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Everaard t’Serclaes terug op de Grote Markt!

Brussel, 12 juli 2013 – Na anderhalve maand afwezigheid keert de kunstharsen kopie van een van 
de bekendste Brusselse standbeelden terug naar de Grote Markt. Dit monument vervangt het ori-
gineel, dat eveneens gerestaureerd dient te worden.

Op 16 mei 2013, in de vroege ochtend, ontdekten arbeiders van de Stad Brussel de harsen kopie van het 
liggende beeld van t’Serclaes op de grond. Het is niet duidelijk of het om een opzettelijke vernieling gaat of 
een poging tot diefstal. Het beeld dat op verschillende plaatsen beschadigd was, werd toevertrouwd aan een 
specialist, Virginie Bolle, om gerestaureerd te worden. Na verschillende weken minutieus werk is het monu-
ment nu klaar om zich terug te vertonen aan de ongeduldige Brusselaars en toeristen!

De restauratie van de kopie: ongebruikelijke en onverwachte technieken

Virginie Bolle stond voor verschillende uitdagingen: ze moest een bekleding vinden die bestand was tegen de 
duizenden handen die Everaard t’Serclaes willen strelen. De eerste stap was de reiniging van de kopie, waar-
na de beschadigde delen opnieuw in vorm moesten worden gebracht. Hiervoor werd een carrosseriecoating 
gebruikt. Alle versleten of bijgewerkte delen kregen vervolgens twee lagen grondverf en koperblad om een 
bronseffect te bekomen.

Speciale lak voor scheepsrompen!

Het beeld heeft heel wat te lijden: de duizenden dagelijkse strelingen tasten het beeld aan en de grote mid-
delen moesten dus worden bovengehaald om de deklaag te beschermen. Virginie Bolle koos voor een lak 
die in de scheepsindustrie wordt gebruikt voor scheepsrompen. Hoewel de producent drie lagen aanraadt, 
heeft Virginie Bolle vijf lagen aangebracht!« Ik hoop dat mijn werk het ontbrekende originele beeld kan doen 
vergeten » zegt Virginie Bolle.  « Ik heb er echt van genoten om zo intiem te mogen omgaan met een stuk van 
ons erfgoed » 

En het originele beeld? 

In oktober 2011 werd het originele beeld in messing gedemonteerd om gerestaureerd te worden. Het Ko-
ninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) voerde eerste een uitgebreide studie uit, gevolgd door 
een begeleidingscomité waarin de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML), de 
Directie Monumenten en Landschappen (DML) en de Stad Brussel werden vertegenwoordigd. Nu moeten er 
beslissingen worden genomen met betrekking tot de restauratie. Geoffroy Coomans, schepen van Steden-
bouw en Erfgoed, is blij met dit nieuws: « op persoonlijk vlak, als afstammeling van Everaard t’Serclaes, maar 
vooral voor het erfgoed van onze stad. Ik trappel van ongeduld om de concrete uitwerking van dit project voor 
het originele beeld te zien. »
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