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1 Voorstelling van het KIK 

1.1 Visie 

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), een Belgische wetenschappelijke pluridiscipliaire 
instelling, bestudeert, fotografeert, analyseert, conserveert en valoriseert de kunstwerken van het erfgoed van 
oudsher tot heden, in een breed perspectief van duurzame ontwikkeling. Als bevoorrechte plaats van 
ontmoeting tussen kunst en wetenschap, moet de instelling zicht verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden en 
zo uitgroeien tot een noodzakelijk referentiemodel door zich te plaatsen in de top tien van gelijkaardige 
nationale en internationale instellingen. Het geeft uitdrukking aan zijn visie door het 
 
 Handelen binnen het kader van een modern en efficiënt beheer, ten voordele van het behoud van het 
cultureel en artistiek erfgoed, meer bepaald door het opmaken van een fotografische inventaris, van een 
toestandbeschrijving, door het uitvoeren van expertises en van wetenschappelijke analyses en door het 
conserveren en restaureren, en dat alles in een breed perspectief van duurzame ontwikkeling. 
 Opwekken van interdisciplinair spitsonderzoek gericht op de Belgische kunst, het cultureel erfgoed 
van het land, de methodes van conservatie-restauratie, alsook op de gebruikte technieken en materialen. 
 Valoriseren en verspreiden in de kringen van politiek, wetenschap, cultuur, onderwijs en media van 
het geheel van wetenschappelijke, fotografische en technische documentatie en data, alsook van de 
uitzonderlijke knowhow. 
 

1.2 Opdrachten 

De opdrachten van het KIK werden bepaald bij de oprichting (Regentbesluit d.d. 24 juni 1948) en 
geactualiseerd door de Wetenschappelijke Raad in haar zitting d.d. 13 maart 1989. Ze werden goedgekeurd 
door de Interministeriële Commissie voor het Wetenschapsbeleid (7 september 1998). De bevoegdheden van 
het KIK werden bepaald door het KB van 17 november 1998. Deze bestaan uit de studie en de conservatie van 
het nationale kunstpatrimonium: 
 

1. door het opstellen van een fotografische inventaris van de kunstwerken 
2. door het beheer van de documentatie en de wetenschappelijke en technische gegevens betreffende het 

kunstpatrimonium 
3. door de valorisatie en de verspreiding van de wetenschappelijke gegevens op nationaal en 

internationaal vlak 
4.  door onderzoek naar Belgische kunstenaars, de gebruikte materialen en technieken in de kunst en de 

kunstambachten 
5.  door het controleren en ontwikkelen van methoden en materialen gebruikt voor de conservatie 
6.  door het behoud en de behandeling van het kunstpatrimonium en steun aan initiatieven in die zin 

genomen 
7.  door actieve deelname aan onderzoeksprojecten en nationale en internationale wetenschappelijke 

bijeenkomsten 
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1.3 Activiteiten 

Kunsthistorici, fotografen, scheikundigen, archeologen, ingenieurs en conservatoren-restaurateurs voeren 
interdisciplinair spitsonderzoek uit naar de materialen en technieken gebruikt in het erfgoed en naar de 
producten en methodes voor conservatie-restauratie. Ze wijden zich aan: 
 
 Studie: fundamenteel onderzoek in de kunstgeschiedenis, de exacte wetenschappen en de 
conservatie-restauratie. Opmaak en grondige beschrijving van de fotografische inventaris. Deelname aan 
nationale en internationale projecten die uitmonden in publicaties, tentoonstellingen, ontmoetingen. 
Voortdurende en vruchtbare samenwerking met belangrijke internationale organen voor de bescherming en 
het behoud van het cultureel erfgoed (ICCROM, ICOM-CC, IIC, RIHA…). 
 Advies aan onderzoekers, beheerders van openbare collecties (musea, organisatoren van 
tentoonstellingen, kerkfabrieken), van erfgoedadministraties en privéverzamelingen. Studie en opmaken van 
een staat van bewaring, in het KIK of in situ. 
 Voorstudie voor de conservatie-restauratie: historisch en iconografisch onderzoek, technische studies 
en wetenschappelijke analyses van de kunstwerken, behandelingsvoorstellen. ,  
 Conservatie- en restauratiebehandelingen, in het KIK of in situ: preventieve en curatieve conservatie. 
Restauratie van het werk met eerbied voor zijn oorspronkelijke toestand en historiek. Bij de keuze van de 
behandeling huldigt het KIK een filosofie van minimale tussenkomst en maximale omkeerbaarheid. 
 Activiteiten en verspreiding van werkinstrumenten voor specialisten en voor het grote publiek: 
uitgave van het Bulletin van het KIK, van monografieën, tentoonstellingscatalogi of colloquiumbundels (reeks 
Scientia Artis, reeksen Corpus, Repertorium en Bijdragen van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven), 
deelname aan het RIHA Journal, etc. Online ontsluiting van de foto-inventaris en van diverse databanken 
gekoppeld aan een gemeenschappelijke zoekmachine: BALaT (balat.kikirpa.be). Organisatie van cursussen, 
congressen en seminaries. 
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1.4 Algemene directie 

Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid 
Vergaderdata: 21/03, 16/05, 20/06, 19/09 
Onder het voorzitterschap van dhr. Philippe Mettens 
 
Beheercommissie 
Vergaderdata: 18/03/, 13/06, 08/10 en 17/12 
Door het K.B. d.d. 1 februari 2000 (B.S. d.d. 08/03.2000 blz. 6962-6972) dat de organieke regels van het 
financiële en materiële beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat vastlegt, instellingen die 
afhangen van de Minister die het Wetenschapsbeleid binnen zijn bevoegdheid heeft, als Staatsdienst met 
afzonderlijk beheer, en van het M.B. d.d. 16 februari 2000, maakt het KIK thans deel uit van de Pool Kunst, 
de samenstelling van onze Beheerscommissie is de volgende (vanaf 1

ste
 april 2013): 

 
Stemgerechtigd 
R. Van De Walle, Voorzitter, Adviseur-generaal BELSPO 
C. Ceulemans, Vice-voorzitter, Algemeen directeur a.i. 
M. Draguet, Vice-voorzitter, Algemeen directeur KMSKB, Algemeen directeur a.i. KMKG 
E. Gubel, Departementshoofd KMKG 
M. Beumier, Adviseur-generaal BELSPO, substituut 
R. Renier, Adviseur BELSPO 
J. Berghmans, Extern lid 
L. Van Steenbergen, Extern lid 
A. De Waele, Extern lid 
L. Dermine, Extern lid 
 
Raadgevend 
J. Lust, Secretaris, Attaché BELSPO 
K. Bartik, Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad 
E. Moeyaert, Inspecteur-generaal van Financiën  
I. Depoorter, Boekhouder KIK 
Y. Gobert, Raadgever BELSPO 
C. Janssen, Directeur ondersteunende diensten KMKG 
F. Leen, Departementshoofd KMSKB 
P.-Y. Kairis, KIK  
 
Anderen 
J. Schonk, Attaché KIK 
B. Vrancken, Gedetacheerd attaché KMSKB - BELSPO 
G. Auquier, Gedetacheerd adviseur KMKG – BELSPO 
 
Wetenschappelijke Raad 
Vergaderdata: 25/08 en 16/12. 
 
Voorzitter: Prof. K. Bartik (ULB) 
Vice-voorzitter: C. Ceulemans, Algemeen directeur a.i. 
Leden:  
Prof. P. Hoffsummer (ULg) 
Prof. Barbara Baert (KU Leuven) 
H. De Clercq, Departementshoofd Laboratoria 
P.-Y. Kairis, KIK 
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Jury voor werving en bevordering 
Vergaderdata: 10/03, 19/05, 07/07 en 09/12  
 
Voorzitter: M. Beumier, Adviseur-generaal 
Verslaggever: C. Ceulemans, Algemeen directeur a.i. 
Leden: 
Prof. P. Vandenabeele (UGent) 
Prof. D. Martens (ULB) 
H. De Clercq, Departementshoofd Laboratoria 
 
Directieraad 
Vergaderdata: 15/01, 03/03, 11/04, 05/05, 02/06, 04/08, 01/09, 06/10, 12/11 (voor het personeel), 08/12. 
Overeenkomstig het K.B. d.d. 26 mei 1999 (B.S. d.d. 25/06/1999, blz. 23918-23920), wordt de Directieraad 
samengesteld uit de directeur en de departementshoofden. Het binnenhuisreglement van de Directieraad van 
het KIK is verschenen in het Belgisch Staatsblad d.d. 10 maart 2000, blz. 7264-66. 
 
Voorzitter: C. Ceulemans, Algemeen directeur a.i. 
Secretaris: P.-Y. Kairis, KIK 
Leden: 
H. De Clercq, Departementshoofd Laboratoria 
C. Stroo, Hoofd Conservatie-Restauratie  
Gasten: 
J. Ankaye, Veiligheids- en infrastructuurmanager 
J. Schonk, Attaché Human Resources 
H. Opstaele, Attaché ICT 
C. Bourguignon, Attaché Valorisatie-Communicatie 

Comité voor preventie en veiligheid 

Vergaderdata: 04/03, 17/06, 21/10 
 
Voorzitter: C. Ceulemans, Algemeen directeur a.i. 
Secretaris: N. Irkhine, Administratieve assistent 
Leden:  
H. De Clercq, Departementshoofd Laboratoria 
P.-Y. Kairis, KIK 
C. Stroo, Hoofd Conservatie-Restauratie 
J. Ankaye, Veiligheids- en infrastructuurmanager  
J. Schonk, Attaché - Human Resources 
Vertrouwenspersonen: 
M. Van Bos, Werkleider 
C. Fontaine-Hodiamont, Eerstaanwezend werkleider 
Preventieadviseur: R.-A. Rago 
Syndicale afgevaardigden: X. Monfort (CGSP-ACOD), E. Warner (CSC-ACV), J.-P. Van Autreve (CGSP-ACOD)  
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1.5 Organigram 
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2 Jaaroverzicht 

 
Voor het KIK werd het jaar 2014 eerst en vooral gemarkeerd door de grote koerswijziging in de politiek van ons 
land. Die heeft immers een rechtstreekse invloed gehad op de toekomst van de federale wetenschappelijke 
instellingen. Het grootse plan om de FWI’s te hergroeperen in zogenaamde polen werd daardoor volledig 
omgebogen in de richting van een grotere autonomie voor elke instelling. Vele van onze medewerkers hebben 
zich het voorbije jaar geëngageerd in de werkgroepen van de Task Force die was opgezet binnen de vorige 
bestuursovereenkomst. We hebben echter moeten vaststellen dat er in de context geen verdere opvolging aan 
wordt gegeven. Ondertussen bevindt het KIK zich nu al bijna vier jaar in een onstabiele situatie waarvoor 
dringend een oplossing moet worden gevonden. Dankzij de permanente inzet van het schaarse statutaire 
personeel, dat vaak verplicht is om tijd te investeren in de zoektocht naar financiële middelen en projecten – 
en dit ten koste van hun eigen wetenschappelijk onderzoek – is het KIK erin geslaagd om talrijke projecten aan 
te vatten of voort te zetten. Daarom vraagt het KIK een grotere ondersteuning voor een actievere opvolging 
van onderzoeksoproepen en participatie aan internationale initiatieven.   

Ondanks deze onzekerheden heeft de tevredenheidsenquête die BELSPO dit jaar lanceerde – en waaraan 
61 procent van onze personeelsleden hebben deelgenomen – aangetoond dat het KIK zich onderscheidt van 
de andere FWI’s door de grote tevredenheid van het personeel over de werkomstandigheden. Toch blijkt uit 
de resultaten dat er op enkele vlakken bijkomende inspanningen nodig zijn, meer bepaald in de interne 
communicatie tussen de verschillende departementen en diensten. Daarom richtte de cel Valorisatie-
Communicatie de Middagen van het KIK in, lezingen van het KIK voor het KIK die in de loop van het jaar steeds 
meer succes hebben gekend en verdere kansen tot dialoog tussen de departementen hebben geschept. Er 
werden ook al twee vergaderingen met de wetenschappers gehouden om gemeenschappelijke problemen te 
bespreken.  

In 2014 werd ook vormgegeven aan onze nieuwe huisstijl en werden de administratieve procedures rond 
de interne en externe werking geactualiseerd en helder gecommuniceerd via het intranet. Daarmee beschikt 
het KIK over een handig instrument voor de huidige en toekomstige werknemers. Er werd ook een beheers- en 
archiveringssysteem voor de lopende dossiers op punt gesteld dat op elk ogenblik een gedetailleerd overzicht 
geeft van onze activiteiten.  

Het voorbije jaar vormde ook de aanloop tot een bewuste milieupolitiek waarbij het KIK het EMAS-label 
voor een zorgzaam milieubeheer wil bekomen. Daartoe werd onder meer een Green Team in het leven 
geroepen, samengesteld uit een tiental vrijwilligers van het personeel die sensibiliseringsacties op het getouw 
zullen zetten voor hun collega’s.  

In 2014 werden meerdere wetenschappelijke publicaties uitgegeven: een Scientia Artis gewijd aan de 
barokke retabels (aangevuld met een online inventaris op BALaT, de databank van het KIK) en het Corpus Los 
Angeles in de reeks Corpus van de Vlaamse Primitieven. In de zomer verschenen ook twee digitale uitgaves: de 
inventaris van De glasschilderkunst in België in de 19de en 20ste eeuw en een website met een databank van 
behangpapieren die werd uitgevoerd in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien 
werden de akten van twee internationale colloquia gepubliceerd door respectievelijk het labo voor 
monumenten en monumentale decoratie en de cel preventieve conservatie.      

De ontwikkeling van BALaT, de databank met foto’s en informatie over het cultureel erfgoed van ons land 
werd verder ontwikkeld: er werden 12 841 nieuwe foto’s online geplaatst, wat betekent dat er aan het einde 
van 2014 maar liefst 710 752 foto’s beschikbaar waren op onze website. Tegelijk werd de gebruikersinterface 
verder verfijnd.  

In de cel wetenschappelijke beeldvorming werd dit jaar een volledig nieuw eenheid uitgebouwd voor de 
scanning van de negatieven uit onze collecties. Met dit digitaliseringsprogramma willen we deze foto’s en onze 
archieven de volgende jaren immers op kwaliteitsvolle wijze bewaren en ontsluiten voor het publiek.   

De kunsthistorici en fotografen van het Instituut hebben hun werk van inventarisatie van het erfgoed 
verdergezet. Er werden zendingen gewijd aan onder meer de glasramen in relatie tot de twee wereldoorlogen, 
de barokke retabels, een tentoonstelling over Leuvens zilverwerk en het project van de topstukken in textiel 
voor de Vlaamse Gemeenschap dat samen met het atelier textiel werd uitgevoerd.   

De vele nationale en internationale evenementen die we al dan niet samen met partners organiseerden, 
hebben het KIK geprofileerd als een echt ontmoetingsplatform. We denken onder meer aan het 15de 
Kunsthistorisch seminarie, dit keer over de art nouveau in het kader van het Europese project Partage Plus, de 
workshop Cremonesi georganiseerd door het atelier steensculptuur, het grote colloquium Salt Weathering of 
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Buildings and Stone Sculpture georganiseerd door het labo voor monumenten en monumentale decoratie en 
de studiedag Inside Illuminations in samenwerking met de KU Leuven.    

Omwille van zijn grote expertise werd de medewerking van het KIK verzocht in het kader van een 
leerstoel voor Advanced Imaging Technology for the Arts die door de Universiteit Antwerpen werd opgericht 
dankzij de steun van het Fonds InBev-Baillet Latour. Dit is nog een bewijs van het engagement van onze 
wetenschappers in het hoger onderwijs.  

De regelmaat waarmee de eigenaars van topstukken van ons erfgoed in 2014 een beroep hebben gedaan 
op het KIK toont eens te meer dat het Instituut wordt erkend in zijn rol als nationaal platform van 
multidisciplinaire onderzoekinfrastructuren ten behoeve van het Belgische cultureel erfgoed.   

Zo hebben de conservatoren-restaurateurs van het atelier schilderkunst de behandeling van het Lam 
Gods voortgezet: het advies van de internationale expertencommissie werd opgevolgd en de restaurateurs 
hebben de goedkeuring gekregen om de overschilderingen op de buitenpanelen verder te verwijderen. Ze 
hebben ook gewerkt aan de zeventien schilderijen van de reeks van Het leven van Sint-Martinus en De Passie 
van Christus van Pourbus, aan het dossier van de topstukken van Rubens in de Kathedraal van Antwerpen, aan 
het Laatste Avondmaal in Tongerlo en aan het Sint-Odiliaschrijn van Kolen.  

Het atelier houtsculptuur beëindigde de restauratie van het prachtige Retabel van Saint-Denis met een 
feestelijke inhuldiging te Luik op 24 mei. De restauratie van de barokke retabels van Aarschot is ook bijna 
voltooid: het resultaat is indrukwekkend!  

De cel preventieve conservatie heeft, samen met de cel beeldvorming, bijgedragen aan de studie van de 
Besloten hofjes van Mechelen, een project geleid door de KU Leuven. Voorts wordt met de NMBS ook 
verdergewerkt aan de conservatie van historische rijtuigen. Ten slotte heeft de cel talrijke belangrijke 
tentoonstellingen begeleid, onder meer in het kader van Mons 2015.  

Het atelier textiel heeft zich onder meer ingezet voor de conservatie van wandtapijten uit de Brugse Sint-
Salvatorskathedraal, uit Doornik en uit de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. 

De cel decoratie van monumenten heeft onder meer een groep studenten van La Cambre begeleid bij de 
inventarisatie en de preventieve conservatie van het behangpapier dat in het KIK wordt bewaard. Aan het 
einde van 2014 kreeg deze cel ook de uitgebreide voorstudie van het Maison Hap in Etterbeek toegewezen. 

Het atelier steensculptuur heeft de belangrijke behandelingen van de Maagd van het torenportaal van de 
Sint-Martinusbasiliek te Halle afgerond. Die van de mausolea van Boussu wordt nog verdergezet. Andere 
markante opdrachten waren de studie van de Calvarie van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen en die van het 
paviljoen met De menselijke driften in het Jubelpark.   

Het atelier muurschilderkunst en het atelier steensculptuur hebben samen de voorstudie van de O.L.V.-
ter-Zavelkerk voltooid. Het atelier muurschilderkunst heeft ook een andere belangrijke voorstudie uitgevoerd: 
die van de muurschilderingen van Fléron.  

Ten slotte heeft het atelier glas voornamelijk aan het archeologische en historische glas van het Musée 
du Verre in Charleroi gewerkt en aan stukken opgegraven door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Het KIK heeft ook de samenwerkingsverbanden met de andere Federale Wetenschappelijke Instellingen 
verder geoptimaliseerd en uitgebreid, wat onder meer leidde tot de toetreding van onze dateringslabo’s tot de 
excellentiepool ArcheoScience waar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen de 
voortrekker van is. We hebben er ook naar gestreefd om ons zo goed mogelijk te integreren in internationale 
organisaties, programma’s en projecten (ICCROM, ICCOM CC, ICOMOS, RIHA, JPI CH, Iperion, Dariah, 
YOCOCU…). 

Het voorbije jaar  heeft echter ook tot de volgende vaststelling geleid: ons gebouw is dringend aan 
renovatie toe. Dit is in het belang van het personeel, maar vooral van de kunstwerken die ons worden 
toevertrouwd en van het machinepark en de data die we beheren. Verschillende personeelsleden hebben de 
belangrijke oefening gemaakt om de noden in het kader van onze werking te definiëren, zodat de Regie der 
Gebouwen zijn studie kan aanvatten.    

 
 
 
Christina Ceulemans 
Algemeen directeur a.i. 
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3 Acties 

3.1 Overzicht 

Aan eenzelfde advies-, studie- of behandelingsdossier wordt vaak door meerdere departementen een bijdrage 
geleverd. De interventies werden opgedeeld volgens het type van object, onderzoek of behandeling. Ze 
werden chronologisch geklasseerd volgens de datum van aanvraag.  

We herinneren eraan dat het KIK niet het initiatief neemt voor de interventies: de Gewesten zijn 
verantwoordelijk voor de onroerende goederen en de Gemeenschappen voor de roerende goederen.  

In 2014 werden 378 nieuwe dossiers geopend (330 in 2013). Daarbij komen nog de 392 dossiers die eerder 
werden geopend en in 2014 nog doorlopen. Vanaf 2002 evolueerde dit aantal als volgt: 

 

 

De verdeling van de aanvragen van 2003 tot 2014 was als volgt (in %): 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gewesten 

Vlaanderen 28 36 25,16 29,28 36,81 29,46 46,91 50,47 42,82 34,53 39,10 35,18 

Wallonië 24 30 34,22 32,32 22,76 24,65 19,51 12,56 12,65 21,00 16,36 17,20 

Brussel 17 20 32,45 30,66 23,72 34,84 26,91 23,70 26,77 29,83 24,54 33,33 

Buitenland 31 14 8,17 7,74 16,71 11,05 6,67 13,27 17,76 14,64 20,00 14,29 

Soort instelling 

Kerken en religieuze 

instellingen 
24 30,77 28,26 29 21,79 16,43 27,65 36,26 11,92 12,15 15,15 10,83 

Musea 32 27,98 26,05 21 31,48 28,61 24,44 23,93 16,06 14,64 15,45 17,72 

Privésector 

Privécollecties 20 15,03 10,38 17,40 22,28 34,56 23,22 20,85 28,95 25,97 36,67 35,72 

Kastelen 2 8,04 1,10 3,04 1,45 1,13 0,74 0,24 0,48 1,93 1,82 0,26 

Openbare diensten 

Gemeenten, 

provincies en OCMW’s 
7 5,94 2,65 1,66 2,42 3,40 5,19 3,08 2,19 5,25 6,36 6,09 
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Gewesten 3 1,40 6,40 5,53 6,54 5,67 4,94 2,13 4,38 9,94 8,18 7,41 

Gemeenschappen - 0,35 - - - 0,57 0,74 0,24 9,00 10,77 2,43 0,26 

Ministeries, 

Koninklijke paleizen, 

Wetenschappelijke 

instellingen, 

Ambassades, EC 

9 4,90 19,65 19,61 10,41 5,95 10,86 10,19 21,41 15,19 10,30 18,28 

Universiteiten 3 4,54 5,07 1,38 3,15 2,55 2,22 2,84 5,35 3,87 3,64 2,91 

Koning 

Boudewijnstichting, 

InBev-Baillet Latour 

- - - - 0,48 1,13 - - - 0,29 - 0,52 

Archeologische 

kringen 
- 1,05 0,44 1,38 - - - 0,24 0,24 - - - 
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3.2 Wetenschappelijke onderzoeksprojecten 

 

Financiering Startdatum Einddatum Programma Project Verantwoordelijke Budget

BELSPO 01/01/2010 30/06/2014 Actie 1 Moderne en hedendaagse kunst in het laboratorium: 

analytische studie van 20e eeuwse verf

Saverwyns S. 243.000,00 €

BELSPO 01/01/2012 31/12/2016 Actie 1 Het Lam Gods in het laboratorium 60 jaar na Paul Coremans. 

De bijdrage van nieuwe analytische technieken

Sanyova J. 217.000,00 €

BELSPO  en 

KIK

1/10/2013 24/06/2014 Actie 2 Datering en oorsprongsbepaling van leder, zijde en wol via de 

radiokoolstodatering en de stabiele isotopenverhouding van 

aminozuren (doctorat)

Van Strydonck M. 159.600,00 €

BELSPO  en 

KIK 

1/02/2014 31/01/2015 Bijkomende 

onderzoekers
Onderzoek naar het gedrag en de veroudering van producten 

gebruikt voor de conservatie-restauratie van objecten in 

gepolychromeerd hout in het KIK

Mercier E.                 

Sanyova J.

BELSPO 1/02/2014 31/01/2015 Bijkomde 

onderzoekers
Paul Coremans: a Belgian "Monument Man" of International 

Stature and his Worldwide Impact on the Preservation of 

Cultural Hertage

Vanwijnsberghe D.   

Claes M.-C.

BELSPO 1/07/2012 30/06/2014 AGORA Multita (thesaurus-terminologie) Buelinckx E.         90.250,00 €

BELSPO 01/09/2012 28/02/2014 AGORA AGORA3D Buelinckx E.         11.200,00 €

BELSPO 1/04/2012 31/12/2016 S2-ART Long-term role and fate of metal-sulphides in painted works 

of art

Sanyova J. 281.760,00 €

BELSPO 01/01/2014 31/12/2017 DI/00/03 Digitalisering van de collecties Buelinckx E. 100.000,00 €

BELSPO 1/12/2013 28/02/2018 BRAIN GEPATAR (Geotechnical and Patrimonial Archives Toolbox for 

Architectural conservation in Belgium)

De Clercq H. 151.650,00 €

BELSPO 01/02/2014 31/01/2015 BRAIN GuilleMets (Disentangling the Masters of Guillebert de Mets: 

An Interdisciplinary Approach)

Vanwijnsberghe D. 74.907,00 €

BELSPO 15/06/2014 14/06/2016 BRAIN VERONA (Van Eyck Research in OpeN Acces) Fransen B. 150.000,00 €

BELSPO 15/06/2014 14/05/2016 BRAIN ELINC (European lacquer in Context: art-historical, 

technological and chemical characterisation of European 

lacquer in Federal collections)

Saverwyns S. 380.386,00 €

Kanselarij 

van de 

Eerste 

Minister

01/12/2013 31/12/2017 Commemoratief 

programma 14-

18

Het Belgische kunstpatrimonium in de Eerste Wereldoorlog: 

wapen of verzetsvorm

Claes M.-C.         398.000,00 €

EC 01/07/2012 30/04/2014 CIP-ICT-PSP Partage Plus: Digitising and Enabling Art Nouveau for 

Europeana

Buelinckx E.         101.140,00 €

EC 01/03/2013 31/08/2015 CIP-ICT-PSP ATHENAPLUS Buelinckx E.         89.600,00 €

EC 01/01/2013 31/12/2017 7FP PREFORMA: Preservation formats for culturel information 

and e-archives.

Buelinck, E.         7.000,00 €

Brussels 

Hoofdstedeli

jk Gewest en 

KIK

01/01/2013 7/05/2014 Departement 

Documentatie

Inventaris en glossarium van behangpapieren Augustyniak A.-S.   

Claes M.-C.

Gieskes-

Strijbis 

Fonds

01/06/2014 31/05/2019 Atelier 

schilderkunst

Ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek bij de 

conservatie-restauratie campagne van het Lam Gods

Sanyova J.                  

Depuydt L.

240.000,00 €

Getty 

Foundation

12/04/2013 01/05/2015 Departement 

Documentatie

Online publicatie van het boek van Hélène Verougstraete, 

Cadres et supports dans la peinture flamande aux XVe et XVIe 

siècles

Ceulemans C. 100.000,00 €

Baillet 

Latour en 

KIK             

1/10/2013 31/06/2014 Departement 

Documentatie

Valorisation du fonds Ivo Bakelants: L'art du vitrail  en 

Belgique (en vue d'une publication)

Lecocq I. Subventie stage (Baillet 

Latour)

Baillet 

Latour en 

KIK             

1/10/2013 31/03/2014 Departement 

Documentatie

Creatie van een databank met alle schilderijen in de 14 

volumes van de Early  Netherlandisch Painting  (1967-1976) 

van Friedlander, geactualiseerd met de documentatie van het 

Studiecentrum Vlaamse Primitieven van het KIK

Fransen B. Subventie stage (Baillet 

Latour)
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3.3 Wetenschappelijke publicaties 

Titel Verantwoordelijke Budget Financiering

Digitale uitgave van het Fonds Bakelants: De glasschilderkunst in België Lecocq I. 1,000.00 € Subventie stages 

(Baillet Latour)

Uitgave van de akten van het 11de kunsthistorisch seminarie  (18-

19/11/2010) (Scientia Artis 11): Machinae spirituales. Les retables 

baroques dans les Pays-Bas méridionaux. Mise en contexte européen et 

contribution à une histoire formelle du sentiment religieux au XVIIe siècle

Cel Valorisatie & 

Communicatie, in 

samenwerking met 

de ULB (Brigitte 

D’Hainaut)

15.000,00 € Soldes affectés 2012

Los Angeles Museums  (Corpus de la peinture du XVe siècle dans les Pays-

Bas méridionaux )

Fransen B.                  

Metzger C.        

Wolfthal S.

30,000.00 € KIK, Houston University, 

Herdenking van de twee wereldoorlogen in de monumentale glasramen 

van Wallonië

Lecocq I. KIK en Isabelle Lecocq

 

 

3.4 Evenementen 

Datum Evenement Rol van het KIK

13-14/02/2014 Kunsthistorisch seminarie 15: De art nouveau herbekeken: tendensen en 

bijzonderheden

Organisator

17/02/2014 Dag van reflectie: Wetenschappelijke studie van moderne en hedendaagse kunst Organisator

14/03/2014 Persvoorstelling van de Scientia Artis  9 Organisator, met het Bonnefantenmuseum

27-29/03/2014 Colloquium: 1994-2014: 20 années de découvertes de peintures monumentales. Bilan 

et perspectives 

Deelname aan de kosten van de deelnemers

04/04/2014 Informatiedag over het project PREFORMA (PREservation FORMAts for culture 

information/e-archives)

Organisator

06/05/2014 Getty PPI Trainee workshops Co-organisator

15-16/05/2014 5de Vlaamse-Nederlandse natuursteendag Co-organisator

20-22/05/2014 Workshop Cremonesi Organisator, met de BRK

05/06/2014 Art Technical Research & Il luminated Manuscript Co-organisator (UCL-Il luminare, KULeuven-

Universiteitsbibliotheek)

20/06/2014 Persconferentie Lam Gods Co-organisator, met de Provincie Oost-

Vlaanderen

01/07/2014 Workshop iCAT Organisator

12/08/2014 Meeting ICCROM-SOIMA 2015 Organisator

10/09/2014 Ghent Altarpiece International Study Day Co-organisator, met de UGent

11-13/09/2014 Symposium XIX for the Study of Underdrawing and Technology in Painting Co-organisator, met de KU Leuven en de UCL

19/09/2014 Studiedag Omgaan met Diestiaan ijzerzandsteengebruik Co-organisator

21/09/2014 Opendeurdag (Erfgoeddag Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Organisator

02-03/10/2014 JPI Workshop

14-16/10/2014 3rd International Congres Salt Weathering of Buildings and Stone Sculpture (SWBSS) 

(3 dagen)

Organisator

26/11/2014 Wiki Loves Monuments Co-organisator, met Wikimedia Belgium  
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3.5 Enkele verwezenlijkingen en projecten in de kijker 

3.5.1 Departement Documentatie 

3.5.1.1 Cel beeldvorming (o.l.v. Christina Currie)  
Activiteiten van de cel digitalisering (o.l.v. Hilke Arijs) 

2014 vormde het eerste volledige werkjaar voor de in 2013 opgerichte cel 
digitalisering. De werkzaamheden werden aangevat onder de vorm van een 6 
weken durende testperiode waarin alle elementen van het conservatie-
digitaliserings-ontsluitingsproces konden worden getest. Voor dit proefproject 
werden een 1600-tal glasnegatieven en 300 nitraatnegatieven met een urgente 
nood aan conservatie en hoge graad aan dissociatie geselecteerd. Dankzij dit 
project kon de cel de vastgelegde procedures testen en verbeteren en 
ontwikkelde ze bovendien een methode om collecties met een hoge graad aan 
dissociatie te ontsluiten dankzij moderne internettoepassingen. Hiernaast 
werkte het team onder andere ook rond de hires-digitalisatie van het fonds Van 

Herck, een recente gift van de erfgenamen van het voormalige veilinghuis Van Herck te Antwerpen, de 
opnames van Eugène Dhuicque in het kader van WWI, 20 F-formaat negatieven in samenwerking met Carl De 
Keyser voor Brugge in Oorlog, het fonds Evenepoel in opdracht voor de KMSKB in het kader van digit03 en een 
collectie vroege kleurenopnames gemaakt door Paul Coremans ter voorbereiding van het herdenkingsjaar 
2015. Thans werd ook de systematische conservatie van de collectie aangevat (G-formaat): hierbij worden alle 
dragers gereinigd, herpakt in PAT-verpakkingsmateriaal, gedigitaliseerd via fotoreproductie, digitaal 
gerestaureerd en vervolgens ontsloten via BALaT. 

Hiernaast mocht de cel verschillende enthousiaste bezoekers verwelkomen zowel ter 
gelegenheid van de opendeurdag op 21 september als tijdens verschillende werkbezoeken binnen 
het kader van het digit03 programma. 

3.5.1.2 Infotheek (o.l.v. Marie-Christine Claes) 
Verbeteringen aan de databanken en aan BALaT 

In augustus 2013 werd de overzetting van de databanken van het 
KIK naar de software ADLIB Xplus voltooid. Na de overzetting 
moesten de codeurs – de personen die de gegevens invoeren – 
worden bijgeschoold om te kunnen werken met de nieuwe 

software. In 2014 hebben we talrijke aanpassingen gedaan aan de invoerschermen om de input te 
vereenvoudigen en om alle overbodige velden en tabbladen te verwijderen. Hiervoor moest de 
verantwoordelijke van de infotheek nieuwe handleidingen schrijven, bijgestaan door enkele van de codeurs. In 
de loop van 2014 hebben de codeurs zich gaandeweg vertrouwd gemaakt met de nieuwe software. Tegelijk 
met de verbetering van de databanken werd de BALaT website aangepast, vooral voor wat betreft de 
bibliotheek. De IT-dienst heeft een nieuwe zoekmodule ontwikkeld omdat de standaardmodule van ADLIB niet 
voldeed. Dat heeft geleid tot nieuwe functionaliteiten, waaronder de opzoeking op de staat van 
tijdschriftenreeksen.  

Tevens werden de werken om de Inventaris van behangpapieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
het glossarium van behangpapier online te plaatsen, verdergezet.   

De infotheek heeft ten slotte veel energie besteed aan het ordenen van de fysieke documenten, voor de 
fototheek, maar vooral voor de dossiers en archieven (meer bepaald in functie van het Coremans-symposium) 
omdat het betere beheer had geleid tot de aankomst (of terugkeer) van talrijke documenten die zich her en 
der in het gebouw bevonden.  
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Het Belgische kunstpatrimonium in de Eerste Wereldoorlog: wapen of verzetsvorm 
Voor dit project van de Kanselarij van de Eerste Minister, gefinancierd door de Nationale Loterij, werden twee 
personen aangenomen voor een periode van 6 maanden, waarvan een als stagiaire InBev-Baillet Latour. Hun 
eerste taken bestonden uit een verificatie van de Duitse negatieven (spijtig genoeg hebben we talrijke oude 
fouten ondekt in de invoer, meer bepaald uit verwarring tussen beide Wereldoorlogen), een documentaire 
studie met de aankoop van gespecialiseerde werken voor de bibliotheek, prospecties voor fotografische 
zendingen en het leggen van talrijke contacten met onderzoekers, erfgoedbeheerders en overheden.    

3.5.1.3 Kunsthistorisch onderzoek en inventaris 
Het project Wolfers (Werner Adriaenssens, Hilke Arijs, Annelies Cosaert en Stéphane Bazzo) 

Project begonnen op 1 mei 2014. 
Philippe Wolfers (1858-1929) was een Belgische edelsmid werkzaam tijdens 

de art-nouveau – en art-decoperiode. Hij genoot internationale bekendheid en 
was vooral geroemd voor zijn juwelen in het Lalique-genre.  

In een privéverzameling wordt een belangrijk archieffonds van Philippe 
Wolfers bewaard. Dat werd in 1973 ‘gered’ van de container bij het leegmaken 
van de Hortagebouwen van de firma Wolfers Frères in de Brusselse 
Arenbergstraat. Philippe Wolfers had in de familieonderneming van 1890 tot zijn 
dood de functie van artistiek directeur waargenomen. 
Het fonds omvat zeer divers maar kwalitatief bijzonder hoogstaand materiaal 
dat het gehele oeuvre van Philippe Wolfers illustreert: originele tekeningen en 

aquarellen, glasnegatieven, fotografische afdrukken, albums, etc. Het geeft een volledig beeld van de diverse 
activiteiten van de kunstenaar: juwelen, zilverwerk, beeldhouwwerk en interieurs.  

Het materiaal wordt professioneel gereinigd, gedigtaliseerd en uitgebreid beschreven zodat het publiek 
toegankelijk kan worden gemaakt via BALaT en zo een belangrijke meerwaarde biedt voor het onderzoek. Het 
is de wens van de eigenaars dat het ontsloten fonds na volledige digitalisering (voorziene einddatum voorjaar 
2016) in depot zal worden geplaatst bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis die al een belangrijke 
Wolferscollectie bewaren.  
 
Inrichting van de zalen Decoratieve kunsten van de 20ste eeuw in de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis (o.l.v. Werner Adriaenssens, in samenwerking met Florence Bertrand, museumdeskundige, en 
Monique Verelst, architecte) 
Projet begonnen op 1 maart 2014 en gefinancierd door het Fonds InBev-Baillet Latour.  

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bezitten een uitzonderlijke art nouveau- en art deco-
collectie waarvan de focus op België is gericht. De oorsprong daarvan gaat terug tot het laatste decennium van 
de 19

de
 eeuw. Topstukken zoals de fameuze kandelaars van Henry van de Velde, de juwelenkist van Philippe 

Wolfers en de collectie chryselefantiene sculptuur werden rechtstreeks bij de kunstenaars aangekocht. De 
laatste jaren werd door het museum zelf intensief geïnvesteerd in de collectie en ook Koning 
Boudewijnstichting kocht topstukken voor het museum aan. 

Het fonds Inbev-Baillet Latour investeert 1,5 miljoen euro in de inrichting van zalen in de musea waar de 
Belgische art-nouveau – en art-decocollectie zal worden geëxposeerd. De Nationale Bank investeert een half 
miljoen voor de restauratie van een wintertuin van Victor Horta die in de zalen zal worden heropgericht. De 
openingsdatum is officieel voorzien voor einde 2016 – begin 2017.  
Vanuit het KIK werd het project inhoudelijk uitgewerkt en samen met een museumdeskundige en een 
architect wordt de vertaalslag naar expositie gemaakt: 

- Uitwerken van een volledig architecturaal plan met daarop alle objecten 
- Redactie van de etiketten 
- Redactie van de zaalteksten 
- Coördinatie met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 
- Opvolging van de restauratie van de wintertuin van Victor Horta. 
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Deelname aan PREFORMA (o.l.v. Erik Buelinckx) 
 

PREFORMA is een precommerciëel aanbestedingsproject dat binnen 
het FP7 - ICT programma mee wordt gefinancierd door de Europese 
Commissie. 

Precommerciëel aanbesteden (PCP: Pre-Commercial Procurement) is een 
competititieve inkoopmethode die publieke instellingen toelaat om binnen een ontwikkelingsproject met 
innovatieve bedrijven samen te werken. Dit leidt tot innovatieve oplossingen voor specifieke uitdagingen en 
behoeften van de publieke sector, waarbij innovatieve oplossingen ontstaan door een gefaseerde inkoop van 
ontwikkelingscontracten die risico’s moeten verlagen. Precommerciëel aanbesteden wordt steeds meer 
gebruikelijk binnen de publieke sector in de Europese Unie. 

Gebieden die worden gedekt door de instrumenten die door PREFORMA worden ontwikkeld zijn: 
- Metadata relevant voor opslag (voor documenten, boeken, foto's en audiovisueel); 
- Bijzonder uitdagende types digitale objecten (voornamelijk audiovisuele opnames); 
- Integratie van digitale duurzaamheid vereisten in bestaande systemen om hun weerbaarheid tegen te 
chronologische veranderingen te verhogen. 

 
Deelname aan AthenaPlus (o.l.v. Erik Buelinckx, m.m.v. Griet Van Eyck) 
Sinds maart 2013 werkt het KIK mee aan het 30 maanden durende Europese project AthenaPlus waaraan 40 
instellingen uit 21 landen deelnemen. 

De belangrijkste doelstellingen van het AthenaPlus-project zijn: 
- meer dan 3,6 miljoen metadata records bijdragen aan Europeana (waaronder meer dan 100.000 foto’s 
van het KIK), afkomstig uit zowel de publieke als de private sector, met bijzondere aandacht voor museale 
inhoud en de belangen van enkele specifieke betrokkenen (ministeries en verantwoordelijke 
overheidsagentschappen, bibliotheken, archieven, leidende onderzoekscentra, KMO’s). 
- het verbeteren van het zoeken, de vindbaarheid en het hergebruik van Europeana-content; het 
verbeteren van meertalig terminologiebeheer; de mogelijkheid tot SKOS-export en de ontwikkeling van een 
publicatietool/API voor content providers; 
- experimenteren met verrijkte metadata waarvan het hergebruik aangepast kan worden aan verschillende 
gebruikersnoden (toerisme, scholen, onderzoekers) door middel van tools die de ontwikkeling van virtuele 
tentoonstellingen, toeristische of didactische toepassingen mogelijk maken. 

 
Project Jan Van Delen (o.l.v. Géraldine Patigny, m.m.v. Wendy Frère) 

Dankzij de financiële steun van het Fonds InBev-Baillet Latour kon het KIK een 
stagiaire aanwerven die een bibliografische studie heeft uitgevoerd en de 
catalogus van de kunstenaar heeft samengesteld. Het archiefonderzoek maakte 
het mogelijk om terug te gaan tot de bronnen, een uitspraak te doen over 
diverse twijfelachtige toeschrijvingen en zekerheid te krijgen over de 
belangrijkste datums uit het leven van de beeldhouwer. Anderzijds werd de 
fototheek van het KIK verrijkt met de foto’s van een reeks zendingen 
georganiseerd in België, zodat deze gegevens ook voor onderzoekers 
beschikbaar zijn. 
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Project rond de tentoonstelling Zilver. Kunst|Object|Verhaal (M Museum, Leuven) (o.l.v. Leonoor De 
Schepper en Géraldine Patigny) 

In het kader van zijn opdracht van inventarisatie heeft het KIK deelgenomen aan 
de realisatie van de foto’s voor de catalogus van de tentoonstelling Zilver. 
Kunst|Object|Verhaal. Deze samenwerking leidde tot een actualisering van de 
gegevens beschikbaar in de fototheek van het KIK, meer bepaald dankzij de 
identificatie van enkele merktekens van zilversmeden, wat heeft geleid tot 
zekere toeschrijvingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deelname aan Partage Plus (Marie Resseler) 

Het Europese project Partage Plus werd in februari 2014 afgesloten met de 
organisatie van twee internationale evenementen. Het 15de Kunsthistorisch 
seminarie van het KIK, Art nouveau revisited: trends and peculiarities, vond 
plaats op 13 en 14 februari 2014. Onder de deelnemers bevonden zich 
medewerkers van het KIK, van de verschillende musea die betrokken zijn bij het 
project (Design Museum Gent, Design Museum Helsinki), alsook van diverse 
Belgische universiteiten (Vrije Universiteit Brussel, Université de Liège, 
Universiteit Gent en Universiteit Hasselt) en Europese universiteiten (Université 
Michel de Montaigne-Bordeaux 3, Politecnico Torino, Universidad de 
Barcelona…). Bovendien werd de tweede plenaire vergadering van het project 
Partage Plus georganiseerd in het National Museum van Warschau van 25 tot 28 
februari 2014 om de stand van zaken op te maken rond vragen van digitalisering, 
metadata, meertalige thesauri, alsook rond het project in zijn geheel. De 
vergadering ging vergezeld van een colloquium en van de publicatie van artikels 
in een speciaal nummer van het tijdschrift Uncommon Culture (Marie Resseler, 

Brussels 1893, the origins of an aesthetic revolution, in Uncommon Culture, vol. 4, Warschau, 2014, pp. 92-95). 
In het zog van het Europese project werden de honderden foto’s van Art nouveau-gebouwen genomen in 

2013 tijdens zendingen te Antwerpen, Berchem, Luik, Doornik, Charleroi en Waals-Brabant, evenals oude 
foto’s van werken van Victor Horta, ingevoerd in BALaT om beschikbaar te zijn op de Europeana-website. 

 
Disentangling the Masters of Guillebert de Mets: an interdisciplinary approach (o.l.v. Dominique 
Vanwijnsberghe) 

Pilootproject gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader 
van het BRAIN-be programma, 1 januari – 31 december 2014.  

De belangrijkste groep Vlaamse boekverluchters van de eerste helft van de 
15

de
 eeuw, de Meesters van Guillebert de Mets, is paradoxaal genoeg ook een 

van de meest ongrijpbare uit die periode. Tot op heden is het onmogelijk 
gebleken om hun activiteit met zekerheid te situeren en ook de identiteit van de 
voornaamste boekverluchter blijft gehuld in mysterie. Dit is des te meer 
frustrerend omdat deze groep meewerkte aan zeer belangrijke manuscripten 
zoals de Decamerone van de Bibliothèque de l’Arsenal in Parijs of de Cité de Dieu 
van Gui Guilbaut (Brussel, Koninklijke Bibliotheek). Ze werkten ook voor 
eminente bibliofielen zoals Filips de Goede. 
      Op basis van een omvangrijke reeks documenten, waarvan sommige nog 
ongepubliceerd, zal in een eerste fase van dit project worden gepoogd om de 
voornaamste verluchter van de groep te identificeren als Jan Ramont, een 
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boekverluchter die mogelijk werd opgeleid in Vlaanderen en in Parijs, woonachtig was te Gent, maar ook actief 
was in Doornik. Een tweede fase van het onderzoek richt zich op de reconstructie van het artistieke en 
culturele netwerk waar Ramont deel van uitmaakte en dat duidelijk werd beïnvloed door de Franse (en meer 
bepaald) Parijse hofkunst van rond 1400. In een derde en laatste fase zal worden nagegaan of (en hoe) de 
meest recente laboratoriummethodes (röntgenstralenfluorescentie spectroscopie) kunnen bijdragen aan het 
oplossen van vragen rond kennerschap door middel van de niet-invasieve analyse van inkt, pigmenten en 
verftechnieken. 
      De combinatie van deze uiteenlopende werkwijzen moet leiden tot meer inzicht in het werk en de 
activiteiten van een bijzonder creatieve groep van Vlaamse boekverluchters die een cruciale link vormt tussen 
de Parijse traditie en de boekverluchting uit de Zuidelijke Nederlanden. Dit project will tevens de aandacht 
vestigen op enkele van de meest prestigieuze manuscripten bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België.  

 

3.5.1.4 Studiecentrum Vlaamse Primitieven (o.l.v. Bart Fransen) 
VERONA (Van Eyck Research in OpeN Access) onderzoeksproject 

Pioniersproject gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader 
van het BRAIN-be programma. In partnerschap met het Groeningemuseum 
Brugge, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel, 1 juni 2014 – 
30 juni 2016. 
         Met de bedoeling het onderzoek naar de schilder Jan van Eyck (c. 1390-
1441) te stimuleren, bestudeert en documenteert VERONA de gesigneerde, 
gedateerde en algemeen aanvaarde werken van Van Eyck in Europese collecties, 
met name zeventien schilderijen op tien verschillende locaties. De werken zullen 
met dezelfde methodes voor technische beeldvorming gedocumenteerd worden 
als deze die momenteel worden aangewend door het KIK voor het Lam Gods in 

Gent, te weten macrofotografie (normaal licht, scheerlicht en infrarood), infraroodreflectografie en 
radiografie. Door een gestandaardiseerde documentatieprocedure te volgen met steeds dezelfde apparatuur 
zal het nieuwe beeldmateriaal gelijkwaardig en vergelijkbaar zijn. Het uiteindelijke doel is om deze 
documentatie toe te voegen aan de website “Closer to Van Eyck”. De online applicatie zal een referentie 
worden voor comparatief onderzoek naar het oeuvre van Van Eyck, waarbij wetenschappers voor de eerste 
maal verschillen en gelijkenissen kunnen bestuderen op basis van hetzelfde gelijkwaardige materiaal. 
Daarnaast wordt ook een kritisch essay geschreven over de status quaestionis van het onderzoek naar Van 
Eyck, waarmee een wetenschappelijk kader wordt geboden voor de studie van het nieuwe beeldmateriaal. 
 
Publicatie: Corpus Los Angeles Museums 

Project gefinancierd door het KIK en de University of Houston. Met het 
partnerschap van het J. Paul Getty Museum, Los Angeles County Museum of Art, 
Norton Simon Museum of Art (Pasadena) en Henry E. Huntington Library and Art 
Gallery (San Marino), 2006-2014.  

Deze publicatie van de hand van Cathy Metzger en Diane Wolfthal verscheen 
in 2014 en is het resultaat van een uitvoerig multidisciplinair onderzoek in 
samenwerking met diverse partners, opgestart in 2006. Het bevat een uitvoerige 
kunsthistorische en materiaaltechnische studie van de 15de-eeuwse Vlaamse 
schilderijen in vier verzamelingen in Los Angeles: het J. Paul Getty Museum, het 
Los Angeles County Museum of Art, het Norton Simon Museum of Art 
(Pasadena) en de Henry E. Huntington Library and Art Gallery (San Marino). Tot 
deze collecties behoren meesterwerken van Dirk Bouts, Gerard David en Hans 

Memling alsook minder bekende werken die voor de eerste keer bestudeerd werden. Nieuwe inzichten 
worden gepresenteerd op basis van de meest moderne onderzoeksmethodes in technisch onderzoek, 
waaronder de innovatieve informatica-toepassing “thread density maps”, uitgevoerd door de Universiteit van 
Houston. De publicatie verscheen in de reeks Corpus of Early Netherlandish Painting van het KIK. 
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3.5.2 Departement Laboratoria 

3.5.2.1 Labo monumenten en monumentale decoratie (o.l.v. Hilde De Clercq) 
Organisatie van de 5de Vlaams-Nederlandse natuursteendag 

In navolging van de voorgaande edities die plaatsvonden te 
Leuven (2005), Utrecht (2007), Gent (2009) en Delft (2012) vond 
de vijfde editie van de Vlaams-Nederlandse natuursteendag plaats 
te Brussel op 15-16 mei 2014 en stond in het thema van 
“betekenisvol gebruik van natuursteen” bekeken op de schaal van 
de steen, van het gebouw en van het landschap. Dit initiatief was 
een samenwerking tussen het KIK (labo monumenten), Belgische 
Geologische Dienst (BGD, KBIN) en Onroerend erfgoed (OE).  

De lezingen van de eerste dag werden bijgewoond door meer 
dan 180 deelnemers afkomstig van Vlaanderen en Nederland. De 

tweede dag was een excursie naar steengroeves gelegen in de Maasvallei gepland, die om veiligheidsredenen 
beperkt werd gehouden tot 80 deelnemers. Hoe dan ook, beide dagen werden door de deelnemers zeer 
positief onthaald. 
 
Organisatie van SWBSS2014, 3rd International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone 
Sculptures (14-16 oktober 2014) 

Deze derde SWBSS conferentie werd voorafgegaan door die in 
Kopenhagen (Denemarken, 2008) en in Limassol (Cyprus, 2011). 
Het merendeel van het driedaagse programma bestond uit 
lezingen die inhoudelijk variëren van zouttransportfenomenen in 
bouwmaterialen en meettechnieken tot conservatiethematieken. 
Verschillende medewerkers van het labo monumenten gaven 
voordrachten. Daarnaast was er een bezoek aan de abdij van 
Stavelot als sociaal evenement, ons aangeboden door het Waals 
Gewest (DGO4 - SPW). De proceedings werden tijdens het congres 
aan de deelnemers aangeboden en zijn online beschikbaar via 

www.saltwiki.net.  
Met 85 deelnemers, afkomstig uit diverse werelddelen, was het succes van dit SWBSS-congres een feit; er 

is tevens een vierde editie gepland in Potzdam (Duitsland, 2017), terwijl de vijfde editie in 2020 reeds 
gereserveerd is voor de onderzoeksgroep van Portugal (LNEC, Lissabon). 

 

3.5.2.2 Labo radiokoolstofdatering (o.l.v. Mark Van Strydonck) 
Radiokoolstofdatering van antropogeen carbonaat 

Langlopend project in partnerschap met de Universiteit Gent en 
het Museum van Menorca. 

In het labo radiokoolstofdatering loopt een langdurig 
onderzoek naar de haalbaarheid van C

14
-dateringen op 

antropogeen carbonaat (mortel, stucco, fresco, lime burial). De 
omzetting van ongebluste kalk naar carbonaat gaat gepaard met 
de absorptie van CO2 uit de lucht. Deze stof kan in theorie dus 
gedateerd worden met de radiokoolstofmethode. De scheiding 
tussen het antropogeen carbonaat en het nog resterende fossiel 
carbonaat wordt verwezenlijkt door een titratie met zuur. Er 
worden nu ook testen gedaan met een (nieuwe) alternatieve 

methode. Het carbonaat wordt thermisch ontbonden en de diverse fracties worden apart opgevangen, net als 
bij de zuurreacties. Deze thermische ontbinding heeft het voordeel dat er geen vloeistof aanwezig is in het 
reactievat.  
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Er wordt tevens een test uitgevoerd op een vermeende Italiaanse stucco. Stucco bevat echter veel minder 
carbonaat dan zuivere kalk, dus meer ballastmateriaal, en de methode moet aangepast worden om 
volumematig  grotere stalen te kunnen verwerken.  

Het is ook gebleken dat aangewezen is om tijdens de zuurreactie meer, maar kleinere fracties te 
prepareren. Dit omdat de meeste van de belangrijke veranderingen in het eerste deel van de titratie 
plaatsvinden. Hoe meer fracties er geanalyseerd kunnen worden, hoe duidelijker de invloed van de fossiele 
kalk kan onderzocht worden. Dit houdt wel in dat de titratie verfijnd moet worden.  

Op gebied van de kalkgraven (Mallorca, Menorca) zijn we tot de vaststelling gekomen dat het resultaat erg 
afhankelijk is van het type kalkrots dat gebrand werd om ongebluste kalk te maken. Indien koraalrifkalk 
gebruikt werd is de respons van het niet ontgaste deel op het zuur helemaal anders dan indien harde kalksteen 
gebruikt werd. Dit moet verder onderzocht worden. 

De onderzochte stalen zijn, naast de vermeende Italiaanse stucco, mortels afkomstig uit Rutten, Tongeren 
en de donjon van Nevele. Ook stalen voor het vergelijkend laboratoriumonderzoek, onder leiding van Roald 
Hayen (labo monumenten), werden behandeld. De stalen van de kalkgraven (lime burials) zijn afkomstig van 
Son Pellisser en Cova de Na Dent. 
 
Verbeterde radiokoolstofdatering van gecontamineerde proteïnbevattende archeologische stalen via cross-
flow nanogefiltreerde aminozuren  

Dit project is het doctoraat van Mathieu Boudin, in partnerschap 
met de UGent en gefinancierd door het Federaal 
Wetenschapsbeleid en DressID. Promotor is prof. dr. ir. Pascal 
Boeckx, Laboratory of Applied Physical Chemistry (ISOFYS), 
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent en co-
promotoren zijn prof. dr. Peter Vandenabeele, Departement 
Archeologie, Universiteit Gent en ir. Mark Van Strydonck, labo 

radiokoolstofdatering, KIK, 2010-2014. 
Radiokoolstofdatering (

14
C) van gecontamineerd proteïnbevattend materiaal zoals beendercollageen, haar, 

wol en zijde levert onbetrouwbare resultaten op indien ze behandeld zijn met de standaard 
voorbehandelingsmethodes. Daarom was het doel van dit onderzoek om een methode te ontwikkelen om 
radiokoolstofcontaminatie in proteïnbevattende materialen te detecteren  en om een methode te ontwikkelen 
om de kwaliteit van gecontamineerde stalen te verbeteren zodat meer accurate radiokoolstofdateringen 
worden verkregen.  

Een niet-destructieve spectrofluorescentiemethode werd ontwikkeld om de aanwezigheid van 
humussubstanties, een van de belangrijkste radiokoolstofdateringscontaminanten in archeologisch materiaal, 
in wol, haar en zijde te monitoren.  
Alle proteïnbevattende stalen werden voorbehandeld met de standaardmethodes vooraleer onderworpen te 
worden aan de kwaliteitsevaluatietesten. De kwaliteitscontrole werd geverifieerd door C:N ratio analyses van 
beendercollageen, zijde, wol en haar. 

Een nieuwe nanofiltratiemethode voor beendercollageen, wol en zijde werd ontwikkeld om de kwaliteit 
voor 

14
C-AMS-datering te verbeteren. Cross-flow nanofiltratie, met een cut-off filter van 200 Dalton, van 

gehydrolyseerd gecontamineerd archeologisch proteïnbevattend materiaal zoals beendercollageen, haar, wol 
en zijde, doet de C:N ratio afnemen, wat wijst op contaminatieverwijdering en bijgevolg 
staalkwaliteitsverbetering voor 

14
C-datering.  

Dit onderzoek leidde tot een werkschema voor 
14

C-datering van archeologische wol, zijde, haar en 
beendercollageen. 
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3.5.2.3 Labo dendrochronologie (o.l.v. Pascale Fraiture) 
Oude kapconstructies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: opmaak van een typologische en 
dendrochronologische inventaris  

Project gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Directie 
Monumenten en Landschappen (SPRB). In samenwerking met het Laboratoire de 
dendrochronologie de l’Université de Liège. Centre européen d’Archéométrie en 
met het partnerschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Directie 
Monumenten en Landschappen (SPRB), ULB CReA-Patrimoine en de KMKG. 
Oktober 2013 – september 2015.  

Sinds oktober 2013 werkt het labo dendrochronologie van het KIK tijdelijk 
samen met dat van de ULg/CEA voor de opmaak van een typologische en 
dendrochronologische inventaris van oude kapconstructies in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De gebouwen die in aanmerking komen worden vanuit 
diverse perspectieven bestudeerd: archeologie van de structuur, opmetingen 
van de kapconstructies, gebruikssporenanalyse van de balken, anatomische 
identificatie van de houtsoorten, dendrochronologische datering van de 
kapconstructies en de afbouw, dendroprovenance onderzoek, historische 

analyse van de gebouwen en, meer recent, studie van het gebruik van ijzer en van andere metalen elementen, 
alsook van de mechaniek van de oude kapconstructies.  

Onder bestudeerde gebouwen vindt men zowel volkse als prestigieuze architectuur, privé zowel als 
openbaar, en evenzeer burgerlijk als religieus. Archeologen, dendrochronologen en historici willen onze kennis 
van deze oude structuren en hun context uitbreiden, met bijzondere aandacht voor de problematiek van de 
toelevering van constructiehout die zeer specifiek is voor Brussel en omstreken.  

De langetermijnopzet van dit project is de publicatie van een ruime synthese over de Brusselse 
kapconstructies van de 12

de
 tot de 19

de
 eeuw. 

3.5.2.4 Labo schilderkunst (o.l.v. Steven Saverwyns) 
ElinC: Europees Lakwerk in Context. Kunsthistorische, technologische en chemische karakterisering van 
Europees lakwerk in federale collecties 

In februari 2014 startte het ELinC-project, een 
samenwerkingsproject tussen het KIK (coördinator), de KMKG 
(Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis) en de UA 
(Universiteit Antwerpen, faculteit Ontwerpwetenschappen) in het 
kader van de BRAIN-be programma van het Federale 
Wetenschapsbeleid (met als vierde officieuze partner het GCI, 
Getty Conservation Institute, LA, VS), 1 februari 2014 – 31 januari 
2018.  

Het project focust op de studie van de technologische 
evolutie van Europees lakwerk in onze streken, met de klemtoon  

© KMKG/MRAH  
op Europees lakwerk uit de collectie van de KMKG. Europees lakwerk vindt zijn oorsprong in de 16e eeuw als 
antwoord op de steeds toenemende vraag naar Aziatisch lakwerk, bereid op basis van het sap gewonnen uit 
Aziatische inheemse bomen. Aangezien dit sap niet uit het verre Oosten werd geëxporteerd, gingen Westerse 
ambachtslui op zoek naar alternatieven om het Aziatisch lakwerk te imiteren. Door gebruik te maken van 
natuurlijke harsen slaagden ze erin harde, glanzende en gekleurde (vaak zwarte) vernissen te bereiden, die 
werden aangebracht op verschillende dragers (hout, papier-maché, …) om de illusie van Aziatisch lakwerk te 
bekomen. Dit lakwerk, op basis van natuurlijke harsen en gebaseerd op het uitzicht van Aziatisch lakwerk, 
wordt Europees of Westers lakwerk genoemd. 

Binnen het project heeft elke partner specifieke taken, die raakpunten hebben met het werk van de 
andere partners: de KMKG focussen op het kunsthistorische aspect, de UA op de fysische en technologische 
eigenschappen en het KIK op de chemische samenstelling van het Europees lakwerk, dit alles met de klemtoon 
op de studie van objecten uit de collectie van de KMKG. 

Gedurende het eerste jaar werd de focus gelegd op het ontwikkelen van een databank die als 
werkinstrument voor de verspreiding van informatie en resultaten tussen de verschillende partners moet 
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opgevat worden, en die aan het einde van het project kan opengesteld worden voor andere onderzoekers. Het 
KMKG spitste zich verder toe op een inventarisatie van het Europees lakwerk in hun collectie, evenals de start 
van het kunsthistorische onderzoek, momenteel met de klemtoon op de 19e-eeuwse lakwerkproductie in 
België. De UA richtte zich op de studie van oude recepten voor de bereiding van Europees lakwerk en de 
inrichting van het labo waarin reproducties van Europees lakwerk zullen bereid en getest worden op fysische 
eigenschappen. Ook werd de zoektocht gestart naar alle benodigde ingrediënten, in voldoende hoeveelheid 
om effectief lakken te kunnen bereiden. Het KIK startte met de opbouw van de referentiedatabank van de 
chemische samenstelling van de harsen gebruikt in de bereiding van Europese lakken. Hiervoor zijn harsen met 
betrouwbare oorsprong noodzakelijk. Naast harsen uit de eigen collectie werd beroep gedaan op de 
uitgebreide referentiecollecties van o.a. de Plantentuin van Meise en van het Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika. Kwaliteitscontrole van de aangekochte harsen die zullen gebruikt worden voor de bereiding van 
reproducties bleek eveneens noodzakelijk, omdat de naamgeving niet steeds even transparant is, en omdat uit 
economische redenen (duurdere) harsen gemengd worden (met goedkopere) of zelfs totaal andere harsen 
verkocht worden als alternatief.  

Het project heeft een looptijd van vier jaar, zodat ook de komende jaren verder geïnvesteerd wordt in 
deze eerste uitgebreide studie van Europees lakwerk in federale collecties. 

3.5.2.5 Labo polychromie (o.l.v. Jana Sanyova) 
De karakterisering van de behandelingstechnieken van het hout van het retabel van Saint-Denis met een 
partiële polychromie (Luik, kerk van Saint-Denis): een analytische uitdaging 

In 2014 werd het belangrijke studie- en conservatie-restauratieproject van het 
Retabel met de Passie van Christus en het Leven van Saint-Denis, het 
zogenaamde Retabel van Saint-Denis, afgerond. Dit project, gecoördineerd door 
het atelier polychrome houtsculptuur, duurde twee jaar. In deze periode 
verleende het labo polychromie zijn wetenschappelijke ondersteuning voor de 
studie van de materialen en technieken. De bijdrage van het laboratorium, die 
aanvankelijk eenvoudig en beperkt leek omdat het retabel slechts gedeeltelijk is 
gepolychromeerd, bleek een echte analytische uitdaging die alle medewerkers 
van het labo mobiliseerde. Het was niet de polychromie die zo’n probleem 
stelde voor de scheikundigen, maar de materialen gebruikt om het blootgelaten 
hout van dit deels gepolychromeerde retabel te behandelen. Talrijke analyses 
van de gelichte monsters en van referentiemonsters met spectroscopische (FTIR, 

MRS) en chromatografische methodes (py-GC-MS et HPLC) zijn noodzakelijk geweest om inzicht te krijgen in 
de     
procedés die werden gebruikt om het hout voor (1) en na assemblage (2) te behandelen.  

1. Benzoëhars (geïdentificeerd met Py-GCMS) werd gebruikt om de gesculpteerde elementen van het 
retabel vóór assemblage te behandelen. Deze roodachtige hars met een uitgesproken geur, die ook gekend is 
voor zijn antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen, zou het hout niet alleen hebben gekleurd, maar 
het tevens een goede geur hebben gegeven en het hebben beschermd tegen de ontwikkeling van micro-
organismen in het atelier en in de kerk. Naast benzoëhars hebben de analyses met Py-GCMS en HPLC 
systematisch tannines aangetoond. Deze zouden zijn gebruikt om de kleur aan te passen of om de prijs van de 
behandeling met benzoëhars, een geïmporteerde en dure materie, te drukken. 

2. Eens het hout was gesneden en de elementen waren gekleurd, werd het retabel geassembleerd en het 
hout opnieuw behandeld met een donkerdere en bruinere materie, een soort van patina. De analyses van deze 
materie met Py-GCMS hebben de aanwezigheid onthuld van bister, een pigment bereid op basis van zijde in 
een waterachtig polysaccharide bindmiddel gedetecteerd met FTIR.  

De resultaten van ons onderzoek hebben het gebruik van materialen onthuld die tot hiertoe nooit 
analytisch werden aangetoond in afwerkingslagen van niet gepolychromeerd hout en hebben bijgedragen tot 
een betere kennis van de atelierpraktijken van beeldhouwers in de 16de eeuw. 
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3.5.2.6 Labo textiel (o.l.v. Ina Vanden Berghe) 
Deelname aan het CHARISMA project: Cultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a 
Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration 

Europees Infrastructuurproject (FP7) met 21 internationale 
partners, 2009-2014. 

Het departement Laboratoria van het KIK neemt deel aan 
diverse onderzoeksactiviteiten die de toepassing en de evaluatie 
van vernieuwende analysemethodologieën en -technieken voor  
laboratoriumonderzoek beogen. De voornaamste realisaties 
worden hieronder kort besproken.  
 
A. Identificatie van organische componenten in 
microstratigrafieën 

Uitgaande van een evaluatie van de bestaande inbeddingsprocedures werd de procedure voor de inbedding 
van micro stratigrafieën geoptimaliseerd voor toepassing van conventionele FTIR, ATR-FT-IR en FT–IR imaging.  
Via round robin tests tussen de labo's van het KIK, NGL, OADC, RCE, Un. of Bologna  werden zowel 
referentiestalen als historische stalen, waaronder een muurschildering en een filmnegatief geanalyseerd.    

Tijdens een interne Workshop “Sample Preparation & Synchrotron Workshop”, NGL (Londen) & Soleil 
IPANEMA infrastructuur (Parijs), 1-7/07/2012, werden de FT-IR analysetechnieken uitgebreid tot synchrotron 
aangestuurde technieken. 
 
B. Onderzoek van organische kleurstoffen en pigmenten in historische en moderne kunst 
Deze onderzoeksactiviteit is onderverdeeld in verschillende deelprojecten. 
 
B.1 Van botanische bron tot analytisch resultaat 
Om een beter inzicht te krijgen in de meest significante  parameters bepalend voor de finale kleur van 
organische pigmenten en vervingen met anthraquinone en flavonoïde kleurstofplanten werden  verschillende  
omgevingsfactoren (geografische spreiding , oogst- en bewaarcondities en  manieren van kleurstofwinning) en 
uiteenlopende receptparameters onderzocht. De bekomen inzichten leiden tot een meer accurate 
interpretatie van de analyseresultaten van historische verf-en pigmentstalen.  

In dit kader werden twee externe workshops gehouden in 2011. De workshop “Back to the Roots: 
Workshop on Lake Preparation”, vond plaats in het Doerner Instituut, München, terwijl een tweede workshop 
“Textile dyeing with natural organic dyes” werd georganiseerd door Ina Vanden Berghe op het KIK. Beide 
driedaagse workshops werden zeer goed gewaardeerd. 
 
B.2 Evaluatie van kleurstofextractieprotocollen 
De efficiëntie van een selectie van recente en conventionele extractieprotocollen voor zowel geverfd textiel als 
schilderijstalen werd geëvalueerd na voorafgaande optimalisatie. Uit de studie blijkt dat de efficiëntie van de 
gebruikte extractiemethode sterk gerelateerd is aan de kleurstof zelf, alsook aan de matrix waarin de kleurstof 
zich bevindt. De resultaten van dit onderzoek leidden tot de opmaak van een verbeterde analysestrategie 
waarbij de keuze van een extractietechniek onder meer afhankelijk is van het soort staal en de algemene 
degradatietoestand ervan, de vermoedelijke kleurstoffen en het gewenste niveau van  diagnose.  
 
B.3 Niet destructieve analyse van 19e eeuwse synthetische organische kleurstoffen & pigmenten 
Het doel van deze studie was de ontwikkeling van een vernieuwende analytische procedure voor de 
identificatie van synthetische organische kleurstoffen. Hiertoe werden een reeks eind 19e-eeuwse 
synthetische kleurstoffen samengesteld op  basis van hun voorkomen in kunstobjecten en met inbegrip van 
alle kleurstofklassen, geanalyseerd met niet-destructieve en microdestructieve methodes. Voor deze 
experimenten werd wol geverfd met een selectie kleurstoffen uit historische recepten en werden verfstalen 
gemaakt. Van de onderzochte technieken (waaronder ook FTIR, fluorescentie spectroscopie en UV-VIS 
colorimetrie) waren micro-Ramanspectroscopie en HPLC-DAD de meest efficiënte. Zeer goede HPLC-DAD 
resultaten werden bekomen voor de kleurstoffen op wol. Micro-raman spectroscopie gaf voor de meeste 
synthetische kleurstoffen een zeer goed signaal bij een laserexcitatie van 785 nm, zowel voor de kleurstoffen 
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in pure pigmentvorm als geverfd op wol. Slechts voor enkele kleurstoffen diende gewerkt te worden bij 514 
nm laserexcitatie. Ook SERS werd succesvol toegepast op enkele geverfde wolstalen.  

Door de veelbelovende resultaten werd besloten met een round robin test op stalen van een 19e-eeuws 
stalenboek, waaraan deelgenomen werd met micro Raman spectroscopie ( UNIPG, CNR-ICVBC, BM, KIK-IRPA 
en OCW-RCE) en HPLC-DAD (KIK-IRPA en OCW-RCE). Alle geanalyseerde stalen werden hierbij geïdentificeerd. 
Voor de studie van pigmenten werd een reeks 20e-eeuwse pigmenten geselecteerd. Voor pigmenten is het 
gebruik van micro Raman spectroscopie reeds een veelgebruikte techniek. De studie spitste zich daarom 
voornamelijk toe op de uitbreiding van de bestaande databank en op de verschillen in signaal bekomen bij 
analyse van de pigmenten in een verfstaal en in een dwarsdoorsnede van het verfstaal. Behalve voor sommige 
diarylide pigmenten wordt een lagere signaalintensiteit waargenomen onder dezelfde meetvoorwaarden voor 
verfstalen (al dan niet in dwarsdoorsnede)  in vergelijking met het pigment. 
 

3.5.2.7 Labo papier, leder en perkament (o.l.v. Marina Van Bos) 
Studiedag “Inside Illuminations” en voorstelling van de analyseresultaten van een 14

de
-eeuws antifonarium 

In partnerschap met Illuminare (KU Leuven) en de Université 
catholique de Louvain. 

De bedoeling van deze studiedag was om een forum te bieden 
om het interdisciplinair onderzoek rond middeleeuwse 
miniatuurkunst te bevorderen. Tijdens dit evenement,  met o.a. 
sprekers van het J.P.Getty Museum uit Los Angeles, het Fitzwilliam 
Museum uit Cambridge en the New University of Lisbon werden 
de recent ontwikkelde wetenschappelijke 
beeldvormingstechnieken en de niet-destructieve materiaal-
technische analyses op specifieke manuscripten toegelicht. De 

grote opkomst voor deze studiedag (meer dan 85 deelnemers uit 13 landen) illustreert de internationale 
belangstelling voor het onderwerp. De proceedings van deze studiedag zullen in de loop van 2015 
gepubliceerd worden in de reeks ‘Corpus of Illuminated Manuscripts’. 

Marina Van Bos gaf op deze studiedag een lezing samen met Lieve Watteeuw (Illuminare): “Inside an early 
14th-century franciscan antiphonary. Documentation and analyses of a Flemish choir book”. Het antifonarium 
(KIK dossiernr. DI 2014.12399) is een groot koorboek  (460 x 310 mm) met muziek voor de breviergebeden. 
Het bestaat uit 28 verluchte folio’s die op het einde van de 18e eeuw werden samengebonden tot een album 
maar recent werden losgemaakt, wat de manipulatie en de studie aanzienlijk vergemakkelijkt. 

Als aanvulling op de wetenschappelijke beeldvorming uitgevoerd door Illuminare (met o.a. Reflection 
Transformation Imaging of RTI), werden in het labo van het KIK inkt-, pigment- en metaalanalyses uitgevoerd 
met behulp van niet-destructieve X-straalfluorescentie (XRF),  

XRF-µ-mappings (maximale oppervlakte van 5 x 5 mm) en µRaman. Door vergelijking met de XRF-data van 
eerder geanalyseerde handschriften die dateren uit het eind van de 13de of begin van de 14de eeuw, konden 
specifieke en bijzondere kenmerken van dit manuscript worden vastgesteld. 

 
Analyse van de verluchtingen en inkten op een selectie folio’s uit het 15

de
-eeuwse manuscript “Decameron”  

Gefinancierd binnen het BRAIN-be pioniersproject “Disentangling 
the Masters of Guillebert de Mets: An interdisciplinary Approach” 
van Dominique Vanwijnsberghe. 

Het manuscript “Decameron” (KIK dossiernr. DI 2014.12492), 
bewaard onder inventarisnummer Ms 5070 in de Bibliothèque de 
l’Arsenal te Parijs, maakt deel uit van de groep handschriften 
toegeschreven aan de Masters of Guillebert de Mets. 
Tot diezelfde groep handschriften behoren ook o.a. de “Cité de 
Dieu” (KBR, Ms 9005-9006), “Description of Paris” (KBR, Ms 9559-
9564) en “Epistle of Othea”  (KBR, Ms IV 1114), handschriften 
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek (Brussel) en die eveneens in 
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de loop van 2014 geanalyseerd werden. Omdat zowel de handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek als de 
“Decameron”  uit Parijs in-situ dienden geanalyseerd te worden, waren enkel X-straal fluorescentie (XRF) 
analyses mogelijk.   

De “Decameron” uit de Bibliothèque de l’Arsenal is een belangrijke schakel in het pioniersproject. Het 
manuscript werd immers ondertekend door Guillebert de Mets. Karakterisatie van de gebruikte inkt en 
vergelijking met de inkt in andere handschriften kan eventueel andere toewijzingen mogelijk maken. De 
miniaturen uit de “Decameron” werden op basis van louter stilistische eigenschappen toegeschreven aan 
verschillende handen, binnen dezelfde groep ‘Mets’.  De identificatie van de gebruikte pigmenten en 
metaalapplicaties op een selectie miniaturen kan helpen om dit onderscheid te verduidelijken. Van een tiental 
folio’s werden de inkten, de randdecoratie en de miniaturen geanalyseerd.  

De “Decameron” is online consulteerbaar via http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100018t. 

3.5.2.8 Labo metaal (o.l.v. Helena Wouters) 
“Colorando Auro”, Middeleeuwse edelsmeedkunst en oude recepten voor de kleuring van goud: een 
analytische benadering. Co-promotorschap van het doctoraat van Amandine Crabbé 

Dit langlopende project is met het neerleggen en succesvol verdedigen van het 
doctoraat van Amandine Crabbé (medewerker van het KIK in 2006-2012) op 
analytisch niveau afgerond (maart 2014). Het doctoraat liep in partnerschap met 
de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het IPANEMA platform (CNRS, SOLEIL, 
Frankrijk) en werd van 2009 tot 2012 gefinancierd door het Federaal 
Wetenschapsbeleid (MO/39/008) en de Transnational Access to Research 
Infrastructures activity in the 7th Framework Programme of the EU (CHARISMA 
Grant Agreement nr. 228330). Promotor is prof. dr. ir. I. Vandendael, Research 
Group Electrochemical and Surface Engineering (SURF), Faculteit 
Ingenieurswetenschappen, Vrije Universiteit Brussel en copromotoren zijn prof. 
dr. ir. H. Terryn, SURF, VUB en dr. Helena Wouters, KIK. 

Middeleeuwse recepten aangaande kleuringstechnieken van goud in edelsmeedwerken zijn terug te vinden 
onder de Latijnse benaming “Colorando Auro”. Het feit dat goud in kunstvoorwerpen ook kon gekleurd 
worden, is al te vaak verwaarloosd, hetgeen voor vele objecten geleid heeft tot ontoereikende en vaak 
onverantwoorde irreversibele conserverende behandelingen. Via deze studie werd duidelijk dat meerdere 
middeleeuwse recepten beschreven stonden die resulteerden in een kleurwijziging van goud. In dit project 
werden enkel de technieken die toegepast worden op het goudoppervlak nadat deze als gepolijste vergulding 
op het object aangebracht was, bestudeerd. Het corpus van recepten beslaat een lange periode, gaande van 
de derde eeuw met de papyrus van Leyden en Stockholm en lopende tot de vijftiende eeuw met de 
geschriften van Cellini. Via modelstalen werden de recepten ontrafeld en door toepassing van specifieke 
synchrotron analysetechnieken, onder meer X-ray absorption near edge spectroscopy (XANES) (uitgevoerd aan 
de SOLEIL synchrotron facility) werd een belangrijke opheldering van de resulterende chemische processen 
bekomen. Het mogelijk voorkomen van deze middeleeuwse kleuringstechniek werd onderzocht op het 
dertiende-eeuwse Maaslandse reliekschrijn van Onze-Lieve-Vrouw van de collegiale kerk te Hoei, België 
(gerestaureerd in het KIK in 2005-2012). De resultaten tonen aan dat er zeker twee verschillende 
kleuringsrecepten zijn toegepast. Tevens bleek uit de doorgevoerde verouderingstesten dat de stelling van de 
in 1969 uitgevoerde restauratie als zou er een ‘pseudo-niëllo’ gebruikt zijn, onjuist is. De resultaten van dit 
onderzoek zullen verder gevaloriseerd worden met verscheidene publicaties, onder meer in het tijdschrift 
Studies in Conservation. 
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3.5.3 Departement Conservatie-restauratie 

3.5.3.1 Atelier schilderkunst (o.l.v. Livia Depuydt) 
Studie en conservatie-restauratiebehandeling van het Lam Godsveelluik van Hubert en Jan Van Eyck (Gent, 
Sint-Baafskathedraal) 
Dit project verloopt in samenwerking met het departement Documentatie en het departement Laboratoria 

van het KIK en wordt begeleid door een internationale commissie 
van kunsthistorici, scheikundigen en restaurateurs. Het project 
werd mogelijk gemaakt dankzij de financiering door het Vlaamse 
Gewest - Onroerend Erfgoed (40%), de Vlaamse Gemeenschap - 
Kunsten en Erfgoed (40%) en het Fonds InBev-Baillet Latour voor 
de kerkfabriek (20%), met looptijd van 2012 tot 2017.   
      De door het KIK geleide voorstudie voor de urgente 
conservatiecampagne van 2010 onder de leiding van Anne van 
Grevenstein heeft aangetoond dat een conservatie-
restauratiebehandeling van het Lam Godsveelluik, een van de 

meesterwerken van de Westerse kunstgeschiedenis, noodzakelijk was. Hoewel de toestand van de panelen op 
zich niet alarmerend is, versluieren talrijke vernislagen de originele verflaag: deze vaak oude lagen zijn sterk 
vergeeld en dreigen te breken. 
      De studie en conservatie-restauratiebehandeling door het team van het KIK ging van start op 5 oktober 
2012 in het Museum voor Schone Kunsten van Gent. Om het kunstwerk in Gent te houden stelde het museum 
een beglaasd atelier ter beschikking van het KIK, wat de bezoekers de gelegenheid biedt om de behandeling te 
volgen. Het KIK voorzag alle noodzakelijke apparatuur en werktuigen voor de behandeling. 
      De behandeling zal worden uitgevoerd in verschillende fasen: eerst de achterzijden van het veelluik (die 
voltooid zullen zijn in juni 2016 na een verlenging van het project vanwege de ontdekking van grote 
overschilderingen) en vervolgens de binnenzijde. Het werk blijft tentoongesteld in de Sint-Baafskathedraal 
gedurende de hele interventie: de panelen die worden behandeld worden vervangen door zwart-wit foto's in 
ware grootte. 
      De conservatie-restauratiebehandeling is voornamelijk gericht op de reiniging van de verflagen. De 
verschillende vernislagen, zowel vrij recente als oude, zullen worden verwijderd. De retouches en oude, te 
ruim uitgevoerde en slecht verouderde overschilderingen zullen eveneens worden weggehaald. Vervolgens zal 
de hechting van de originele verflaag worden nagekeken en verbeterd. Ook de houten dragers zullen worden 
behandeld. De lacunes zullen chromatisch worden geïntegreerd. Ten slotte zal een nieuwe vernislaag worden 
opgebracht om de verflaag te beschermen. Tegelijk zal de polychromie van de lijsten worden bestudeerd en 
zullen de lijsten worden behandeld. Deze waren een essentieel deel van de Vlaamse schilderkunst van de 15de 
eeuw. Ze vormden een geheel met de schilderijen en moeten dus evenzeer worden behandeld.   
      De behandeling biedt een unieke gelegenheid om het kunstwerk opnieuw wetenschappelijk te bestuderen 
en om zoveel mogelijk informatie over de gebruikte materialen en technieken te verzamelen. Tegelijk met de 
behandeling zullen de schilderijen dus worden bestudeerd, gedocumenteerd en onderzocht in het labo om de 
schildertechniek zo beter te begrijpen. 
      Tijdens de hele duur van de restauratie zullen tentoonstellingen in het provinciaal cultuurcentrum 
Caermersklooster alle details van het project uitdiepen, toelichting geven bij de materialen en technieken van 
het Lam Gods en het werk in zijn kunsthistorische context plaatsen. 
 
Behandeling van de schilderijenreeks van Frans Pourbus de Oude met de Passie van Christus en het Leven 
van Sint-Martinus (1574, Doornik, Episcopaal seminarie) 
5 juni 2012 – 5 juni 2015 
      In het kader van de tentoonstelling georganiseerd door Monique Maillard-Luypaert, conservatrice van het 
Grootseminarie van Doornik, gewijd aan het Doornikse œuvre van deze schilder en gevolgd door een 
wetenschappelijk colloquium, werd het KIK gevraagd om deze reeks te documenteren en een conservatie-
restauratiebehandeling uit te voeren. De schilderijen werden in 1574 besteld bij Frans Pourbus de Oude (1545-
1581) door Jean du Quesne, abt van de Sint-Martinusabdij. Dit gebeurde in de context van de herinrichting van 
het koor van de abdijkerk na de schade toegebracht door de Beeldenstorm in 1566.  
      De reeks met de Passie van Christus stond opgesteld in het koor, de Gekruisigde Christus met de dieven in 
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het hoogaltaar en de pendanten waren geïntegreerd in de lambriseringen boven de koorstoelen, terwijl de 
achterzijden met het Leven van Sint-Martinus zichtbaar waren langs de kooromgang. Het paneel in het 
hoogaltaar werd in 1630 vervangen door een doek van Jordaens met Sint-Martinus die een bezetene geneest, 
terwijl de andere panelen tot de opheffing van de abdij in 1797 in de lambriseringen zijn gebleven.  
      Na 1797 werd de inboedel verwijderd en in het begin van de 19

de
 eeuw werden de schilderijen 

geïntegreerd in het Episcopaal seminarie. Met uitzondering van de Gekruisigde Christus met de dieven waren 
de schilderijen ondertussen doorlangs doorgezaagd, wat zeventien panelen opleverde en waarbij de reeksen 
met de Passie van Christus en het Leven van Sint-Martinus samen werden tentoongesteld.  
      Verschillende interventies, zowel op het niveau van de verflagen als van de dragers, hebben het uitzicht 
van de werken gewijzigd en hun goede bewaring belemmerd. Er was nood aan een conservatie-
restauratiebehandeling die zich zowel op de verflagen als op de dragers richtte. Bijkomend kunsthistorisch en 
materieelhistorisch onderzoek maakte het mogelijk om de bestaande literatuur te toetsen. Deze informatie 
werd aangevuld met foto’s, wetenschappelijke beeldvorming en laboratoriumanalyses.   

3.5.3.2 Atelier muurschilderkunst (o.l.v. Estelle De Groote) 
Multidisciplinair onderzoek van muurschilderingen te Ponthoz en te Bois  

Twee prachtige laatmiddeleeuwse ensembles van muurschilderingen in de 
kasteelkapel van Ponthoz en in de parochiekerk van Bois (ten zuiden van Hoei) 
zijn momenteel het voorwerp van een boeiend multidisciplinair onderzoek dat 
wordt uitgevoerd door het KIK (2006-2015). Kunsthistorici, conservatoren-
restaurateurs en scheikundigen bundelen hiervoor hun krachten. Aan de hand 
van bronnen en documenten en door vergelijkend onderzoek en 
wetenschappelijke analyses trachten zij de middeleeuwse muurschilderkunst 
beter te begrijpen. 

De interactie tussen verschillende specialisten zal leiden tot een inzicht in de 
rol van de opdrachtgevers, in het concept van het iconografisch programma en 
in de realisatie van de muurschilderingen. De specifieke band tussen de schilders 
van Bois en van Ponthoz zal worden gepreciseerd: eenzelfde kunstenaar voor 
beide ensembles, dan wel verschillende handen; iconografische programma’s 
opgesteld in eenzelfde geest van eruditie en van lering van de gelovigen; twee 

werven die terzelfdertijd in de steigers stonden, dan wel met een klein tijdsverschil? 
De studie van de architectuur, van de religieuze context, van de iconografie, van de stijl en van de techniek zal 
elementen aanvoeren om deze vragen te helpen beantwoorden. 

De resultaten zullen worden gepubliceerd in de reeks Scientia Artis van het KIK. 
 
Studie van de muurschilderingen van het koor van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk te Brussel 

Project in samenwerking met het atelier steensculptuur, juli 2014 – januari 
2015.  

De muurschilderingen van Jean Vander Plaetsen uit 1862-1867 in het koor 
van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk werden reeds in 2002 bestudeerd door 
het KIK. Ze werden recentelijk opnieuw bestudeerd om te bepalen hoe ver men 
kon gaan, technisch en deontologisch, met de reiniging. Dankzij de workshop 
met prof. Paolo Cremonesi in het KIK hebben we verschillende recepten op punt 
gesteld die het mogelijk maakten om de resultaten te verfijnen. 
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3.5.3.3 Atelier polychrome houtsculptuur (o.l.v. Emmanuelle Mercier) 
Het Altaarstuk van Saint-Denis uit de collegiale kerk van Saint-Denis in Luik. Studie en conservatie-
restauratiebehandeling 

Project begeleid door een wetenschappelijk comité en 
gefinancierd door het Fonds InBev-Baillet Latour en het Fonds 
David-Constant, beide beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting. Maart 2012 – maart 2014.  

De kwaliteit van zijn houtsnijwerk, het bijzondere karakter van 
zijn originele gedeeltelijke polychromie en zijn indrukwekkende 
afmetingen, maken van het Altaarstuk met de Passie van Christus 
en het leven van Sint-Denijs uit de collegiale kerk van Saint-Denis in 
Luik één van de parels van het Belgische kunstpatrimonium. Het 
altaarstuk dateert van het begin van de 16

de
 eeuw en is ongeveer 

5,20 m hoog en 3,25 m breed. Het geheel bestaat uit een bovenstuk, de kast, die de Passie van Christus 
afbeeldt, en een onderstuk, de predella, die het Leven van Sint-Denijs weergeeft. Aan de kast waren 
oorspronkelijk beschilderde zijluiken bevestigd, maar deze werden verwijderd aan het einde van de 18

de
 eeuw. 

Het conservatie-restauratieproject bood de gelegenheid om verschillende aspecten van het werk grondig 
te bestuderen. Dit gebeurde aan de hand van een structurele analyse van de verschillende onderdelen, 
(archief)studie van de opeenvolgende interventies doorheen de tijd, visuele en stratigrafische 
polychromiestudies, analyse van de picturale lagen, datering via dendrochronologie, en een stijlstudie van het 
beeldhouwwerk. 

Het hout is nagenoeg op het gehele oppervlak zichtbaar. Enkel de huidskleur en lichaamsbeharing van de 
figuren werden geschilderd en de sierboorden van de kledingstukken, de kruisen en een aantal kleine 
elementen werden verguld. De eerste resultaten van de studie wezen erop dat we waarschijnlijk te maken 
hebben met een uniek exemplaar of met het enige gedeeltelijk gepolychromeerde altaarstuk uit de 16de-
eeuwse productie in onze streken dat de tijd heeft doorstaan. Het werd mogelijk geïnspireerd door 
contemporaine Duitse altaarstukken. 

Het project had ook als doel om het sculpteerwerk en de polychromie te herwaarderen. De esthetische 
waarde van het werk was sterk afgenomen door zijn zeer donkere en glanzende uitzicht van voor de 
restauratie. Dit was te wijten aan de vernislaag uit 1824 die werd opgebracht zonder het werk eerst grondig te 
reinigen. Archiefdocumenten bevestigen deze ingreep. Na het afstoffen en het verwijderen van een waslaag 
op alle onderdelen (beelden en architecturale elementen), werd de vernislaag uit 1824 verwijderd. Ten slotte 
werd het oppervlak gereinigd waardoor het altaarstuk weer zijn originele uitzicht kreeg. 

Het gerestaureerde retabel keerde na de interventie terug naar de Luikse collegiale kerk van Saint-Denis, 
waar het op 24 mei 2014 onder grote belangstelling van betrokkenen en geïnteresseerden plechtig werd 
onthaald. De studie van dit unieke retabel wordt van 22 tot 24 oktober 2015 verder uitgediept tijdens het 16

de
 

Kunsthistorisch Seminarie van het KIK. 
 
Behandeling en studie van de sculpturen Sint-Jacob en Sint-Jozef toegeschreven aan Jean-Baptiste Van der 
Haeghen (Brussel, Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk) 

Project gefinancierd door de Directie Monumenten en Landschappen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Brussel. Oktober 2012 – februari 
2015. 

Na de afgelopen vijftien jaar werken te hebben behandeld van kunstenaars 
zoals Jean Del Cour, Guillaume Evrard, Cornelis van der Veken, Walter Pompe, 
Willem Kerrix en Peter Scheemaeckers, heeft het atelier thans de studie en 
behandeling van twee beeldhouwwerken van Jean Baptiste Van der Haeghen 
afgerond. Ze worden bewaard in de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk 
te Brussel en zijn ongeveer 166 cm groot. De resultaten van archiefonderzoek, 
uitgevoerd door Marta Estadella Colomé en Justine Marchal, wijze erop dat deze 
beelden omstreeks 1724 werden besteld door de familie Fraula. De werken 
bevonden zich in slechte toestand. Zoals de meeste 17

de
- en 18

de
-eeuwse 

sculpturen in België werden deze werken uitgevoerd in linde, hout dat 
gemakkelijk te snijden is en zich goed leent om grote werken uit verschillende 
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stukken te maken. Vermits deze houtsoort zeer geliefd is bij houtvretende insecten, waren de sculpturen 
ernstig beschadigd. Verschillende assemblagenaden waren geopend. De stratigrafische en topografische studie 
van de polychromieën wijst uit dat ze van in het begin monochroom waren, ter imitatie van marmer of steen. 
In de loop der eeuwen werden ze meermaals herschilderd, steeds in witgrijze tinten. 

Na een behandeling tegen insecten, werd het vermolmde hout geconsolideerd. Vervolgens werden de 
opstuwingen gefixeerd en werd de sterk vervuilde laatste verflaag gereinigd. Om de risico’s voor het werk en 
voor de restaurateur te beperken, werd een waterachtige oplossing met gecontroleerde PH gebruikt met 
toevoeging van een zacht schuurpoeder. De scheuren in het hout werden opgevuld. Plaatselijk werden enkele 
vormelijke reconstructies uitgevoerd. De behandeling werd afgerond met het opvullen van de lacunes en het 
aanbrengen van harmoniserende retouches. 

3.5.3.4 Atelier steensculptuur (o.l.v. Judy De Roy) 
De pilootrestauratie van de zwikvullingen en de architecturale elementen rond de muurschilderingen van het 
koor van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk te Brussel 

Project gefinancierd door de Vlaamse Overheid, 2010-2015. 
      Het koor van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk bestaat uit elf 
stenen traveeën. Deze zijn versierd met een reeks niches met 
muurschilderingen met daarboven gesculpteerde en 
gepolychromeerde zwikvullingen. De traveeën die naar het 
sacrarium en naar de sacristie leiden,  bevatten geen 
muurschilderingen. De muurschilderingen, zwikken en doorgangen 
naar de aanpalende ruimtes zijn omkaderd met een reeks 
gepolychromeerde drielobbige boogjes. 
      De muurschilderingen zijn het werk van Jean Vander Plaetsen. 
Ze werden uitgevoerd in 1867 in het kader van de restauratie van 

het koor en bedekken de gotische schilderingen waarvan er sommige van 1435 dateren. De niches en 
doorgangen zijn bekroond met zwikvullingen waarop gesculpteerde personages zijn voorgesteld. Alle 
zwikvullingen lijken te dateren uit het begin van de vijftiende eeuw en beelden Bijbelse gebeurtenissen uit. 
Sommige illustreren tevens het leven van de Maagd Maria. We hebben zeer uiteenlopende stijlen 
geobserveerd: van lang en mager tot eerder mollig. De sculpturen op de zwikken dateren van de vijftiende 
eeuw, maar de polychromie werd overschilderd bij de restauratiecampagne in de negentiende eeuw. De 
architectuur rond de schilderingen en sculpturen is eveneens gepolychromeerd. De architectuur van het koor 
(muren, bundelpijlers) is uitgevoerd in Lediaanse zandsteen. Waarschijnlijk gebruikte men deze steen ook voor 
de gesculpteerde zwikvullingen omdat deze lokale zandsteen zich zeer goed leent voor fijn beeldhouwwerk en 
talrijke beeldhouwers haar gebruikten in de loop van de veertiende en vijftiende eeuw.  
      Voor de pilootrestauratie hebben we ons geconcentreerd op de zwikvullingen die ons in slechtere staat 
leken: de zwikvullingen en boogjes boven de personages van de heilige Quinten en de heilige Joris in het 
noordelijk deel van het koor, uiterst rechts in de noordtravee (travee 3/11) en die die de Heilige Drievuldigheid 
en God als Redder van de Wereld omkaderen, boven het sacrarium in de koornis (travee 4/11). Vanwege een 
defect aan de dakgoten in het verleden, heeft het metselwerk decennialang onder vochtinsijpeling geleden. 
Als gevolg hiervan zijn zouten in de muur gemigreerd en hebben ze zoutuitbloei veroorzaakt. Dit proces leidt 
tot een toenemend verlies aan hechting en op enkele plaatsen tot opstuwingen van de verflaag en 
materiaalverlies. Het fenomeen doet zich vooral voor in de figuur van de heilige Lucas. De dakgoten werden 
inmiddels hersteld en de bron van de zoutuitbloei lijkt daarmee gesaneerd. De zwikvullingen en architecturale 
elementen vertoonden ook een verkleuring die te wijten is aan materiaalafzetting op het oppervlak en 
verschilt in dikte afhankelijk van de plaats. Bovendien was het oppervlak volledig bedekt met een grof 
aangebracht vernis dat wellicht van latere datum is dan de neogotische polychromie.  
      De conservatie- en restauratie-ingrepen werden uitgevoerd om het voortbestaan en de herwaardering van 
de zwikvullingen te verzekeren. De voorgestelde behandeling bestond uit een plaatselijke consolidatie van de 
drager, uit het fixeren van de opgestuwde verfschollen, kleine structurele opvullingen, een reiniging en een 
retouche van de lacunaire zones. De gebruikte methodes werden aangepast aan de materialen van het te 
behandelen oppervlak. 
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De restauratie van drie mausolea en L’Homme à moulons in de Kapel van de Heren van Boussu 
Project gefinancierd met de steun van het Fonds InBev-Baillet Latour en het Fonds Léon Courtin-Marcelle 
Bouché, 2010-2015. 
      In de gotische kapel van de Heren van Boussu, bestaande uit een koor en twee transepten, bevinden zich 
drie mausolea en de transi L’Homme à moulons. Het ontwerp van de drie mausolea, opgericht in de 16de en 
begin 17deeeuw, bestaat uit witte beelden op een meerkleurige architectuur van zwart, wit en eventueel 
rood. Het oudste van de drie is dat van Jean de Hénnin-Liétard (1499-1562), bouwheer van het Kasteel van 
Boussu en lid van de Orde van het Gulden Vlies,  en zijn echtgenote Anne de Bourgogne (1516-1551). Beide 
staan vergezeld van hun kinderen onder Christus aan het kruis centraal op de sarcofaag opgesteld. Hoger 
bevinden zich nog beelden van twee engelen, twee krijgers en God de Vader in de hemel. Alle beelden werden 
vervaardigd uit  witte albast met beige wolken die vermoedelijk geïmporteerd werd uit Engeland. De 
architectuur werd opgetrokken uit eerder lokale bouwmaterialen, namelijk Belgische rode en zwarte marmer.  
Zowel de beelden als de architectuur van het Mausoleum van Maximilien I (1543-1578), zijn echtgenote 
Charlotte de Werchin (†1571), hun zoon Pierre de Hénnin-Liétard (1569-1598) en zijn echtgenote Margueritte 
de Croy (1568-1614) zijn vervaardigd uit avendersteen, een kalksteen uit het naburige Noord-Frankrijk. De 
originele beschildering van de monochroom witte beelden bestond uit een witte olieverf met lokale 
versieringen met bladgoud.   
      Het laatste mausoleum dat behandeld werd is dit van Maximilien II de Hénnin-Liétard (1580-1625) en zijn 
echtgenote Alexandrine-Françoise de Gavre (1587-1650) en doet dienst als hoofdaltaar. De architectuur  
bestaat uit zwarte en rode marmer aangevuld met Italiaanse witte marmer. Alle beelden werden gekapt in 
witte kalksteen, type avendersteen, en voorzien van een monochrome witte beschildering. Het retabel met 
albasten reliëfs  dat bovenop  het mausoleum staat, is momenteel nog onderwerp van een studie en werd nog 
niet teruggeplaatst.  
      Alle beelden, met uitzondering van diegene die nog  hun originele bevestigingswijze hadden, werden naar 
het atelier steensculptuur overgebracht voor studie en restauratie.  Het hoofddoel van de behandeling van alle 
mausolea was het herstel van het chromatische voorkomen met behulp van een reiniging en eventueel het 
aanbrengen van een beschermlaag. Uit respect voor de geschiedenis van de beelden werden ingrepen uit het 
verleden zo veel mogelijk bewaard. Zo werden alle plastische herstellingen met gips aan de albasten beelden 
van het Mausoleum van Jean de Hénnin-Liétard vormelijk niet gewijzigd, maar werd er een retouche 
aangebracht om ze te integreren. De marmeren architectuur van zowel het Mausoleum van Maximilien II als 
dit van Jean de Hénnin-Liétard werd afgewerkt met een laag van microkristallijne was met toevoeging van 
pigment om de zwarte zones te intensifiëren. Ook de zwarte zones van het gepolychromeerde kalkstenen 
Mausoleum van Maximilien I werd op deze manier behandeld.  
      Verder was er nog de problematiek van opstijgend vocht en de hiermee gepaard gaande zoutcontaminatie 
die, naast alle muren, in hoofdzaak de basis van het Mausoleum van Maximilien I zwaar beschadigd heeft. In 
samenwerking met het departement  Laboratoria werd een klimaatstudie van de kapel en een studie van de 
aanwezige zouten uitgevoerd.  
      Naast de drie mausolea werd eveneens het beeld van l’Homme à moulons uit de  kapel onder handen 
genomen. Voor restauratie bestond het oppervlak uit een grijze vervuilde verflaag die het beeld een eerder 
luguber voorkomen gaf en waardoor de vormen niet duidelijk tot uiting kwamen. Na een grondige 
polychromiestudie werd het intensieve werk van een vrijlegging tot op de originele beschildering, namelijk een 
monochroom witte olieverflaag,  gestart.  Het resultaat is een sereen beeld dat perfect aansluit bij de beelden 
van de mausolea.  
       De restauratiecampagne heeft gezorgd voor een heropwaardering van de grafmonumenten en, door de 
restauratie van het exterieur en een gedeelte van het interieur, voor een heropwaardering van de kapel als 
geheel.   
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3.5.3.5 Atelier textiel (o.l.v. Fanny Van Cleven) 
Conservatiebehandeling van twee vlaggen uit het stadhuis van Luik 

Project gefinancierd door het Fonds David-Constant, beheerd door 
de Koning Boudewijnstichting, 2014. 

In het stadhuis van Luik worden twee vlaggen tentoongesteld 
die een historisch belangrijke waarde hebben voor de stad. Het 
gaat enerzijds om de eerste Belgische vlag die in 1830 werd 
geschonken aan de stad. De vlag, met de nog horizontale lijnen in 
rood, geel en zwart, verkeerde in een heel slechte 
bewaringstoestand. De zijde was erg droog en fragiel geworden, 
met grote lacunes en gescheurde delen tot gevolg. Anderzijds gaat 
het om een vlag die in 1919 geschonken werd in het kader van de 
Légion d’Honneur, als eerbetoon aan de stad zijn diensten tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. De voorzijde is een Franse driekleur met de blazoenen van Parijs en Luik. De 
achterzijde is een onversierde Belgische vlag. Vooral de voorzijde bevond zich in een erbarmelijke staat.  

Beide vlaggen werden in 2014 behandeld. Na het ontstoffen werden de vlaggen gedemonteerd en deel per 
deel geconsolideerd op een nieuwe zijde drager, waarbij de kleur telkens aangepast werd in functie van de te 
behandelen zone. De draden werden met fijne zijdedraad één voor één vastgenaaid op de nieuwe drager. De 
vlaggen worden na behandeling op een steunplaat gemonteerd en licht hellend gepresenteerd op de 
mezzanine van de inkomhal van het stadhuis. 
 
Conservatie van het wandtapijt met de Legende van Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel (Brussel, KMKG) 

Project gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting. 2014-
2015. 

Met het oog op de tentoonstelling “Wandtapijten ten tijde van 
Keizer Karel”, kreeg het wandtapijt met de Legende van Onze-
Lieve-Vrouw van de Zavel (1516-1518) uit de collecties van de 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) een 
conservatiebehandeling. Het is duidelijk dat het wandtapijt niet 
compleet is. Oorspronkelijk zou dit een langer wandtapijt geweest 
zijn, vermits de taferelen aan weerszijden van de pilaren 
ontbreken. Nog steeds zijn er sporen zichtbaar van eerdere 
interventies waarbij het geheel in zes delen verknipt zou zijn. Het 

wandtapijt is over het algemeen vuil, droog en in slechte staat, met veel lacunes en losliggende draden. Een 
groot deel ervan werd bovendien eerder herweven.  

Na een mechanische en natte reiniging werd het wandtapijt gemonteerd op het restauratiegetouw. De 
openstaande galen werden opnieuw dichtgenaaid en vervolgens werd een linnen weefsel aan de achterzijde 
van het wandtapijt geplaatst om extra steun te bieden aan de zwakke zones. Alle losliggende draden werden 
één voor één recht gelegd en op het linnen genaaid. De gele boorden boven- en onderaan werden opnieuw 
geweven door een onafhankelijk restaurateur en uiteindelijk geïntegreerd in het geconserveerde wandtapijt. 
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3.5.3.6 Cel decoratie van monumenten (o.l.v. Emmanuelle Job)  
Studie van de decoratie van de sacristie van de abdij Notre-Dame de Bonne Espérance te Estinnes 

Project uitgevoerd in februari 2014, in samenwerking met het atelier 
muurschilderkunst. 

Op vraag van de DGO4, in het kader van de overeerkomst DGO4/KIK, heeft 
de cel decoratie van monumenten een studie uitgevoerd van de decoratieve 
elementen van de sacristie van de abdij Notre-Dame de Bonne Espérance te 
Estinnes, in 1776 gebouw door Laurent-Benoît Dewez (1731-1812). Dit kadert in 
een project voor de oprichting van een conservatorium voor sacrale kunst van 
het diocees Doornik. De sacristie is zeer lang niet in gebruik geweest en de 
studie ervan heeft het belang van de architect Laurent-Benoît Dewez 
aangetoond in de achttiende eeuw in België.    

De achthoekige sacristie is versierd met stucwerk in Lodweijk XVI-stijl dat ter 
plaatse werd uitgevoerd. Volgens de archieven waren ze waarschijnlijk het werk 
van de familie Lambilliotte de Farciennes die zich toelegde op stucwerk. Er 
werden twee traveeën onderzocht, evenals het plafond, met behulp van een 

hoogwerker. Voor het formulering van conclusies rond de samenstelling van de pleisters, het stucwerk en de 
schilderijen werd een beroep gedaan op de labo’s van het KIK.  
 
Studie van de vertrekken van het Hôtel Saint Cyr, Ambiorixplein 11 te Brussel  

Maart-mei 2014. 
Het Hôtel Saint Cyr, gebouwd in 1900-1901, wordt beschouwd als een van de 
belangrijkste werken van Gustave Strauven (1878-1919). Met zijn zeer smalle 
gevels en fijn uitgewerkt siersmeedwerk is het huis een typisch voorbeeld van de 
art nouveau-architectuur in Brussel. De laatste decennia onderging het huis 
transformatiewerken. De grootste wijzingen werden aangebracht in de jaren 
1934-1935 (grote art deco-campagne) en wijken sterk af van het aanvankelijke 
project. In het kader van de restauratie van de binnenvertrekken heeft de 
Directie Monumenten en Landschappen, in het kader van hun overeenkomst 
met het KIK, de cel decoratie van monumenten verzocht om een studie uit te 
voeren van de kelderverdieping, van de voorste vertrekken op de bel-etage, van 
het Chinese salon op de eerste verdieping en van de kamers op de 
bovenverdiepingen. Tegelijk werden de resultaten vervolledigd door de studie 
van de achtergevel. Het Hôtel Saint Cyr werd in een eerste fase reeds in 2003 
door het KIK onderzocht ter hoogte van de hal van de bel-etage en de traphal.   

 

3.5.3.7 Cel preventieve conservatie (o.l.v. Marjolijn Debulpaep) 
Coördinatie van de conservatie van de interieurs van zes historische rijtuigen van de NMBS 

2013-december 2014.  
In 2013 werd aangevangen met de opvolging van het omvangrijke 
conservatiedossier voor de NMBS holding. Aan de cel werd gevraagd de 
complexe coördinatie op zich te nemen voor het schimmelvrij maken van de 
interieurs van zes historische rijtuigen (standplaats te Schaarbeek). Het door de 
cel opgemaakte conserveringsproject doorliep 5 fasen, namelijk: 1. het 
stabiliseren van de graad van aantasting, 2. een gedetailleerde voorstudie, 3. de 
mechanische verwijdering van de schimmels (door een externe firma), 4. de 
conservatie van het exterieur van de rijtuigen en 5. de herlocatie van de 
rijtuigen. Begin 2014 waren de eerste 2 fasen afgerond en belandden we in de 
derde fase. We stelden een uitgebreid en gedetailleerd lastenboek op voor de 
mechanische reiniging van de 6 rijtuigen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch 
Staatsblad. Eind augustus 2014 evalueerden we samen met de NMBS de 
ingediende offertes op basis van een objectief beoordelingsschema en de 
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gunningscriteria. Na de gunning die eind september 2014 plaatsvond, ging het project meteen van start, 
waarbij rijtuig A1 en rijtuig 1 prioritair waren (deze zullen worden tentoongesteld in het nieuwe museum 
Trainworld te Schaarbeek). Beide rijtuigen werden eind december 2014 (enkel de onroerende delen) 
afgewerkt en opgeleverd.   

 

3.5.4 Cel Valorisatie-Communicatie (o.l.v. Catherine Bourguignon) 
Focus op interne communicatie 
Op het vlak van communicatie werd 2014 vooral getekend door initiatieven op het vlak van interne 
communicatie. Zo werd in januari gestart met de Middagen van het KIK: elke eerste donderdag van de maand 
stelt een medewerker van het KIK een van zijn projecten voor aan de geïnteresseerde collega’s. Hiermee willen 
we het personeel de kans geven om een beter beeld te krijgen van waar andere collega’s mee bezig zijn. Deze 
‘lezingen van het KIK voor het KIK’ kennen een groot succes dat steeds toeneemt: op de eerste Middag waren 
zo’n dertig collega’s aanwezig en op de laatste lezingen waren er al een vijftigtal toehoorders! De planning 
wordt aangekondigd per semester, wat de organisatie vergemakkelijkt en de werklast voor de cel Valorisatie-
Communicatie verlicht. Een andere wijziging is dat sinds januari alle mededelingen aan het personeel via 
intranet verlopen (alleen de dienstnota’s en de dringende mededelingen worden nog per email verstuurd). De 
IT-dienst heeft er tevens voor gezorgd dat het intranet als homepagina verschijnt op alle computers van het 
instituut en het personeel heeft hier positief op gereageerd.   

Voorts werden vergaderingen voor interdepartementale samenwerking op het getouw gezet: open voor 
alle wetenschappers, zowel statutairen als contractuelen, vinden deze elk trimester plaats. Ze zijn bedoeld om 
de werking van het instituut te verbeteren en om de samenwerking tussen de verschillende departementen te 
promoten.  

Ten slotte heeft het personeel van het KIK in groten getale deelgenomen aan de tevredenheidsbevraging 
van BELSPO die in maart werd gelanceerd. De cel Valorisatie-Communicatie heeft de resultaten grondig 
geanalyseerd en zal mogelijke pistes voor verbetering nog bestuderen. 
 
Een nieuwe huisstijl voor het KIK 
Het jaar 2014 werd tevens gemarkeerd door de lancering van de nieuwe huisstijl van het KIK: nieuwe modellen 
voor verslagen, prijsopgaves, briefpapier en alle interne administratieve documenten. Deze campagne was 
zeer arbeidsintensief, maar het resultaat is positief en stelt het instituut in staat om zijn imago bij externe 
klanten te verfijnen. 
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4 Middelen 

4.1 Personeel 

4.1.1 Personeelseffectief 
 
Op 31/12/2014 telde het KIK een personeelseffectief van 152 personeelsleden, overeenstemmend met 126,78 
voltijds equivalenten (VTE). Dit vertegenwoordigt t.o.v. vorig jaar een lichte stijging, zowel in fysieke eenheden 
als in voltijds equivalenten. 

 

 
 

4.1.2 Verdeling volgens niveau 
 
Deze stijging in personeelseffectieven is voornamelijk te situeren in de niveaus A/SW en B, waar er een stijging 
is van respectievelijk 4 en 2 personeelsleden. In niveaus C en D daarentegen is er een lichte daling van 
respectievelijk 3 en 1 FE.    

De trend die de voorbije jaren reeds gesignaleerd was – een uitbreiding van niveau A/SW ten koste van 
niveaus C en D – zet zich hiermee door. Sinds 2011 vormen wetenschappelijke personeelsleden meer dan de 
helft van het totale personeelsbestand, 55% in 2014.   
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4.1.3 Verdeling volgens taalrol 
 

 
 

4.1.4 Verdeling volgens geslacht 
 
Globaal gezien is er een onevenwicht tussen mannen en vrouwen in het personeelsbestand. Ten opzichte van 
vorig jaar is er evenwel een lichte verbetering.  De verhouding man-vrouw bedraagt nu 30-70 tegenover 27-73 
in 2013.   
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4.2 Vervolmakingsstages 

Het KIK heeft een lange ervaring in de opleiding van jongprofessionelen in de conservatie-restauratie en in het 
wetenschappelijk onderzoek. De eerste stagiairs werden in 1949 aanvaard, reeds één jaar na de oprichting van 
het instituut. Sindsdien heeft het opleidingsprogramma zich ontwikkeld in functie van de noden van het 
beroep en de ontwikkeling van de wetenschap in de conservatie-restauratie. Op het gebied van de conservatie 
is het steeds toenemende aantal opleidingen op universitair niveau, zowel in België als in het buitenland, 
tegemoet gekomen aan de behoefte aan opleidingen van het lange type. De postgraduaatstages zijn een 
ideaal middel om de verworven ervaring en theoretische kennis uit te diepen en bij te schaven alvorens 
volwaardig toe te treden tot het beroep. 

Elk jaar biedt het KIK pas afgestudeerden uit België of uit het buitenland de kans om respectievelijk gedurende 
twaalf (met een beurs van het Fonds InBev-Baillet Latour) en acht maanden een praktische stage te volgen. Ze 
kunnen aan de slag in de ateliers, de laboratoria of het departement documentatie (duurtijd 6 maanden). 
Daarnaast worden er ook verschillende lezingenreeksen en uitstappen georganiseerd. Kortom: een unieke 
gelegenheid om kennis in praktijk om te zetten! 

Stagiairs 2013-2014 

 
 
- Atelier schilderkunst: Giovanna Tama (België), Gaëlle Pentier (Frankrijk), Claire Dupuy (Frankrijk) 

- Atelier gepolychromeerde houtsculptuur: Audrey Dion (België), Sylvia Manrique Tamayo (Mexico, Verenigde 
Staten), Maxime Kitaigorodski (Frankrijk) 

- Atelier muurschilderkunst: Sofie Stuyck (België) 

- Atelier steensculptuur: Sam Huysmans (België) 

- Departement Documentatie: Elisabeth Van Eyck (België), Emma Anquinet (België) 
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Stagiairs 2014-2015 

 
 
- Atelier schilderkunst: Francesca Schneider (Duitsland, Hongarije), Charlotte Sevrin (België), Claire Toussat 
(Frankrijk) 
- Atelier polychrome houtsculptuur: Susanne Kummer (België), Suzanne Peters (Nederland) 
- Atelier steensculptuur: Erica Chiummariello (Italië), Danuta Stelmaszyk (België) 
- Atelier textiel: Judith Goris (België) 
- Cel preventieve conservatie: Annelies Cosaert (België) 
- Departement Documentatie: Wendy Frère (België), Maud Lebrun (België) 
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4.3 Financiën 

4.3.1 Inkomsten 

Het totaal van de inkomsten bedraagt 3.764.754,12 € 

       Sectie 0  1.485.610,44 
 

39,46% 

  Dotatie  1.480.000,00 
    Eigen inkomsten 5.610,44 
    Sectie 1 1.350.090,43 
 

35,86% 

  Sectie 2 320.576,37 
 

8,52% 

  Sectie 3 608.476,88 
 

16,16% 

  

       

 
 

4.3.2 Uitgaven 

  
Personeel Werking Uitrusting Totaal 

 Sectie 0  290.227,96 776.130,91 131.285,46 1.197.644,33 30,32% 

Sectie 1 1.140.557,64 522.687,66 109.757,63 1.773.002,93 44,88% 

Sectie 2 376.801,04 66.468,62 107.272,05 550.541,71 13,94% 

Sectie 3 317.746,51 111.434,65 0,00 429.181,16 10,86% 
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Het actuele begrotingssaldo is 2.261.529,12 euro waarvan naar 2015 respectievelijk 787.692,31 euro is over te 
boeken en 1.473.836,61 euro over te dragen. 
 

4.3.3 Verhouding inkomsten-uitgaven 

     

  
Inkomsten Uitgaven Verschil 

     

     2004 
 

2,414,710.65 2,435,784.43 -21,073.78 

     2005 
 

2,146,277.90 2,381,796.64 -235,518.74 

     2006 
 

2,621,987.29 2,812,827.67 -190,840.38 

     2007 
 

3,157,659.89 2,795,485.49 362,174.40 

     2008 
 

3,211,005.01 2,916,119.52 294,885.49 

     2009 
 

3,282,704.41 3,268,924.93 13,779.48 

     2010 
 

3,796,250.43 3,240,824.65 555,425.78 

     2011 
 

4,097,908.07 4,138,004.64 -40,096.57 

     2012 
 

4,099,936.76 3,683,288.77 416,647.99 

     2013 
 

3,909,036.91 4,524,133.38 -615,096.47 
 
2014    3,764,754.12   3,950,370.13  -185,616.01 
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5 Ondersteunende diensten 

5.1 IT-dienst (o.l.v. Hans Opstaele) 

Dit verslag biedt slechts een beperkte weergave van de activiteiten in onze dienst. Het meeste werk gaat naar 
het onderhoud en de herstelling van servers, pc’s en printers. De IT-dienst gebruikt een ticketsysteem om 
herstellingen en projecten  op te volgen. 

Er werden verschillende projecten in samenwerking met andere diensten verwezenlijkt, zoals een project 
omtrent het beheer van digitale collecties (i.s.m. de cel digitalisatie) en de ontwikkeling van een digitaal 
platform voor de aanvragen en resultaten van radiokoolstofdateringen (i.s.m. het labo radiokoolstofdatering) 
en voor de aanvragen voor de cel preventieve conservatie. Er werd ook veel tijd besteed aan het aanpassen 
van alle documenten voor intern en extern gebruik aan de nieuwe huisstijl (i.s.m. de cel Valorisatie-
Communicatie). Daarnaast werd onze IT-dienst door BELSPO betrokken bij enkele Europese projecten zoals 
EUDAT B2SHARE en werden de digitale documenten voor de conservatie-restauratiebehandeling van het Lam 
Gods in het MSK Gent geherstructureerd. 

Voorts werden enkele websites geïmplementeerd, bijvoorbeeld  voor de monsters van het Lam Gods en de 
inventaris van barokke altaren. Er ging speciale aandacht naar de toegang tot onze foto’s en bibliotheek via 
een uitgebreidere BALaT website (i.s.m. de infotheek). Gebruikers krijgen nu toegang tot de foto’s en pdf-
documenten via een nieuw, flexibeler systeem. Hiermee worden nieuwe foto’s sneller  online beschikbaar: via  
“deepzoom” (foto’s consulteren via het web) en “downloads” (foto’s voor publicaties).  De onderstaande 
grafiek toont de toegang tot beide systemen. 

 

 
 

De voorbereiding van conferenties neemt veel tijd in beslag. Daarom werd een template gemaakt voor 
conferentiewebsites en registratie van bezoekers die in 2014 werd gebruikt voor een tiental websites en werd 
een mailingsysteem ontwikkeld om grotere groepen gebruikers gemakkelijk te kunnen bereiken.  

Het backup systeem moest worden uitgebreid door de sterke groei van digitale foto’s en documenten. Zo 
werd een 35 terabyte  schijf in gebruik genomen en werd er verder gewerkt aan de virtualisatie van servers.  
Op netwerkniveau werd het gebouw verder bekabeld en werden tientallen pc’s en printers vervangen, onder 
meer in de cel digitalisatie. Verder werd de vervanging van onze netwerkelementen bestudeerd (i.s.m. de 
technische dienst) – dit werk is nog lopende. 

De  IT-dienst bood opleidingen en workshops aan de  personeelsleden aan, zoals een cursus Photoshop, 
Lightroom en een omtrent waardeanalyses van collecties (i.s.m. de cel digitalisatie). Binnen onze dienst was er 
dan weer interesse voor talen (Frans en Nederlands) en statistiek. 
Andere innovaties zijn het streven naar een ‘groene IT’  via een energiezuinig grafisch werkstation en de  Cloud  
(i.s.m. de technische dienst en de firma Dell), projecten omtrent 3D printing en modellering, Microsoft 
Windows 10 en Universal Apps (XAML) voor mobiele toegang (smartphone, tablet). Deze projecten zijn nog 
steeds lopende. 
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5.2 Technische dienst (o.l.v. Jeannot Ankaye) 

5.2.1 Inleiding 
 
De activiteiten van de dienst veiligheid en infrastructuur spitsen zich toe op het onderhoud en de inrichting 
van het interieur van het gebouw, de opvolging van het beheer van de herstellingen en het onderhoud aan de 
HVAC-installaties door een externe firma. 

De dienst veiligheid en infrastructuur heeft verder aangedrongen op investeringen bij de Regie der 
Gebouwen, die ons uitnodigde om onze noden op te lijsten. Ten gevolge van de budgettaire beperkingen zijn 
de inrichtings- en transformatiewerken van lokalen erg beperkt gebleven, net zoals vorig jaar.  

5.2.2 Beheer van de toegang en van de veiligheid 
 
De contacten tussen de huisbewaarder en het KIK niet erg hartelijk verliepen. Het noodsein voor inbraak, 
sabotage, brand of waterdetectie is regelmatig afgegaan, minstens drie keer per maand. Vooral het noodsein 
voor inbraak en brand ging vaak zonder reden af.  

In 2014 is het hek aan de achterzijde van het gebouw, na een onderhoud en herstelling van de motor, 
minder vaak in panne gevallen dan in 2013.  

Er weren twee nieuwe camera’s geïnstalleerd. Die van de Infotheek werd verplaatst naar de hal aan de 
cafetaria.  

De procedure van de volgorde van oproepen bij een noodgeval werd herzien in samenspraak met ARISTA, 
de preventieadviseur, de leden van het eerste interventieteam en de EHBO’ers. Het alarm wordt regelmatig 
getest. 

Enkele problemen: 
- Onmogelijkheid om sommige deuren te openen met de elektronische sleutel, een aanhoudend 

probleem; 
- Onmogelijkheid om de deuren op sommige verdiepingen elektronisch te sluiten; 
- Moeilijkheden bij het programmeren van de tijdsinstellingen voor het openen en sluiten van de 

deuren van het economaat. Hiervoor werd contact opgenomen met ISS, de firma die het systeem 
installeerde; 

- Onmogelijkheid om het register van doorgang in een beveiligd lokaal op een specifieke datum te 
bekijken (bijvoorbeeld het economaat). 

- Lift nr. 15 niet steeds beantwoordt aan de normen (als het alarm om te evacueren weerklinkt, daalt 
de lift niet tot op het niveau van evacuatie van het gebouw). We herinnerden de Regie der Gebouwen 
eraan dat dit in orde moet worden gebracht. Dit is alsnog niet gebeurd.  

Voor het beheer van de veiligheid van onze instelling hebben we een crisisplan opgesteld en het gedeelte 
‘evacuatie’ in geval van brand herzien. Op 2 december werd een evacuatieoefening gehouden. Het evacueren 
nam 4 min. 30 sec. in beslag, een aanvaardbare tijd die overeenkomt met die van de vorige oefening.  

5.2.3 Beheer van het onthaal 
In tegenstelling tot het jaar 2013 werd in 2014 vooruitgang geboekt op het vlak van de organisatie van de 
permanentie aan het onthaal, en dit ondanks het feit dat twee collega’s op pensioen gingen. Dit is dankzij de 
aanwerving van collega Diane Belem begin 2014 en de versterking met Karine Renmans van de cel 
beeldvorming. Er valt een diefstal te betreuren van de kas van de boekhoudkundige dienst.     
 

5.2.4 Beheer van afval en overbodige objecten 
 
De toepassing van de procedure voor het beheer van afval die sinds 2009 werd opgesteld in samenwerking 
met de Externe dienst voor preventie en bescherming verloopt vrij goed. Het KIK doet een beroep op drie 
firma’s voor de ophaling van gevaarlijk afval (Edelchemie, Shanks, Van Gansewinkel). Het huishoudafval wordt 
gesorteerd door het reinigingspersoneel, verzameld door de huisbewaarder en opgehaald door het 
Agentschap Net Brussel. Overzicht van het afval zo opgehaald:  

- Restafval: 97500 kg; 
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- Herbruikbaar papier- en kartonafval: 23000 kg; 
- Herbruikbare verpakkingen van voedingsmiddelen: 600 kg. 
- Chemisch afval van ontwikkelaars of foto’s (Edelchemie): 696 kg fixeer waarvan 341 g zilver en 682 kg 

ontwikkelaar (totale kost 802,47 €, waarvan 146,02 € werd terugverdiend met de verkoop van het 
zilver). 

5.2.5 Beheer van de zendingen en van de planning van de chauffeurs 
 
Het beheer van de zendingen en planning van de chauffeurs leidt onder een personeelstekort, terwijl de 
zendingen met chauffeur blijven toenemen. Als tijdelijke oplossingen wordt geprobeerd om zoveel als mogelijk 
personen in te zetten wiens hoofdtaak niet het vervoer van personen en/of materiaal is, wat echter ten koste 
gaat van hun andere taken. We hebben ook gebruikgemaakt van een onafhankelijke chauffeur. Er moet 
absoluut een bijkomende chauffeur worden aangeworven om beter te kunnen beantwoorden aan de behoefte 
aan zendingen van het KIK.  
 

5.2.6 Beheer van de voertuigen en brandstofverbruik 

 
Het KIK heeft een Volkswagen Caravelle aangekocht die op 13/08/2014 in gebruik werd genomen. De aankoop 
van dit voertuig zal het mogelijk maken om de Sharan te vervangen, die ondanks zijn lage verbruik vrij oud is. 
We hebben als brandstof geopteerd voor benzine om de impact op het milieu te verminderen. Een liter 
benzine zorgt voor 2392g CO2-uitstoot in plaats van 2640g voor diesel. 

In 2014 waren er 455 zendingen, oftewel ongeveer 152 per voertuig, exclusief de Caravelle.  
 

Voertuig VW Sharan  Opel Vivaro  Opel Combo  VW Caravelle  

Brandstof Diesel Diesel Diesel Benzine 

Datum ingebruikname 3/10/2001 10/10/2008 16/05/2011 13/08/2014 

Index km in 2013 236.927 81.726 36.695 0 

Index km in 2014 250.667 90.199 49.265 1.346 

Afgelegde afstand (km/jaar 2014) 13.740 8.473 12.570 1.346 

Afgelegde afstand (km/jaar 2013) 19.744 16.345,20 18.347,50      0 

Hoeveelheid verbruikte brandstof (l) in 2014 1.036 692            710 153.45 

Hoeveelheid verbruikte brandstof (l) in 2013 1184,64 1144,16          990,77      0 

Brandstofverbruik (l/100km) in 2013 6,00 7,00            5,40      / 

Brandstofverbruik (l/100km) in 2014 7,54 8,17 5,65 11,40 

 
In 2014 verbruikten de drie voertuigen op diesel samen 2438l, gemiddeld aan 7l/100km. De Caravelle 
verbruikte 153l benzine op vijf maanden tijd aan 11,4l/100km (stadsverbruik). In 2013 werd 3193 diesel 
verbruikt, gemiddeld aan 6l/100km.  
 
De analyse van het verbruik in termen van CO2-uitstoot geeft ons een idee van de impact van onze zendingen 
op het milieu: 

Jaarlijkse CO2-uitstoot van de vier voertuigen 

 Jaar  2013 2014 

Afgelegde afstand (km) 54.437 3.6129 

Hoeveelheid verbruikte diesel (l) 3.193 2.438 

Hoeveelheid verbruikte benzine (l) / 153,45 

Uitstoot diesel (g CO2) 8.429,520 6.436,320 

Uitstoot benzine (g CO2) / 367.052,4 

Totale uitstoot (g CO2) 8.429,520 6.803.372,4 

Uistoot/km (g  CO2/ km) 154,85 188,31 
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5.2.7 Inrichting van de lokalen en diverse interventies 
 
De dienst veiligheid en infrastructuur zorgde voor de opvolging en uitvoering van de volgende werken: 

- Installatie van zonweringen in het atelier textiel en elders; 
- Installatie van twee bewakingscamera’s en verplaatsing van die van de Infotheek naar de hal van het    
      economaat; 
- Demonteren van de toestellen van de oude keuken (intern werk); 
- Demonteren van de toestellen van de twee lokalen van de cel beeldvorming (L223-224, intern werk); 
- Bouw van een tussenwand in lokaal 308 om een lokaal te creëren voor de archieven en dossiers van  
       het departement Documentatie; 
- Opvolging van de werken aan de waterafvoer tussen het Legermuseum en het KIK; 
- Reinigingswerken aan de riolering; 
- Reiniging van de ramen; 
- Elektriciteitswerken, installatie van spaarlampen in de inkomhal; 
- Opvolging van de werken aan de hoogspanningscabine; 
- Opvolging van de technische controles van de elektrische installaties en van de liften door de    

                bevoegde organismes. De Regie der Gebouwen heeft met hen een contract afgesloten en het KIK dekt  
                de kosten; 

- Diverse interventies op vraag van andere diensten. 
Er was een constante inzet om te beantwoorden aan de verwachtingen van het personeel en van de 
bezoekers, en dit ondanks het personeels- en budgettekort. Voor de dagelijkse interventie tracht de dienst zo 
goed mogelijk te beantwoorden aan de aanvragen van de verschillende diensten, en dit met drie 
personeelsleden terwijl er vroeger vijf waren. De wachttijd varieert afhankelijk van de omvang en prioriteit van 
de interventie ; hij is van twee of drie dagen naar een week of meer gegaan, indien een bestelbon moet 
worden opgemaakt.  

5.2.8 Beheer van de Mess 

 
De koelkamer, de waterketel en de vaatwasmachine werden vernieuwd.  

De keuken leed onder het ziekteverlof van de collega die na de pensionering van Sonia Ooms de keuken 
alleen openhield. Een collega van de reinigingsploeg werd gevraagd om de dienst in de keuken te verzekeren. 
Er werd vastgesteld dat er tussen 12u en 13u30 nood is aan een keukenhulp.  

Ondanks alle waakzaamheid en de noodzakelijk voorzorg om de gesloten kas van de keuken in een 
vergrendelde kast te bewaren, werd een diefstal begaan in de Mess. De inkomsten van een hele week werden 
gestolen. Er werd een project om baar geld in de kas te beperken op het getouw gezet met de samenwerking 
van de boekhoudkundige dienst en de cel Valorisatie-Communicatie.  

5.2.9 Onderhoudsdienst 
 
Deze dienst is afgenomen in personeel wegens het ontslag van een collega wegens hoog absenteïsme en de 
overdracht van een lid van het onderhoudspersoneel naar de keuken. Dat leidde tot een verhoogde werklast 
voor de drie andere collega’s en tot vertraging bij het reinigen van de lokalen. Er moeten twee nieuwe 
medewerkers worden aangenomen of de frequentie van het reinigen van lokalen die zelden worden betreden 
moet worden verminderd.  

5.2.10 Energie- en waterverbruik 

 
De herstelling en het onderhoud van de HVAC-installaties werd verzekerd door de firma Imtech via een 
contract met de Regie der Gebouwen. We werden nog geconfronteerd met moeilijkheden om de 
klimaatomstandigheden in de restauratieateliers te stabiliseren ten gevolge van het uitvallen van de 
stoomverwarmingsinstallatie. Na veel aandringen bij de Regie der Gebouwen besloot deze om de installatie 
begin 2015 te vervangen. Vanwege de te lage relatieve vochtigheid werden luchtbevochtigers geïnstalleerd in 
de ateliers textiel, polychrome houtsculptuur en steensculptuur. In de opslagruimte van de negatieven blijft 
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het gebruik van drie luchtontvochtigers tijdens de periode van maart tot half oktober noodzakelijk om goede 
klimaatcondities te verzekeren (13°C en 33%RV).  
 

5.2.10.1 Elektriciteitsverbruik 
 
 

 
Verbruik Vermogen KW Bedrag 

 
Mwh Piek Dal 

 Januari 82,377 191,72 120,04            9.803,37 €  

Februari 77,139 190,96 125,24            9.246,98 €  

Maart 79,69 190,64 122,36            9.417,74 €  

April 77,928 175,72 126,48            7.483,87 €  

Mei 81,331 181,96 128,28            7.696,32 €  

Juni 81,345 173,56 121,48            7.678,69 €  

Juli 84,457 180,88 121,44            8.254,26 €  

Augustus 86,927 173,80 123,84            8.352,37 €  

September 87,306 177,36 158,44            8.496,40 €  

Oktober 86,85 188,80 119,52          10.876,33 €  

November 80,484 171,56 113,28            9.927,39 €  

December 76,041 175,56 116,40            9.569,21 €  

          

Totaal 981,875            106.802,93 €  
 
 

Evolutie van het maandelijks elektriciteisverbruik in 2014 
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Elektriciteitsverbruik sinds 2005 
 

 
Het elektriciteisverbruik, dat van 2005 tot 2010 gemiddeld 728,562 MWh bedroeg, de laatste vier jaren is 
gestegen tot een gemiddelde van 997,815 MWh. Het intensieve en onontbeerlijke gebruik van mobiele 
luchtbevochtigers, de ingebruikname van de MICADAS en het verbruik van de koelinstallaties van de lokalen en 
de productie van ijswater zijn wellicht verantwoordelijk voor deze stijging. In 2014 daalde het 
elektriciteitsverbruik uitzonderlijk met 8,60% in vergelijking met 2013.  

De grafiek van het maandelijks verbruikt toont dat dit stijgt vanaf april om in september een piek te 
bereiken, in tegenstelling tot 2013 waar het maximum in juli werd bereikt. Dit toont een verschuiving van het 
verbruik van juli naar september, waar het leeuwendeel van het verbruik te wijten is aan de koelgroep voor de 
klimaatregeling (de koelgroep voor de productie van ijswater oud is en moet worden vervangen door de Regie 
der Gebouwen). 

5.2.10.2 Gasverbruik 
 

Maandelijks gasverbruik en gasuitgaven zonder het aandeel van de centrale 
verwarmingsinstallatie van de Jubelparksite 
 

  Verbruik Bedrag 
    Mwh   
  Januari 60,818               3.024,74 €  
  Februari 93,487               4.333,88 €  
  Maart 61,629               2.803,48 €  
  April 48,889               2.233,06 €  
  Mei 132,286               5.146,51 €  
  Juni 127,321               4.712,75 €  
  Juli 102,088               3.607,75 €  
  Augustus 129,054               4.333,01 €  
  September 123,711               4.335,07 €  
  Oktober 77,878               3.266,22 €  
  November 41,592               2.025,09 €  
  December 26,437               1.655,61 €  
        
  Totaal 1025,19            41.477,17 €  
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Opmerking: van mei tot september is de verwarming omgeschakeld naar de verwarmingsinstallatie van de 
Jubelparksite. Dit verklaart het hoge verbruik van de stoomverwarmingsinstallatie en van de conciërgewoning 
in deze periode. Het aandeel van het maandelijkse verbruik van de verwarmingsinstallatie van de Jubelparksite 
bedraagt 164,460MWh gedurende de periode van zeven maanden, of in totaal 1151,220MWh. 
 

Maandelijks gasverbruik (KIK en Jubelparksite) 
 

Maandelijks gasverbruik in 2014   

  Jubelparksite   

 Verbruik KIK/maand Index Verbruik 
Jubelparksite/maand 

Totaalverbruik/maand 

   1852,55     

Januari 60,818 1988,159 135,609 196,427 

Februari 93,487 2355,603 367,444 460,931 

Maart 61,629 2450,665 95,062 156,691 

April 48,889 0 0 48,889 

Mei 132,286 0 0 132,286 

Juni 127,321 0 0 127,321 

Juli 102,088 2467,171 16,506 118,594 

Augustus 129,054 0 0 129,054 

September 123,711 0 0 123,711 

Oktober 77,878 2529,168 61,997 139,875 

November 41,592 2697,918 168,75 210,342 

December 26,437 3004,77 306,852 333,289 

 Reeks 1   Reeks 2 Reeks 3 

Totaal 1025,19   1152,22 2177,41 
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Reeks 1: gasverbruik door de verwarmingsinstallaties van het KIK 
Reeks 2: gasverbruik van de verwarmingsinstallatie van de Jubelparksite 
Reeks 3: Totaal gasverbruik 
 

Maandelijks gasverbruik in 2014 inclusief het verbruik van de verwarmingsinstallatie van de 
Jubelparksite 
 
De verwarmingsinstallatie van de Jubelparksite wordt ingeschakeld van oktober tot mei, maar dit jaar werd ze 
wegens werken aan de warmte-krachtkoppeling slechts tot maart ingeschakeld.  
De verwarmingsinstallatie van het KIK is in werking van april tot september en de stoomverwarmingsinstallatie 
werkt doorlopend. Al deze installaties worden automatisch of manueel aangestuurd afhankelijk van het geval. 
Ik merk op dat het gasverbruik in mei hoger lag vanwege de productie van stoom gezien het droge weer.  
 

Gasverbruik sinds 2005 zonder het aandeel van de verwarmingsinstallatie van de Jubelparksite 
 

 
 
Sinds 2010 blijft het bruto gasverbruik vrij stabiel met een lichte daling van 10,00% in vergelijking met 2013 op 
de teller van het KIK. Dit is mogelijk het gevolg van een betere afstelling en/of van de verwarmingsinstallatie 
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met warmte-krachtkoppeling die in de loop van 2014 in gebruik werd genomen. De positieve impact van de 
warmte-krachtkoppeling dient de komende jaren te worden geanalyseerd.  

Samengevat: 
- In 2014 was het gasverbruik van de verwarmingsinstallatie van de Jubelparksite 1.152,22MWh in 

plaats van 1.384,36MWh in 2013, een daling van 16,77%; 
- Het jaarlijks gasverbruik van de drie verwarmingsinstallaties (verwarming + stoom + conciërgewoning) 

was 1.025,19MWh in plaats van 1.125,17 MWh (handmatige opmeting) in 2013,  een lichte daling van 
9% (10% in vergelijking met de gefactureerde waarde); 

- Het totale gasverbruik is 2177,41MWH in plaats van 2.509,53 MWh in 2013, een daling van 13%; 
- Het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik van het KIK over een periode van 5 jaren, zonder het aandeel 

van de Jubelparksite, bedraagt 1099,82MWh; 
- Het gemiddelde jaarverbruik, inclusief het aandeel van de Jubelparksite, bedraagt 2343,470MWh. 

 

5.2.10.3 Waterverbruik 
 

Driemaandelijks verbruik 
 

Periode Factuurnr. Verbruik 
m³ 

Bedrag 

1ste trimester 04 392870 9187 1635           6.430,00 €  

2de trimester 04 39287 092 88 1905           7.508,78 €  

3de trimester 04.39287.093.89 2101           8.281,33 €  

4de trimester 04 39287 094 90 1667           6.696,82 €  

   Totaal 7308        28.916,93 €  
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Evolutie van het waterverbruik sinds 2005 
 

 

Waterverbruik m³/jaar 

2005 5303,00 

2006 3939,00 

2007 3879,00 

2008 4936,00 

2009 6537,00 

2010 12109,00 

2011 5719,00 

2012 6740,00 

2013 7853,00 

2014 7308,00 

 

 

 
 

In 2014 is het waterverbruik over het algemeen gedaald met 6,94%, van 8053m³ in 2013 tot 7308m³ in 2013. 
Dit komt overeen met zo’n 20,00m³/dag. De daling kan worden verklaard door de regelmatige tussenkomst 
van de herstelfirma voor een betere afstelling van de stoomverwarmingsinstallatie om optimale 
bewaaromstandigheden te verzekeren in de ateliers. De totaalkost van het waterverbruik bedraagt 28.916,93 
€  in plaats van 43 2000,00€ in 2013. 
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5.2.11 Overzicht van de uitgaven in 2014 
 

Uitgaven in 2014       

        Zonder kredietnota Colt 

Telefonie                             25.507,96 €             31.207,96 €  

Contracten                             35.624,00 €    

Cafetaria en Mess                             11.856,37 €    

Schadelijk afval                                   942,00 €    

REGIE - IMTECH (herstellingen)                           115.650,00 €    

Herstellingen/werken                             20.678,29 €    

Aankopen dienst                             18.240,15 €    

Aankoop luchtontvochtigers                             17.230,00 €    

Onafhankelijke chauffeur                               2.555,00 €    

Dienstvoertuigen (verzekeringen + 
brandstof)                             41.477,78 €    

Aankoop dienstvoertuig     29.000 €   

Totaal                            318.761,55 €           324.461,55 €  

 
In 2014 daalde de kost van de telefonie dankzij de kretietnota van 5.700 € toegekend door de firma Colt tot 
25.507,96€. 
 

5.2.12 Beheer van de contacten (BELSPO, Regie der Gebouwen…) 

 
De verschillende projecten die werden uitgevoerd of gepland door deze dienst hebben geleid tot een groot 
aantal vergaderingen met de Regie der Gebouwen en met BELSPO, onder meer voor het afronden van het 
EMAS-programma en van het Programma van de noden. De samenwerking met de Regie der Gebouwen is nog 
aanzienlijk afgenomen, en dit ondanks de veelvuldige interventieaanvragen voor problemen aan de riolering, 
geventileerde spouw, koelgroep, vervanging van de vensterlijsten en buitenste zonneweringen. 
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5.3 Dienst voor preventie en bescherming op het werk (Rose-Anna Rago) 

De volgende taken werden waargenomen door arbeidspreventie- en veiligheidsadviseur Rose-Anna Rago van 
de firma AristA. 
 
Risicoanalyse 
- Ter beschikking stellen van een veiligheidsadviseur (AristA) 
- Jaarlijks bedrijfsbezoek (06/11): arbeidsgeneesheer dokter Ruzette, Rose-Anna Rago en Alain Nisen van de 
technische dienst van het KIK, ter vervanging van Jeannot Ankaye  
- Bezoek en ergonomische analyse van werkposten waar er zich problemen stellen 
- Analyse van arbeidsongevallen en nemen van preventiemaatregelen 
- Advies verstrekken rond individuele beschermingsuitrusting 
- Opvolging van de REACH-studies op het vlak van schadelijke producten en informeren van het betrokken 
personeel 
- Opstellen van een evacuatieplan en organiseren van de jaarlijkse evacuatieoefening (02/12) 
- Risicoanalyse voor operatoren van röntgentoestellen (lokaal 205, plexi C14, Artax XRF, Diffraction Bruker, 
MICADAS) 
- Opstellen van verplichte werkprocedures voor röntgentoestellen, ook voor externe zendingen (musea etc.) 
- Opvolging van het dossier MICADAS en verlening op 26/08 van een nieuwe Oprichtings- en 
exploitatievergunning van een inrichting van Klasse III (wijziging van een bestaande vergunning van het 
Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC), met inbegrip van de MICADAS). 
 
Inventarisatie van de chemische producten 
- Actualiseren van de databank Chemprod voor de nieuw aangekochte producten 
- Opstellen van veiligheidsfiches voor de nieuwe producten 
 
Afvalbeheer 
Contract met de firma’s Shanks en Edelchimie voor de ophaling van schadelijk afval 
 
Medisch toezicht 
Contract met AristA: dokter Williot voor de werknemers die in aanraking kunnen komen met ‘ioniserende 
straling’ en andere arbeidsgeneesheren voor de andere werknemers van het KIK 
 
Arbeidsongevallen 
Aangifte van ongevallen met codes en analyse van de ongevallen om geschikte maatregelen te kunnen nemen. 
Koninklijk Besluit (KB) met betrekking tot de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, 27 
maart 1998, Belgisch Staatsblad (BS) van 31 maart 1998. Code, Titel II, hoofdstuk 1 gewijzigd door het KB dat 
de verschillende bepalingen met betrekking tot het opstellen van fiches van werkongevallen, 8 juli 2004, BS 
van 18 augustus 2004 en KB van 24 februari 2005, BS van 14 maart 2005, KB van 9 april 2007, BS van 18 juni 
2007.   
 
Veiligheidsuitrusting 
Adviesverlening rond de uitrusting voor individuele bescherming 
 
Periodieke controles 
- Jaarlijks controlebezoek van AIB-Vincotte Controlatom (M. Delcourt, 14/05) 
- Halfmaandelijkse controle van de dosimeters door AIB-Vincotte en Controlatom 
 
Opleidingen 
Opleiding van de stagiaires over de chemische risico’s, de Chemprod-databank en het beleid van afvalbeheer 
van het KIK (14/10) 
 
Comité voor preventie en bescherming op het werk (basisoverlegcomité) 
- Driemaandelijkse verslagen van de preventieadviseur aan de leden van het comité 
- Vergaderdata: 04/03, 17/06 en 21/10 
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