
CHAULES -AUGUSTE FRAIKIhJ, 
cty&theker-beœlclh&wwer* 

* Lezing gehouden tijdens het congres van de Kring voor de Geschiedenis 
van de Farmacie in Benelux, te Mechelen op 8 oktober 2005 

Karel-August Fraikin, later Charles-
Auguste genoemd, werd op 14 juni 
1817 geboren te Herentals als 
jongste van negen kinderen uit het 
huwelijk van de stadssecretaris en 
notaris Jean-Baptiste Fraikin (Gent 
21 okt. 1771 Herentals 25 febr. 
1833) van Waalse afkomst (Land 
van Hervé) en Thérèse Van Luycq 
(Herentals 6 okt. 1781- ?). 

Spijts het beroep van vader heerste 
bij de opvoeding van de negen 
kinderen absoluut geen welstand in 
de familie Fraikin. Guusje, zoals hij 
werd genoemd, ging al vroeg naar 
de gemeente-school, waar hij in 
het Nederlands (1) leerde lezen, 
schrijven en rekenen. 

Reeds spoedig werd zijn voorliefde voor kunst en zijn aanleg voor 
tekenen en houtsnijden opgemerkt. Hij genoot ervan voorwerpen na 
te tekenen en uit te snijden. Na schooltijd trok hij zich thuis terug in 
wat hij zijn "atelier" noemde en waar de wanden vol hingen met 
tekeningen en schetsen. Vader Fraikin die eveneens een 
kunstminnaar was, moedigde zijn zoon in tegenstelling tot wat 
gangbaar was aan in zijn artistieke aspiraties. 

In 1829 vertrok Fraikin op 12-jarige leeftijd naar Antwerpen om de 
lessen bij te wonen aan de Academie. Hij verbleef er bij een familielid 
en maakte zienderogen vorderingen. Bij het eerste examen 
behaalde hij op ongeveer honderd medeleerlingen een der eerste 
plaatsen. Wegens herhaalde afwezigheid werd hij echter van de 
Academie weggestuurd. Om de leerlingen de kans te geven de 
lagere school te volgen, begonnen de lessen aan de Academie al om 
zes uur 's morgens. Een artikel van het reglement bepaalde dat, wie 
drie maal te laat kwam, werd uitgesloten. Meer dan eens vergat men 
de jonge Fraikin wakker te maken zodat dit strenge reglement ook op 
hem werd toegepast. 

Terug thuis in Herentals besteedde hij al zijn vrije tijd aan de 
tekenkunst, waarbij het weinige zakgeld dat hij 's zondags kreeg 
diende om papier, potloden en krijt te kopen. 
Vader Fraikin, die ernstig verwond was geraakt door een val uit de 
postkoets Brussel-Vilvoorde, bleef bezorgd om de toekomst van zijn 
jongste zoon en zette hem aan zich in Brussel te vestigen en in een 
atelier te gaan werken. 

Apr. G. De Munck 
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In januari 1833, hij was toen 15 jaar, verliet Fraikin met amper drie 
gulden op zak Herentals en reisde via Mechelen naar Brussel. Daar 
trok hij in bij een vriend die hem een zolderkamer afstond. Drie 
weken later bereikte hem het bericht van het overlijden van zijn 
vader. Dit betekende voor hem een zware slag. Bovendien restte 
hem ondanks zijn zuinigheid niet veel meer van zijn drie gulden. De 
vriend bij wie hij inwoonde raadde hem daarom aan een vak te leren 
waarvoor geen speciale opleiding vereist was zoals loodgieter of 
huisschilder. Maar zijn oudste broer, die voogd was over de jonge 
August, vond dat hij het weinige Latijn dat hij op school had geleerd 
moest benutten en plaatste hem als leerjongen in de apotheek van 
Apotheker Van Tilborg. 
Dat was niet naar de zin van August, maar hij had geen andere keus. 
Hij droomde immers van schilderen en beeldhouwen; zalven en 
pillen bereiden trok hem helemaal niet aan. Hij kocht een verfdoos 
en wanneer hij alleen in de apotheek was, oefende hij zich in het 
maken van aquarellen. Nu was er tegenover de apotheek Van 
Tilborg een pasteibakker, waar hij de hele tijd een bevallige juffrouw 
de klanten zag bedienen. Op zekere dag was hij dit gebeuren aan 
het tekenen, toen plots de "patron" achter hem stond. Deze rukte de 
tekening uit zijn handen en scheurde ze voor zijn ogen stuk met de 
woorden: "Dacht jij soms datje zo apotheker wordt ?" 

Fraikin voelde zich diep vernederd en besloot een patroon die geen 
oog had voor de artistieke aanleg van zijn leerling zo vlug mogelijk te 
verlaten. Daarop ging hij werken in de apotheek in de 
Kleerkoperstraat, die toebehoorde aan Auguste Donat de 
Hemptinne, apotheker des konings (2). 
Bij deze belangrijke apotheker kreeg Fraikin lessen in de 
artsenijbereidkunde en vooral in de scheikunde. Hij leerde er tegelijk 
Frans, de enige taal die bij apotheker de Hemptinne gesproken werd 
en waarvan hij tot dan toe geen letter begreep. De weinige vrije uren 
die hem gegund waren, meestal 's nachts (de apotheek sloot zelden 
voor elf uur's avonds) besteedde Fraikin aan het schilderen. 
Schilderen was voor hem een ware passie geworden. Hij vond hierin 
steun en aanmoediging bij François Joseph Navez, directeur van de 
Academie van Brussel en schoonbroer van apotheker de 
Hemptinne, die bijna elke avond doorbracht in het huis van zijn vriend 
apotheker. Hij prees het werk van de jeugdige schilder en 
voorspelde hem een grote toekomst als kunstenaar. Dit was voor 
Fraikin het signaal om zo vlug mogelijk zijn apothekersdiploma te 
behalen, waarna hij zich geheel aan de kunst zou kunnen wijden. 
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In 1835 behaalde Karel-August Fraikin het apothekersdiploma op 
18-jarige leeftijd met grote onderscheiding. Zijn zuster, die gehuwd 
was en ook te Brussel woonde, had net als haar broer een zwak voor 
de kunst en bood hem een kamer aan waar hij kon schilderen en 
tekenen naar believen. Weldra liet de jonge kunstenaar zijn 
apothekersberoep varen. Het eerste werk dat hij maakte, was een 
grote tekening in Chinese inkt die 'Telemachus op het eiland 
Calypso" voorstelde. Nauwelijks was dit werk af of apotheker de 
Hemptinne liet Fraikin ontbieden om over zaken te spreken. Te 
Genappe (Waals-Brabant) was namelijk een bevriende collega van 
hem overleden en om de apotheek te kunnen voortzetten zocht de 
weduwe een apotheker in dienst te nemen. Apotheker de Hemptinne 
drong er bij Fraikin op aan de vrouw te helpen, al was het maar om 
hem plezier te doen. Uit erkentelijkheid voor zijn vroegere 
leermeester ging Fraikin op dit verzoek in, maar op één voorwaarde : 
dat het slechts tijdelijk zou zijn, totdat de apothekersweduwe iemand 
anders gevonden had. 

Hij vertrok dus naar Genappe waar hij de apotheek in een armzalige 
toestand aantrof. Dadelijk begon hij met de reorganisatie van de 
apotheek, tekende nieuwe etiketten op de bokalen en schilderde 
allerlei bloemen en symbolische afbeeldingen op de laden en de 
recepteertafel, zeer tot waardering van het cliënteel en de weduwe, 
die er helemaal niet meer aan dacht iemand anders te zoeken voor 
de uitbating van de apotheek. 

In die periode begon Fraikin onder invloed van Guillaume Geefs zich 
te interesseren voor de beeldhouwkunst. Bij de plechtige inhuldiging 
van het beeld van Belliard van Geefs te Brussel in 1838 (3), was 
Fraikin zodanig aangeslagen dat ook hij wilde gaan beeldhouwen. In 
de apotheek begon hij zonder daartoe enige opleiding te hebben 
genoten te oefenen met boetseren. Toen zijn broer te Brussel één 
van zijn werken aan de beeldhouwer Pieter Puyenbroeck (4) toonde, 
was deze laatste dermate geïnteresseerd dat hij aan Fraikin 
voorstelde om in zijn atelier te komen werken. Fraikin verliet de 
apotheek te Genappe en trad in dienst van Puyenbroeck. Groot was 
zijn teleurstelling toen hij vernam dat hij als vakman was 
aangenomen dwz. dat hij enkel modellen mocht uitkappen in marmer 
of steen, maar geen eigen ontwerpen mocht creëren. Aangezien hij 
vond dat Puyenbroeck hem niets te leren had, verliet Fraikin vrij snel 
het atelier. Hij verbleef in die periode terug bij zijn zuster in Brussel, 
en om in zijn levensonderhoud te voorzien, boetseerde hij overdag 
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kopieën van oude meesters, waarvan hij dan 's nachts beelden 
afgoot, die bij sommige handelaren zeer in trek waren. 

Van 1840 tot 1842 volgde hij lessen aan de Koninklijke Academie van 
Brussel, waar hij spijts de spot van zijn medeleerlingen om zijn 
onervarenheid en onbehendigheid bij directeur Navez veel steun 
vond. Fraikin voltooide toen zijn eerste belangrijke werk, "De 
verwachting" (een meisje aan zee wacht op de komst van haar 
jongen). De volgende creatie noemde hij "Venus met de duif of 
reinheid" (5) dat in die tijd erg in de smaak viel, zodat zeer veel 
reproducties ervan verspreid werden. 
Voor de wereldtentoonstelling van 1842 maakte Fraikin een 
levensgroot exemplaar van het beeld "Meisje dat bloemen plukt". De 
verkoop van al deze werken vlotte zo goed dat hij verplicht was een 
helper aan te werven voor het zuivere materiële werk. 
Door dit succes werd ook de aandacht van de overheid op hem 
gevestigd, en bekwam hij verschillende private en openbare 
opdrachten. Zo vroeg mijnheer Van Volxem, oud-minister en oud-
burgemeester van Brussel hem het Griekse tempeltje dat hij bezat in 
zijn kasteel van Trois-Fontaines bij Vilvoorde, te decoreren. Op het 
plafond moesten in halfverheven beeldhouwwerk de afbeeldingen 
van de negen Muzen aangebracht worden en Fraikin moest ook een 
marmeren beeld van Apollo maken en twee grote versierde vazen 
eveneens in marmer. 

In 1845 stelde Fraikin op de Nationale Expositie van Brussel zijn 
groep "Slavenliefde" (6) ook "Amor gevangen" of "L'Amour captif" 
genoemd, ten toon waarmee hij een enorm succes oogstte. Bij de 
opening van de tentoonstelling waren koning Leopold I en koningin 
Maria-Louisa van Orléans in hoogsteigen persoon aanwezig. De 
groep van Fraikin trok onmiddellijk de aandacht van de koningin die 
haar echtgenoot bij het ongewone beeld bracht. De koningin vroeg 
wie het gemaakt had en stelde Fraikin trots voor aan haar gemaal. 
Van dat moment af verloor de vorst de jonge kunstenaar niet meer uit 
het oog. In alle omstandigheden, bij elke ontmoeting mocht Fraikin 
blijken van waardering in ontvangst nemen, en tot op het einde van 
zijn leven toonde de koning zich erg erkentelijk tegenover de 
beeldhouwer. 

Wanneer groothertogin Maria van Rusland, zuster van keizer 
Nikolaus en directrice van de Schone Kunsten van het Keizerrijk, een 
bezoek bracht aan het atelier van de beeldhouwer, bestelde zij voor 
de Hermitage te St-Petersburg een levensgrote marmeren 
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reproductie van dezelfde grootte, maar met een lichte 
wijziging, van Slavenliefde. Sindsdien liet zij geen 
verblijf in België voorbij gaan zonder Fraikin te komen 
bezoeken. 

Fraikin reisde in 1846 naar Italië, samen met twee 
vrienden en verbleef er een gans jaar. In juli ontmoette 
hij te Rome dankzij een aanbevelingsbrief van Navez 
de beeldhouwer Tenerani (7). Hij bezocht er musea en 
werkplaatsen en was vol bewondering voor de talrijke 
oude monumenten. 

Bij zijn terugkomst in België werd hij in 1847 op 30-
jarige leeftijd verkozen tot lid van de Académie Royale 
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique. Als leraar aan de Academie van Brussel was 
hij o.m. leermeester van Constant Meunier, Leopold 
Wiener, Guillaume de Groot en August Brackevelt. 

In 1848 maakte Fraikin een marmeren beeld dat de stad Brussel 
voorstelde. Het werd op de fontein geplaatst die werd opgericht ter 
nagedachtenis van de heer Rouppe, oud-burgemeester van de 
hoofdstad aan het Rouppeplein (8). 
De heer Wyns de Rocourt, burgemeester van Brussel, gaf aan 
Fraikin de opdracht om het portaal van het stadhuis op de Grote 
Markt te versieren met elf beelden voorstellend de 5 
beschermheiligen van de hoofdstad en vrouwenfiguren die de 
hoofddeugden uitbeelden (9). 
Fig.3 

Fraikin begon nu aan een nieuw 
ontwerp voor de volgende 
nationale tentoonstelling in 
1848. Dit werkstuk kreeg de titel 
"Psyche roept Amor te hulp na 
het openen van de doos van 
Pandora" (10). Om het beeld 
tegen schade te vrijwaren, had 
hij het, met zeildoek bedekt, 
tussen twee kolommen ge

plaatst. Bij de opening van het salon bleek hem geen plaats 
toegewezen om zijn werk te exposeren. Fraikin was dus verplicht het 
werk te laten staan waar het stond.Tot zijn grote verwondering kwam 

Fig.2 
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Fig.5 

het echter uitstekend tot zijn recht op 
deze door het toeval aangewezen 
plaats. 

Toen in 1850 koningin Louisa van 
Orléans op 39-jarige leeftijd te 
Oostende over leed, vroeg de 
burgemeester van deze stad aan 
Fraikin een ontwerp te maken voor het 
gedenkteken dat voor haar zou 
opgericht worden (11). De voorstudie 
die hij aan de gemeenteraad 
voorlegde, werd dadelijk goed 
bevonden. 

Vijf volle jaren had Fraikin nodig voor de voltooiing van dit werk, dat, 
toen het af was, zo geslaagd bleek dat er dag na dag mensen 
kwamen kijken in zijn atelier. Aan de St-Pieter- en Pauluskerk van 
Oostende werd in 1859 een speciaal gebouw bijgevoegd om het 
Mausoleum van koningin Louisa-Maria in onder te brengen (12). 

In 1856 huwde Fraikin en uit het huwelijk werden twee dochters en 
een zoon geboren, die genieofficier werd. 

Nu volgden talrijke andere officiële opdrachten waaronder 
dit van de Graven van Egmond en van Hoorne, dat op de 
Grote Markt van Brussel werd ingehuldigd op 15 
december 1864, maar naar de Kleine Zavel werd 
overgebracht in 1879, zeer tegen de wil in van de 
kunstenaar (13). 

Voor het Noordstation te Brussel ontwierp hij vier 
allegorieën ter hoogte van de eerste verdieping : de 
Overvloed, de Vrede, de Vooruitgang en de Broederschap 
(14); evenals het fronton van de Ruiterijkazerne te 
Etterbeek. 
Van Koning Leopold II kreeg hij de opdracht voor de 
opluistering van de eretrap van het Koninklijk Paleis te 
Brussel met een allegorisch beeld van De Vrede, onder de 
gedaante van Minerva (15) en voor het halfrond van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers maakte hij het beeld 
van Leopold 1(16). 
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Zijn beeldhouwwerken werden weldra ook in het buitenland 
aangekocht, waar ze dikwijls nagebootst en voor echt verkocht 
werden. Zo ontstonden er in Italië, meer bepaald te Firenze en 
Carrara, werkplaatsen die zich specialiseerden in het imiteren van 
Fraikin's beelden. In 1875 tijdens het eeuwfeest dat te Firenze werd 
gehouden ter ere van Michelangelo, werd Fraikin naar Italië 
gezonden als afgevaardigde van de Academie van België.Toen hij bij 
die gelegenheid een van de werkplaatsen bezocht, en een zestal 
reproducties bemerkte van zijn Slavenliefde, vroeg de kunstenaar 
aan een van de vaklui wie dat beeld gemaakt had. De man 
antwoordde dat het een zekere "Frakan" was, een Duitser die al een 
tijdje dood was, een grote artiest voegde hij eraan toe. Op een andere 
keer ontdekte Fraikin in Parijs, midden in het uitstalraam van een 
bronsbewerker in de Rue de la Paix, een van zijn werken. Hij ging 
binnen, vroeg of hij het beeldje eens mocht zien en onderzocht het 
nauwkeurig. De eigenaar van de zaak vroeg wat hij ervan dacht, 
Fraikin hield zich van den domme en haalde zijn schouders op, 
waarop de ander zei : "Men ziet gemakkelijk dat mijnheer niet veel 
verstand heeft van kunst : het is één van de schoonste moderne 
stukken die er bestaan." Daarop vroeg Fraikin wie dat beeldje dan wel 
gemaakt had. "Maar dat ziet u toch; het draagt toch een inscriptie", 
antwoordde de zaakvoerder. Er stond Quesnel op.Toen Fraikin wilde 
weten wie die Quesnel wel was, antwoordde de bronsbewerker dat 
het zijn zoon was. Het kwam zelfs zover dat imitators uit andere 
landen hun waar te Brussel zelf aan de man kwamen brengen, 
ondanks de strenge wetten die op namaak stonden, zodat de 
kunstenaar wel verplicht was verscheidene van hen te doen 
veroordelen. 
Tot groot genoegen van de burgerij rivaliseerden op de salons de 
Venussen, nimfen, bacchanten "De triomf van Bacchus" (17), en 
andere prikkelende schepsels zoals Amphitrite (18). Maar niet 
iedereen kon deze kunst appreciëren en Fraikin werd ervan 
beschuldigd de jeugd te bederven. Anderen schamperden dat hij, 
voor hij klei begon te boetseren, bij een vermaard apotheker pasta 
kneedde. Zeker is, dat hij als romanticus uitblonk in het zogenaamde 
"Pompadour"-genre, wat in die tijd meer dan één criticus deed 
walgen. 

Een ander aspect van Fraikin's werk is zijn sentimentele en 
anekdotische onderwerpen zoals "Een moeder" waarbij het gesuste 
kind zijn moeder toelacht (19), "De hommel of de onschuld" : een 
niets vermoedend kind probeert een hommel te vangen onder de 
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Fig.6 

plooien van zijn hemd, "Zoals grootvader" : een meisje 
probeert haar hond een bril op te zetten (20), of "Amor in 
de wieg" (21). 

Naast deze uitingen van pure romantiek, beeldhouwde 
Fraikin in de geest van zijn tijd, namelijk binnen het 
historische reveil, waarbij over het ganse land 
standbeelden van beroemdheden en monumenten ver
rezen, beelden van o.m. koning Leopold I (22), Pater De 
Smet (23), Adolf Quetelet (24), Graaf Barthélémy 
Dumortier(25). 

Hij beeldhouwde ook levensechte borstbeelden van o.m. 
Louis Gallait (26), Louis Robbe (27), Justa De Potter (28), 
Eugène Verbroeckhoven (29), Victoria, Koningin van 
Engeland (30) en vele anderen. 

Religieuze onderwerpen vinden we veel minder bij 
Fraikin. Naast enkele madonna's ontwierp hij een aantal 
grafmonumenten op de kerkhoven van Laken voor de 
filantroop Nicolay (31 ), de familie Cloquet (32), André Van 
Hasselt (33), te Eisene voor Juffrouw Spruyt, te Rumillies 
bij Doornik voor Pater Passerat (34) en Kardinaal 

Deschamps (35) en voor Graaf de Merode (36) in de kerk St-Michiel 
en St-Goedele (Brussel), voor Bisschop Dehesselle (37) in St-
Albanus (Namen), voor de heer 
Névraumont (de liefdadigheid) (38) 
in de St-Jan en St-Niklaaskerk 
(Schaarbeek) en voor Juffrouw Van 
Heteren (39) in de sacristie van de 
St-Waldetrudiskerk in Herentals. 

Tot 1878 was Eugène Simonis (40) 
als lid van de Commissie de eerste 
en enige "conservator" van de 
afdeling beeldhouwwerken van het 
Musée Royal de Peinture et de 
Sculpture de Belgique (41). In de 
loop van dat jaar kreeg hij het 
gezelschap van Charles-Auguste 
Fraikin. Zij moesten o.a. toezien op 
het moeleren in gips door de 

Fig.7 
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"practicien" van het museum en op het gieten in de bronsgieterij. Na 
de dood van Simonis in 1882 bleef Fraikin tot aan zijn dood deze 
verantwoordelijkheid uitoefenen. 

In een brief van 6 juni 1888 van Fraikin aan Burgemeester Van 
Schoubroeck van Herentals deelde Fraikin zijn beslissing mee "na 
raadpleging van vrouw en kinderen" om al zijn plaastermodellen te 
schenken aan de stad (42). "Depuis 55 ans que j'ai quitté mon cher 
Herentals je n'ai rien oublié de ce temps-là". 
De notariële acte van de schenking werd verleden te Herentals op 10 
april 1890 voor Mr. L.H. Caeymaex, notaris te Herentals "waarbij 
Monsieur Charles August Fraikin, "statuaire", afstand doet aan de 
gemeente Herentals, zijne geboorteplaats, van de maquetten van al 
zijne kunstwerken". (43) 

De beelden werden verpakt in tientallen kisten en per spoor naar 
Herentals verzonden in verschillende zendingen in de loop van 1891. 

De inhuldiging van het museum in de lakenhal was 
oorspronkelijk voorzien op 9 oktober 1892, maar 
tengevolge van een "choleravormige ziekte die op 
verschillende plaatsen in de provincie is opgedoken" 
werd ze uitgesteld. 
De uiteindelijke inhuldiging vond plaats op zondag 14 
mei 1893 (44) en ging gepaard met een banket. Fraikin 
was op dat moment al ziek maar zijn arts gaf hem toch 
toestemming om deel te nemen op voorwaarde dat hij 
zich niet zou vermoeien en vooral geen kou zou vatten. 
Er verliepen slechts zes maanden tussen de inhuldiging 
van zijn museum en zijn overlijden. 

Fraikin overleed te Schaarbeek in zijn huis Chaussée de 
Haecht nr. 198 op 22 november 1893. De uitvaart had 
plaats op 25 november te 11 uur in de kerk Saint-Servais 
te Schaarbeek. Volgens zijn wilsbeschikking werd hij 
overgebracht naar Herentals en er begraven. De 
gemeenteraad wenste hierbij een laatste eer te brengen 
aan haar beroemde stadsgenoot en besliste eenparig : 
"de godsdienstplechtigheid van eerste klas, ten laste van 
de gemeente, te doen plaatsgrijpen, de twee 
maatschappijen van Harmonie uitte nodigen de lijkstoet 
te vergezellen en treurmarschen uit te voeren, andere 
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Maatschappijen tot den optocht te vragen, de inwoners te verzoeken 
ten teken van rouw de nationale vlag half ten top te hijsschen, de 
bevelhebber der gendarmerie vragen om door de Brigade de 
militaire eerbewijzen te doen uitvoeren."(45) De grafrede werd 
uitgesproken door Ridder Edmond Marchai. 

Frai kin was: 
- Apotheker van eerste rang. 
- Lid van de Academie voor Wetenschappen, Letteren en 

Schone Kunsten van België. 
- Corresponderend lid van het Institut de France. 
- Actief lid van het Academisch Korps van Antwerpen. 
- Erelid van de Keizerlijke en Koninklijke Academie van Wenen. 
- Extern lid van de Maatschappij van de Drievuldigheid te 

Dallas (Texas, Amerika). 
- Actief lid van de Koninklijke Commissie der Koninklijke 

Musea. 
- Lid van de Maatschappij voor Wetenschappen, Letteren en 

Schone Kunsten van Henegouwen. 
- Corresponderend lid van het Artistiek Instituut van Gent. 
- Corresponderend lid van de Kring voor Wetenschappen, 

Letteren en Schone Kunsten van Antwerpen. 
- Erelid van de Kunstkring van Luik. 
- Commandeur in de Leopoldsorde. 
- Commandeur in de Koninklijke Krijgsorde van Christus, van 

Portugal. 
- Riddervan het Erelegioen. 
- Ridder in de Orde van Verdiensten van Saksen. 

Hij heeft bovendien medailles van eerste klas gekregen op de 
tentoonstellingen van Brussel, Parijs, Londen, Wenen, Philadelphia, 
Melbourne, Port-Adelaïde, enz. en de grote eremedaille op de 
algemene tentoonstelling van Parijs in 1845. 

Een der hoofdstraten van Herentals kreeg zijn naam (46), evenals 
een straat in Schaarbeek, maar stilaan deemsterde de herinnering 
aan deze opmerkelijke kunstenaar weg. Door oorlogsburgemeester 
Willemijns werd tijdens de tweede wereldoorlog de bovenzaal van 
het stadhuis tot politieke vergaderzaal ingericht, werd een muur 
gedeeltelijk weggenomen en werden veel beelden verplaatst en 
beschadigd. Het museum werd tijdelijk gesloten op 23 september 
1944. 
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De herstelling van de beschadigde beelden alsook de reiniging werd 
toevertrouwd aan restaurateur Charles Thielemans uit Schaarbeek. 
In 1948 werd het museum heropend en tussen 1 mei en einde 
september werden niet minder dan 8918 bezoekers genoteerd. In 
1951 telde men nog 5847 bezoekers : "door het verspreiden van 
vouwbladen en zichtkaarten is het museum al meeren meer bekend 
gemaakt en stromen bezoekers, vooral toeristen, van heinde en 
verre toe". 

In een nota van 20 november 1952 aan de Inspecteur van het 
Kultureel Patrimonium, Opheimlaan 31, te Stokkel-Brussel wordt 
vermeld dat "de uitgevoerde werken ieders goedkeuring hebben 
mee gedragen zodat thans geen restauratie noodzakelijk is". 

Op 9 december 1967 had nog een grote herdenkingsplechtigheid 
plaats naar aanleiding van het 150s,e geboortejaar (1817-1967) van 
Fraikin, ingericht door het Stadsbestuur van Herentals met 
medewerking van de VVV-Herentals. 

Door renovatiewerkzaamheden aan het gebinte en het dak van de 
lakenhal werd de museumzolder deels ontruimd en het museum 
voor onbepaalde tijd gesloten. De beelden werden verpakt in kisten 
en overgebracht naar een kazerneloods op Wolfstee waar ze nog 
steeds wachten op verdere restauratie. 

Het is te hopen dat de stad Herentals ooit haar aangegaan 
engagement om de beelden van Charles Auguste Fraikin publiekelijk 
ten toon te stellen zal nakomen, zodat de bezoekers terug kunnen 
kennis maken met deze unieke verzameling van meer dan 90 werken 
en de uitzonderlijke begaafdheid van deze apotheker-beeldhouwer. 

Nota's 

(1) Van Frans was er in die jaren nog helemaal geen sprake; 
slechts enkele inwoners van Herentals beheersten die taal. 
Bovendien was Herentals nog zo goed als afgesloten van de restvan 
het land. Er was nog geen enkele steenweg, al het vervoer moest 
geschieden met karren over zandwegen. Men deed er twee dagen 
over om van Herentals naar Antwerpen te gaan. 

(2) Auguste Donat de Hemptinne werd geboren te Jauche 
(Waals Brabant) op 18 augustus 1781, studeerde te Brussel en 
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Parijs en werd op 23 juli 1806 na het verschijnen voor een 
examenjury, opgenomen als apotheker te Brussel. Hij vestigde zich 
te Brussel in de Kleerkopersstraat (rue des Fripiers), waar hij zowel 
wetenschappers als kunstenaars ontving. Hij werd lid en later 
"président" van de Académie Royale des Sciences, des Lettres et 
des Beaux-Arts, lid van de Académie de Médecine, voorzitter van de 
Société de Pharmacie de Bruxelles, medestichter van de Vrije 
Universiteit Brussel, waar hij de eerste directeur werd van de eraan 
verbonden School voor Farmacie. 

(3) Willem (Guillaume) Geefs (Borgerhout 1805 Schaarbeek 
1883) neoclassicistisch beeldhouwer die evolueerde naar een 
romantische stijl. Oudste van een beeldhouwersfamilie. Het 
standbeeld van Generaal Graaf Augustin-Daniel Belliard werd 
afgewerkt in 1836 en onthuld in 1838 te Brussel, Bibliotheekstraat, 
thans Baron Hortastraat. Het werd uitgevoerd als uitvloeisel van de 
internationale wedstrijd die uitgeschreven werd in 1832 en 
gewonnen door Guillaume Geefs (Antwerpen 1805-Schaarbeek-
Brussel1883). 

(4) Pieter of Pierre Puyenbroeck (Leuven 1804 Schaarbeek-
Brussel 1884), leerling van Gilles Godecharle (Brussel 1750 Brussel 
1835) aan de Brusselse Academie. 

(5) Venus met de duif. Dit 31 cm groot beeldje is het tweede 
proefstuk van de beeldhouwer. Het werd verspreid door de uitgever 
Daems die er een groot aantal van verkocht. Het eerste exemplaar 
werd aangekocht door de heer De Keyser, directeur van de 
Academie van Antwerpen. Korte tijd nadien was het in alle landen te 
vinden. Het beeldje werd o.a. door Italiaanse boetseerders 
nagemaakt, die het in grote aantallen op de markt brachten. Het 
origineel werd ontvreemd en is later in brons nagemaakt. 

(6) Dit werk werd tentoongesteld in 1845 en bezorgde Fraikin de 
gouden medaille. Het werd in marmer uitgevoerd voor het Koninklijk 
Staatsmuseum. Een tweede marmeren exemplaar met lichte variant 
bevindt zich in het Hermitage. Alle andere marmeren exemplaren 
van dezelfde grootte, die in Europa of elders te vinden zijn, zouden 
slechts oude namaak zijn. In Italië werden er een groot aantal 
gemaakt die hoofdzakelijk dienden voor de uitvoer, vooral naar 
Amerika. Tussen de vervalsers werden verschillende processen 
gevoerd omdat zij allen beweerden dat zij en niemand anders de 
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reproductierechten hadden opgekocht. 

(7) Pietro Terenani (Torano 1789 Rome 1869) is een Italiaans 
beeldhouwer van een aantal klassiek-romantische en godsdienstige 
onderwerpen. Ontwierp o.a. de graftombe van Paus Pius VIM in St-
PietersteRome. 

(8) De gietijzeren fontein ter ere van Nicolas-Jean Rouppe 
(1769-1838), eerste burgemeester van Brussel na de Belgische 
onafhankelijkheid, geplaatst op het plein dat zijn naam draagt, werd 
ontworpen door Joseph Poelaert, die het volledige onderstel 
tekende. De fontein heeft een dubbele sierschaal, de bovenste in 
brons en de onderste in steen waarin het water van het ene bekken in 
het andere liep via twaalf leeuwenkoppen. Het monument werd 
ingehuldigd in mei 1850 en stelt de gekroonde allegorie van de stad 
Brussel voor, een witmarmeren beeld van een jonge vrouw die op 
haar hoofd de maquette draagt van de Brusselse St-
Goedelekathedraal met in haar rechterhand een lauwerkrans. 

(9) Dit werk werd gemaakt in opdracht van de stedelijke overheid, 
in overleg met het stadsbestuur. Het bovenste gedeelte stelt de vijf 
beschermheiligen van de hoofdstad voor: St-Sebastiaan, St-
Christoffel, St- Michiel, St-Joris en St-Gorik. In de portaalboog 
stellen jonge vrouwen 5 hoofddeugden voor: Matigheid( 
Temperantia), Kracht (Fortuna), Voorzichtigheid (Prudentia), 
Rechtvaardigheid (Justitia) en de Vrede (Pax). Een zesde beeld (de 
Wet) ontbreekt in de linkerboog. 

(10) Psyche valt in onmacht en roept Amor ter hulp als ze de doos 
van Pandora opent. 
"Soms mijmert ze en lijkt ze onbereikbaar. Soms ontkleedt ze zich en 
daagt ze uit. Ze prikkelt altijd maar nooit vat je haar". 
Omwille van dit werk dat in plaaster tentoongesteld werd op de 
Driejaarlijkse tentoonstelling van Brussel in 1848, werd de 
beeldhouwer tot ridder in de Leopoldsorde benoemd. Het beeld werd 
in marmer besteld door de heer Josse Allard, directeur van de Munt, 
voor zijn kasteel te Ukkel. 

(11) Koningin Louisa-Maria Van Orléans (1836-1853), eerste 
Belgische vorstin en echtgenote van Leopold I, verbleef om 
gezondheidsredenen regelmatig aan de Belgische kust, meer 
bepaald in het vroegere koninklijk paleis in de Langestraat 69 te 
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Oostende, waar ze ook overleed in 1850. Na haar overlijden kwam er 
spontaan een inzamelactie tot stand voor de oprichting van een 
praalgraf in de St-Pieter-en Pauluskerk, hoewel de koningin 
begraven ligt in de kerk van Laken. 

(12) Aanvankelijk was dit monument verborgen in de crypte van de 
oude kerk. Haar zoon Leopold II zorgde ervoor dat het praalgraf werd 
geplaatst in een kapel achter de nieuwe kerk, die in neogotische stijl 
werd opgetrokken. In zijn ijver om Oostende uit te bouwen tot een 
mondaine badstad, liet Leopold II bij de heropbouw de Petrus-en 
Paulskerk over 180 graden draaien, zodat men vanaf het station een 
imposante aanblik heeft op het portaal en zijn twee torenspitsen. Het 
altaar is daarom westwaarts gericht waar dit normaal oostwaarts is. 

(13) Oorspronkelijk stond dit bronzen monument op de Grote 
Markt van Brussel voor het Broodhuis. De twee staatsmartelaren, ter 
dood veroordeeld door de rechtbank die was voorgezeten door de 
hertog van Alva, stappen van het Broodhuis, waar men hen 
gevangen hield, naar het schavot. De graaf van Egmond, waardig, 
met de hoed op het hoofd en een zakdoek in de hand, groet in het 
voorbijgaan zijn vrienden die hij onderweg ontmoet. De graaf van 
Hoorne heeft een heel ander uiterlijk: woedend knijpt hij met zijn 
linkerhand zijn muts bijeen, zijn rechterhand rust op de schouder van 
zijn vriend. Het voetstuk is versierd met de wapenschilden van de 
twee edellieden. De twee figuren die opzij staan, stellen een soldaat 
van de zware en een van de lichte ruiterij van de zestiende eeuw 
voor. De graaf van Egmond voerde namelijk het bevel over de lichte 
ruiterij in de slag bij Grevelingen; de graaf van Hoorne voerde de 
zware ruiterij aan in de veldslag te St-Quentin. 
De square van de Kleine Zavel ook Egmontplantsoen genoemd, 
halfweg tussen het Justitiepaleis en het Koningsplein, werd 
ontworpen door Hendrik Beyaert in opdracht van burgemeester 
Karel Buis en kwam tot stand in 1879-1880. Onder de vorm van een 
speelse renaissancetuin verbeeldt het geheel een nationaal 
pantheon van de roemruchte 16de eeuw. Het standbeeld van de 
graven van Egmond en van Hoorne vormt het middelpunt. Het wordt 
omringd door een erehaag van illustere tijdgenoten: Willem van 
Oranje, Hendrik van Brederode en Filips van Mamix heer van Sint-
Aldegonde, de bouwmeesters Lodewijk van Bodeghem en Cornelis 
Floris de Vriendt, de schilder Barend van Orley, de botanicus 
Rembert Dodoens en de cartografen Gérard Mercator en Abraham 
Ortelius. Een reeks van 48 beeldjes die de Brusselse ambachten 
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voorstellen bekroont de omheining, samengesteld uit verschillend 
bewerkte kolommen en smeedijzeren hekken. 

(14) Het Noordstation te Brussel werd gebouwd tussen 1841 en 
1863 o.l.v. architect François Coppens in eclectische stijl. Het werd 
afgebroken samen met de ganse stationsbuurt in 1956. Van de 
beelden van Fraikin is niets bewaard gebleven. 

(15) Dit drie meter groot beeld van de Vrede, verpersoonlijkt door 
de godin Minerva, wordt in 1877 bovenaan de grote eretrap van het 
Koninklijk Paleis van Brussel geplaatst. 

(16) Het beeld, dat zich in de middelste nis achter de 
voorzitterszetel van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bevindt, 
is een marmeren replica van het beeld van Leopold I van de hand van 
Guillaume Geefs. Bij de brand in het Paleis der Natiën in 1833 werd 
dit standbeeld beschadigd en vervangen door een replica van 
Fraikin, aangezien Guillaume Geefs op dat ogenblik overleden was. 
Charles Geefs (Antwerpen 1829 Schaarbeek 1911) restaureerde 
het beschadigde beeld dat in het museum werd opgenomen. 

(17) Een groep van vijf figuren en een geit, in marmer uitgevoerd 
voor het museum van Brussel. 

(18) Oorspronkelijk beeld dat nooit werd nagemaakt of 
tentoongesteld. De godin staat op een dolfijn en strooit bij haar 
doortocht de rijkdommen van de zee uit. Door haar doorweekt 
gewaad tekenen zich duidelijk de vormen van haar naakte lichaam 
af. 

(19) Van dit beeld heeft Fraikin verschillende kopieën gemaakt in 
marmer die te vinden zijn in de musea van Boston, St-Petersburg, 
Koningsberg en Brussel. Het geween van het kind heeft de moeder 
wakker gemaakt, die haastig is opgestaan om het de borst te geven. 
Ze heeft zelf niet te tijd gehad om iets aan te trekken. Slechts één van 
haar muilen heeft ze aangedaan, de andere ligt onder de stoel. 
Fraikin heeft het ogenblik uitgebeeld waarop het gesuste kind zijn 
moeder toelacht. 

(20) Het meisje dat probeert haar hond een bril op te zetten, is het 
portret van een van de kinderen van de beeldhouwer. Er werden 
verschillende marmeren reproducties van gemaakt voor Londen, 
Parijs en Brussel. 
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(21) Dit beeld werd aangekocht voor de grote loterij in 1850 en 
werd gewonnen door dokter Lombard van Luik. Het werd 
verschillende malen opnieuw gemaakt in allerlei materiaal, 
waaronder een voor baron de Rotschild te Parijs. Het was ook te 
bezichtigen op de Algemene Tentoonstelling van Parijs in 1855, waar 
het werd aangekocht door keizerin Eugénie die toen zelf een kind 
verwachtte en het beeld op haar slaapkamer liet plaatsen. Dit 
meesterstuk is in de brand van deTuilleries gebleven 

(22) Borstbeeld van Leopold I uit 1866, dat zich in de Empirezaal 
van het Koninklijk Paleis van Brussel bevindt. 

(23) Pater Pieter Jan De Smet werd geboren op 30 januari 1801 als 
zoon van de scheepshandelaar Judocus De Smet en van Maria 
Joanna Buydens. Op twintigjarige leeftijd kwam hij in contact met 
Charles Nerinckx, die zendelingen kwam ronselen voor de 
Amerikaanse missies. Samen met vijf medestudenten scheepte hij in 
1821 in te Texel. Hij trad als novice in bij de Jezuiten en werd later 
benoemd tot econoom van het St-Louiscollege. In 1837 begon hij te 
Missouri zijn missiewerk bij de Indianen en stichtte hij verschillende 
missies, waarbij hij het vertrouwen won van de Indianen. Hij maakte 
ook vele overtochten naar Europa, waar hij geld en goederen 
verzamelde voor zijn pionierswerk bij de roodhuiden. Pater De Smet 
overleed te St-Louis op 23 mei 1873. 
Het monumentale bronzen standbeeld van drie meter hoog werd 
opgericht in 1878 op het O-L-Vrouwkerkplein van Dendermonde. 
Het beeld stelt de missionaris voor in een lange zwarte soutane en 
schoudermantel, met in de hoog opgeheven rechterhand het kruis 
als teken van zijn taak als prediker van het H. Evangelie en in de 
opgeheven linkerhand een olijftak als teken van zijn rol als 
vredestichter. 
Op 9 juni 1982 viel het beeld door corrosie aangetast plots van zijn 
sokkel en bleek de schade onherstelbaar. Michel Peleman 
realiseerde een getrouwe kopie van het oorspronkelijk beeld in 
polyester. Op donderdag 30 augustus 1984 werd het nieuwe 
monument plechtig onthuld door minister Jan Lenssens. 

(24) Adolphe Quetelet (1796-1874), sterrenkundige, promoveerde 
in 1819 aan de pas opgerichte Universiteit van Gent als eerste doctor 
in de wetenschappen. In 1834 werd hij vaste secretaris van de 
Académie des Sciences, betrekking die hij tot aan zijn dood 
bekleedde. Het monument in wit marmer werd in 1880 geplaatst op 
het terras van het Paleis der Academiën te Brussel. 
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(25) Barthélémy Dumortier werd geboren te Doornik in 1797 en 
overleed op 9 juli 1878. Hij stichtte het Musée d'Histoire Naturelle, de 
Jardin botanique en de Société d'Horticulture. Het beeld bevindt zich 
op de hoek van de Pont de Fer en de Quai des Salines. Dumortier 
spreekt hier gloedvol over de 24 artikels in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Het voetstuk is versierd met emblemen 
die de verschillende boeken voorstellen die de graaf schreef over 
plantkunde. 

(26) Louis Gallait (1810-1887), schilder. Het beeld werd besteld 
door het museum in 1887 na het overlijden van L. Gallait. Bekende 
werken zijn o.a. Laatste eerbetoon aan de graven van Egmond en 
van Hoorne (Mus. Schone Kunsten Doornik) en Troonafstand van 
Keizer Karel(KMSKB). 

(27) Louis Robbe (1806-1887), advocaat en dierenschilder. 
Bronzen buste in 1889 geplaatst op het Robbeplein te Kortrijk in 
opdracht van de stad Kortrijk waar Robbe geboren werd. 

(28) Justa de Potter, dochter van de beroemde De Potter, lid van 
het Voorlopig Bewind van 1830 en toekomstige echtgenote van 
generaal Brialmont. 

(29) Eugène Verbroeckhoven(1799-1881), dierenschilder. Na 
diens overlijden besteld door de regering voor het museum van 
Brussel. 

(30) Viktoria, koningin van Engeland(1819-1901) 

(31) Ferdinand Nicolay, filantroop en weldoener werd geboren te 
Stavelot op 30.4.1772 en overleed te Brussel op 15.10.1854. 
Verscheidene instellingen zijn in Stavelot naar hem genoemd. Hij is 
op zijn grafmonument gezeten als een Romeinse keizer.De figuur 
lijkt geïnspireerd op het beeld van paus Julius II, dat Michelangelo 
realiseerde voor zijn mausoleum. (Kerkhof van Laken perk 8) 

(32) Wit marmeren gedenkteken voor Hortense Devis (1813-
1869) en haar echtgenoot Joseph Ghislain Cloquet (1810-1871). 
Heraldische leeuwen dragen een sarcofaag die op een granieten 
sokkel is geplaatst. Bovenop staat een kruis waarrond twee 
doodskronen hangen. (Kerkhof van Laken (perk 26) Eenzelfde 
monument werd gemaakt voor het echtpaar Charlotte Maurice 
gestorven in 1884 en Victor Joseph Gillion gestorven in 1914. 
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(33) André Van Hasselt (1806-1874), dichter, historicus en criticus. 
Afkomstig uit Maastricht, werd hij benoemd tot "Inspecteur Spécial 
des Ecoles normales et des Ecoles primaires supérieures". Hij werd 
hoofdredacteur van het tijdschrift "Renaissance". Het monument 
werd opgericht door zijn weduwe Mevrouw Joséphine Heris (1814-
1893). Op een dubbele sokkel staat een zuil met daarbovenop het 
instrument van de dichter, de lier met doodskroon en een gulden ster. 
Deze wordt geschraagd door vier uilen met daartussen vier toortsen, 
symbool voor de vrijzinnigheid. (Kerkhof van Laken perk 30C boven 
de grafgalerijen) 

(34) Pater Passerat, vicarisgeneraal van de Orde der 
Redemptoristen. Het werk werd uitgevoerd in steen van Caen en stelt 
de Heilige Maagd voor gezeten aan de voet van het kruis. Het werd 
besteld door gravin Mathilde de Robiano voor het kerkhof van 
Rumillies (Doornik) 

(35) Kardinaal Victor Deschamps, aartsbisschop van Mechelen. 
Het Kruisbeeld in Savonnièresteen werd besteld door gravin 
Mathilde de Robiano voor het kerkhof van Rumillies (Doornik). 

(36) Het gedenkteken is uitgevoerd in wit marmer. De graaf is 
knielend voorgesteld, gekleed met de mantel van de Christusorde 
waarvan hij commandeur was. Een leeuw die België symboliseert, 
rust met zijn voorste poten op graanhalmen ert lauwertakken, om er 
ons aan te herinneren dat de overledene veel heeft bijgedragen tot 
de welvaart en de roem van zijn land. (Zijkapel van kathedraal St-
Goedele te Brussel) 

(37) Monseigneur Deheselle, bisschop van Namen. 

(38) Mijnheer Névraumont, stichter van de St-Jan en St-
Niklaaskerk, Brabantstraat 73-75 te Schaarbeek, en van een 
oudemannenhuis te Brussel. Het beeldt de weldaden uit: een oude 
hongerige en bevende man betuigt zijn dankbaarheid aan de 
Liefdadigheid die de grijsaard met de mantel bedekt en allerlei 
spijzen bij zich heeft om zijn honger te stillen. 

(39) Juffrouw Maria-TheresiaVan Heteren, directrice van de Vrije 
Normaalschool van Herentals, met als opdracht "Uit dankbaarheid 
opgericht door haar leerlingen met toelaag van staat, provincie en 
gemeente MDCCCLXVIII" (1868). 
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(40) Eugène S imon is , bee ldhouwer ( L u i k 1 81 0 -
Koekelberg/Brussel 1882) maker van o.m. het standbeeld Godfried 
van Bouillon aan het Koningsplein. 

(41 ) Dit museum bevond zich tot 1959 in het vroegere paleis van 
Karel van Lotharingen aan het Museumplein, het vroegere "Oude 
Hof". Het beheer van de verzamelde kunstwerken werd 
toevertrouwd aan een "Beheerscommissie" waarvan de leden 
officieel de titel van "conservator" mochten voeren. Zij moesten 
instaan voor het opmaken van de inventaris en de catalogus en 
hadden het beheer over de lokalen en het personeel. De aankoop 
van nieuwe werken dienden ze voor te leggen aan de voogdijminister 
die besliste. Zo bevatte de verzameling midden de jaren 1840 144 
beeldhouwwerken en groeide langzaam aan tot 162 
beeldhouwwerken in1857 en vier jaar later tot 178. 

(42) Te Herentals is slechts één origineel werk van Fraikin 
aanwezig namelijk het grafmonument voor juffrouw Van Heteren in 
de hoofdkerk. De 94 beelden uit het museum zijn studiebeelden in 
plaaster en dikwijls op verkleind formaat 

(43) Acte de Donation au profit de la commune de Herenthals par 
Monsieur Charles Auguste Fraikin, statuaire, à Bruxelles Acte dd. 10 
avril 1890 met opgave van « tous les modèles de sculpture des 
oeuvres d'art du donateur et les objets en plâtre qui garnissent sa 
demeure actuelle, chaussée de Haecht 182 à Schaerbeeck « 

(44) Brief van Burgemeester J.J. Van Schoubroeck aan Fraikin 
waarin hij hem uitnodigt " op de plechtige inhuldiging van het 
Museum Fraikin alhier om 12 ure 's middags". 

(45) Zitting van de gemeenteraad van Herentals van 24 nov 1893 
f°1172°. 

(46) Op 10 mei 1893 vier dagen voor de plechtige inhuldiging van 
het museum- besliste de Herentalse gemeenteraad bij eenparigheid 
van stemmen "om de naam van den beroemden kunstenaar in zijn 
geboorteplaats te vereeuwigen, aan het gedeelte der Rechtestraat 
waar de Heer Fraikin werd geboren dezes naam te geven". 
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
De romantiek in België KMSKB Brussel(2005) 
Arto, Biografisch lexicon Plastische Kunst in België- De Gulden Roos 
Antwerpen-Meise (2000) 
Stadsarchief Herentals, met dank aan de heer Goris, 
stadsarchivaris. 

CATALOGUS VAN DE BEELDEN UIT HET MUSEUM FRAIKIN 
TE HERENTALS 

Beelden 
De Vrede, onder de gedaante van Minerva (Eretrap Kon. Paleis 
Brussel) cat 2 
Psyche roept Amor te hulp (KMSK Brussel) cat 4 
De zegepraal van Bacchus (KMSK Brussel) cat 5 
Slapende Amor (Melbourne-Australie en Archtiect Beyaert) cat 6 
De hond en de kikker(Galerij Dieleman) cat 7 
De Vruchtbaarheid (Koninklijke Familie) cat 9 
Amor in de wieg (Dr Lombard.Luik) cat 11 
De moeder van Mozes (KMSK, Antwerpen) cat 13 en 50 
De twee Amors (Kasteel Boitsfort) cat 14 
De komst uit het zeebad cat 16 
Venus met de duif (Academie van Antwerpen) cat 17 
Amphitritecat18 
Een moeder (St-Petersburg .Boston, Brussel,Koningsberg) cat 20 
De hommel of de onschuld (Philadelphia, Chicago, Londen) cat 21 
Kindergroep (Kasteel van Marlagne, Namen) cat 23 
H. Maagd (Salasarkerk, Brussel) cat 24 
De kunstenaar (Parijs) cat 25 
De slaap/Morfeus (Kasteel Marimont) cat 26 
De gevangen duif (HrWaller) cat 28 
Zoals grootvader (Londen, Parijs, Brussel) cat 30 
De bosfee cat 31 en de waterfee cat 33 (Prinsen van Condé.Nointel-
Frankrijk) 
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Het kind met de kroonkandelaar (Hotel Philippart) cat 32 
Cupido in de baren cat 34 
Slavenliefde-Amor gevangen (Hermitage.St-Petersburg) cat 35 
Verlichtingsmotief (Hotel de Hirsch, Brussel) cat 19 en 36 
Venus (Kon. Paleis Brussel) cat 37 
Bacchante cat 64 
Venuscat68 
Omsluierd hoofd (Mevr Mayer) cat 72 
H.Maagd cat 87 
Madonna cat 90 
Een slaaf cat 91 
Arm van Markiezin du Chasteler cat 93 
Fronton Ruiterijkazerne (Etterbeek, Brussel) cat 94 
Noordstation Brussel: 4 allegorieën (niet vermeld in catalogus) 

Standbeelden 
Gedenkteken van de graven van Egmond en van Hoorne (Kleine 
Zavel, Brussel) cat 42 
Soldaat van de lichte ruiterij, 16e eeuw (Kleine Zavel, Brussel) cat 1 
Soldaatvan de zware ruiterij, 16e eeuw (Kleine Zavel, Brussel) cat3 
Adolf Quetelet (Paleis der Academie, Buseel) cat 12 
Pater De Smet (Dendermonde) cat 15 
Portaal Stadhuis Brussel: 5 beschermheiligen en hoofddeugden cat 
27 
Graaf Barthélémy Dumortier (Doornik) cat 44 en 75 
Koning Leopold I (Kamer van Volksvertegenwoordigers) cat 46 
De stad Brussel (Fontein Rouppeplein) cat 92 

Borstbeelden 
Hendrik II, hertog van Brabant (St-Janshospitaal, Brussel) cat 39 
Louis Robbe (Kortrijk) cat 1 
Borstbeeld koninklijke prins (Kon. Familie) cat 41 
Koning Leopold l( Kon Paleis Brussel) cat 49 
Koningin Maria-Hendrika ( Kon Paleis Brussel) cat 51 
Liagre, oud-minister van oorlog (Kon Academie van België) cat 53 
Louis Gallait ( KMSK Brussel) cat 54 
Pieter Dedecker( Parlement) cat 55 
Juffrouw Justa De Potter (KMSK Brussel) cat 56 
Graaf van Aarschot cat 57 
Flora cat 58 
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Thonissen, oud-minister van Binnenlandse Zaken en Onderwijs cat 
59 
Apotheker De Hemptinne cat 60 
T'Kint de Roodenbeke cat 61 
Generaal Gratry cat 63 
Monseigneur Namèche (KUL Leuven) cat 65 
Prof Schwann cat 66 
Dr Lefèbvre (KUL Leuven) cat 67 
Simons (Gent) cat 69 
Walter, oud-inspecteurcat 70 
Gachard (Kon Academie van België en leeszaal Alg Rijksarchief) cat 
71 
Markies du Chasteler (Kasteel van Moulbaix) cat 73 
Juffrouw Plateau, violoncelliste cat 74 
De Casteau (Kasteel van Casteau) cat 76 
Prof Rutgeerts (KUL Leuven) cat 77 
Eugeen Verbroeckhoven (KMSK Brussel) cat 78 
Prof Hairion (KUL Leuven) cat 79 
Langrand du Monceau cat 81 
Prof Van Beneden (KUL Leuven) cat 82 
IrLeonSomzée, Volksvertegenwoordiger cat 83 
Dr Lombard (Kon Academie van België) cat 84 
Masul,oud-dir-gen spoorwegen cat 85 
Kannunnik Minne (St-Aloisiuscollege Brugge) cat 86 
Koningin Victoria van Engeland (KMSK Brussel) (niet vermeld in 
catalogus) 

Grafmonumenten 
Grafmonument voor de heer Nicolai (Kerkhof van Laken) cat 8 en 80 
Gedenteken voor Juffrouw Van Heteren (St-Waltrudiskerk 
Herentals)cat22 
Grafmonument voor Pater Passerat, de Heilige Maagd aan voet van 
het kruis gezeten (Kerkhof van Rumellies) cat 29 
Gedenkteken voor Monseigneur Dehesselle (St-Albanuskerk 
Namen) cat 38 
Monument ter nagedachtenis van de heer Névraumont, de 
Liefdadigheid (St-Jan en St-Niklaaskerk (Schaarbeek) cat 40 
Monument voor Maria-Louisa van Orléans (Petrus- en Pauluskerk, 
Oostende) cat 45 
Gedenkteken voor graaf de Merode (St-Michiel en St-Goedele, 
Brussel) cat 48 
G raf monument voor Juffrouw Spruyt (Kerkhof van Eisene) cat 62 
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Grafmonument van de heer en mevrouw Cloquet (Kerkhof van 
Laken) cat 88 
Grafmonument voor Kardinaal Deschamps, gekruisigde Christus 
(Kerkhof Rumellies)cat89 
Grafmonument voor André Van Hasselt (Kerkhof van Laken) ( niet 
vermeld in catalogus) 

Apr.G.DeMunck 
Residentie De Ijsfabriek 
Kronenburgstraat 27 bus 322 
2000 Antwerpen 

Figuren 

Fig. 1 : CA. Fraikin - portret 
Fig. 2: Fontein op Rouppeplein 
Fig. 3: Portaal Stadhuis van Brussel 
Fig. 4: Praalgraf Koningin Louise-Maria van Orléans te 

Oostende 
Fig. 5: Graven van Egmond en van Hoorne - Kleine Zavel, 

Brussel 
Fig. 6: Graaf Barthélémy Dumortier - Doornik 
Fig. 7: Grafmonument voor filantroop Nicolay - Kerkhof van 

Laken 
Fig. 8: Museum Fraikin in Lakenhal van Herentals 
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