Sint-Antonius staat als nieuw weer op zijn sokkel
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Het gevelbeeld van de heilige Antonius Abt staat opnieuw op zijn sokkel in de Sint- Antoniusstraat 70. Na een grondige restauratie zijn
alle details weer zichtbaar.
Oude stad
b Het beeld stond oorspronkelijk op een wijkpomp in het Sint-Andrieskwartier.
Toen de pomp in 1886 werd weggenomen, kwam het beeld op zijn huidige plaats terecht.
De restauratie kwam er op vraag van de vzw Voor Kruis en Beeld, die het werk toevertrouwde aan Noortje Cools. De provincie
Antwerpen betaalt twee derde van de kosten.
Noortje Cools verwijderde in haar atelier een dertigtal verflagen van het vaak overschilderde beeld. "Dat was het meeste werk", zegt
de restauratrice. Ze reinigde de steen en zette de afgebroken delen weer vast. Zo brak het hoofd van Sint-Antonius af toen het beeld in
mei vorig jaar werd weggehaald. Met een carbonstaaf en epoxylijm zette Cools het weer op zijn plaats.
Ze zette ook de voeten weer vast en herstelde het heiligenbeeld tot in de details. Zo bracht Cools de meeste letters van de naam van
de heilige opnieuw aan in bladgoud, dat ze ook gebruikte voor tekens op zijn kledij, de paternoster en de bladen van zijn boek.
Het beeld beschilderde ze in de oorspronkelijke kleuren.
Het beeld werd met een hoogtewerker weer op zijn plaats gezet.
Gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Luk Lemmens (N-VA) is opgetogen met het resultaat. "De provincie geeft een microkrediet,
maar dat kan een meerwaarde betekenen voor de buurt", zegt hij. Ook Paula Sörnsen van Voor Kruis en Beeld en huiseigenaar
Servaas Le Compte, die de aanwezigen op champagne trakteerde, waren zeer tevreden.
Le Compte gaat nu de rest van zijn gevel onder handen nemen, inclusief de luifel en de sokkel van het beeld. Dat laatste zal in
samenspraak zijn met Cools. Er is ook een nieuw licht besteld voor de lantaarn. (psim)

Copyright © 2016 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2016 gopress. Alle rechten voorbehouden

