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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (570) 

In het Nieuwsblad, dd. 13 april 2022, werd over een Mariabeeld geschreven … dit beeld staat in de verplaatste kapel, 

vlakbij de pastorie in de St-Annastraat, O-L-V-Tielt. 

René De Keyzer vertelt : “ … Het is een mooi plaasteren beeld dat in de originele kapel stond. Zelf zag ik dit beeld al in 

1958, daar de kapel op 100 meter van mijn ouderlijk huis in de Kruisstraat, niet in de Keulenstraat, stond. De eigenaars 

van de kapel wisten mij te vertellen dat dit het beeld is van in WOI. Het thema is de piëta, de droevige moeder met dode 

zoon op de schoot. Zeker een origineel beeld…” 

 

Maar bij het zien van deze foto dachten we direct aan het beeld in de kapel aan het erekerkhof te Meensel.. een treffende 

gelijkenis:  

- Zie verder naar de detailfoto’s ..  

- Ook dit is een plaasteren beeld.  

- H: 69.5 cm – B: 51 cm – D: 34.5 cm.  

Er moet dus ergens een ‘moeder’beeld gemaakt zijn, gebeeldhouwd of gemaakt uit klei, ... er moet een mal van gemaakt 
zijn waarna er dan een paar of meer beelden in plaaster zijn van gegoten. 
 
Vraag.. bestaat dit origineel beeld nog ? En waar ? En zijn er nog ergens plaasteren kopieën ? Wie was kunstenaar ? 
 
Luc De Blick, onze bekende Hagelandse bronsgieter, zet ons verder op de goede weg:  “…Uw beeld is van Ch. Proost-

Sartini uit Antwerpen. Je kan het vinden onder “religie The retrohouse “, groot piétabeeld… “ 

Daadwerkelijk.. hetzelfde beeld is te zien: “… groot Pieta beeld van Ch. Proost Sartini Antwerpen. In originele staat, met 

ouderdomssporen. Barst in het been en vinger gelijmd. 71 cm hoog. 51 cm breed. Gesigneerd : Ch. Proost Sartini - Gr - 

markt Antwerpen. Periode: 1900 - 1950. In plaaster. Zeldzaam beeld !..”  De foto’s laten dezelfde details zien. Maar hier is 

ook sprake van een plaasteren beeld ..  bestaat er dan nog ergens een origineel ‘moeder’beeld ?  

In Turnhout is er van deze kunstenaar nog een hoekbeeld , een Onze-Lieve-Vrouwebeeld met kind in kunststeen uit 

1946, terug te vinden.  

http://www.meensel-kiezegem.be/
https://meensel-kiezegem.be/wp-content/uploads/2019/01/kapel_erekerkhof_i.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_De_Blick
https://www.the-retrohouse.com/religie/groot-pieta-beeld-van-ch-proost-sartini-an
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12166
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Het merkwaardige nieuws is dan dat het beeld in de erekapel Meensel ouder is dan gedacht… periode WO I of en vlak 

achter.  

Hierbij nog enkele detailfoto’s .. deze spreken voor zich .. 

                 Het beeld in Tielt en                                    in Meensel,                                      Wezemaal. 
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