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Opleiding conservatie-restauratie &
Voor Kruis en Beeld vzw

• Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed nodig?

• Hoe gaat een erfgoedorganisatie als Voor 
Kruis en Beeld er mee ome?

• Hoe integreert de Opleiding C/R het concept 
ZORG in haar visie

• Vanwaar deze visie?
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Openbaar religieus beeldenpatrimonium,
Foto’s van Fierlant (1860) 

Op de Topstukkenlijst van de Vlaamse 
Gemeenschap

•foto’s en glasplaten van opmerkelijke 
gebouwen in Antwerpen van de fotograaf 
Edmond Fierlants 1860

•http://www.sepiatown.com\

Huis Den Spieghel, Oude beurs

St. Annakapel, Keizersstraat

http://www.sepiatown.com/
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Voor Kruis en Beeld vzw

• De buurtschappen en confrérieën 
plaatsten  gevelbeelden en droegen de 
kosten voor het onderhoud.

Architectuurarchief Provincie Antwerpen, Fonds De 

Barsée

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2010/05/04/antwerpen-inhulding-

madonnabeeld-en-publicatie-boek

• In het verlengde daarvan zet Voor 
Kruis en Beeld, zich sinds 1934 in voor 
het openbare religieuze 
beeldenpatrimonium van Antwerpen.
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Samenwerking in ZORG voor 
cultureel erfgoed :

2) Voor Kruis en Beeld vzw

Voorstel voor te behandelen sculpturen 
Achtergrondinformatie, financiën 

Werkt als structurele partner samen 
met:

2) Opleiding conservatie- restauratie:

Onderzoek, conservatie en restauratie van 
openbaar religieus patrimonium

3) Poetsploeg Beeld in de stad 

Uithalen en plaatsen van gerestaureerde 
beelden
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Cyclus Opleiding C/R
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Zorg door Voor Kruis en Beeld vzw Erfgoedbeheer

• Sensibilisering eigenaars om zelf in te staan 
voor het onderhoud en de restauratie van 
de beelden

• Logistieke steun

• Contact met restauratoren

Financieren via:

• giften van sympathisanten worden 
restauraties gefinancierd

• sponsoring projecten

• nationale of internationale acties 

• subsidiering via Stad, Provincie en/of 
Vlaamse gemeenschap
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• Inventarisatie van de sculpturen, via boeken en website 
http://verbeelding.be

Zorg door Voor Kruis en Beeld vzw Erfgoedbeheer

http://verbeelding.be/
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• Veel verflagen met 

een diep craquelé 

patroon

• Gevolgen van de 

vries-dooi cyclus:

• De mortel is 

gebroken en vertoont 

een lacune

• In de terracotta zijn 

breuken te zien

Prekerstraat

Lange Doornikstraat

Preventie en nazorg
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Monitoring:

• Bepaling fragiliteit object door restaurator

• Twee jaarlijkse controle (Monumentenwacht)

• Biologische kolonisatie: schimmel, mos, algen 
of korstmos: verwijderen = reiniging

• Een nieuwe olieverflaag, na reiniging

• Toevoegingen na nieuwe informatie
Prekerstraat 58, 2005

Prekerstraat 57 2016

Preventie en nazorg
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Maria met Kind op schaap

Avendersteen

Meistraat hoek Kanonstraat

Object & Context
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Maria met Kind op schaap:

Wit marmer

Collectie Sterckshof

Maria met Kind op 

schaap

Hout

Collectie Haarlem’s 

bisschoppelijk 

Museum (nu 

Catharijneconvent 

Utrecht)

Object & Context
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Baldakijn, bescherming voor een 
heiligenbeeld

•Archeologische vondst in kelder 18de

eeuws  pand met binnenplein aan de 
Hofstraat

•vormgeving: neogotisch portaal met 
lancetvensters en traceerwerk, en wit 
beschilderd met gepolychromeerde en 
vergulde accenten

•petrografische analyse:  

•Polychromieonderzoek: 
(strategrafieën en XRF-analyse) 
identificatie 3 interventiefasen

1.originele beschildering, 

2.eerste overschildering begin 20ste E

3.tweede overschildering midden 20ste 
eeuw

Object & Materie



13

Identificatie steensoort

Object & Materie
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XRF meting lancetvenster: goud (Au) 

• andere lancetvensters geen goudpiek maar kwik (Hg), zwavel (S) en een 
beetje ijzer (Fe) 

• gouden kleur = goudkleurige verf 

XRF meting blauwe pigment aan de onderzijde van het baldakijn 

• Problematisch door niet vinden van chemische elementen die blauwe kleur 
verklaren

Object & Context



15

Zorg: Besluitvorming en ontwerp

Appelbaum, Barbara, Conservation Treatment 

Methodology, Londen,Butterworth –Heinemann, 

2007.
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Zorg: Interventie

Maria met Kind, 

Stijfselrui
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Zorg: Inplementatie

Maria met Kind, Keistraat
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Zorg: Communicatie en ontsluiting 
via 

Nieuwsbrief Voor Kruis en Beeld vzw
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Opleiding CR: master-vak
Erfgoed in de wereld

Themata o.a.: 

• erfgoed, migratie en culturele 
diversiteit, 

• erfgoed en duurzame 
ontwikkeling, 

• erfgoed en toerisme, 

• erfgoed en identiteit, 

• erfgoed en nationalisme. 

• Deze themata worden ingeleid 
door en uitgewerkt binnen het 
kader van de kritische 
erfgoedtheorie. 

• De keuze van themata wordt 
bij voorkeur gestuurd door de 
actualiteit
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Opleiding CR: 
master-vak

Erfgoed in de wereld
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Conclusie

Wat is het belang hiervan?

Behoud van openbaar religieus patrimonium

Intercultureel: Maria - Maryam heeft betekenis in meerdere religieuze 
gemeenschappen

Maria met Kind, als moeder en kind

Zetten van het gerestaureerde beeld in 

de Lange Doornikstraat
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Pruynenstraat


