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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 hun bijwerk: 
de Madonna Kommekensstraat 24 (hoekhuis Huikstraat), de H. Begga van de inkompoort van het Begijnhof 
(Rodestraat) naast 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.

Drie soorten ondersteuningen: 40 euro, 125 euro en 250 euro verhogen onze mogelijkheden tot ver-•	
fraaiing 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: iha@yucom.be
Fotoverantwoording: alle foto’s © Wim Strecker (WS), tenzij anders vermeld. – Lay-out: Wim Strecker
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Voorwoord

Beste vrienden van de Antwerpse Madonna’s.

Na het opbergen van onze tentoonstelling van mei 2010 – 75 jaar Voor Kruis en Beeld 
– werden in het voorjaar 2011 nieuwe plannen gesmeed.
In de vorige Nieuwsbrief kondigden we de restauratie aan van twee beelden: de H. 
Begga van de begijnhofpoort en de Madonna van de Kommekensstraat. Ze verblijven 
intussen nog in het restauratieatelier, maar de H. Begga zal vlug terug in haar nis 
verschijnen.
Het beeld in de Jan van Lierstraat dat in het verleden reeds een verhuis in dezelfde 
straat achter de rug had, zal dit jaar worden behandeld.

Onze wijkmeester met toezicht op het beeld van de hoek Hopland en Kolveniersstraat, 
dringt erop aan dat deze Madonna onder handen genomen wordt. In de Begijnenstraat 
smeken de beelden eveneens om restauratie.
Een administratieve tocht wordt aangevangen: prijsoffertes aangevraagd, het dossier 
opgesteld om van eventuele subsidies te kunnen genieten. Dit laatste is praktisch ’n 
onmogelijke verwachting vermits deze beelden niet onder ‘monumentenzorg’ vallen.

In 2011 is het eveneens 75 jaar geleden dat de waakzaamheid voor de devotiekapel 
in de Beukenlaan in Wilrijk aan onze zorgen werd toevertrouwd. Jos Dobbeleers vatte 
alle kennis erover samen in een artikel op de volgende pagina’s.

Het Onze-Lieve-Vrouwebeeld boven het studentencafé ‘De Prof’, Kleine Kauwenberg 
hoek Vekestraat, werd opgepoetst in opdracht van de eigenares mevrouw Druyts. 
Wanneer wij haar danken voor deze zorgen vertelt zij ons “Dat ‘lief kind’ boven het 
studentencafé verdient er proper bij te staan, zij heeft een zeer zware taak om altijd 
naar beneden te kijken of die studenten wel goed studeren…”.

Dat de poetsploeg Levanto in opdracht van het Middelheim, verschillende gerestau-
reerde Antwerpse Madonna’s oppoetste, is een opfrissing waarvan elke voorbijganger 
kan genieten.

Op verzoek van onze ‘Vrienden’ zullen wij in 2011 terug een tweede Nieuwsbrief laten 
verschijnen. Nogmaals onze dank voor uw ondersteunende hulp.

Etienne van Caster Paula Sörnsen
Voorzitter Voor Kruis en Beeld Ondervoorzitter
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Het Marialiedje met bovenstaande titel geeft 
duidelijk de onbewuste gedachtegang weer 
van veel mensen die een Onze-Lieve-Vrou-
wekapelleke binnenstappen. Even een groet 
brengen aan Maria. Even genieten van de 
ingetogen sfeer of gewoon even belangstel-
lend rondkijken. En, alhoewel het aantal van 
deze kleine bouwwerkjes slinkt,... waar men 
gaat langs Vlaamse wegen komt men er nog 
vele tegen.

Niettegenstaande wij in Antwerpen zeer ver-
trouwd zijn met de talrijke madonnabeelden 
die gevels, straathoeken of zuilen sieren, zijn 
hier toch wel enkele bekende kapellen. Denk 
maar aan de Keizerskapel, de Bourgondische 
kapel, de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis 
en, niet in het minst, de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van Toevlucht, beter bekend als het 
‘Schoenmakerskapelleke’.

Minder bekend is zeker het kapelletje aan de 
Beukenlaan. Deze laan ligt nu niet bepaald in 
het centrum van de stad, maar wie al eens in 
de buurt komt van de parken ‘Nachtegalen’, 
‘Middelheim’ en ‘Den Brandt’ is er zeker langs 
gelopen. De exacte ligging is Beukenlaan, 
tussen huisnummer 24 en het hoekhuis 1A 
van de Dennenlaan, schuin tegenover de Mid-
delheimlaan. Het ligt ietwat verscholen in het 
groen, op een kleine 6 meter van het voetpad 
verwijderd. Veel Antwerpenaren wandelen of 
rijden er dan ook achteloos aan voorbij. Het 
tuintje, voor het grootste gedeelte beplant 
met bodembedekkende Pachysandra termi-
nalis, is aan de straatzijde afgeboord. met 
een decoratief smeedijzeren sierhek en dito 
poortje dat steeds uitnodigend open staat. Een 
plaveistrook brengt de bezoeker van aan het 
poortje tot aan de ingang van de kapel.
Het is een eenvoudig maar toch mooi ogend 

rechthoekig gebouwtje (3,7 m breed en 4,7 m 
lang), uitgevoerd in rode baksteen, onderaan 
afgezoomd met natuursteen. Het is bedekt met 
een leien zadeldak en op de top van de voor-
gevel prijkt een stenen kruis. Aan de zijmuren 
links en rechts ziet u tudorboogvensters en 
aan de voorgevel een sierlijke opengewerkte 
smeedijzeren deur, bestaande uit twee open-
gaande vleugels in diezelfde tudorboogstijl. Ze 
staat altijd uitnodigend open voor iedereen.

Boven de deur is een luifel met windborden op 
houten consoles aangebracht. Op de console 
links lezen we, op een koperen plaatje, dat de 
kapel in 1993 werd gerenoveerd door bemid-
deling van Cornelis Floris vzw en rechts, boven 
de ingemetselde ijzeren offerblok, dat de giften 
bestemd zijn voor de vzw Kruis en Beeld. Op 
de luifel zelf is, in sierlijke letters, volgende 
tekst uitgekapt: ‘Regina Coeli - MateR Dei - oRa 
PRo nobis’ (Koningin van de Hemel - Moeder 
Gods - Bid voor ons). Op de voorgevel is, on-
deraan links, een gedenksteen ingemetst. Deze 
granieten steen die dateert van 2002 vervangt 
de originele steen waarvan de tekst onleesbaar 
was geworden. De tekst luidt:

D.o.M.
b.M.V. oMniuM gRat. MeDiatR.

PiuM Vot. solV.
nob. FaM. Della Faille De WaeRloos

hoC saC. aeDiFiC. CuRaVit

a.D. MCDxxxiii

Wat als volgt vertaald kan worden: “Aan 
God de opperste en grootste - Ter ere van 
de heilige maagd Maria middelares van alle 
genaden ter volbrenging van een godvruchtige 
belofte zorgde de adellijke familie della Faille 
de Waerloos voor het bouwen van dit heilig-
dom - In het jaar van ons Heer 1933”

Lieve Vrouwke, ik kom niet om te bidden...
Mariakapel aan de Beukenlaan in Antwerpen – Jos Dobbeleers
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Deze gedenksteen brengt ons naadloos bij de 
oorsprong van deze bidkapel die nauw ver-
bonden is met de geschiedenis van de familie 
della Faille de Waerloos.

Emile Aug. Joseph della Faille werd geboren op 
7 september 1835 als tweede zoon van Eduard 
en Julie della Faille. Hij huwde op 25 april 1865 
te Wilrijk met Edith M.A.C. van Eersel.
De corpulente Emile A.J. was slechts 54 jaar 
toen hij op 15 februari 1890, tijdens een 
wandeling nabij zijn kasteel “Den Brandt”, 
plotseling overleed aan een hartaanval. Aan 
zijn echtgenote liet hij het vruchtgebruik 
van al zijn goederen. Bij een eventueel nieuw 
huwelijk zou zij evenwel dit voorrecht ver-
liezen. Zij tekende echter een akkoord met 
haar schoonbroer René Jacques della Faille, 
waarbij zij afzag van alle bezittingen van 
haar overleden echtgenoot in ruil voor een 
niet onbelangrijke lijfrente. Aldus bleef het 
mooie domein Den Brandt in familiebezit van 
de della Faille’s.
Edith van Eersel, zijn weduwe, hertrouwde 
op 17 november 1897 met kunstschilder 
Karel Ooms. Hij is gekend als genre-, histo-
rie- en portretschilder. Hij was trouwens de 
portretschilder van de familie della Faille. In 
Antwerpen vinden we bovendien een kapel 
die ter herinnering aan deze kunstenaar werd 
opgericht. U kunt ze ontdekken achteraan 
in het pand ‘De Grote Witte Arend’ aan de 
Reyndersstraat in het nummer 18.

Na de dood van René-Jacques della Faille op 
21 januari 1902 verkochten zijn erfgenamen 
op 27 mei 1910 het grootste deel van het 
domein, het kasteel uitgezonderd, aan de stad 
Antwerpen. Dank zij deze verkoop konden 
de erfgenamen de toelating bekomen om 
de resterende familiegronden te verkavelen. 

Hiervoor werd op 15 juli 1910, door de eige-
naren zelf, de s.a. ‘Extensions et Entreprises 
Anversoises’, beter bekend onder de naam nv 
Extensa, opgericht. Ook de grond, waar later 
de kapel zou worden gebouwd, behoorde aan 
deze maatschappij.

De bouw van de kapel was oorspronkelijk voor-
zien op drie jaar na de verkoop, dus in 1913, 
maar de realisatie ervan liep heel wat vertraging 
op. Het duurde nog tot 1933 voor de bidplaats 
er stond. Het ontwerp ervan werd toevertrouwd 
aan J. Schillemans 1 van het Architectenbureau 
Cols-De Roeck (Vincent Cols en Jules De Roeck). 
Zij werd gebouwd op de plaats waar Emile della 
Faille zijn fatale hartaanval kreeg en dit op 
initiatief van zijn neven.

Nog datzelfde jaar wilde Paul della Faille de 
kapel afstaan aan de kerkfabriek van Sint-Bavo 
in Wilrijk. De kerkraad was echter van oordeel 
dat dit geschenk moest vergezeld zijn van een 
geldsom, waarvan de rente zou instaan voor 
de kosten van het onderhoud. Uiteindelijk, 
een jaar later werd deze schenking door de 
kerkraad afgewezen.
Twee jaar later, 1936, kwam de Mariakapel 
in het bezit van de vereniging ‘Voor Kruis en 
Beeld’. De stichtingsakte werd verleden voor 
notaris Ferdinand Van de Velden in aanwe-
zigheid van de eigenaar Paul della Faille de 
Waerloos, van de heer Leonce van de Werve 
de Schilde van de nv Extensa en van de be-
heerders Joz. De Winter en Ferd. Istas van de 
vzw ‘Voor Kruis en Beeld’. De verwervende 

1 Julien Schillemans (Antwerpen, 19 juli 1906 – Bras-
schaat, 30 november 1943). Modernistisch architect 
en visionair stedenbouwkundige. Opgeleid in het 
architectenbureau Cols-De Roeck door atelierhoofd 
Geo Brosens. Zie: A. Van Loo [red.], ‘Repertorium van 
de architectuur in België. Van 1830 tot heden’, Ant-
werpen, 2003: 498-499 en passim. [nota WS]

Mariakapel aan de Beukenlaan in Antwerpen
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vereniging verplichtte er zich toe de herin-
nering, die de familie della Faille de Waerloos 
aan de kapel hecht, te bewaren. Zij kreeg de 
ingenottreding van het goed met aanvang van 
4 december 1936, nu 75 jaar geleden.
Burggraaf René della Faille de Waerloos, de 
laatste telg van de familie, was zo vriendelijk 
ons van de nodige informatie te voorzien 
waarvoor we hem, langs deze weg, hartelijk 
danken.

Nu we de geschiedenis van de kapel kennen 
wordt het tijd dat we ons naar binnen bege-
ven, maar eerst... voeten vegen, want buiten 
de twee matten ligt er ook nog een spierwitte 
dweil die erop wijst dat het interieur goed en 
proper wordt onderhouden en dat dit ook voor 
de bezoekers geldt.
Het is geen rode maar een grijze loper die 
uitgerold ligt op de mooie rode tegelvloer. 
Wat de bezoeker ogenblikkelijk opvalt is 
een overvloed aan bloemen. [afb. 3] Het zijn 
meestal kunstbloemen maar toch staan er 
enkele mooie plantjes tussen. Ze staan ver-
spreid bezijden, vóór, onder en op het altaar. 
Het is een houten altaarblad met een stenen 
onderstel. Op het altaar ligt een mooi wit 
doek, met kant afgeboord. Boven het altaar, 
tegen de lichtblauwe achtermuur, prijkt een 
witgeschilderd Mariabeeld op een stenen sok-
kel. Het beeld, ca. 1 m groot, stelt Onze-Lieve-
Vrouw voor als middelares met licht gespreide 
armen, de handpalmen naar voor gericht. Het 
is ook de voorstelling van de ‘Madonna van 
de wonderbaarlijke medaille’ (in een volgende 
nieuwsbrief krijgt u meer uitleg hierover). 
Er werd Maria een paternoster rond de hals 
gehangen. [afb. 12]

Aan de wand boven de ingangsdeur is een 
gedateerd houten bord bevestigd met het 

wapenschild van de familie della Faille de 
Waerloos, de opdracht ‘in honoReM Coeli Re-
gina’ (ter ere van de hemelse moeder) en de 
namen van de oprichters: Paulus della Faille 
de Waerloos-van Havre, Ludovicus van de 
Werve-della Faille de Waerloos, Daniël de Pret 
Roose de Calesberg-della Faille de Waerloos en 
Leontinus van de Werve de Schilde-della Faille 
de Waerloos. MDCCCCxxxiii (1933). [afb. 9]

De vermoeide bezoeker vindt rust op één van 
de vier typische kerkstoelen, waarop geknield 
kan gebeden worden of op één van de twee 
kleine zitstoeltjes.
Aan beide zijden van het altaar staat een 
grote kandelaar met gewone rode en witte 
offerkaarsen maar ook met de bekende no-
veenkaarsen. Door al dat kaarslicht valt de 
kapel ‘s avonds als het donker is meer op dan 
bij klaarlichte dag. Vermits men in de kapel 
geen kaarsen kan kopen vindt men soms een 
klein bedrag in een briefomslag in de offerblok. 
Er worden ook papiertjes in gestoken met ge-
beden voor het afsmeken van allerlei gunsten, 
vooral genezingen. Dat is niet zo verwonderlijk 
als we weten dat het Middelheimziekenhuis en 
de Sint-Augustinuskliniek in de onmiddellijke 
buurt gelegen zijn. Veel van deze verzuchtin-
gen zijn opgesteld in een vreemde taal. Bij de 
franstaligen blijkt de Mariaverering wel heel 
levend. Soms zit er zelfs een klein juweeltje 
bij. Aan de muren ontdekt men ook nog zeven 
kruisen en een ingekaderd gebed van Toon 
Hermans.
Echt opvallend zijn hier de ca. 170 stenen 
danktegels die aan de binnenmuren zijn aan-
gebracht. De oudste dateert van 1937 en de 
jongste van 1991. Het getal zou hoger liggen 
ware het niet dat er in de loop der jaren al 
een 25-tal verdwenen zijn. Ze bevestigen de 
dankbaarheid van veel begunstigde bezoekers. 

Mariakapel aan de Beukenlaan in Antwerpen
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Een exemplaar werd destijds toegevoegd door 
de grootmoeder van één van de huidige leden 
van ‘Voor Kruis en Beeld’. Misschien zijn deze 
danktegels de dag van vandaag nog moeilijk 
te vinden want in 2010 werden er nog twee 
houten plaatjes aangebracht met de teksten: 
“Dank u lieve Maria en de Engelen” en “Dank 
u hartelijk voor al uw goede zorgen, steun 
en hulp”. Heel aandoenlijk is wel de moderne, 
ongedateerde tegel met blauwe achtergrond. 
Hierop is een knuffelbeertje afgebeeld en de 
tekst luidt: “Marieke, bedankt en vergeet ons 
niet - Freddie en Monieke”.

Vooraleer we de kapel verlaten zien we in een 
hoek allerlei onderhoudsmateriaal staan. Wees 
gerust, dit wordt regelmatig gebruikt want de 
kapel is proper tot in de puntjes. Een pluim 
voor de heer Devaux die zich hiervoor al jaren 
onbaatzuchtig inzet.

Als iemand onder de lezers of lezeressen deze 
mooie Mariakapel niet kent of ze nog niet 
bezocht heeft, wel,... ga er eens naartoe. En 
als je er dan niet gaat om te bidden, zoals in 
het Marialiedje, doe het dan om een poos met 
‘haar’ alleen te zijn.

Jos Dobbeleers

Bronnen:
Yves Schmitz, •	 ‘“Les della Faille” Branche des 
seigneurs de Reet et de Waerloos’, Brussel,  1970: 
286 e.v.
Jules Moens, •	 ‘Het Onze-Lieve-Vrouwekapelletje 
in de Beukenlaan (Antwerpen)’, Wilrica, IX (1987) 
1: 2-11.
Piet Schepens, •	 ‘Opknapbeurt voor Onze-Lieve-
Vrouwekapel’, Gazet van Antwerpen, 8 juni 
1994.
‘Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van •	
het cultuurbezit in België. Architectuur. Stad 
Antwerpen’, deel 3nc, Turnhout, 1989: 50.

In de jaren ‘90 verscheen in de kapel plots een 
dagelijkse bezoeker. Het was een zwerver, een 
dakloze, die hier ‘s nachts kwam slapen en ‘s 
morgens vroeg verdween. Nooit hebben we 
geweten wie deze man was. Zijn nachtrust 
bij Maria werd hem gegund en hij oefende er 
onbewust de taak van bewaker uit. Na een 
aantal jaren verdween hij even plots als hij 
gekomen was.

Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk
Gezocht: man of vrouw, met groene vingers, 
die zich kan engageren om wat beperkt tuin-
werk uit te voeren in Wilrijk (Beukenlaan), 
en die zichzelf beloond voelt met het goede 
resultaat.
Indien geïnteresseerd, surf naar www.verbeel-
ding.be en tik in bij ‘contact’, ook telefonische 
info: 03 455 58 44

Mariakapel aan de Beukenlaan in Antwerpen
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Het beeldenleven op koertjes en binnenplaatsen wemelt op zijn manier. Iets discreter, iets  
onbekender en dus geheimzinniger. Dat vreemde is aantrekkelijk. Wie is er niet benieuwd even 
gedoogd bij de buren binnen te mogen gluren, heimelijk mee te genieten van de gesprekken 
tussen Maria en Marie?

Marie: Hedde ‘t al goord? Deize nacht is de lanteire oep de ploats vermassakreerd.
Maria: Zwaaigt, das ‘n bagatel. Ba oungs is Sint-Franciscus nor beneje gedounderd.
Marie: En gistere zag’k den h. Jozef in de Van Stroalentore. En dieje sukkeleir is, ocharme, z’n 
bloem kwaait!
Maria: En ik zag d’h. Faustina ba den burgemiester, ... puur goud!

Vernielhanden bezorgden eind januari 2011 
de hedendaagse lantaarn van de Madonna op 
de Sint-Nicolaasplaats een opdoffer. Het Ant-
werpse OCMW zorgt voor de herstelling. De 
Onze-Lieve-Vrouw ‘van de Plaats’ (een oude 
benaming ter onderscheiding van die van de 
kapeldeur, nu verdwenen) werd betiteld met 
‘Toevlucht der zondaren’. Al was er niet mee 
bedoeld dat de zonde ter Plaatse diende te 
gebeuren. [Madonna (2010): 135; vkb1.0241]

Het beeld van de H. Franciscus in de tuin 
van de kapucijnen aan de Italiëlei stortte 
eind 2010 neer bij het verwijderen van de 
gevelklimop. De in brokken uiteengevallen 
sculptuur wacht nu bij de paters op een res-
tauratie. [Madonna (2010): 81; vkb1.1312]

Niet vrij toegankelijk, maar wel ‘openbaar 
te bewonderen’ door een foto: de (ver-
moedelijk) H. Jozef in de portaalnis aan de 
koer van de Van Stralentoren. De huistoren 
van het pand Sint-Jacobsmarkt 43 (vroeger 
instituut Onze-Lieve-Vrouw Middelares, 
zusters apostolinnen) staat aan de kant van 
de Korte Sint-Annastraat. Wanneer werd 
deze (18de- of 19de-eeuwse?) terracot-
tasculptuur hier geplaatst? [Madonna (2010): 
onvermeld; vkb1.1840]

In de tentoonstelling ‘Nicolaas Rockox 
450 jaar‘ in het Rockoxhuis (14.12.2010 - 
27.03.2011) waren twee stuks van de antieke 
Faustina-munt te zien. Rockox bezat ooit zo’n 
exemplaar. Beeldenaar en keerzijde ervan 
werden gebruikt voor twee reliëfs op de 
achterwand van het monument opgericht bij 

Ondertussen op de koer... 

de inhuldiging in 1636 van het vergrote Maagdenhuis. Een 
intellectuele verwijzing naar de caritas van de Romeinse 
keizerin die ook in het meisjesweeshuis van toepassing was. 
Het monument bevat een aan Huibrecht Van den Eynde 
toegeschreven sculptuur die of als een ‘Onze-Lieve-Vrouw 
met Kind’, dan wel als een voorstelling van Caritas kan 
gezien worden. [Madonna (2010): 127; vkb1.1278]
Beeldenaar (Bibliothèque Nationale de France, Parijs), keerzijde 
(The British Museum, Londen)
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Een greep uit de diacollectie van Voor Kruis en Beeld

Binnenkort opent in de Sint-Andrieskerk een 
didactische ruimte, bedoeld als documentatie-
centrum en werkruimte voor de gidsen van Toe-
risme Pastoraal (TOPA). Bezieler en organisator 
van deze vereniging is E.H. Rudi Mannaerts, de 
‘vliegende pastoor’ van Sint-Andries.
TOPA neemt met de nieuwe behuizing niet 
alleen een betere vlucht, ook alle geïnteres-
seerden zijn na afspraak welkom. 1 
Nu wil het dat Voor Kruis en Beeld ooit is wel-
gevaren door net pastoor Mannaerts als proost 
te kiezen. Samen delen we hierdoor onze schat-
ten. 2 Zo heeft Paula Sörnsen al tal van lopende 
meter Antwerpse madonnadocumentatie onder 
zijn vleugels weten op te bouwen.
Maar er is naast het kopieer- en knip-en-
plakwerk, (we zwijgen over de versneden boe-
ken), ook een bescheiden fonds aan origineel 
dia- en fotomateriaal aan het groeien. Het is 
zomaar aan komen waaien; niet echt goed 
gedocumenteerd (of helemaal niet) maar in 
zijn genre wel de moeite waard.

Of het de bedoeling is dat deel van de ver-
zameling bewust te gaan uitbouwen is nog 

1 De officiële opening door Mgr. Bonny gaat door op 23 
mei 2011 – Contact voor afspraak: info@topa.be

2 Nota van Rudi Mannaerts: In dit documentatiecen-
trum staan ‘onze’ openbare religieuze beelden in 
de nabijheid van de monumentale kerken, velerlei 
kloosters, godshuizen, ambachtskapellen, caritatieve 
instellingen enz. Ook religieuze manifestaties zoals 
processies, volksdevotie, liturgische gebruiken en 
kerkgeschiedenis moeten de religieuze kunst omka-
deren. Zo kunnen we iets gemakkelijker het verhaal 
rond deze kunstwerken wedersamenstellen. Ook 
reisverslagen, literaire impressies, biografieën van 
kunstenaars en opdrachtgevers kunnen een soms 
erg verrassende bijdrage leveren voor de ontsluiting 
van onze beelden. Als algemene achtergrond zijn de 
stadsgeschiedenis, de kerk- en de kunstgeschiedenis 
vertegenwoordigd. Extra veel aandacht gaat naar 
de iconografie waaronder de symboliek, de Bijbelse 
taferelen, de heiligenlevens en het kerkmeubilair.

geen uitgemaakte zaak. Bewaren is tamelijk 
eenvoudig, het ontsluiten ervan vraagt meer. 
Er is inzicht, inzet en inspanning voor nodig, en 
de werkkracht die dit realiseert. Wie solliciteert 
als vrijwilliger?
In Antwerpen bezitten andere, door professio-
nelen bemande instellingen, al iets dergelijks, zij 
het niet uniek. Van Madonnabeelden heeft het 
Stadsarchief een ruim aantal foto’s en glasne-
gatieven, het Ruusbroecgenootschap eveneens 
foto’s. De bewaringscondities en ontsluiting er-
van zijn prima, wel ontbreekt er net iets meer... 
de samenhang, het grotere geheel. 3

Om de perspectieven te openen presenteer ik 
hier een collectie van 390 kleurendia’s 4 van 
Antwerpse madonnabeelden die in 2004 zijn 
overgedragen aan Voor Kruis en Beeld. 5

Ze werden tussen 1984 en 1990 opgenomen 
door Tony Darimont 6 en waren bedoeld voor 
becommentarieerde presentaties die hij naast 
geleide madonnawandelingen organiseerde. 7

3 Zie nota 2.
4 24 × 36 mm, kleur. Door de auteur ingeraamd, betiteld, 

genummerd en gedateerd en alfabetisch geordend in 
laders (11 gevulde laders en 2 lege). Deels verpakt in 
een (te krap) transportkoffertje.

5 De reeks, voorzien van een klankband, werd afgegeven 
aan secretaris R. Vanoystaeyen. In het vergaderings-
verslag van 13 september 2004 wordt er melding van 
gemaakt: “Giften. [...] Ook dank aan de heer Darimont 
die ons zijn volledige diavoorstelling van de madon-
nabeelden kado gaf, met casettes in een valiesje.”.

6 Tony (Antoine) Darimont, Arthur Matthyslaan 36, 
Borgerhout (in 1984 en 1991-1993).

7 Zie de op A4-formaat gefotokopieerde brochure uit 
1991-1993 van Tony Darimont, ‘Op pelgrimage naar 
de Madonna’s der sinjoren’. Ze becommentarieert 154 
beelden van drie wandelingen in het stadscentrum. 
(Kaft, voorwoord (1 p.) en 38 genummerde pagina’s 
waaronder drie plattegronden). Het werk wordt gevolgd 
door ‘De Madonna’s van Antwerpen. Binnen de Singel. 
In 1984’, een oplijsting van 360 nummers (p. 39-47) 
en afgesloten met ‘Bibliografie en bronnen’ (p. 47). Als 
bijlage is de transcriptie van ‘Het XVde eeuwfeest van 
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Een greep uit de diacollectie van VKB

Lader 3-1 (51)

Prins Leopoldlaan 48
vkb1.0851

Hoewel het een grote reeks betreft is ze dui-
delijk onvolledig. 8

De hoofdperiode periode valt tussen 1984 
en 1990, met enkele aanvullingen in de jaren 
1998, 1999 en 2000. 9 
Het werkterrein is aanvankelijk niet specifiek 
op Antwerpen centrum (postcode 2000) 
gericht. Na 1989 verschuift dat en neemt de 
interesse voor de beelden buiten de Leien en 
die van Berchem en Borgerhout af. 10 Het lijkt 
erop dat gestart werd met Antwerpse Ma-
donna’s tout-court en naderhand bewuster 
‘verzameld’ werd. Dat de informatie over de 
beelden buiten de Leien amper te vinden valt 
of sterk verouderd is 11 zal wel in die keuze 
bepalend zijn geweest.

de Kerkvergadering te Ephese 431-1931’. Naamlijst 
der beelden ...’ toegevoegd (8 p.). De vermeldingen op 
de dia’s corresponderen met deze lijsten. Structureel is 
het werk onberispelijk maar de nota’s zijn die van een 
onervaren leek. - Exemplaar Archief VKB.

8 Opvallend is het ontbreken van zeer populaire, door 
iedereen gekende beelden. Zie ook hierna in het artikel. 
Kan een diacollectie van het vroegere Volkskundemu-
seum hiermee in verband gebracht worden?

9 1984 (69 dia’s), 1985 (19), 1986, (30), 1987 (40), 1988 
(11), 1989 (127), 1990 (33), 1991 (2), 1992 (1), 1993 
(1), 1994 (0), 1995 (0), 1996 (1), 1997 (0), 1998 (2), 
1999 (4), 2000 (18); 32 dia’s zijn ongedateerd of niet 
dateerbaar. – De dateringen in handschrift op de 
raampjes vermelden louter het jaar maar 17 dia’s zijn 
in de emulsie voluit gedateerd: maandag 6/07/1987 (2 
beelden); za. 8/08/1987 (2 beelden); ma. 17/08/1987 (2 
beelden, 3 dia’s); vrij. 21/08/1987; za. 29/08/1987; zo. 
30/08/1987 (2 beelden); zo. 4/10/1987; za. 13/02/1988; 
za. 23/04/1988; di. 14/12/1993 en dinsdag 27/01/1998. 
Dus 13 in 1987, 2 in 1988, 1 in 1993 en 1 in 1998. Het 
merendeel van deze gedateerde dia’s blijkt weekend-
werk in augustus 1987.

10 Antwerpen 2000 (273 dia’s), 2018 (31), 2060 (21), 
Berchem (29) en Borgerhout (36).

11 Voorlopig dient men zich nog te beroepen op het 
werk van Thyssen uit 1922. Antoon Van Ruyssevelt 
bereid een publicatie over de gevelbeelden van de 
huidige districten voor. Ook op www.verbeelding is 
een aanvang gemaakt met inventarisatie van het hele 
Antwerpse grondgebied.

Er worden enkel Mariale gevelbeelden opge-
nomen; calvaries, heiligenbeelden en devotie-
beelden in kerken of kapellen ontbreken. Toch 
is er één uitzondering, het altaarbeeld van de 
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht 
(Schoenmarkt) is mee in de reeks verwerkt. 

Driemaal heeft Darimont contact moeten ne-
men met de eigenaar om ietwat speciale gevel-
beelden te kunnen fotograferen. Dat gebeurde 
bij de Madonna van de binnenplaats van 
het pand Heilige Geeststraat 11 (arch. Derks, 
6/07/1987) bij de nog niet herplaatste maar 
wel gerestaureerde Madonna van de Keizer-
straat 21-23 (Sint-Annakapel of Keizerskapel, 
Witte Paters, 1989) en bij de Madonna van de 
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Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Engelse Beurs, Grote Goddaard 2 - vkb1.0031
Linkerpagina: de kleurendia van Darimont toont een detail van het beeld in 1989, 
voor de restauratie. Een zware verfkorst bedekte de sculptuur. Uit die periode 
bezit Voor Kruis en Beeld enkel zwart-wit foto’s, veelal dan nog van het geheel 
met luifel, console en lantaarn. Detailopnames zijn (zowel in de diareeks als in 
de verzameling van VKB) zeldzaam. – (Dialader 4, nr. 24, “ENGELSE BEURS / 
GROTE GODDAERT”).
Hierboven: een opname uit 2011.
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Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Jeruzalemstraat, Lange Koepoortstraat 55 - vkb1.0091
Linkerpagina: de kleurendia van Darimont toont het beeld na de bescherming 
als monument in 1976 en voor de restauratie van 1990. De datering op het dia-
raampje (‘00) is hier niet te interpreteren als ‘2000’ maar ‘onbekend’. We zien de 
nog dik overschilderde sculptuur en console, lichtarm en (vorige) lantaarn. Ook 
de terracottakleur van de console met evangelistensymbolen is zichtbaar. Maria’s 
kroon is stuk en ze bezit geen scepter. Ook de luifel ontbreekt. (dialader 3, nr. 150, 
“JERUZALEMSTR. / LANGE KOEPOORTSTR.”).
Hierboven: een opname uit 2009.
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Happaertstraat 25 (prof. Couvreur, 1989). 12

Darimont maakt ‘portretten ten voeten uit’, 
de sculptuur wordt in zijn geheel met bij-
werk afgebeeld, los van zijn bredere context. 
Straatzichten of foto’s van het gebouw zijn 
zeldzaam.
Veelal staat de fotograaf op het standpunt van 
de gewone beschouwer en kijkt hij omhoog. 
Maar beeldvullende tele-opnamen (op een 
afstand tegenover het onderwerp genomen) 
komen soms voor. 
Er is puur geregistreerd en niet gestreefd naar 
een artistieke weergave. Dus geen fotogenieke 
standpunten, speciale composities of uitge-
kiende beeldcadrages.
Wel valt de keuze op voor een zonnige of 
heldere belichting van het onderwerp. Amper 
zonlicht krijgende sculpturen (Sleutelstraat, ...) 
worden ogenschijnlijk gemeden.

De diareeks(en) zijn zoals hoger vermeld onvol-
ledig. Hierboven schetste ik enkele krachtlijnen, 
een integrale analyse is niet meer mogelijk.
Die onvolledigheid toont zich in opmerkelijke 
hiaten: sterke iconen zoals de Stadhuisma-
donna of deze van de Boerentoren ontbreken. 
Zulke opnamen moeten bestaan hebben omdat 
ze essentieel waren voor een diapresentatie, 
mogelijk bevinden ze zich elders. 13

Maar al even opmerkelijk is het haast ontbre-
ken van het werk van Albert Poels. Die woonde 
tot aan zijn dood in 1984 in de Arthur Mat-
thyslaan 63, een gebouw waar bovendien een 
Onze-Lieve-Vrouw met Kind van zijn hand is 
te zien. Darimont woonde op het nummer 
36, ze waren haast buren. In de diareeks bij 

12 Volgens de hoger vermelde wandelbrochure uit 1991-
1993 (zie noot 4) worden deze beelden bij een gegidst 
bezoek blijkbaar bezocht.

13 Zie noot 6.

VKB is enkel de (nu verdwenen) sculptuur van 
de Ossenmarkt 29 aanwezig, ander werk van 
Poels, bijvoorbeeld uit Berchem en Borgerhout, 
ontbreekt. Is er een aparte Poels-reeks geweest 
of interesseerde dat werk Darimont niet? Het 
valt niet meer uit te maken.

Hoe dan ook, wat Voor Kruis en Beeld nu bezit 
is documentair zeer interessant. Het loonde me 
de moeite een selectie ervan te digitaliseren 14 
en de volledige reeks te verwerken in een re-
kenblad (spreadsheet) dat werd gekoppeld aan 
de databank met gegevens over alle religieuze 
beelden in Antwerpen. 15 Het geheel is inhou-
delijk ontsloten door een korte beschrijving 
van elke dia; er moet dus niet in de laders 
gezocht worden om te weten of er geschikt 
beeldmateriaal in te vinden is.

De documentaire waarde van de opnamen 
zit hem voornamelijk in het aspect van de 
afbeelding in kleur gekoppeld aan het tijds-
moment, nu een kwarteeuw terug. Zo zijn 
tal van beelden binnen de Leien nog te zien 
in hun ongerestaureerde toestand of net na 
de behandeling. Van de verdwenen beelden, 
waar wel zwartwitfoto’s van bestaan, zijn nu 
kleurenopnamen beschikbaar.
Van Berchem en Borgerhout en de wijken 
buiten de Leien bezat VKB geen origineel 
historisch fotomateriaal in kleur, dat is nu 
beperkt aanwezig.

Wim Strecker

14 Afdrukformaat ca. 18 × 27 cm op 300 DPI.
15 Raadpleegbaar na afspraak, zie noot 1.
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Rodestraat

Het Begijnhofpoortbeeld werd afgewerkt door 
Kim Raymakers. de herplaatsing van het beeld, 
samen met haar partner Luc Rossen, wordt 
verwacht tweede helft van april.

Kommekensstraat

De Madonna van de Kommekensstraat wordt 
behandeld in het restauratieatelier door Noor-
tje Cools. Het beeld zal herplaatst worden in 
het najaar 2011.

Jan van Lierstraat

Het dossier Jan van Lierstraat 6 werd aanvaard 
door de Vlaamse Gemeenschap. Afspraken 
worden gemaakt met de eigenares van het 
pand. De werken zullen uitgevoerd worden 
door Markus Oudejans.

Hopland

De onderhandelingen voor het beeld aan de 
Hopland 25, hoek Kolvenierstraat, kennen een 
eerder moeizaam verloop.

Begijnenstraat

De besprekingen voor de beelden in de Begij-
nenstraat zullen weldra aangevat worden.

Restauraties

83

83

Bovenaan: de Jan van Lierstraat omstreeks 1884 met het 
Lievevrouwebeeld nog op de gevel van het nummer 4. In 
1891 zal het bij de buren herplaatst worden.

Hierboven: de Jan van Lierstraat op de stadsplattegrond 
met perceelindeling door A. Losson uit 1846.
Aan beide straatzijden is een aaneensluitende reeks kleine 
panden kenmerkend. Het nummer 6 is hiervan nog een 
getuige maar de kleinste, lage huisjes verdwenen.
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• Poetsploeg ‘Levanto’
In opdracht van Middelheim werden de beelden 
Sleutelstraat 33, Kleine Markt, Kaasbrug, Huikstraat/
Keistraat, Lange Doornikstraat 27 en Koepoortbrug 
recent gepoetst met uitstekend resultaat.

• Lantaarnlicht
Van verschillende beelden werd de lantaarn 
reeds aangesloten aan de openbare verlichting.  
Voor het beeld van de Lange Koepoortstraat, hoek 
Zwartzustersstraat zorgde ons medelid Ward Buys 
voor een nieuwe lantaarnarm en lantaarn (met 
spaarlamp). [Madonna (2010): 133; vkb1.0090]

• H. Antonius
De ‘groene man’ van de Sint-Antoniusstraat 70 
werd door onze medewerker vanonder de klimop 
gehaald; nu is het beeld terug zichtbaar voor de 
voorbijganger. [Madonna (2010): 204; vkb1.0370]

• Zirkstraat
Op de binnenkoer van het Spaans huis in de Zirk-
straat is het Madonnabeeld tijdelijk in beveiligde 
bewaring ondergebracht. Het achterhuis zal in 
het najaar verbouwd worden. [Madonna (2010): 241; 
vkb1.1186]

• Spirituele wandeling
De spirituele wandeling ingericht door het Bisdom 
onder het project ‘Kerk onder stroom’ in samen-
werking met onze vereniging, de pastorale dienst 
van de universiteit Antwerpen en de bewoners van 
het Begijnhof is doorgegaan op 30 maart 2011. 
Aan de calvarie van het Begijnhof werd gestart. 
Gebedsmomenten werden voorzien aan de drie 
Calvaries met een gedachtenis aan het Meir-Kruis 
in de kathedraal. De avondwandeling werd afge-
sloten op de binnenkoer van het bisschopshuis aan 
de Schoenmarkt.

• Madonna Reyndersstraat
Het hoekpand Reyndersstraat 26-28 en Leeu-
wenstraat wordt binnenkort gesloopt. Bij de 
nieuwbouw zal de bewaardgebleven houten win-
kelpui uit 1895 worden herplaatst. De afname van 
de Madonna is voorzien voor april 2011. Beeld en 
bijwerk gaan een tijdelijke bewaarplaats vinden 
op een locatie in het Sint-Andries-kerkgebouw. 
[Madonna (2010): 147; vkb1.0129]

• Nagedachtenis
In december 2010 op de gezegende leeftijd van 97 
jaar overleed de vader van Paula Sörnsen.  

Heel onverwacht overleed stadsgids Suzy Baerts 
(22 augustus 1940 – 24 maart 2011). Als bewoon-
ster van het Begijnhof was zij sterk begaan met de 
beelden aldaar.

Mededelingen Zie ook de rubriek ‘actualiteit’ op www.verbeelding.be

De nog in het straatbeeld aanwezige sculpturen zijn opgenomen in:
Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad
uitgegeven door Voor Kruis en Beeld vzw / uitgeverij BAI, Antwerpen, 2010
www.verbeelding.be Fotografie en lay-out: Wim Strecker (Voor Kruis en Beeld vzw)

Spirituele wandeling  
rond het lijdensverhaal

Wandelroute, Antwerpen, 30 maart 2011
Kerk onder stroom - bisdom Antwerpen
Pastorale Dienst van de Universiteit Antwerpen
Voor Kruis en Beeld vzw en 
Vrienden van de Antwerpse Madonna’s
Bewoners van het begijnhof

De Calvaries aan de Schrijnwerkersstraat (1), de 
Korte Nieuwstraat (2) en de Driehespenstraat tegen 
het Vleeshuis (3). 
De Calvariegroep van de Kalkbrug, nu op de Paar-
denmarkt in de pastorietuin van Sint-Antonius (4). 
Het kruisbeeld aan het Steen (5). Christus aan het 
Kruis van de Calvarie van het begijnhof (6). Het te 
restaureren Christuscorpus van de Calvariegroep 
van het verdwenen klooster van de ‘Dochters van 
het Heilig en Onbevlekt Hart van Maria’ aan de 
Rodestraat 12, nu UA Campus Rodestraat (7).
Op de kaft: Christus aan het Kruis van de Meir (Meir-
brug), vandaag in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

1 2 3

4

765
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1 mei, Erfgoeddag ‘Armoe troef’
Voor Kruis en Beeld organiseert twee gegidste ma-
donnawandelingen ‘Arm, maar solidair’, vertrekkend 
aan de hoofdingang van Sint-Andrieskerk, Waai-
straat 5 in Antwerpen (10.00 en 15.00 uur).

12 mei, inzegening Londenstraat (TNA)
Wij kregen bericht van de heer Mariën, leraar aan 
de technische school Technicum Noord Antwerpen, 
dat de restauratie van de gevelmadonna klaar is. E.H. 
Bayen, oud-leraar godsdienstonderwijs van TNA, zal 
het herplaatste beeld inzegenen op donderdag 12 
mei 2011 om 14.30 uur.

15 mei, tentoonstelling ‘Kerk in de kerk’
In de Sint-Andrieskerk loopt van 15 mei tot 31 oktober 
2011 de tentoonstelling ‘Kerk in de kerk. Sint-Andries 
door kunstenaarsogen’. Getoond worden schilderijen 
en grafiek van vooral het kerkinterieur alsook een 
aantal buitenzichten. Bij menig zicht op de kerktoren 
zijn eveneens enkele gevelbeelden van het Sint-
Andrieskwartier geportretteerd, wat een echt Antwerps 
pittoresk ‘hoekje’ oplevert. – De tentoonstelling is gratis 
te bezoeken dagelijks tussen 14 en 17 uur.

21 mei, inzegening Keizerstraat en Rodestraat
Inzegening gerestaureerde beelden. Hierbij hebben 
wij het genoegen u uit te nodigen op zaterdag 21 
mei 2011 om 18.30 uur voor de inzegening van de 
Madonna van de hoek Keizerstraat en Prinsesstraat. 
Erna wandelen wij naar de Rodestraat 39 waar in 
de begijnhofpoort het beeld van de H. Begga wordt 
ingezegend.

Agenda Zie ook de rubriek ‘actualiteit’ op www.verbeelding.be

Boven: Bewoners en hun Madonna in de Bijlengang aan de 
Bredestraat 36 in Antwerpen omstreeks 1890-1900. - Foto 
door een onbekend fotograaf, Verz. VKB, Antwerpen.

Onder: Eugénie Van Haverbeke, ‘Sint-Andrieskerk in Antwer-
pen’, 1861. Olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd, 45 x 
60 cm - Verzameling Sint-Andrieskerk, Antwerpen.
Een binnenzicht naar het oosten, met de preekstoel nog zonder 
hekken en witte beelden tegen de pijlers van de middenbeuk. 
Eén geschilderde kruiswegstatie, sculpturaal omlijst, is in de 
noorderbeuk zichtbaar. Overal blanke vensters, het gebrand-
schilderd glasraam in de Onze-Lieve-Vrouwekapel uitgezonderd. 
Aan het altaar van H. Anna en Joachim is het later bijgeplaatst 
beeld van de H. Rochus is nog niet afgebeeld. (WS)
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Vrienden van de Antwerpse Madonna’s
(voorjaar 2011)

VooRzitteR: Leo baron Delwaide, Antwerpen.

Begga Andries, Berchem (Antwerpen) – Mw. 
Basten, Nederland – Boudewijn Callens, Wilrijk 
– Eva Coltof-Brouwer, Antwerpen – Eric Deckers, 
Schoten – Guy Deckers, Berchem – T. en C. Derks-
Rijsheuvels, Wilrijk – Dree De Vries, Vilvoorde 
– Imolex NV, Kontich – Gabriella Moortgat, 
Breendonk – Christel Schillemans, Antwerpen – 
Armand Steenackers, Antwerpen.

Leo en Ingrid Berndsen-Scholtz, Antwerpen 
– Luc Coppens, Ekeren – Simon Deckers-Cols, 
Antwerpen – Guy Diercxsens, Hove – Jan Engels, 
Antwerpen – Paul Govaerts, Merksem – Jean 
Grobet, Antwerpen – Theodora barones Janssen-
Arts, Vosselaar – Eliane Leijsen, Deurne – Pascal 
Mallien, Schilde – Pierre Michelet, Hove – Herman 
Pepermans, Berchem – Anne Marie Smekens-De 
Vrieze, Schoten – Paul van den Hove d’Ertsenryck, 
Zandhoven – Jan Van Rompaey, Berlaar – R. 
Vertriest, Hove – Marc Willems, Ekeren.

Suzanne Arnou, Brasschaat – Paul Arts, Antwerpen – Augusta Arts, Antwerpen – M. Avonts, Hemiksem 
– L. Baeck, Wilrijk – J. Baerts, Merksem – Walter Baisier, Antwerpen – Lode Baplue, Brasschaat – Joanna 
Bastiaens, Antwerpen – Isa Bekers, Borgerhout – Bart Belmans, Berchem – Jos Berckmans, Wilrijk – 
Henry Bergsma, Borgerhout – Alfons Bertels, Borgerhout – Gerarda Beukelaer, Zoersel – Jeroen Boel, 
Waasmunster – Brenders-Janssen, Merksem – Simonne Brusseleers, Zoersel – Walter Bruynseels, Honeydew 
(Zuid-Aflika) – Ward Buys, Merksem – Michel Buytaert, Wilrijk – Henri Cant, Deurne – Castelein-Claeys-
Bouuaert, Kontich – Paul Cattrysse, Hamme – Daniel Christiaens, Antwerpen – Magda Claesen, Wilrijk 
– H. en A. Collart-Verelst, Deurne – Walter Corluy, Berchem – Françoise Corluy-Schaffers, Wilrijk – Bruno 
Cornelis, Itegem – Stefan Croenen, Borgerhout – Maurice D’Hoore, Zingem – Roland Daes, Antwerpen 
– H. en M. De Belder, Deurne – Jozef De Bleser, Merksem – Rudolf De Bleser, Gent – Jean-Pierre De 
Bruyn, Oostakker – Mw. De Bruyn-Nuyts, Antwerpen – Pierre De Deken, Berchem – Elisabeth De Kaey-De 
Frenne, Antwerpen – A. De Keersmaeker, Antwerpen – Alfons De Meulder, Merksem – Christel De Meulder, 
Kontich – J.-M. De Meulder, Antwerpen – De Munck-Wouters, Antwerpen – Andre De Proft, Aalst – Daniel 
De Rycke, Antwerpen – Henri De Sagher, Puurs – Mia De Schamphelaere, Edegem – Margriet Dedroog, 
Merksem –  R.M. Desmet-Bernad, Antwerpen – Irene Dewaele, Kapellen – Cornelis Dietvorst, Borgerhout 
– Jos Dobbeleers, Antwerpen – W. Dobbeleers-Borghs, Merksem – Dhr. en Mw. Dor-Delori, Wilrijk – M. 
du Bois de Vroylande, Beauvechain – Paul Durt-Joos, Edegem – Elisabeth Elewaut, Antwerpen – Luk 
Fabré, Wilrijk – Luc Fornoville, Berchem – Freddy Franck, Berchem – Baudouin Goeminne, ‘s Gravenwezel 
– Franciscus Goossens, Antwerpen – Marc Groetaers, Wilrijk – Philippe Hernould, Antwerpen – Michel 
Hertoghe, ‘s Gravenwezel – M.L. Heymans, Antwerpen – Robert Holtrust, Essen – P. Horemans, Deurne 
– Emmanuel Hurtekant, Assebroek – Elisa Huysmans, Antwerpen – Georges Impens-Stoot, Antwerpen 
– Marc Installe, Brasschaat – C. Janboers, Boechout – Myriam Janssens, Wilrijk – Wieland Janssens, 
Londen (V.K.) – Marie-Louise Keusters, Wommelgem – Bernadette Kiebooms, Boechout – Gerardus Koene, 
Antwerpen – J. en H. Kusters-Van Aken, Merksem – Cornelia Van de Poel-Laboyrie, Kapellen – Lamiroy-
Foket, Mortsel – Madeleine Le Grelle, Sint-Pieters-Woluwe – Paul Lemmens, Brasschaat – Rosa Lenssens, 
Berchem – Lippens-Dobbeleers, Antwerpen – Marcelle Lombaerts-Van den Bril, Boom – Jean Pierre 
Loos, Edegem – Lotus Bakeries, Lembeke – Willy Lucidarme, Nieuwpoort – Bruno Luyten, Puurs – L. en 
J. Luyten-Collin, Antwerpen – J. en O. Machiels-Osterrieth, Aartselaar – Gino Maes, Zwijndrecht – Jozef 
Marijsse, Merksem – Gerda Marin, Antwerpen – Jean Mattheessens, Antwerpen – Henriette Mcintyre, 
Antwerpen – André Meeus, Antwerpen – Marsel Mertens, Merksem – Paul Meulendijks, Deurne – Alma 
Mommaers, Antwerpen – Chr. Museur, Berchem – André Myncke, Antwerpen – Willem Nollet, Hove – 
Miguel Norbert Ubarri, Antwerpen – Hugo Nys, Borsbeek – Ongeschoeide Karmelietessen, Antwerpen 
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– Pieter Oomen-Geenen, Antwerpen – Paul Peeters, Gierle – Johanna Peeters, Deurne – Anna Pelgroms, 
Boechout – Ria Penders, Brasschaat – Marleen Regnier, Borgerhout – Jozef Rombouts, Schoten – Martha 
Rombouts, Edegem – Freddy Rouchet-Dedroog, Merksem – Paul Scheelen, Antwerpen – Schots-De 
Keyser, Hove – Paula Sörnsen, Merksem – Dhr. en Mw. Standaert-Billiet, Kontich – Louis Stas-Donvil, 
‘s Gravenwezel – Nora Sterkens, Antwerpen – Jozef Steurs, Antwerpen – Wim Strecker, Antwerpen – 
Gillain Struyf, ‘s Gravenwezel – Anna Tireliren, Berchem – Jan Valvekens, Antwerpen – André Van Baarle, 
Antwerpen – Vera Van Bortel, Deurne – Marc Van Bouwel-Lembrechts, Deurne – L. Van Campenhout, 
Mechelen – Etienne van Caster, Mortsel – Joseph van Caster-Grade, Antwerpen – Van de Vijver-Beheydt, 
Antwerpen – Yves van de Werve de Vorsselaer, Schilde – Jozef Van de Wiele, Antwerpen – Guido Van 
Den Sande, Ekeren – Alfons Van Den Wyngaert, Kapellen – Theo Van der Auwera, Westmalle – Bertha 
Van der Elst, Merksem – Dhr. en Mw. Van Deun-Dewitte, Antwerpen – Beatrijs Van Gestel, Bechem – 
Hilda Van Gool, Antwerpen – Martha Van Herck, Hoboken – Simonne Van Heurck, Antwerpen – Ivo 
Van Hoorebeke, Wilrijk – Van Hooydonck-Pauwels, Brasschaat – Ann Van Houtte, Antwerpen – Van 
Impe-Monte, Mortsel – Benoit van Lidth de Jeude, Antwerpen – Van Lier-Winnepenninckx, Antwerpen 
– Nicole Van Look, Ekeren – Vandeplas-Gasia, Antwerpen – Gilbert Vandeputte, Berchem – Hugo 
Vanderhoeght, Antwerpen – Ernest Vanderlinden, Berlaar – G. Vanhalme, Harelbeke – Virginia Vanminsel, 
Deurne – Ronald Vanoystaeyen, Boechout – Marie-Louise Van Rompaey, Schoten – Rosalia Vekemans, 
Lier – Chris Verbeeck, Hove – Pierre Verelst, Antwerpen – Philippe Verhoosel, Woluwe-St. Pierre – Agnes 
Vermeulen, Kontich – Josette Verschaeren, Wilrijk – Antoon Verstreken, Antwerpen – Procuur Vlaamse 
Kapucijnen, Antwerpen – Willy Wellens, Antwerpen – Kristel Willekens, Deurne – H. Witters, Merksem 
– Lucas Zaman, Antwerpen.
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