27

>Xq\kmXeQli\eYfi^snnn%^Xq\kmXeqli\eYfi^%Y\

Pand in Zenobé Grammestraat is van 1905

Twee madammen restaureren
gevelmozaïeken van Eglantine
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In het begin van de straat bevindt zich het
huis dat architect de Weerdt in 1905 bouwde.
“Eglantine” noemde hij het en dit opschrift
staat nog steeds bovenaan een bloemenmozaïek op een blauwe achtergrond. Iets lager
op de gevel worden de bloemen, margrieten,
hernomen in een ander paneel. Het stenen
balkon bevat aan de zijkanten nog twee kleine
mozaïeken. Volgend jaar is het huis 110 jaar
oud en deze verjaardag zou het met brio moeten kunnen vieren. De tand des tijds liet echter
zijn sporen na. De regen die lange jaren van
onder de vensterbank steeds langs de fiere
letters gutste zorgde o.a. voor het wegwassen
van enkele ervan. Dan maar even bijschilderen
dachten de vorige eigenaars. Steeds minder
steentjes bleven over. Enkele vorige eigenaars
lieten een prijsofferte maken voor herstelling,
maar haakten uiteindelijk steeds af wegens te
hoge restauratiekosten.

VOORSTUDIE

Bij een recente nieuwe eigenaarswissel werd
een nieuwe poging ondernomen om de mozaïeken te herstellen in hun oorspronkelijke
glorie. Via een tip kwam de eigenaar terecht
bij twee dames, beiden opgeleid aan de Antwerpse academie met een diploma restauratie
op zak. Marrianne Destoop was er als eerste bij
en contacteerde vroegere studiegenote Mikal
Kindt om samen de klus te klaren. Ondertussen hebben beide dames al een grondige
voorstudie van de problemen achter de rug
en als alles naar plan verloopt wordt in april
gestart met de werken. De twee grote gevelmozaïeken zullen verwijderd worden. In het
atelier worden de nodige restauratiewerken
uitgevoerd. Daarna worden zij terug bevestigd
aan de gevel.

DAMES

Marianne Destoop (47) startte haar liefde voor
mozaïek in de academie van Wilrijk. Daar bleek
al snel dat zij met een opleiding als apotheker
meer dan normale interesse vertoonde voor
het ambacht. Na rijp beraad startte zij vervolgens een dagopleiding restauratie aan de
Antwerpse Academie. Enige jaren later kwam
ook Mikal Kindt(25) er terecht vanuit een heel
andere invalshoek. Het ging aanvankelijk heel
moeizaam tijdens de schoolopleiding. Interesse voor alles wat mooi is had ze van kindsbeen
af, met een architecte als moeder, kwam ze er
overvloedig mee in contact. Maar haar cijfers
waren slecht en zo kwam ze via het bekende
watervalmechanisme in de richting schoonheidsverzorging terecht. Al snel bleek dat ze
helemaal niet tevreden was met dit diploma
en dat ze meer wilde in het leven. Stukje voor
stukje werd duidelijk wat ze dan echt wilde en
de restauratieafdeling was een handig hulpmiddel om dit te bereiken.
Bij navraag over de gevolgde opleiding zijn
beiden het eens over de stiefmoederlijke behandeling van “mozaïek” binnen de afdeling
restauratie. Dat ze zich beiden ondertussen
enkel met mozaïek bezighouden wordt dikwijls niet als “vol” aangezien, het schilderij,
het beeldhouwwerk geniet nog steeds meer
aanzien. Ondertussen is Marianne op zelfstandige basis werkzaam en werkt Mikal bij Profiel
CVBA, een firma die restauraties uitvoert vooral voor de overheid.

RESTAURATIE

Conservatieve restauratie wordt nagestreefd.
Alles volgens het “Charter van Venetië” daterend van 1964. In deze “bijbel” van de restaurateurs worden een aantal regels vooropgesteld zoals altijd eerst onderhoud en behoud
nastreven. Het woord “nieuw” komt helemaal
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onderaan en is steeds de laatste optie. De verdwenen steentjes worden wel vervangen door
nieuwe maar met zoveel mogelijk respect voor
het oude. Voor de twee grote gevelmozaïeken
in de Zenobé Grammestraat is de afname onvermijdelijk vanwege de slechte staat van de
ondergrond. Dit bleek uit een grondig schaderapport dat ze samen opstelden.De voorbereidende werken nemen aldus veel tijd in
beslag en kunnen maar tot op een bepaald
niveau accuraat worden uitgevoerd omdat er
een stelling moet geplaatst worden voor de
gevel om zo dicht mogelijk bij de mozaïek te
komen en dit kost aardig wat geld. Zo ook kunnen een aantal ‘verrassingen’ tijdens de werkzaamheden optreden.
Het kostenplaatje ligt hoog, maar gelukkig
is er zoiets als een Fonds van Onroerend Erfgoed. Na de goedkeuring van het ingediende
dossier mag de eigenaar rekenen op een terugbetaling van een aanzienlijk deel van de
kosten onder de vorm van subsidies.

APRIL

In een volgende editie brengen we een verslag
met het nodige beeldmateriaal van het verloop van de werken. Zo kan iedereen de werken volgen. Deze service vanwege de krant
kan moeiteloos concurreren met elke app voor
uw (I) smartphone.
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De twee grote gevelmozaïeken zullen verwijderd worden.
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Het Huis Eglantine, mooi gevat in mozaïeken

