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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 Keizerstraat 5, hoek Ambtmanstraat, de Madonna Lange Koepoortstraat 16, hoek Zwartzustersstraat en de Piëta hoek Rijkenhoek en Scheldeken.
Een financiële ondersteuning is welkom op onze projectrekening: BE10.0000.0000.0404 van de Koning
Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel en de mededeling: “L J1870 - Voor Kruis en Beeld,
Antwerpen” — (Ter info, BIC-code: BP0TBEB1)
• Drie soorten ondersteuningen: 40 euro, 125 euro en 250 euro verhogen onze mogelijkheden tot verfraaiing en het behoud van de beelden, waarvoor dank. Financiële aftrekbaarheid wordt u toegekend
vanaf 40 euro.
• Legaten voor de werking van de vereniging zijn steeds welkom; raadpleeg uw notaris.
Website: www.verbeelding.be – E-mail: iha@yucom.be
Op de voorkaft: Madonna Keizestraat 5, hoek Ambtmanstraat, na restauratie (foto WS, 4/11/2012)
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,
Het afleveren van deze Nieuwsbrief is niet van een leien dakje gelopen. Buiten de
courant weerkerende nood aan redactionele tekst — hoewel de onderwerpen voor het
rapen liggen, maar wie schrijft ze? — was er ditmaal een ernstig technisch probleem.
De in het voorjaar bijna persklare versie ging voor een hele poos digitaal ter ziele.
Een computerdefect dat maanden bleef aanslepen, maakte van blij nieuws plots een
zielepotig ‘niets’. Na het herstel was het ‘nieuws’ natuurlijk hopeloos achterhaald,
maar bovendien heeft Voor Kruis en Beeld niet stilgezeten deze zomer. Er was veel
informatie bijgekomen die nog niet digitaal was opgeslagen. Eerst diende deze achterstand weggewerkt vooraleer vooruit kon worden gedacht.
Los daarvan is ook de website www.verbeelding.be buiten onze wil onbereikbaar
geweest. Een geplande overschakeling naar een andere beheerder liep op niets uit.
Pas de laatste weken is iemand bereid gevonden om de moeilijke klus aan een voor
iedereen aanvaardbare som te klaren.
De centjes, ja daar draait het soms wel om.
In deze economisch slechte periode gaat de subsidiekraan makkelijk toe, opgestarte projecten leiden
er onder. Maar als er geen geld in de lade komt, kan
ook niet aan nieuwe werken worden gedacht. Dat
kan lastig zijn bij een dringende herstelling, maar
evengoed voor het courante onderhoud. Er kan niet
vooruit worden gepland, er kunnen geen afspraken
met restauratoren worden gemaakt. Het zou kunnen
dat de vaart die onze vereniging jarenlang kende
plots stokt. Mag dat gebeuren met 2014 in het
vooruitzicht? Lees op p. 33 meer over welk belangrijk
jaar dat moet worden voor alle Madonnaliefhebbers
in Antwerpen.
Ik wens u in naam van Voor Kruis en Beeld vrede en
welzijn voor het nieuwe jaar, simpele woorden om
echt over na te denken.
Wim Strecker
Voor Kruis en Beeld
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Tweede deel der uytspraeken van den Antwerpschen Eyer-Boer ten tyde der maend Juny,
Hier by gevoegd de Feest der Plaetsing van het
Maria-Beéld op de Eyer-merkt en hoek van de
Zuer-straet op 18 Juny 1814.
T’Antwerpen, uyt de Drukkery der vrye Druk-pers.
Te bekomen in alle de winkels op de Eyer-merkt.
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De gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouw met Kind van de hoek Hopland 25 en Kolveniersstraat
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Madonna Hopland, Kolveniersstraat gerestaureerd
Wim Stecker m.m.v. Geneviève Hardy
Het op 5 augustus 2011 afgenomen nisbeeld van
de hoek Hopland en Kolveniersstraat werd begin
februari 2012 door restauratrice Geneviève
Hardy afgewerkt. Op 26 maart werd het in de
hermaakte gevelnis herplaatst en kort daarop
is ook de lantaarn heraangebracht.
Het marmeren beeldje dat hier op de hoek
Hopland 25 en Kolveniersstraat werd geplaatst
zou volgens Augustin Thyssen in eerste instantie afkomstig zijn van het in de nabijheid gelegen verdwenen klooster van de ongeschoeide
karmelieten (discalsen) tussen Graanmarkt en
Meistraat, later omgevormd tot Arsenaal. In
1902 is het nog aangebracht aan een gevel op
de hoek Hopland en Meistraat, in 1908, bij de
sloop van het Arsenaal verhuist het naar zijn
huidige plaats. 1 Hoewel deze auteur over een
buitengevel van het klooster spreekt, is het niet
uitgesloten dat deze Madonna ooit geconcipieerd was voor een opstelling binnen. Zowel
het formaat, de gedetailleerde uitwerking, de
preferente kijkrichting 2 alsook de waardevolle
1 Sint-Augustinusparochie (bestaande beelden). Hopland
en Meistraat. – 293. O. L. Vrouw: Deze beeltenis stond
vroeger op de achterzijde van het voormalig klooster der
Ongeschoende Karmelieten, omtrent dezelfde plaats,
waar zij zich thans bevindt. [Thyssen 1902: 313]
Sint-Augustinusparochie (verdwenen beelden). Hopland
en Meistraat. - 374. - Het Mariabeeld van dezen hoek
werd in 1908 overgebracht naar den hoek van het Hopland en van de Kolveniersstraat. [Thyssen 1922: 259]
Sint-Jacobsparochie (bestaande beelden). Hopland en
Kolveniersstraat. - 140. O. L. Vrouw. - Deze beeltenis heeft eertijds gestaan op de achterzijde van het
voormalig klooster der Ongeschoende Karmelieten,
in de Meistraat, later in Arsenaal herschapen. Toen,
in 1908, het oud Arsenaal afgebroken werd, moest
de beeltenis afgenomen worden. Het was dan dat zij
naar St-Jacobs parochie overging en op vermelden
hoek plaats vond. [Thyssen 1922: 192]
2 Het beeldje lijkt niet bedoeld om van een laag standpunt (van de straat) bekeken te worden, maar een
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materie doen zoiets vermoeden. 3
Tot dusver is dit ook de enige Mariale marmersculptuur die aan een Antwerpse gevel werd
vastgesteld. 4 Het materiaal is zonder eindafwerking met een verflaag niet zo geschikt
voor een buitenopstelling, eindafwerking
die dan weer de kwaliteit van het materiaal
teniet doet.
De precieze herkomst valt vandaag niet meer
te achterhalen; over het in de Franse periode
opgeheven discalsenklooster is in de Antwerpse
geschiedschrijving amper iets gepubliceerd.
Een archief ervan is me niet bekend. 5
Toen het met een zware pleisterlaag overdekte
beeld (afb. 2) van zijn vermommend pantser
werd ontdaan (afb. 3) was de restauratrice blij
verrast geen hopeloze, rampzalige toestand te
ontmoeten; integendeel de bewaringsconditie
bleek vrij goed. Op de meeste plaatsen waren
onder de pleister maar drie lagen verf terug
te vinden, andere delen toonden meer lagen
(afb. 4). 6 Wel waren er tal van grote barsten
en waren delen ooit hersteld in gips.

3
4

5

6

opstelling iets boven ooghoogte lijkt waarschijnlijk
(let op de blik van Maria).
Het vermoeden wordt versterkt door het ontbreken
van een oudere beschrijving ervan dan uit 1902.
Er is wel een marmeren engelenkopje als console voor
de Madonna op de hoek Pompstraat en Rijke Beukelaarstraat 22. In dit geval gaat het om een herbruikt
stuk, van oudere datum dan de Madonna zelf.
Er zijn nota’s over het interieur van de kloosterkerk, o.m.
van Jacob De Wit (ca. 1741); Claire Baisier behandelde de
stoffering ervan in haar doctoraatsverhandeling ‘De documentaire waarde van de 17de-eeuwse kerkinterieurs
van de Antwerpse School in de Spaanse Tijd’ (KULeuven,
2008, ongepubliceerd). In 1998 (Horta-project) konden
de bodemresten van het klooster, tussen Meistraat en
Hopland, archeologisch worden onderzocht.
Er is nog geen stratigrafisch onderzoek naar de verfopbouw gebeurd, maar representatieve brokjes werden
voor latere analyse bewaard.
5

Madonna Hopland, Kolveniersstraat gerestaureerd

De gebroken stukken werden verlijmd, ijzeren
hechtstukken (doken) verwijderd alsook de verweerde gips. Wat maakte dat de linkerhand van
Maria met de rechtervoet en een deel been van
het Kind opnieuw plastisch dienden hersteld, nu
in een duurzaam materiaal (afb. 5). 7
De sterk verpoederde marmer aan de basis van
het beeld (maansikkel, slang en voeten van
Maria) werd verstevigd met kunsthars. 8
Omdat het beeld vanop vrij grote hoogte
wordt bekeken is niet gestreefd de putjes en
oneffenheden in de steen, een gevolg van
verwering door insijpeling van water, glad weg
te werken. Enkel grotere storende lacunes zijn
ingevuld na het aanbrengen van de grondverf.
Ter afwerking is een loodwitverf in twee verfbeurten aangebracht. (afb. 1)
De koperen opzetkroon van Maria werd gereinigd en van een laag bladgoud voorzien.
Problematisch was even de overmaatsheid
ervan. Diende ze te worden behouden of niet?
Zo kwam ook ter sprake dat het Jezuskind hier
zonder dit waardigheidsattribuut figureert.
Diende hij ook niet te worden gekroond?
Uiteindelijk werd beslist alles bij het oude te
houden.
De opdracht bestond eveneens uit het herstel van de beeldnis, die uiteindelijk volledig
werd vervangen en verfraaid: het decoratief
rozenmotief, aanwezig in het reliëf onder het
beeld, werd discreet hernomen in de schelp
van de nis.

Referenties en fotoverantwoording:
• Thyssen 1902: A. Thyssen, ‘Antwerpen vermaard door
den eeredienst van Maria. ...’, Antwerpen, 1902.
• Thyssen 1922: A. Thyssen, ‘Antwerpen vermaard door
den eeredienst van Maria. ...’, Antwerpen, 1922.
• Foto’s: Wim Strecker p. 4, Geneviève Hardy, p. 6, 7.

1

7 Deze delen werden eerst geboetseerd in plasticineklei, die
via een siliconenmal werd afgegoten in polyurethaan.
8 De basis werd geïnjecteerd en geïmpregneerd met een
dun vloeiende epoxyhars.
6
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Onder de dikke pleister (A) zaten op sommige
plaatsen nog een tiental lagen verf. Een streepje
vuil scheidt enkele lagen, niet alle.

A

5

4
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6 november 2011: een dubbele inzegening
Paula Sörnsen
Op 6 november 2011 vierden Voor Kruis en Beeld
en de Vrienden van de Antwerpse Madonna’s een
dubbele inzegening. Twee kort voordien gerestaureerde en herplaatste Mariagevelbeelden kwamen
aan bod. De groep verzamelde aan de Kommekensstraat en wandelde nadien naar de Jan van
Lierstraat. Op elke plek schetste Paula Sörnsen kort
de specifieke kenmerken. Hierna volgt, in essentie,
haar inleiding.
In de Kommekensstraat werd, zoals u ziet, de
laatste weken goed werk geleverd. Het beeld van
O.-L.-Vrouw met al haar attributen werd reeds
eerder overgebracht naar het restauratie-atelier
van Noortje Cools.
We staan hier voor een houten beeld, dat oorspronkelijk op de hoek van de Huikstraat en de
Kommekensstraat stond. Tot het in 1892 verhuisde
naar de zijgevel, waar het middelste raam op de
eerste verdieping werd omgebouwd tot een nis om
het beeld te kunnen plaatsen.
Een exacte datering van het beeld is niet geweten,
en ook de kunstenaar is ons niet bekend. Het zou
kunnen gaan om een 19de-eeuws, misschien zelfs
18de-eeuws beeld. Opmerkelijk zijn bijkomend de
twee kleine zwevende engeltjes: het ene biedt Maria
de zon aan, het andere de maan. ‘Maria, uitgelezen
als de zon en mooi als de maan’, zo luidt het in het
litaniegebed. De brede console draagt het Mariamonogram. In het Mariajaar 1954 werd de nis en de
omlijsting stemmig afgezoomd met talloze lampjes
en schilderden de omwoners op de muur rondom
gestileerde lelies.
Een extra opgave bij dit project was het vrijwaren
van het beeld voor inwoning van duiven. Deze
diertjes nestelden zich graag bij O.-L.-Vrouw maar
waren ook oorzaak van extra bevuiling. Zoals u ziet
hopen we dit met een net te kunnen voorkomen.
Voor dit project werden wij financiëel gesteund door
de Provincie Antwerpen.
Vermits de Kommekensstraat gelegen is in de SintPaulusparochie hadden wij het genoegen dat parochiepastoor E.H. Scheelen zich voor de inzegening van het
beeld in zijn buurt, heeft kunnen vrijmaken.
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Met alle aanwezigen wandelden wij naar de Jan
Van Lierstraat.
In de jaren 1872-1873 werd dit nauwe straatje door
het slopen van een reeks huisjes aan de oostzijde
merkelijk verbreed. Het O.-L.-Vrouwebeeld dat
eveneens in de straat huisde, verhuisde niet minder
dan vier keer. Tot twee keer toe wisten de buren
het beeld te redden van een eigenaar die het wilde
weghalen.
Dit pand met het beeld werd beschermd als monument op 10 juli 1984, zodat O.-L.-Vrouw nu een
vaste stek heeft.
Mede dank zij de bereidwilligheid van de huidige
eigenaars werd de mogelijkheid geboden het beeld
te laten restaureren door Markus Oudejans, met het
resultaat zoals u het nu kunt bewonderen. Door het
beschermingsstatuut mochten wij ook de Vlaamse
Gemeenschap aanspreken voor financiële steun.
We staan hier duidelijk voor een andere ‘verbeelding’ van O.-L.-Vrouw en tevens uitgevoerd in een
ander materiaal nl. cementmortel.
De voorstelling laat ons Maria met samengevouwen
handen op een met sterren gedecoreerde wereldbol
zien terwijl ze een slang vertrapt, de slang heeft
een appel in de bek. Op de voorgrond zijn wolken
geplaatst, links en rechts onder op de bol lijken
twee cherubijnen uit de wolken tevoorschijn te
komen, hun blikken zijn op de Maria gericht. Een
sikkelvormige maan aan de rechterkant komt achter
aan de wereldbol op.
Bloemen sieren het haar van onze lieve vrouw. De
zoom van Maria’s kleed is versierd met acanthusstrengen waartussen stermotieven.
Het geheel staat op een console die deel uitmaakt
van de compositie, op de console een plaquette
waarin geschreven staat: immaculée conception 8
decemb 1891.
Bij de foto’s op p. 8, van boven naar onder:
(1.) Paula Sörnsen, ondervoorzitster van Voor Kruis en Beeld,
bij haar inleidend woord aan de Kommekensstraat. (2.) Pastoor Scheelen hanteert, kwinkslagend gemeend, de kwispel
ook richting aanwezigen (Kommekenstraat), maar natuurlijk
ook (3.) naar het in te zegenen beeld (Jan van Lierstraat).
9

De gerestaureerde Madonna van de Kommekensstraat 24. — Let op de nieuwe lantaarn
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Goud in de Kommekensstraat
Wim Stecker

Nu de Onze-Lieve-Vrouw met Kind van de
Kommekensstraat dankzij de recente restauratie opnieuw een frisse aanblik biedt, haakt
een blik onvermijdelijk vast aan het her en der
schitterende goud. De opvallende duivenwering wordt probleemloos weggedacht, Maria
passeert even in het blikveld en dan gaan de
ogen naar de stralende schichten, die met
de duif op haar wolk symbool staan voor de
Heilige Geest. Van daar glijdt de blik naar het
attributendragende engelenpaar met zon en
maan, om dan weer te zakken naar de hoofdvoorstelling. Het Jezuskind troont op moeders
arm met een deels vergulde rijksappel, symbool
voor zijn wereldheerschapij. De donkerblauwe
aardbol met gouden evenaarsband en kruis in
top leidt de blik naar het grotere donkerblauwe
veld van Maria’s mantel. Die contrasteert met
de andere blauwtint van de gevelnis, zodat het
witte beeldhouwwerk als met een versterkt
schaduwaccent loskomt van de muur. Plots
gaat de blik dan lager, zoek de basis van dit
alles, de console. Hierop leest men
ofwel
‘Maria’. In deze 19de-eeuws vorm van het Mariamonogram zijn de klinkers weggelaten en
werd omwille van de symmetrie de R vooraan
gespiegeld herhaald.
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Boven: de twee houten engeljes, één na verfverwijdering het
andere nog onbehandeld. — Onder: de duif voor en na behandeling. – Links: detail van de stralende zon, met gelaat
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Madonna Ambtmanstraat, Keizerstraat 5 gerestaureerd
Wim Strecker
De Madonna op deze straathoek in de binnenstad vroeg al jarenlang een degelijke behandeling om het verval 1 te stoppen. Vreemd
genoeg is dit beeld van Onze-Lieve-Vrouw
met Kind niet opgenomen in de lijst van als
monument beschermde gevelbeelden, hoewel
er geen twijfel bestaat over het artistieke en
historische aspect. 2 Zowel het eigenaarscollectief van het pand als ‘Voor Kruis en Beeld’
zochten geruime tijd naar een oplossing voor
het financiële aspect. Gelukkig was de Provincie Antwerpen bereid een betoelaging voor de
restauratie te verlenen.
Het team Raymakers-Rossen VOF zorgde in de
loop van 2012 voor zowel de behandeling van
de stenen delen 3 (in situ) als de houten delen 4
(in het atelier).
Het vooronderzoek naar de fysische toestand
en de historische opeenvolgende ingrepen
was een belangrijk deel binnen deze opdracht.
Pas na een analyse van de gevonden sporen
kon een beslissing worden genomen omtrent
consolidatie en herstel. Het restauratierapport
1	Algemeen: afschilferende verflagen, barstvorming en
sterke stofincrustaties; bij de stenen delen verpoedering van het oppervlak en put-erosie; houtrot en
houtvraat bij de houten delen.
2 Zie voor een bespreking (en bibliografie): ‘Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad’, Antwerpen, 2010, p. 34 (foto’s), 35.
Meer over Jacob Jozef Van der Neer, de vermeende
auteur ervan, zie idem: p. 12 (algemeen), p. 65 (Grote
Markt 15, Wisselstraat), p. 155 noot 91 (leerling van
Peeter Overlaet), p. 203 (eerste Christus van Calvarie
Schrijnwerkersstraat), p. 219 noot 145 (leerling van
Peeter Overlaet).
3 Steen, behandeld door Luc Rossen: Maria en Kind,
het bovendeel van de console en de cherubijnen
ernaast.
4 Hout, behandeld door Kim Raymakers: het zwevende
engeltje en de wolkenschijven .
12
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Madonna Ambtmanstraat, Keizerstraat gerestaureerd

van dit beeld leest dan ook als een waar expertiseverslag, het hier kort samenvatten doet
in vele opzichten afbreuk aan de nauwgezet
geregistreerde bevindingen en hun weerslag
ervan op de uit te voeren behandeling.
Kort door de bocht komt het er op neer dat
de laatste, niet omkeerbare restauratie, 5 toen
nodig om instorten te voorkomen, zijn stempel
drukte op de nieuwe behandeling. Beeld met
voetplaat en console werden toen gescheiden
en als apart verankerde delen in de muur
bevestigd met staven uit roestvrij staal. Een
groot deel aan oorspronkelijk materiaal is toen
verloren gegaan vanaf de bovenzijde van de
console tot aan de onderkant van de voeten
van Maria. Dat ontbrekende stuk werd in één
deel plastisch gereconstrueerd met een harde
mortel, vermoedelijk op basis van cement. 6
Een ander aspect betrof de globe, waarbij opmerkelijk kon worden vastgesteld dat deze met
een lindehouten deel rust op de waterlijst in
de muur. De ‘oorspronkelijke’ witstenen globe
is dus maar een halve bol, op een afstand van
de muur geplaatst en gemonteerd op een
(ouder?) houten deel.
In verband met de afwerking bleken de eerste
lagen monochroom, voornamelijk witsteenimitatiekleuren, naast enkele terracottatinten.
Door de grondige decapages en het verpoede5 In de jaren 1960 werd het beeld behandeld door
beeldhouwer Luc Verlee.
6	Uit het rapport van Luc Rossen: “Het was tevens duidelijk dat deze gebruikte mortel zich niet echt leende
tot het maken van fijne vormreconstrukties, hiervan
getuigen de té zware plooivallen aan de volledige
linkerzijde en het gemis aan detail in de plastische
herstellingen (handen en voeten Maria/Jezus, aangezicht Jezus, linkercherubijn, aansluiting sokkel/beeld,
e.d.m.).”
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rien van de steen was geen enkele laag meer
consistent aanwezig. Voor de nieuwe schildering is opnieuw voor een witsteenimitatiekleur
gekozen.
Omdat al voor de aanvang van de behandeling was beslist om verdwenen delen niet te
reconstrueren, betrof het restauratiewerk hier
hoofdzakelijk een consolidatie met integratie
van de herstellingen. Daarbij werd een homogene uitstraling van het geheel nagestreefd,
zonder afbreuk te doen aan de originele delen.
Als extra werd de niet originele cementbepleistering tussen beeld en wolken verwijderd en dit
muurfragment afgewerkt met een kaleilaag.
Belangrijk was om aangepaste materialen en
technieken te gebruiken die geen extra schade
zouden toebrengen aan de originele delen, én
die compatibel waren met de vele herstellingen. Constructief werden zowel het beeld als
de console aanvullend verstevigd, zonder aan
de vroegere ankers te raken.
Ook de metalen delen (baldakijn, lantaarn en
kronen) kregen een behandeling. Hugo Stevens, actief lid van onze vereniging, zorgde
voor de luifel of baldakijn en de lantaarn met
lantaarnarm. De kroontjes werden bewerkt en
verguld door Markus Oudejans.
De behandeling was voltooid eind augustus
2012. De 29ste van de maand werd de stelling
afgebroken en kon iedereen het fraaie resultaat bewonderen. De herinzegening gebeurde
op zondag 7 oktober 2012 om 15 uur door
pastoor Bruno Aerts van Sint-Jacobskerk. De
feestelijkheid werd gevolgd door een mooie receptie bij de Witte Paters in de Keizerstraat.
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Antwerpse processiemadonna’s, 1

Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen
Jos Dobbeleers

De Processiemadonna’s
Antwerpen is onmiskenbaar verbonden met
Maria. Sinds 1124 is zij de beschermvrouwe of
de patrones van de Scheldestad. Naast de imposante kathedraal, toegewijd aan Onze‑Lieve‑Vrouw, getuigen de talrijke gevelbeelden
van de diepe verering van de sinjoren voor de
Moeder Gods. Als ‘Vrienden van de Antwerpse
Madonna’s’ zijn wij vertrouwd met deze vorm
van devotie. Deze in het openbaar opgestelde
Mariabeelden zijn inderdaad typisch voor het
Antwerpse straatbeeld. Om deze devotie tot
Onze‑Lieve‑Vrouw nog te versterken waren
er vroeger de talloze processies ...
De eerste Mariaprocessie te Antwerpen had
plaats op 15 augustus 1398, maar kreeg haar
officieel karakter slechts het jaar daarop. Inderdaad, in 1399 verleende de markgraaf zijn
goedkeuring aan de Hemelvaart‑Ommegang
die door het kapittel was ingesteld. Het
Mariabeeld dat werd rondgedragen kreeg
algauw de titel van ‘Onze‑Lieve‑Vrouw van
Antwerpen’. Deze ommegang zou voortaan
jaarlijks uitgaan op de zondag na 15 augustus.
Het werd een traditie die meer dan 500 jaar
zou standhouden.
Het traject van deze processie heeft in de loop
der eeuwen wel wijzigingen ondergaan maar
meestal werd volgende weg gevolgd: Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Groenplaats,
Groenkerkhofstraat, Oude Koornmarkt, Grote
Markt, Kaasrui, Korte Koepoortstraat, Wolstraat,
Kipdorp, Sint‑Jacobstraat, Lange Klarenstraat,
Meir, Huidevettersstraat, Korte Gasthuisstraat,
Everdijstraat, Kammenstraat, Steenhouwersvest, Hoogstraat, Handschoenmarkt.
Maar in de loop der jaren waren er veel proNieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna’s, nr. 19 [11de j. (2012), 1-2]

cessies bijgekomen. Bijna iedere parochie had
zijn eigen ommegang die dan ook telkens over
een eigen beeld beschikte. In tegenstelling tot
de straatbeelden zijn deze processiebeelden
prachtig uitgedost. Dat aankleden van de beelden is een gebruik dat wij hebben overgenomen van de Spanjaarden in de 16de eeuw. De
verschillende parochies spaarden kosten noch
moeite om hun beeld te laten schitteren met de
mooiste klederen, de prachtigste mantels en de
duurste juwelen. Zo kennen we o.a. Onze‑Lieve‑Vrouw van de Rozenkrans (Sint‑Paulus),
Onze‑Lieve‑Vrouw van ‘t Kasteel (Sint‑Joris),
Onze‑Lieve‑Vrouw Bijstand der Christenen
(Sint‑Jacob), Onze‑Lieve‑Vrouw van Goed
Succes (Sint‑Antonius), Onze‑Lieve‑Vrouw van
Bijstand en Victorie (Sint‑Andries), enz.

Processie met Onze‑Lieve‑Vrouw van Antwerpen in het
begin van de 20ste eeuw - Prentbriefkaart (verstuurd in
1905), verz. WS
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Helaas, op twee uitzonderingen na, zijn al de
processies uit het Antwerpse straatbeeld verdwenen. De processie met Onze‑Lieve‑Vrouw
van Antwerpen kende haar laatste rondgang
in 1968, bijna een halve eeuw geleden. De
processie van de Sint‑Paulusparochie is blijven
volhouden en gaat nog steeds uit op de eerste
zondag van oktober. Veel respect voor de H. Sacramentsprocessie van de Sint‑Jacobsparochie
die het in 2009 heeft aangedurfd om terug aan
te knopen met de oude traditie en nu al drie
jaar haar rondgang maakt op de zondag in juni
die volgt op Sacramentsdag. Hopelijk een goed
voorbeeld voor de andere parochies.
De processies en de Antwerpse
gevelbeelden

De processie van Sint-Jacobs op 30 mei 2010 en die van SintPaulus op 4 oktober 2009 — Foto’s Wim Strecker

De talloze 19de‑eeuwse Mariaprocessies gaven
aanleiding tot onderhoud en herstel en zelfs
tot oprichting van nieuwe straatbeelden. De
jaarlijkse processie werd aangegrepen voor een
speciale ‘pallatie’ (versiering) van de beelden
die zich op het traject van de ommegang
bevonden. Door het stadsbestuur werden
aanzienlijke prijzen uitgeloofd voor de mooist
versierde beelden. De broederschappen van
de Madonna’s van de hoekbeelden Korte Riddersstraat/Steenhouwersvest, Coppenolstraat/
Wolstraat en Grote Markt/Torfbrug kaapten
steeds de meeste prijzen weg.
Onze‑Lieve‑Vrouw van Antwerpen
‘t Is over al deze processiebeelden dat we u iets
meer willen vertellen. Het spreekt voor zich dat
we beginnen met het reeds geciteerde beeld
‘Onze‑Lieve‑Vrouw van Antwerpen’ dat nog
steeds in de Mariakapel van de kathedraal staat
opgesteld. Al deze beelden. en uiteraard ook
dat van de kathedraal, bestaan uit een eenvou-
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dig (draag)beeld dat zo gemaakt werd dat het
gemakkelijk aangekleed kan worden. De kledij
bestaat meestal uit een kleed of ‘schoot’ (voorzetstuk) en een mantel. De verdere versiering
bestaat uit een scepter, een kroon, bijzondere
attributen (druiventros, bloemen, rozenkrans,
e.a.) en de nodige juwelen.
Het gepolychromeerd houten beeld van
Onze‑Lieve‑Vrouw van Antwerpen is 1,62 m
groot en de lengte van het Jezuskindje, dat
zij op haar arm draagt, bedraagt 58,5 cm. Het
wordt als volgt omschreven: Onze‑Lieve‑Vrouw
draagt het Jezuskind op haar linkerarm en
houdt in haar rechterhand een scepter. Het
Kind draagt zijn scepter in zijn linkerhand en
toont in zijn rechterhand de rijksappel (een
bekruiste wereldbol). Moeder en kind kijken
recht voor zich uit; elk oogcontact tussen
beiden ontbreekt.
Dit beeld heeft echter wel een bewogen geschiedenis achter de rug.
‑ Op zondag. 15 augustus 1566, wordt de
Onze‑Lieve‑Vrouw‑Ommegang door de calvinisten verstoord. Uit het volk zou iemand
geroepen hebben: “Maaiken, Maaiken, dit is
uw laatste omgang!”. Op dinsdag 20 augustus,
wanneer men het beeld voorzichtigheidshalve
vroegtijdig van het midden van de kerk terug
op zijn altaar wilde plaatsen, brak de beeldenstorm uit. De opstandelingen beschoten het
beeld, rukten het van het altaar en verminkten
het met bijlen en zwaarden. Het hoofd van
Maria werd afgehouwen alsook haar rechterhand en haar linkerarm, waarop het Kind
rust. Het jaar daarop heeft men het beeld
reeds laten herstellen en werd het tijdens de
Ommegang, op 17 augustus, opnieuw plechtig
rondgedragen.
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‑ Slechts enkele jaren later (in 1581) komt het
stadsbewind stevig in handen van de calvinisten. De kapelmeesters vrezen het ergste. Het
beeld wordt afgenomen en naar de woning
van één van de kapelmeesters gebracht waar
het ingemetst wordt tussen twee muren. Het
beeld bleef verborgen tot augustus 1585,
d.w.z. gedurende de ganse periode dat de
uitoefening van de roomse religie geschorst
was. Op 9 oktober 1585 wordt het Mariabeeld,
intussen hersteld door beeldhouwer Filips De
Vos, terug op het altaar geplaatst en op 20
augustus 1586, n.a.v. de eerste verjaring van
het herstel van de openbare uitoefening van
de roomse eredienst, wordt het beeld weer
plechtig rondgedragen.
‑ Na een rustige periode van ca. twee eeuwen
breekt in 1794, met de inval van de Franse
troepen, voor de Antwerpse Kerk opnieuw
een tijd aan van onheil en vervolging. De kapelmeesters van de Onze‑Lieve‑Vrouwekapel
worden gedwongen een oorlogsbelasting te
betalen aan de Franse republiek. De tol bestaat
uit alle zilveren en andere kostbaarheden,
alsook alle inkomsten van de gilde. Op 20
september 1797 kondigt de Franse overheid
zelfs het algeheel verbod van de cultus af.
Het Mariabeeld moet andermaal in zekerheid
gebracht worden. De Fransen maakten een
puinhoop van het kerkinterieur en er werd zelfs
opdracht gegeven de hele kerk af te breken.
Gelukkig heeft men dit, met de hulp van architect Jan Blom, kunnen beletten. In 1802 wordt
de eredienst hersteld en op 13 augustus van
dat jaar werd het Mariabeeld, dat in de Korte
Nieuwstraat, in het huis van kapelmeester
Antonius Dirckx (of Dircx) verborgen zat, terug
naar de hoofdkerk gebracht. Het duurt echter
tot 20 augustus 1814 dat de devotieprocessie
opnieuw buiten de kerk komt en terug langs
17
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haar aloude weg gaat. Al dat onheil heeft zijn
sporen nagelaten op het beeld. Gelukkig wordt
er goed gezorgd voor Onze‑Lieve‑Vrouw, de
beschermvrouwe van de stad.

Met de ‘Gilde van Onze‑Lieve‑Vrouw‑Lof’
heeft Maria in de Antwerpse kathedraal haar
toegewijde erewacht. Sinds 1478 zorgen de kapelmeesters van deze gilde voor het onderhoud
van het beeld. En zij doen dat met verve. Nog
recent (2011) heeft Jan Engels, conservator van
het patrimonium van deze gilde, een grondig
onderzoek laten uitvoeren van het houten
beeldhouwwerk door het Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel.
Dit onderzoek bleek nogal ingewikkeld maar

heeft de interesse van de wetenschappers
van het KIK opgewekt. Bovendien hebben
zij een paar interessante hypothesen kunnen
formuleren. 1
Het beeld. t.t.z. het lichaam en een gedeelte
van de voorarmen, zijn uit één notenhoutblok gehouwen. Het werd uitgehold opdat
het niet te zwaar zou zijn om in de processie
rond te dragen. Het hoofd van Maria, dat niet
uit dezelfde periode dateert, is gekapt uit
eikenhout. Het wordt achteraan het lichaam
vastgehouden met behulp van lange metalen
platen. De duim van de rechterhand van Maria
1 Christine Ceulemans (KIK) oppert de gedachte dat Filips
de Vos het beeld niet zou hersteld hebben maar wel
opnieuw gebeeldhouwd. De breuk van het hoofd zou
dan waarschijnlijk dateren van de Franse Tijd. — Zie: ‘De
complexe geschiedenis van de geklede Onze-Lieve-Vrouw
van Antwerpen‘, ‘Bulletin van het Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium / ...’ (KIK-IRPA), 30 (2003),
p. 227-244. (E. Mercier ‘Bijdrage van het technologisch
onderzoek’: 227-238; J. Sanyova ‘Bijdrage van het laboratorium tot de studie van de polychromie’: 239-240; M.
Van Strydonck ‘De radiokoolstofdateringen’: 241-244).

© KIK-IRPA, Brussel (België), objectnummer 87534, cliché’s KN10107,
KN10108, KN10110 (opnamen uit
2001)
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en de dikke teen van het kindje Jezus ontbreken nog steeds.
Een dergelijk draagbeeld is van bij de aanmaak
bestemd om te worden gekleed. De beweegbare armen getuigen hiervan. Zij vergemakkelijken het aankleden. En wat de kleding
betreft ... Onze‑Lieve‑Vrouw van Antwerpen
kan bezwaarlijk zeggen: “Ik heb niets om
aan te doen.” Zij beschikt over meer dan één
kleed, over diverse ‘schoten’, waaronder een
zilveren, en over verschillende prachtige mantels. Reeds in 1492 werd haar een ‘Spaanse’
mantel aangepast. Maria’s kleerkast werd in
de loop van de volgende eeuwen regelmatig
aangevuld met nieuwe stukken. Ofwel waren
het giften van mecenassen ofwel waren het de
kapelmeesters die nieuwe en aangepaste kledij
bestelden. Dit laatste was o.a. zo in 1828. n.a.v.
de 350ste verjaring van de gilde en in 1899, bij
de plechtige kroning. Voor deze gelegenheid
werd het andermaal een ‘Spaanse’ mantel, een
prachtstuk gemaakt uit Lyonees goudbrokaat
met een boord van hermelijn. Uiteindelijk, in
2008, na meer dan een eeuw, werden Moeder
en Kind nog eens in ‘t nieuw gestoken. Voor de
aanmaak hiervan werd beroep gedaan op niemand minder dan couturier Gerard Wathelet,
huisontwerper van de koninklijke familie. Hij
wou maar al te graag iets moois maken voor
onze hemelkoningin. Het werd iets modern
maar toch iets dat een ruim publiek aanspreekt.
Voor de dames: Wathelet gebruikte dubbel satijn, dezelfde soort stof als die van de trouwjurk
van koningin Fabiola, en afgewerkt met kant
uit Calais. De koningin was dan ook aanwezig
in de kathedraal op zondag 7 december 2008,
bij de zegening van de nieuwe mantel. Het
pronkstuk is een geschenk van een welgestelde
Antwerpenaar die anoniem wil blijven.
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Koningin Fabiola werd in 2008 in de Kathedraal begeleid
door Jean-Marie De Meulder, voorzitter van het Gilde van
Onze-Lieve-Vrouw-Lof en tevens bestuurslid van Voor Kruis
en Beeld. Op de foto verder nog schepen Philip Heylen en de
toen nieuw aangetreden provinciegouverneur Cathy Bercx

Zorg dat je erbij bent!...
Bij feestelijke gelegenheden en zeker bij het
hoogfeest van Onze‑Lieve‑Vrouw‑Hemelvaart
krijgen Moeder en Kind telkens hun mooiste
kledij aangepast. Dit gebeurt normaal op 14
augustus, de dag voor Maria’s grote feest. Het
beeld wordt dan tijdelijk in de middenbeuk van
de kerk geplaatst. In ieder geval ... zorg dat
je erbij bent want het is werkelijk verrassend
interessant. Voor dit opsmukwerk zorgt de conservator of één van de kapelheren van de gilde
van Onze‑Lieve‑Vrouw‑Lof. Normaal begint
men met de voorschoot, daarna komt de met
hermelijn afgeboorde ondermantel en de bovenmantel in goudbrokaat. Het geheel wordt
aangevuld met kantwerk aan de handen, een
kanten ‘bavette’ en edelstenen. Want ook van
juwelen zijn Moeder en Kind goed voorzien. Zij
zijn meestal geschonken door inwoners van de
stad maar ook van elders. Voor het kindje Jezus
geldt dezelfde aangepaste kledij. Let wel even
op zijn fijne zilveren sandaaltjes.
19

Facetten van ‘Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen’

Boven: portret van het Jezuskind (WS, november 2012)
Links: voor het hoofdportaal van de Kathedraal aan de
Handschoenmarkt bij de Jubelprocessie ‘400 jaar Aartsbroederschap van O.-L.-Vrouw van de H. Rozenkrans’ van
de Antwerpse Sint-Pauluskerk, zondag 3 oktober 1971 (Dia
Jos Dobbeleers)
Onder: op de Meir bij een processie, ca. 1899 - Foto, kabinetformaat, Henri Schueren, Antwerpen - Verz. Wim Strecker
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Schone Kunsten. Het materiaal is afkomstig
van giften. In totaal werden er meer dan 300
gouden ringen, honderden oorbellen, een groot
aantal kettingen en armbanden in verwerkt;
alles bij elkaar zo’n 4 kilogram goud. Bovendien
zorgen vele edelstenen (diamanten, robijnen en
topazen) voor de nodige schittering van de 60
cm hoge kroon. Aansluitend ging op 20 augustus de processie voor de 500ste maal uit. Alle
Mariagevelbeelden werden hiervoor speciaal
opgefrist, opgesmukt en feestelijk verlicht.
Niet te zien maar toch interessant om weten:
op de zool staat de inscriptie “geburen van
de Schipstraat 2 ‑ cholera 1849”. Het is een
schenking van de bewoners van deze straat
uit dankbaarheid dat zij deze epidemie hadden overleefd.
Na het aankleden krijgen Maria en het kindje
Jezus elk een scepter in de hand. De zilveren
scepter van Onze‑Lieve‑Vrouw heeft de vorm
van een rozentuil, bezet met kleine edelstenen
en een diamanten wapen van Antwerpen. Maar
de kroon van Onze‑Lieve‑Vrouw is ontegensprekelijk het pronkstuk.
15 augustus 1899, het vijfde eeuwfeest van de
grote processie, was een bijzondere hoogdag
voor de Maria‑minnende Antwerpenaren. In
opdracht van paus Leo XIII werd het 500 jaar
oude processiebeeld van Antwerpens patrones
plechtig gekroond door kardinaal Goossens.
Het kunstwerk werd vervaardigd door edelsmid
Jos Junes (1871‑1934), de latere Schepen van
2 Schipstraat: een bij het rechttrekken van de Scheldekaden (ca. 1880 e.v.) verdwenen straat in een nu
compleet verdwenen buurt. Ze liep van de Appelstraat
benoorden de Boterrui (vgl. Suikerrui) naar de Visberg
aan het Steen (zie: Robert Vande Weghe, ‘Geschiedenis
van de Antwerpse straatnamen’, Antwerpen, 1977,
p.169 (lemma ‘Ernest Van Dijckkaai’).
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Tot zover het processiebeeld van de beschermvrouwe van Antwerpen. In een volgende
Nieuwsbrief wordt aandacht geschonken aan
de beelden van (enkele) andere parochies van
de Scheldestad.
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Van Onze‑Lieve‑Vrouw van Antwerpen werden verschillende medailles en gedenkpenningen geslagen. Bijgaand de afbeeldingen
van een medaille van het processiebeeld en van de gedenkpenning, aangemaakt n.a.v. het 400‑jarig jubelfeest van de Gilde van
O.‑L.‑Vrouw‑Lof. (verzameling Jos Dobbeleers, Antwerpen)

recto

‘O. L. VROUW VAN ANTWERPEN Bescherm Ons’
koperen medaille, 3 cm diameter

verso

Gedenkpenning, 4,2 cm diameter — recto (O.-L.-Vrouw):
‘GILDE VAN O.L.V. LOF VIERHONDJARIG JUBELFEEST
1478‑1878’ — verso (kathedraal): ‘ANTVERPIA MARIAE
DEVOTA’
22
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‘Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen’ bij de zegening van
de nieuwe mantel in de Kathedraal, 7 december 2008. Het
beeld wordt door de kapelheren van Onze-Lieve-Vrouw Lof
in processie gedragen van de Mariakapel naar de middenbeuk,
bij het dienstaltaar - Foto WS
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Terugblik op Madonnawandeling
John Huybrechts, bestuur Davidsfonds Boechout-Vremde (foto: Leo Benneke)
Op zondag 5 februari 2012 trotseerden een
aantal moedigen de barre winterkou (zowat
-9°C) voor de geplande Madonnawandeling in
hartje Antwerpen. Onze wandeling startte op
de Grote Markt waar we verwelkomd werden
door de gids mevrouw Paula Sörnsen. Zij begeleidde ons door een wirwar van historische
straten en gaf, waar nodig, deskundige uitleg
over de vele kunstzinnige gevelbeelden die we
onderweg tegenkwamen. Dit rijk godsdienstig
erfgoed vormt een tastbare getuigenis van de
aanhankelijkheid die de Antwerpenaren al vele
eeuwen koesteren jegens Onze-Lieve-Vrouw.
Later op de middag werden we verwacht in de
Sint-Andrieskerk voor een warme kop koffie,
die deugd deed. Aansluitend werd er nog een
bezoek gebracht aan de kerk en het aldaar

zeer verzorgd museum. Ondanks het gure weer
was dit toch echt een geslaagde middag en
hadden de afwezigen voor de zoveelste keer
weer ongelijk.
Ook hier een bedankje naar Ronald Vanoystaeyen, secretaris van Voor Kruis en Beeld, voor de
organisatie van deze Davidsfonds-activiteit.

Onze-Lieve-Vrouwebeelden
in Brugge (boekbespreking)
Etienne van Caster
Onlangs verscheen een mooi uitgegeven inventaris van Mariabeelden uit Brugge, ‘t Onze
Vrowtjie an mien fasaade. 1
Een 120-tal Mariabeelden zijn besproken, elk
met een afbeelding. Verder worden op heldere
wijze relevante aspecten belicht: symboliek,
versiering, datering en stijl, kunstenaars.
Als bijlage 6 plannen van de verschillende
wijken met duidelijke localisering van de
beelden.
Al bij al een zeer verdienstelijk werk.
1 Benoit Kervyn de Volkaersbeke (tekst) en Eddy Galle
(foto), ‘t Onze Vrowtjie an mien fasaade. Geschiedenis,
iconografie en inventarisatie van Mariabeelden langs
Brugse straten en pleinen, Brugge Mariastad vzw :
Brugge, 2010 - ISBN 9789081640107
24
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www — Collectie Antwerpen en Google Street View
Wim Strecker
Het Museum aan de Stroom (MAS) maakt op
een digitale manier de ‘Collectie Antwerpen’
aan de wereld bekend. Dat is de verzameling
van al het cultureel erfgoed in Antwerpen
én van alle organisaties die voor dat erfgoed
zorgen.
Via internet kan je op een aanklikbare kaart
informatie over locale musea, archieven, documentatiecentra en andere erfgoedzorgers
bekijken. Voor Kruis en Beeld is te vinden via
de hoofdzetel (Lange Lozanastraat). Je kan ook
zoeken op thema en ontdekken welke erfgoedorganisaties welk themaverhaal vertellen.
Begin maart 2012 kwam de Belgische versie
van Google Street View op internet online.
Met een mobiele panoramische camera was het
hele land doorkruist en de opnamen werden
nu interactief beschikbaar gemaakt.
Het systeem is via elke gewone zoekopdracht
met Google bereikbaar, je tikt een adres (straat,
huisnummer, plaats) in en krijgt dan de mo-

http://www.mas.be/MAS-NL/Publicatiekanalen/Musea-MAS/MAS-NL/
Startpagina-MAS-NL/Startpagina-MAS-Hoofdnavigatie/Startpagina-MASHoofdnavigatie-Collectie-Antwerpen/In-beeld.html — (bezocht: 19/12/2012)

gelijkheid om naast algemene informatie of
afbeeldingen ook over te stappen naar Google
Maps. Van hier kan je de modus Street View opvragen en je eigen parcours volgen. Je rijdt dan
virtueel door een zelf gekozen stratennet.
Mits wat handigheid kan je allerlei bewegingen
uitvoeren maar net zogoed kan je stilstaan en
inzoomen.

Google Street View: Lange Klarenstraat 28 Antwerpen — http://goo.gl/maps/VCAQm — (bezocht: 17/12/2012)
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1

Madonna Kommekensstraat (afb. 1)
Op een vrieskoude 27 oktober 2011 werd
de Madonna van de Kommekensstraat door
Noortje Cools terug in haar gevelnis gezet.
> zie artikels p. 9 en 11
Madonnaboek in ‘Heemkunde Limburg’
Jan Gerits schreef een interessante recensie
over het door Voor Kruis en Beeld in 2010
uitgegeven madonnaboek in ‘Heemkunde
Limburg’. Het boek wordt degelijk geanalyseerd en als model én voorbeeld gesteld
voor dergelijke publicaties in andere steden
en grote gemeenten. - Jan Gerits, “Inventaris
van de Madonna- en heiligenbeelden in de
Antwerpse binnenstad: een voorbeeld voor
heemkundige kringen”, Heemkunde Limburg.
Tijdschrift voor lokale geschiedenis en erfgoed, 2011, 4, p. 39-40.

2

O.-L.-Vrouw van Lourdes verdween (afb. 2)
Op de binnenkoer van de Halfmanengang,
aan de Vekestraat 32/10, verdween in de
periode oktober, begin november het beeld
van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes uit haar
nis. Voor Kruis en Beeld vernam dat het door
onbekenden werd gestolen. In 2002 kreeg
deze charmante, maar verkommerde OnzeLieve-Vrouw nog een saluut, als afsluiter
van de inventaris in het toen gepubliceerde
Madonnaboek (p. 169).

3

Gevelrenovatie Hoogstraat klaar (afb. 3)
In de loop van januari 2012 was de gevelopfrissing van het pand ‘den Peerboom’ aan de
Hoogstraat klaar. De 18de-eeuwse gevelreliëfs
met taferelen uit het leven van de H. Jozef
kregen wijselijk enkel een overschildering,
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verfafname of bijwerken van de sculptuur
gebeurde niet.
4

Kommekens- en Jan van Lierstraat (afb. 4)
Op zondagnamiddag 6 november 2011
gebeurde de zegening van twee afgewerkte projecten door pastoor Scheelen.
> zie artikel p. 8-9

5

Gazet van Antwerpen (afb. 5)
Omdat de gebouwen van Gazet van Antwerpen aan de Katwilgweg op Sint-Anna
(Linkeroever) worden gesloopt gingen Tuur De
Keersmaeker en Paula Sörnsen op 9 november
2011 op plaatsbezoek. De vraag van GvA om
het daar overgebrachte beeld te herbestemmen wordt onderzocht. Het gaat om een
Onze-Lieve-Vrouw met Kind afkomstig van de
vroegere vestiging aan de Augustijnenstraat,
hoek Nationalestraat. In 1891 werd het daar
door De Boeck en Van Wint geleverd.
Leo Janssens
Eind november versterkte Leo Janssens de
technische ploeg van Voor Kruis en Beeld.
Met Ward Buys plaatste hij het beeld van de
grot in Runcvoortpark in Merksem. Ook de
lantaarns van de Kommekensstraat en het
Hopland werden door hen geïnstalleerd.

6

Piëta Rijkenhoek, Scheldeken (afb. 6)
Heel onverwacht werd door de Academie,
studio polychromie, eind november 2011 gevraagd of een houten gevelbeeld zou kunnen
opgenomen worden in het studieproject van
een studente.
De Piëta Rijkenhoek, Scheldeken werd door
onze vereniging voorgesteld. Afspraken wer-
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den gemaakt om de werken te kunnen starten,
maar even onverwacht werd de vraag terug
ingetrokken.
Onze vereniging nam contact met Noortje
Cools voor de houtrestauratie en met het
Technicum-Noord van de Londenstraat (TNA)
voor het baldakijn. (Foto beeld: Noortje Cools)
Street View gelanceerd > p. 25
Eind november 2011 werd de website Street
View door Google ook voorzien van opnamen
van hun registratiewagen in België. Liefhebbers kunnen de gevel- en straatbeelden nu
ook in hun context bekijken.
Overlijden Mgr. Luc De Maere (afb. 7)
7

Mgr. Luc De Mare (Temse 12/12/1956 – Antwerpen 18/12/2011), kerkjurist en kapelaan
van de paus, overleed op zondag 18 december, hij werd slechts 55. Hij was sinds 1992
kerkelijk rechter en sinds 1996 pastoor van
de Antwerpse Sint-Jacobsparochie.
Vicaris Bruno Aerts, norbertijn van de abdij
van Postel, werd als nieuwe pastoor van de
parochie benoemd. - Foto Isa Beckers, 2009
Lantaarn O.-L.-Vrouwecollege (afb. 8)

8

Bij het grote Onze-Lieve-Vrouwebeeld in de
gevelnis op de hoek Frankrijklei en MariaHenriettalei (door F. Vermeylen, 1875) was
enkel de lantaarnarm nog aanwezig. De
afgenomen decoratieve lantaarn werd in de
school weergevonden, gerestaureerd en in het
voorjaar van 2012 herplaatst.
Overlijden van dhr. Albert Van Hoof
In maart 2012 nam Voor Kruis en Beeld
afscheid van oud-wijkmeester Albert Van

28

Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna’s, nr. 19 [11de j. (2012), 1-2]

Kroniek, oktober 2011 - december 2012

9

Hoof (07/09/1916 - Berchem (Antwerpen)
12/04/2012). Hij was in de periode 1981-1996
een zeer aktieve medewerker bij het nazicht
van de gevelbeelden in de kernstad.
Erfgoeddag 2012
Op zondag 22 april 2012 liep jaarlijkse Erfgoeddag, ditmaal onder het thema ‘Helden’.
We organiseerden in Antwerpen een wandeling vanaf de beeldengroep van de Heilige
Drievuldigheid (‘vrijkoop der christene slaven’)
aan de Sint-Jacobsmarkt 92-94, naar het
beeld van de H. Johannes Nepomucenus aan
de Lange Nieuwstraat 93-95.

10

11

12

Lange Koepoort-, Zwartzustersstraat (afb. 9)
In het voorjaar van 2012 werd de subsidieaanvraag voor de restauratie van de Madonna van
de hoek Lange Koepoortstraat, Zwartzustersstraat ingediend bij de Vlaamse gemeenschap,
het antwoord liet langdurig op zich wachten.
Onverwacht moest een apart dossier opgesteld worden voor de erg gehavende console.
Gezien de administratieve ‘geduldoefening’
dient nu verder te worden gewacht voor de
afwerking van het geheel.
Inzegening Madonna Hopland (afb. 10)
De Madonna van het Hopland 25, hoek Kolveniersstraat 23 is opnieuw te bewonderen
in haar oorspronkelijke glans. De inzegening
gebeurde op zondag 20 mei 2012. De Vrienden van de Antwerpse Madonna’s hebben
genoten van de ontmoeting nadien, toen
een heerlijke receptie werd aangeboden. >
zie artikel p. 6
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13

Eerst het licht (afb. 11)
De console voor de Madonna aan de gevel van
de nieuwbouw Klapdorp 40, hoek Mutsaardstraat werd al in maart aangebracht. In juni
volgde het plaatsen van de sfeerverlichting
achter het beeld. De bij schemering automatisch oplichtende straal is dus aanwezig, maar
het 18de-eeuws beeld — een Onze-LieveVrouw Medeverlosseres toegeschreven aan
Michiel (I) Van der Voort — is nog steeds in de
Academie* voor restauratie. (* Artesis Hogeschool,
Campus Academie, atelier C/R Steen).

Opnieuw glans (afb. 12)
Hiernaast: de Madonna van de Gagelveldenstraat 20A, na
behandeling en vóór
eindafwerking. Foto
Dirk Lenaerts 2012

14

De dof geworden luifel boven het beeld aan
de Koepoortbrug 4 werd in de zomer van 2012
opnieuw behandeld door Markus Oudejans.
Keizerskapel (afb. 13)

Onder: restaurator
Luc Rossen en Sabina
Meeus, de dossierverantwoordelijke van de
Provincie Antwerpen,
aan de hoek Ambtmanstraat

15

In 2012 vierde men 500 jaar Keizerskapel
(1512-2012). Spijtig genoeg werden de jubileumfeesten op 21 juli onderbroken door
een brand die uitbrak in de kelder. Gelukkig
bleef de schade beperkt tot het verlies van
een stapel actuele boeken en rookschade in
het kapelinterieur.
Los daarvan ging een al lang voorziene
behandeling van het beeld in de portaalnis
midden oktober van start. De Madonna werd
overgebracht naar het restauratieatelier van
Paul Dekker in opdracht van de eigenaar.
Merksem (afb. 14)
In de Merksemse Gagelveldenstraat 20A, hoek
Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat, werd het
gevelbeeld gerestaureerd.
Deze Onze-Lieve-Vrouw met Kind sierde eerder de hoek Bredabaan en Borrewaterstraat
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(destijds ‘Kerkstraatje’), maar werd na de
Tweede Wereldoorlog naar hier overgebracht.
De buurtbewoners drukten hiermee hun
dankbaarheid uit voor het bevrijd zijn van
de oorlogsgruwel.
Onze vereniging, in principe enkel werkzaam
in de Antwerpse kernstad, heeft door aanmoediging van Schepen Philip Heylen ook dit
beeld laten restaureren. De werkzaamheden
waren afgerond op vrijdag 5 oktober 2012,
net de dag voor de Merksemse Bevrijdingsfeesten.
Madonna Keizerstraat 5 (afb. 15)
In de zomer van 2012 kreeg het beeld van
Onze-Lieve-Vrouw met Kind op de hoek
Ambtmanstraat en Keizerstraat, toegeschre-

Marcel Gielis (red.),
Leo Kenis (tekstred.),
Guido Marnef (red.)
en Karim Schelkens
(red.), ‘In de stroom
van de tijd. (4)50
jaar bisdom Antwerpen’, Davidsfonds:
Leuven, 2012 — ISBN
978 90 5826 891 4 —
290 p. — 49 €

16

ven aan de Antwerpse beeldhouwer Jacobus
Johannes Van der Neer (1757-1838), haar
lang verwachte restauratiebehandeling.
Een betoelaging verstrekt door de Provincie
Antwerpen maakte deze ingreep mogelijk.
> zie p. 12-13.
De inzegening van het gerestaureerde beeld
gebeurde op zondag 7 oktober 2012 om 15
uur door pastoor Bruno Aerts. De feestelijkheid werd gevolgd door een mooie receptie
bij de Witte Paters in de Keizerstraat.
Bisdom Antwerpen (4)50 jaar (afb. 16)
Het bisdom Antwerpen, opgericht nu zo’n
450 jaar geleden (1559) en heropgericht 50
jaar terug (1962), jubileerde in een driejarig
project ‘Kerk onder stroom’, dat zijn slotfeest
kende op 21 oktober 2012. Wij hebben onder
meer genoten van:
- een tentoonstelling in het Vredescentrum
van de Provincie;
- een spirituele wandeling onder het thema
‘Op weg naar Jeruzalem’ (met medewerking
van onze vereniging), op woensdag 28 maart,
dit ter voorbereiding van de Goede Week;
- de uitbundige slotdag op 21 oktober waar
heel het bisdom aan deelnam.
Het project vond zijn neerslag in een rijk geïllustreerde publicatie (zie legende bij de afb.).
Jaarlijkse mis voor ‘Voor Kruis en Beeld’
Traditioneel ging op 15 augustus 2012 de
feestelijke misviering voor onze vereniging
door in de Kathedraal, voorgegaan door E.H.
Rudi Mannaerts.
O.-L.-Vrouwebeeld, Kockerols (afb. 17)

Herdenkingspenning 500 jaar bisdom Antwerpen (DIOCESIS
ANTVERPIENSIS JUBILAEUM A.D. 1559-1962-2012) - Foto WS
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‘Notre Dame Protectrice de Pie IX’, gebroeders
Kockerols (1869) aan
de gevel van de Quellinstraat 53 in 1984
(foto Tony Darimont,
archief VKB)

17

gen gemaakt door gebroeders Kockerols en
destijds geplaatst tegen het pand op de hoek
Quellinstraat 53, na restauratie ergens te herplaatsen. Besprekingen nemen een aanvang.
Tekening ‘Meystraat’ (afb. 18)
Op 25 september 2012 kon Voor Kruis en
Beeld een 18de-eeuwse tekening van een
Antwerps straatmadonna verwerven. In een
volgende Nieuwsbrief hierover meer.
Overlijden Menno Meewis
Op 17 oktober 2012 trof ons het onverwacht
overlijden van Menno Meewis, directeur van
het Middelheimmuseum. Onze vereniging
heeft al jaren een voorspoedige samenwerking met de dienst Collectiebeheer. Wij
wensen de medewerkers veel sterkte toe bij
het verder uitwerken van zijn plannen.

De tekening, waarbij
het opschrift het beeld
situeert op de hoek van
de Meistraat en Hopland, pas verworven
door VKB. Dit werk kan
toegeschreven worden
aan Walter Pompe.
Onder: de bebouwing
van de huidige straathoek met het ‘Grand
Café Horta’

Kapel Beukenlaan
Het tuintje rond deze devotiekapel werd in het
najaar verzorgd door de sociale onderneming
Levanto, zodat we de lente hoopvol kunnen
tegemoet zien!
Spirituele wandeling

18

Op 14 november 2012 ging vanaf de Begijnhofkerk een spirituele avondwandeling door
met drie gebedsmomenten op historische
plaatsen in de binnenstad: Sint-Jan Berchmans (Jodenstraat), Karmel (Rosier) en het
Amandushuis (Tabakvest).
De knagende tand des tijds... (afb. 19)
De nieuwe editie van Erfgoeddag gaat op 21
april 2013 door onder het motto ‘Stop de
tijd’. Voor Kruis en Beeld kan zich als deel-
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19

Onder: ‘Tot Confrerie’s Memorie 1814’, titelpagina
van het genootschapsboek
van de Madonna van de
Lepelstraat (Archief SintAndrieskerk) - Dit beeld is
vandaag nog in deze straat
te bewonderen.

nemende organisatie in dit thema volledig
weervinden. We focussen niet alleen op het
op behoud- en beheerswerk — de werking
achter de schermen — maar evengoed op het
immateriële aspect. Hoe kan de ‘beleving’ van
de religieuze beelden worden doorgegeven
aan de komende generaties?
Tot Confrerie’s Memorie 1814 (afb. 20)

20

21

In 2014 zou in Antwerpen een traditionele
viering van de terugplaatsing van de religieuze
gevelbeelden kunnen doorgaan (1814–2014).
Antwerpen was in 1814 bevrijd van het Franse
juk, eindelijk was men weer ‘thuis’, weer onder
elkaar. De verborgen Mariabeelden kwamen
vanaf de meimaand, in een volkse opwelling
plots overal opnieuw tevoorschijn.
In de 19de eeuw herdacht men dit feit na 25,
50 en 75 jaar. De Eerste Wereldoorlog stak roet
in het eten voor de 100-jarige viering, in het
Mariale Jaar 1922 zou toen de schade worden
ingelopen. In 1964, na 150 jaar, gebeurde er
niets meer. Moet dat zich herhalen in 2014?
Voor Kruis en Beeld trekt aan de kar om deze
opmerkelijke herdenking vandaag terug op de
kaart te zetten. Wie wil er aan meewerken?
Contacteer Wim Strecker of het secretariaat
van VKB en spui gerust voorstellen. Als we een
goed project rond krijgen kunnen we beroep
doen op financiële steun.
wim.strecker@telenet.be — 03-232 96 63
Website (afb. 21)
www.verbeelding.be is (te) lange tijd onbereikbaar geweest, een omschakeling naar
een vernieuwde site is misgelopen. Onder
voorbehoud, maar zeer waarschijnlijk, zou er
eind 2012 een frisse herstart kunnen worden
genomen.
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Vrienden van de Antwerpse Madonna’s
(2011-2012)
Voorzitter: Leo baron Delwaide, Antwerpen.
Begga Andries, Berchem (Antwerpen) – Mw.
Basten, Nederland – Eva Coltof-Brouwer, Antwerpen – Boudewijn Callens, Wilrijk – Luc Coppens,
Ekeren – Dree De Vries, Vilvoorde – Eric Deckers,
Schoten – Guy Deckers, Berchem – T. en C. DerksRijsheuvels, Wilrijk – Gabriella Moortgat (†),
Breendonk – Axel Rosseeuw, Antwerpen – Armand
Steenackers, Antwerpen.

Leo en Ingrid Berndsen-Scholtz, Antwerpen –
Simon Deckers-Cols, Antwerpen – Guy Diercxsens,
Hove – Jan Engels, Antwerpen – Paul Govaerts,
Merksem – Jean Grobet, Antwerpen – Theodora
barones Janssen-Arts, Brussel – Eliane Leijsen,
Deurne – Pierre Michelet, Hove – Joanna Peeters,
Deurne – Paul Peeters, Gierle – Herman Pepermans,
Berchem – Paul van den Hove d’Ertsenryck,
Zandhoven – Hilda Van Gool, Antwerpen – 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-Afrika) – Ward Buys, Merksem – Michel Buytaert, Wilrijk – Henri Cant, Deurne – Dorine
Cardyn-Oomen, Berchem – 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 – Rudolf De
Bleser, Gent – Jozef De Bleser, Merksem – Jean-Pierre De Bruyn, Oostakker – Mw. De Bruyn-Nuyts,
Antwerpen – Pierre De Deken, Berchem – Elisabeth De Kaey-De Frenne, Antwerpen – A. De Keersmaeker,
Antwerpen – Christel De Meulder, Kontich – J.-M. De Meulder, Antwerpen – Alfons De Meulder, Merksem
– De Munck-Wouters, Antwerpen – Andre De Proft, Aalst – Daniel De Rycke, Antwerpen – Henri De
Sagher, Puurs – Mia De Schamphelaere, Edegem – Margriet Dedroog, Merksem – René della Faille de
Waerloos, Kontich – R.M. Desmet-Bernad, Antwerpen – Irene Dewaele, Kapellen – Cornelis Dietvorst,
Borgerhout – Jos Dobbeleers, Antwerpen – W. Dobbeleers-Borghs, Merksem – Dhr. en Mw. Dor-Delori,
Wilrijk – J. Driesen-Van Rossum, Antwerpen – M. du Bois de Vroylande, Beauvechain – Ch. du Bois de
Vroylande, Malvoisin (Gedinne) – 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 – Martin Heyligen, Deurne – 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 – Lamiroy-Foket, Mortsel
– Madeleine Le Grelle, Sint-Pieters-Woluwe – familie P. 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 – Pascal
Mallien, Schilde – Jozef Marijsse, Merksem – Gerda Marin, Antwerpen – Jean Mattheessens, Antwerpen
– Henriette Mcintyre, Antwerpen – Jean Meesters, Berchem – André Meeus, Antwerpen – Marsel
Mertens, Merksem – Paul Meulendijks, Deurne – Alma Mommaers, Antwerpen – Chr. Museur, Berchem
– André Myncke, Antwerpen – Marie Naedts, Wijnegem – Willem Nollet, Hove – Miguel Norbert Ubarri,
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Antwerpen – Maria Nuyts, Sint-Job-in-’t-Goor – Hugo Nys, Borsbeek – Ongeschoeide Karmelietessen,
Antwerpen – Pieter Oomen-Geenen, Antwerpen – Anita Paermentier, Merksem (Antwerpen) – Anna
Pelgroms, Boechout – Ria Penders, Brasschaat – Procuur Vlaamse Kapucijnen, Antwerpen – Marleen
Regnier, Borgerhout – Martha Rombouts, Edegem – Jozef Rombouts, Schoten – Freddy RouchetDedroog, Merksem – Paul Scheelen, Antwerpen – Christel Schillemans, Antwerpen – Schots-De Keyser,
Hove – Jacques Smekens, Schoten – Rita Somers, Antwerpen – 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 BouwelLembrechts, Deurne – L. Van Campenhout, Mechelen – Joseph van Caster-Grade, Antwerpen – Etienne
van Caster, Mortsel – 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 – Cornelia Van der Ploeg-Laboyrie,
Kapellen – Dhr. en Mw. Van Deun-Dewitte, Antwerpen – Beatrijs Van Gestel, Bechem – Martha Van
Herck, Hoboken – Simonne Van Heurck, Antwerpen – Ivo Van Hoorebeke, Wilrijk – Van HooydonckPauwels, Brasschaat – Ann Van Houtte, Antwerpen – Van Impe-Monte, Mortsel – Benoit van Lidth
de Jeude, Antwerpen – Van Lier-Winnepenninckx, Antwerpen – Nicole Van Look, Ekeren – Paule Van
Rijckeghem, Nieuwpoort-Bad – Marie-Louise Van Rompaey, Schoten – Vandenhulle-Ruyts, Antwerpen –
Vandeplas-Gasia, Antwerpen – Gilbert Vandeputte, Berchem – Hugo Vanderhoeght, Antwerpen – Ernest
Vanderlinden, Berlaar – G. Vanhalme, Harelbeke – Virginia Vanminsel, Deurne – Ronald Vanoystaeyen,
Boechout – Rosalia Vekemans, Lier – Chris Verbeeck, Hove – Werner Verelst, Deurne (Antwerpen) – Pierre
Verelst, Antwerpen – Mme. Vve Philippe Verhoosel, Woluwe-St. Pierre – Agnes Vermeulen, Kontich
– Josette Verschaeren, Wilrijk – Antoon Verstreken, Antwerpen – Willy Wellens, Antwerpen – Kristel
Willekens, Deurne – H. Witters, Merksem – Lucas Zaman, Antwerpen.

Cahiers van Voor Kruis en Beeld

Publicaties van Voor Kruis en Beeld

• 	M. Norbert Ubarri, T. Michielsen, A. Beke en K. Janssen, ‘Onze-LieveVrouw der Eenzaamheid van Antwerpen’, Voor Kruis en Beeld vzw,
Antwerpen, 2010. – 12 p. A4-formaat, geïllustreerd. Bestelbaar op
het secretariaat van Voor Kruis en Beeld (zie hieronder) aan 2,5 euro
(zwart-wit) of 7,5 euro (kleur) + verzendingskosten.

Onze-Lieve-Vrouw der Eenzaamheid
van Antwerpen
Prof. dr. Miguel Norbert Ubarri
Tim Michielsen
Arnaud Beke
Koenraad Janssen

Madonnaboek
‘Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad’, Antwerpen,
2010. – 272 pagina’s, 16 × 24 cm, ca. 600 foto’s. Uitslaande plattegrond.
– ISBN 9789085865353 – Verkoopprijs 19,50 euro.
Verkrijgbaar op volgende verkooppunten: Kathedraalshop (Lijnwaadmarkt), Stadswinkel (Stadhuis, Grote Markt), Shop Rubenshuis (Wapper), MAS-Shop (Hanzestedenplaats), De 3 Leliën (Leopoldstraat 59) en
Erfgoedhuis Den Wolsack (Oude Beurs 27).
Bestelbaar via het secretariaat van Voor Kruis en Beeld (03 455 58 44
– iha@yucom.be), in de boekhandel of rechtstreeks bij uitgeverij BAI
(03 320 95 95 – info@blonde.be).
Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna’s, nr. 18 [10de j. (2011), 2]

en heiligenbeelden
in de Antwerpse
binnenstad
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De gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouw met Kind van de Kommekensstraat (links) en die van het Hopland (rechts)

