 1, hoek Oude Koorn-
markt, na restauratie.
Vooraan:
Melkmarkt 28 na restauratie.


