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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 p. 6 / 54 

1.4 Algemene directie 

Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid 
Onder het voorzitterschap van Philippe Mettens (tot 07/04) 
Onder het voorzitterschap van René Delcourt (vanaf 08/04) 
 
Vergaderdata: 13/02, 03/04, 08/05, 19/06, 02/07, 07/09, 02/10, 25/11 
 
Beheercommissie 
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

 
april 2013): 

 
Stemgerechtigd: 
R. Van De Walle, Voorzitter, Adviseur-generaal BELSPO 
C. Ceulemans, Vice-voorzitter, Algemeen directeur a.i. KIK  
M. Draguet, Vice-voorzitter, Algemeen directeur KMSKB 
E. Gubel, Algemeen directeur KMKG (tot 31/07) 
A. De Poorter, Algemeen directeur KMKG (vanaf 01/08)  
R. Reniers, Adviseur BELSPO 
L. Van Steenbergen, Extern lid 
L. Dermine, Extern lid 
A. De Waele, Extern lid 
Raadgevend: 
J. Lust, Secretaris,  Attaché BELSPO 
K. Bartik, Voorzitter Wetenschappelijke raad KIK 
E. Moeyaert, Inspecteur-generaal van Financiën 
I. Depoorter, Rekenplichtige KIK 
Y. Gobert, Adviseur BELSPO 
F. Leen, Departementshoofd KMKG 
P.-Y. Kairis, Departement Conservatie-restauratie KIK 
P.J. Cuenen, Rekenplichtige KMKG 
R. Snauwaert, Rekenplichtige KMSKB 
M. Sellink, Voorzitter Wetenschappelijke raad KMSKB 
W. Vande Walle, Voorzitter Wetenschappelijke raad KMKG 
 
Anderen: 
J. Schonk, Attaché KIK 
C. Janssen, Directeur ondersteunende diensten KMSKB 
V. De Brouwer, Financiële directie KMSKB 
D. Backeljauw, Directeur ondersteunende diensten KMKG 
 
Vergaderdata: 30/04, 24/06, 30/09, 16/12 
 
Wetenschappelijke Raad 
K. Bartik, Voorzitter 
C. Ceulemans, Vice-voorzitter, Algemeen directeur a.i.  
 
Leden: 
Prof. P. Hoffsummer (ULg) 
Prof. Barbara Baert (KU Leuven) 
H. De Clercq, Departementshoofd 
P.-Y. Kairis 
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Vergaderdata: 23/06 
 
Jury voor werving en bevordering 
M. Beumier, Voorzitter, Adviseur-generaal BELSPO 
C. Ceulemans, Verslagger, Algemeen directeur a.i.  
 
Leden: 
Prof. P. Vandenabeele (UGent) 
Prof. D. Martens (ULB) 
H. De Clercq, Departementshoofd 
 
Vergaderdata: 12/05, 14/10, 25/11 
 
Directieraad 
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. 
 
C. Ceulemans, Voorzitter, Algemeen directeur a.i.  
P.-Y. Kairis, Secretaris 
 
Leden: 
H. De Clercq, Departementshoofd 
C. Stroo, Departementshoofd 
Gasten: 
J. Ankaye, Veiligheids- en Infrastructuurmanager 
J. Schonk, Attaché - Human Resources 
H. Opstaele, Attaché - ICT 
C. Bourguignon, Attaché - Valorisatie-Communicatie 
 
Vergaderdata : 06/01, 02/02, 09/03, 13/04, 11/05, 08/06, 24/08, 28/09, 03/11, 17/12 
 
Comité voor preventie en veiligheid 
Voorzitter: C. Ceulemans, Algemeen directeur a.i. 
Secretaris: N. Irkhine, Administratief assistent 
 
Leden:  
H. De Clercq, Departementshoofd 
P.-Y. Kairis 
C. Stroo, Departementshoofd  
J. Ankaye, Veiligheids- en Infrastructuurmanager 
J. Schonk, Attaché - Human Resources 
 
Vertrouwenspersonen: 
M. Van Bos, Chef de travaux / Werkleider 
C. Fontaine-Hodiamont, Eerstaanwezend werkleider 
 
Preventieadviseur: R.-A. Rago 
 
Afvaardiging van de synbdicale organisaties: X. Monfort (CGSP-ACOD), E. Warner (CSC-ACV), J.-P. Van Autreve 
(CGSP-ACOD)  
 
Vergaderdata: 13/01, 21/04, 25/08, 01/12 
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1.5 Organigram 
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2 Jaaroverzicht 

 

Trouw aan zijn opdrachten heeft het KIK in 2015 zijn objectief van wetenschappelijke excellentie 
verder nagestreefd door het wetenschappelijk spitsonderzoek te optimaliseren ten behoeve van de 
kennis en het duurzame behoud van ons cultureel erfgoed.  

De lijst van activiteiten is opnieuw indrukwekkend. Wetenschappers, kunsthistorici en 
restaurateurs van het KIK doorkruisten het hele land op speurtocht naar zogenaamde Mechelse 
poppetjes of voor de herfotografie van negatieven gemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog, trokken 
naar de Sint-Martinusbasiliek te Halle, naar Aarschot, Stavelot, Antwerpen of Boussu, waren actief in 
het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest of werkten op wandelafstand in het Jubelpark aan het reliëf 
De Menselijke Driften van Jef Lambeaux of in het Huis Hap te Etterbeek. In de abdij Mariënlof te 
Borgloon werd het reliekschrijn van de heilige Odilia bestudeerd, in Luik historische glasramen, in de 
Zavelkerk muurschilderingen, zonder uiteraard de voortgezette studie en conservatie-
restauratiebehandeling van het Lam Godsveelluik in Gent te vergeten. Voor verschillende projecten 
werden ook zendingen naar het buitenland uitgevoerd, onder meer naar Frankfurt, Parijs, Madrid en 
Wenen in het kader van het VERONA-project en naar Mallorca voor een studie rond 
radiokoolstofdatering. 

BALaT – de databank van het KIK – werd verder uitgebouwd en onder meer aangevuld met een 
hele reeks nieuwe online bronnen.  

Aan de hand van de verschillende projecten die hier worden voorgesteld – slechts een selectie 
van onze realisaties in 2015 – wil het KIK de ambitie waarmaken om zich te positioneren als 
referentie-instelling op het vlak van wetenschappelijk onderzoek van cultureel erfgoed en wil het 
zich duurzaam in die richting verder ontwikkelen. Ook op Europees niveau zijn onze medewerkers 
zeer actief, onder andere via het ICCROM, de JPI of Archlab. 

Toch spreekt de context niet voor zich: harde besparingen hebben de werking van het KIK 
bemoeilijkt en de politieke toekomst van onze instelling blijft vooralsnog onbepaald. Het kabinet 
Sleurs heeft een eenmalige financiering vrijgemaakt voor de vernieuwing van onze apparatuur, een 
noodzakelijke budgettaire injectie gezien het gebrek aan andere subsidies van bijvoorbeeld de 
Nationale Loterij. De succesvolle realisatie van de projecten in 2015 heeft het KIK meer dan ooit te 
danken aan de grote inspanningen van het personeel en de financiële steun van diverse fondsen 
beheerd door de Koning Boudewijnstichting.  
 
 
 
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 2015 werden 404 nieuwe dossiers geopend (378 in 2014). Vanaf 2004 evolueerde dit aantal als volgt 
(in %): 
 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Geografische verdeling van de aanvragen 

Vlaanderen 36 25,16 29,28 36,81 29,46 46,91 50,47 42,82 34,53 39,10 35,18 51,74 

Wallonië  30 34,22 32,32 22,76 24,65 19,51 12,56 12,65 21,00 16,36 17,20 10,15 

Brussel  20 32,45 30,66 23,72 34,84 26,91 23,70 26,77 29,83 24,54 33,33 19,31 

Buitenland  14 8,17 7,74 16,71 11,05 6,67 13,27 17,76 14,64 20,00 14,29 18,80 

Verdeling van de aanvragen volgens soort van instelling 

Kerken en religieuze 
instellingen  

30,77 28,26 29 21,79 16,43 27,65 36,26 11,92 12,15 15,15 10,83 6,93 

Musea  27,98 26,05 21 31,48 28,61 24,44 23,93 16,06 14,64 15,45 17,72 14,85 

Privésector 

Privécollecties  15,03 10,38 17,40 22,28 34,56 23,22 20,85 28,95 25,97 36,67 35,72 31,19 

Kastelen 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, 
OCMW’s  

5,94 2,65 1,66 2,42 3,40 5,19 3,08 2,19 5,25 6,36 6,09 2,23 

Gewesten  1,40 6,40 5,53 6,54 5,67 4,94 2,13 4,38 9,94 8,18 7,41 7,43 

Gemeenschappen 0,35 - - - 0,57 0,74 0,24 9,00 10,77 2,43 0,26 28,47 

Ministeries, koninklijke 
paleizen, 

wetenschappelijke 
instellingen, 

ambassades, EC  

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

Universiteiten 4,54 5,07 1,38 3,15 2,55 2,22 2,84 5,35 3,87 3,64 2,91 4,46 

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 - - - 0,23 
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3.2 Wetenschappelijke onderzoeksprojecten 

 

Financiering Begindatum Einddatum Programma    Project Verantwoordelijke Budget

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 1/02/2014 31/01/2015 Bijkomende 

onderzoekers
Onderzoek naar het gedrag en de veroudering van de 

producten gebruikt bij de conservatie-restauratie van 

objecten in gepolychromeerd hout in het KIK

Mercier E.                 

Sanyova J.

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

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

Stature and his Worldwide Impact on the Preservation of 

Cultural Heritage

Vanwijnsberghe D.   

Claes M.-C.

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 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 €

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

Kanselarij 

van de Eerste 

Minister

01/12/2013 31/12/2017 Herdenkings-

programma 14-

18

Het Belgische kunstpatrimonium in de Eerste Wereldoorlog: 

wapen of verzetsvorm

Claes M.-C. 398.000,00 €

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 cultural information 

and e-archives.

Buelinckx, E.         7.000,00 €

EC 01/03/2015 28/02/2019 Horizon 2020 IPERION De Clercq H. 185.000,00 €

EC 15/01/2015 14/01/2016 Pegasus-Short 

Marie Currie 

FWO-EUROPE

Sanyova J. Wedde

Fonds 

Gieskes-

Strijbis

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 Documentatie E-publicatie van Cadres et supports dans la peinture flamande 

aux XVe et XVIe siècles van Hélène Verougstraete

Ceulemans C. 100.000,00 €

Koning 

Boudewijn-

stichting 

01/05/2015 30/12/2016 Fonds 

Comhaire

Archeometrische studie van zeven Besloten Hofjes in functie 

van de preventieve conservering

Debulpaep M. 45.000,00 €
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3.3 Wetenschappelijke publicaties 

Titel Verantwoordelijke Budget Financiering

Digitale herwerkte uitgave in het Engels van Cadres et Supports dans la 

peinture flamande aux 15e et 16e siècles  van Hélène Verougstraete-

Marcq en Roger Van Schoute

Fransen B. 

Henderiks V.                 

In samenwerking 

met de UCL 

(Verougstraete H.)

100,000.00 € Getty Foundation

 

 

3.4 Evenementen 

Datum Evenement Verantwoordelijke KIK Rol van het KIK

6/03/2015 PREFORMA: Preservation formats for cultural information and e-archives. Buelinckx E. Organisator

26/03/2015 Opendeurdag voor studenten Bourguignon C. Organisator

7/05/2015 Digitaal: kans of noodzaak (Project AthenaPlus) Buelinckx E. Co-organisator

8/05/2015 Studiedag Cimorné De Clercq H. Co-organisator

15-17/06/2015 Symposium Coremans: Een Belgisch 'Monuments Man' en zijn impact op de 

beschermingvan cultureel erfgoed wereldwijd

Deneffe D. & Janssen R. Organisator

1/07/2015 Bezoek van 20 studenten in het kader van de Summer Course 'The age of Jan van 

Eyck in context'

Fransen B. Co-organisator

27/08-4/09/2015 Internationaal project ICCROM: SOIMA Arijs H. Co-organisator

12-23/10/2015 Internationaal project ICCROM: RE-ORG Belgium Debulpaep M. Co-organisator

22-24/10/2015 Kunsthistorisch seminarie 16: Flesh, Gold & Wood: The Saint-Denis altarpiece in 

Liège and the question of partial paint practices in the 16th century

Mercier E. Organisator

28/10/2015 Studiedag radiokoolstofdatering en dendrochronologie Van Strydonck M. Co-organisator  
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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)  
Studie van een herontdekt meesterwerk van Artemisia Gentileschi (1593-1653) 
De cel beeldvorming heeft een studie uitgevoerd van een meesterwerk van de Italiaanse barokkunstenares 

Artemisia Gentileschi (1593-1653) dat sinds jaren verloren was en onlangs werd verworven door 

privéverzamelaars. Het doel was om de materialen en technieken van het schilderij te onderzoeken om inzicht 

te krijgen in het ontwerp en de uitvoering. Er is relatief weinig technische informatie bekend over Artemisia, 

een van de weinige vrouwelijke kunstenaars uit die periode en iemand die sterk werd beïnvloed door 

Caravaggio. Het werk, genaamd Maria-Magdalena in Extase, is gedateerd 1620-25 en stamt uit haar tweede 

Romeinse periode. Dankzij radiografie en infraroodreflectografie hebben we aanpassingen ontdekt in de 

uitvoering waarbij de borsten van de heilige minder voluptueus werden weergegeven. We werden ook 

verdergeholpen door de rijke interdisciplinaire samenwerking binnen het KIK, en meer bepaald met de 

laboratoria. Hierdoor konden we de pigmenten en bindmiddelen in de preparatielagen en verflaag van het 

schilderij identificeren. Het schilderij bevindt zich op dit ogenblik in het atelier schilderkunst van het KIK voor 

een grondige behandeling. 

3.5.1.2 Infotheek (o.l.v. Marie-Christine Claes) 
Verbeteringen aan de databanken en ontwikkeling van BALaT 
De invoer en correctie van gegevens was vooral gericht op de projecten 14-18 (zie hieronder), Paul Coremans 
(online ontsluiting van reportagefoto’s en dia’s genomen door de eerste directeur van het KIK tijdens zijn 
reizen, online zetten van zijn volledige bibliografie) en Bruciel.  

Bruciel is een programma waarin luchtfoto’s uit verschillende periodes (herwerkt tot orthofotoplans, van 
1930 tot 2012) op comparatieve en simultane wijze kunnen worden gevisualiseerd. De website werd 
gerealiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Bruxelles Développement urbain en zijn directie Études 
et Planification). Er werden 2879 foto’s van het KIK van huizen, straten en gezichten in Brussel toegevoegd en 
er werd een wederzijdse link aangemaakt tussen BALaT en de Bruciel-website.  

De verbetering van de thesaurus van de databanken werd verdergezet, onder meer voor ‘Personen en 
instellingen’, maar ook voor de geografische termen. Het is voortaan mogelijk om alle Belgische, Franse, 
Nederlandse of Duitse gemeenten te doorzoeken: de vertalingen (als die er zijn) werden in de thesaurus ook in 
de andere talen ingevoerd. De geografische benamingen in het Engels, Italiaans en Spaans (andere talen van 
het Comité international d’Histoire de l’Art) worden gaandeweg toegevoegd. Er werd onder meer een precieze 
procedure opgesteld rond de taalregels voor het invoeren van gegevens voor het buitenland. 

Er werden nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan BALaT, waaronder de International Standard Name 
Identifier (ISNI) in ‘Personen en instellingen’. Daarnaast werden er ook nieuwe bronnen toegevoegd aan de 
online fototheek van BALaT: Beatrijs Wolters van der Wey, Groepsvertoon Catalogus van publieke 
groepsportretten in Brabant 1585-1800; Famke Peters, Meester van Elsloo. 
 
Project 14-18 
Voor dit project van de Kanselarij van de Eerste Minister, gefinancierd door de Nationale Loterij, konden we 
het contract van twee medewerkers verlengen: Emma Anquinet en Maud Lebrun. Er werd vakliteratuur 
aangekocht voor de bibliotheek. De taken van 2014 werden voortgezet: verificatie van de Duitse negatieven, 
documentair onderzoek om de ingevoerde gegevens te verbeteren, identificatie van niet-gelokaliseerde 
kunstwerken. Dit eentonige werk was een noodzakelijke voorafgaande etappe om de nieuwe zendingen van 
herfotografie van 2015 en 2016 voor te bereiden.    

Er werd een synergie ontwikkeld met de cel digitalisering om de gegevens te optimaliseren (onder meer 
wat betreft de invoer van de metadata van de foto’s). Talrijke contacten met onderzoekers, 
erfgoedbeheerders en de overheden hebben plaatsgevonden in het kader van prospecties. Er is een 
uitwisseling van informatie gaande met het Bildarchiv van Marburg in het vooruitzicht van een gezamenlijke 
valorisatie van de verzamelingen van negatieven uit de Eerste Wereldoorlog.  
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3.5.1.3 Kunsthistorisch onderzoek en inventaris 
Studie voor reïntegratie en restauratie van de Wolferswinkel van Victor Horta in de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis (KMKG) (Werner Adriaenssens) 

Project uitgevoerd tussen september en december 2015 in 
opdracht van de KMKG en in samenwerking met Barbara Van der 
Wee architects. Gefinancierd in het kader van de eenmalige 
investeringen van Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke 
Sleurs.  

Op 4 november 1912 werd het nagelnieuwe gebouw van de 
geroemde edelsmid en juwelier Wolfers Frères ingehuldigd. Het 
‘Tooverpaleis’ zoals het in de pers werd genoemd, was een creatie 
van de art nouveau-architect Victor Horta. De meest prestigieuze 
ruimte in het complex was de ruime winkel die de gehele breedte 

van het bouwwerk in beslag nam.  
In 1973, toen Wolfers Frères de gebouwen aan de toenmalige Kredietbank verkocht, werd het volledige 

winkelinterieur ontmanteld en in 1976-1977 heropgebouwd in de KMKG. De zaal waarin dat gebeurde was 
echter maar half zo groot als de oorspronkelijke winkelruimte waardoor de sierlijke toonkasten en togen in 
mahoniehout zonder enig historisch respect in een te kleine ruimte werden opgesteld. Een groot deel van het 
interieur verdween in de reserves. 

Het is de bedoeling om de Wolferswinkel te restaureren en te reïntegreren in een andere museumzaal 
die qua vorm en oppervlakte gelijk is aan de originele winkelruimte. Daarvoor werd een historische en 
architecturale studie uitgevoerd met als doel dit bijzonder waardevolle art nouveau-interieur in ere te 
herstellen. De opdracht voor uitvoering werd toegewezen aan de ervaren firma Denys. Einde 2016 zullen de 
werken, waarvan de duur maximaal zes maanden mag bedragen, aanvangen. 

De Wolferswinkel is de eerste stap van het project voor de zalen Belgische art nouveau en art deco van 
de KMKG. Meer weten? W. ADRIAENSSENS & R. STEEL, De Wolfers dynastie. Van art nouveau tot art deco, 
Antwerpen, Pandora, 2006. 
 
DARIAH-FED / DARIAH-BE / DARIAH-EU (Erik Buelinckx) 

DARIAH-EU is een pan-Europese infrastructuur voor kunst- en 
menswetenschappers die werken met computergebaseerde 
methodes. DARIAH-EU ondersteunt zowel digitaal onderzoek als 
het onderwijs van de digitale onderzoeksmethoden. Omdat op 
Europees vlak meestal gewerkt wordt via nationale actoren is de 
structuur DARIAH-BE opgezet, waarbij BELSPO de nodige 
budgettaire middelen heeft vrijgemaakt zodat België beschouwd 
wordt als een van oprichtende leden. Bijkomend brengen de leden 
ook in-kind contributies (bestaande projecten die vallen onder 
deze paraplu, zoals sommige Brain-projecten, DIGIT03, …).  

Door de federale structuur is DARIAH-BE opgesplitst in drie 
delen: DARIAH-VL, DARIAH-FWB en DARIAH-FED. In 2015-2016 is Erik Buelinckx de vertegenwoordiger van 
DARIAH-FED in DARIAH-BE. Zijn taak is de andere FWI’s, waar mogelijk, te betrekken in DARIAH met hun 
onderzoek en projecten die gebruik maken van een “digtal humanities”-methodologie. Op 27 november 2015 
werd de kick-off meeting van DARIAH-BE gehouden in Antwerpen. Collega Hilde De Clercq hield er ook een 
presentatie over IPERION. 
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DIGIT03 (o.l.v. Erik Buelinckx, m.m.v. Elodie De Zutter, Jeroen Reyniers, Marie Resseler, Stijn De Groof, 
Sander Raes)  

Na de voorbereidende fase van het digitaliseringsplan van de 
FWI’s (zie jaarverslag KIK 2013) werd tegen eind 2015 eindelijk 
bijna de volledige personeelsbezetting vastgelegd: 2,5 VTE masters 
in de kunstgeschiedenis, 1 VTE documentalist (vanaf 1/12/2015) 
en 1VTE technicus (zal beginnen 1/1/2016). Deze mensen werden 
geïntegreerd in de cel digitalisering o.l.v. Hilke Arijs. 

Het belangrijkste onderdeel voor het KIK in dit project 
gefinancierd door BELSPO is de interne digitalisering, maar begin 
2015 werden ook alle KIK-publicaties extern gedigitaliseerd 
(inclusief OCR) door de Franse firma Arkhénum. Het gaat om 

ongeveer 120 publicaties, samen goed voor meer dan 27 000 pagina’s. Deze zullen geleidelijk online 
beschikbaar worden gesteld via BALaT als pdf-bestanden bij de bibliotheekbeschrijvingen. 

De prioriteiten voor 2015 waren drievoudig: 
- Digitaliseren van de meest bedreigde deelcollecties (glasplaten, positieven, dia’s). 
- Digitaliseren van glasnegatieven en vlakfilm voor WWI-gerelateerde projecten (in het kader van de 

valorisatie van deze beelden). 
- Digitaliseren van dossiers en aanverwante documentatie (negatieven, boeken, artikels, …) voor het 

Paul Coremans-jaar (2015). 
 
Overzicht van de activiteiten rond het erfgoed van glasramen (Isabelle Lecocq) 
Het jaar 2015 werd gemarkeerd door de voltooiing van een werf van enorm belang voor het Belgische 
kunsterfgoed: de conservatie-restauratie, documentatie en studie van het glasraam met de Kroning van de 
Maagd en de Bekering van Sint-Paulus dat in 1530 door proost Léon d’Oultres werd geschonken aan de Sint-
Pauluskathedraal te Luik. Van bij de schenking was het glasraam opgesteld in de grote vensteropening van de 
zuidarm van het transept. Het geconserveerde en gerestaureerde glasraam werd ingehuldigd op 24 spetember 
2015 in de aanwezigheid van Prins Lorenz van België, erevoorzitter van het Erfgoedfonds van de Koning 
Boudewijnstichting. Ik was betrokken bij de reflectie die de behandeling  voorafging, bij de opvolging ervan in 
de manufactuur Serrière Vincent-Petit te Troyes en de documentatie en studie van het glasraam. Fotografen 
van het KIK namen van elk van de gerestaureerde panelen foto’s in het atelier in Troyes en in de Luikse 
kathedraal, voor de ontmanteling. Tegen alle verwachtingen in, als men zich baseerde op de eerste 
schattingen gemaakt in de jaren 70, heeft de authenticiteitskritiek van het glasraam met behulp van een 
visueel onderzoek ter plaatse met een verrekijker onthuld dat er veel meer oude stukken bewaard zijn 
gebleven dan werd gedacht. Zo is het glasraam van Léon d’Oultres het best bewaarde historische glasraam van 
Wallonië en misschien zelfs van heel België. 

Twee lopende studieprojecten hebben eveneens veel inspanningen gevraagd: de studie van het fonds 
van het atelier Osterrath en dat van de glasramen die de twee wereldoorlogen herdenken. Het eerste 
studieproject volgde op logische wijze op het tweede: talrijke commemoratieve glasramen geïdentificeerd in 
Wallonië werden uitgevoerd door het atelier Osterrath en de archieven ervan zijn een kostbare bron gebleken 
om de overeenkomstige glasramen te identificeren. De opvolging van de conservatie-restauratie van 
glasramen op drieëntwintig sites werd uitgevoerd in overleg met het Comité wallon pour le vitrail en een 
expert van de Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles van het Waalse Gewest. Het Comité was 
ook betrokken bij de opvolging van de behandeling van het glasraam van Léon d’Oultres, gefinancierd door 
privéfondsen en met de steun van de Koning Boudewijnstichting (Fonds Forgeur en InBev-Baillet Latour) en de 
kerkfabriek. Ten slotte had het comité ook de hand in de realisatie van de vier glasramen van de westzijde van 
het transept, uitgevoerd naar de modellen van de internationaal geroemde kunstenaar Gottfried Honegger.  
 
Organisatie van het Internationaal symposium Paul Coremans: een Belgische “Monuments Man" en zijn 
impact op de bescherming van cultureel erfgoed wereldwijd, 15-17 juni 2015 (Dominique Vanwijnsberghe, 
Marie-Christine Claes, Robrecht Janssen)  
Project mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Brussels Fund for Scientific Congresses.  

Het KIK organiseerde dit internationaal symposium ter ere van zijn oprichter en eerste directeur Paul 
Coremans (1908-1965). Vijftig jaar na zijn overlijden, was het een unieke gelegenheid om terug te blikken op 
zijn bijzondere carrière. De impact van zijn innovatieve gedachten en visie rond de conservatie en restauratie 
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van kunstwerken is op zowel nationaal als internationaal vlak van enorm belang geweest. Zijn standpunten, 
gedachten en realisaties kwamen tijdens de internationale conferentie uitgebreid aan bod. 

Dit symposium focuste op de problematiek rond de conservatie van kunstwerken in musea, 
kunstvervalsing, de bescherming van het kunsterfgoed tegen klimatologische omstandigheden of destructie in 
oorlogstijd, het statuut en de rol van de restaurateur, het belang van de fotografische documentatie en van 
het natuurwetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek van kunstwerken – steeds met Paul Coremans als 
sleutelfiguur. 

3.5.1.4 Centrum voor de studie van de Vlaamse Primitieven (o.l.v. Bart Fransen) 
Voorbereiding van de publicatie Frames and Supports in 15th and 16th-Century Southern Netherlandish 
Painting (Hélène Verougstraete, Elisabeth Van Eyck, Bernard Petit en Bart Fransen)  

Dit dertiende volume in de reeks Bijdragen tot de Studie van de Vlaamse 
Primitieven, geschreven door kunsthistorica Hélène Verougstraete en 
uitgegeven in de vorm van een e-boek, is een belangrijke bron voor 
conservatoren-restaurateurs en wetenschappers die paneelschilderijen van 
oude meesters bestuderen en behandelen. De publicatie is een geactualiseerde 
studie gebaseerd op de doctoraatsverhandeling van Verougstraete uit 1989, een 
Franse uitgave met zwart-wit afbeeldingen. Het nieuwe e-boek werd integraal 
vertaald naar het Engels en bevat 2000 hoge resolutie kleurenafbeeldingen en 
schema’s die worden gepresenteerd in een doorzoekbare interface met 
zoomfunctie (http://org.kikirpa.be/frames/). 

Verougstraete haar unieke technische studie vormt de eerste 
gedetailleerde documentatiebron voor paneelschilderijen uit de Zuidelijke 

Nederlanden met geïntegreerde lijsten. In de 15de en 16de eeuwen was het een courante praktijk om de 
lijsten en houten dragers als één geheel te vervaardigen, hoewel beide elementen in de loop der tijd vaak 
werden gescheiden. Dankzij de studie van Verougstraete beschikten wetenschappers en conservatoren-
restaurateurs over kostbare informatie als leidraad bij de structurele behandeling van houten dragers van 
werken uit deze periode en bij de keuze voor historisch gepaste lijsten ter vervanging van de verwijderde en 
verdwenen exemplaren. De eerste uitgave was in het Frans en had slechts een beperkte oplage, twee 
elementen die het boek minder toegankelijk maakten. De nieuwe uitgebreide en vertaalde uitgave, die gratis 
toegankelijk is voor conservatoren-restaurateurs, wetenschappers en het grote publiek, bidet nog meer inzicht 
in hoe kunstenaars samenwerkten met schrijnwerkers voor de vervaardiging van panelen voor schilderijen. 

Dit project genoot de steun van The Getty Foundation en het partnerschap van de UCL. Verschillende 
instellingen, waaronder de Musea van Brugge, Vlaams onderzoekscentrum voor de Kunst in de Bourgondische 
Nederlanden en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, hebben hun medewerking verleend 
voor de fotografische documentatie. 
 
VERONA (Van Eyck Research in Open Access) (Susan Jones, Bart Fransen, Valentine Henderiks en de cel 
beeldvorming: Christina Currie,  Jean-Luc Elias, Sophie Depotter en Catherine Fondaire) 

Tweejarig pioniersproject gefinancierd door het BRAIN.be-
programma van BELSPO (juni 2014-juni 2016). In samenwerking 
met de Musea Brugge, de Universiteit Antwerpen en de Vrije 
Universiteit Brussel. 

Met de bedoeling het onderzoek naar de schilder Jan van 
Eyck (c. 1390-1441) te stimuleren, bestudeert en documenteert 
VERONA een selectie werken van Van Eyck en zijn atelier, met 
name achtien schilderijen in Europese collecties, en één schilderij 
van de National Gallery in Washington, in bruikleen in het Städel 
Museum, Frankfurt. In 2015 werden zes zendingen uitgevoerd, 
waarvan vier naar het buitenland (Brugge, Frankfurt, Parijs, 

Madrid, Antwerpen, Wenen). De werken werden met dezelfde methodes voor technische beeldvorming 
gedocumenteerd als deze die momenteel worden aangewend door het KIK voor het Lam Gods in Gent, te 
weten macrofotografie (normaal licht, scheerlicht, infrarood en UV-fluorescentie), infraroodreflectografie en 
radiografie. Door een gestandaardiseerde documentatieprocedure te volgen met steeds dezelfde apparatuur 
is het nieuwe beeldmateriaal gelijkwaardig en vergelijkbaar.  
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Het uiteindelijke doel is om deze documentatie toe te voegen aan de website Closer to Van Eyck 
(closertovaneyck.kikirpa.be). 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.  
 

3.5.2 Departement Laboratoria 

3.5.2.1 Labo monumenten en monumentale decoratie (o.l.v. Hilde De Clercq) 
Materiaaltechnisch vooronderzoek van de gevelpartijen van het hoofdfrontgebouw en de rechter 
zijcaponnière van Fort III te Borsbeek 

In het kader van de restauratie van de historische delen van Fort 
III, een van de Brialmontforten in de Stelling van Antwerpen, werd 
door de medewerkers van het labo monumenten en monumentale 
decoratie een materiaaltechnisch vooronderzoek uitgevoerd van 
de gevelpartijen van het hoofdfrontgebouw en de rechter 
zijcaponnière, dit om de precieze oorzaak van de schade te 
beschrijven en de keuze van de materialen en de mogelijke 
restauratieopties voor de gevels te begeleiden. Het onderzoek 
werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Borsbeek en in 

overleg met het architectenbureau Erfgoed & Visie. In samenwerking met de IT-dienst werd een 
driedimensionele reconstructie van de gevelpartijen gerealiseerd met behulp van fotogrammetrie. 

De materiaal-technische analyse toont aan dat de waargenomen schade het resultaat is van de 
bouwfysische kenmerken van de originele stelmortel. Deze houdt immers het regenwater in zeer fijne poriën 
vast, zodat de mortelvoeg over de volledige, 1,3 meter dikke, muren vrijwel steeds vochtig is. Als gevolg 
daarvan scheurt door de inwerking van vorst het gevelmetselwerk op een diepte van een halve gevelsteen 
parallel aan het geveloppervlak af om vervolgens naar beneden te komen. 

Voor de restauratie van de geveldelen is het daarom aangewezen het gevelparement volledig te 
vervangen tot op een diepte van een volledige gevelsteen gebruik makend van een bastaardmortel op basis 
van portlandcement, hydraulische kalk en rijnzand. De gewenste materiaaleigenschappen voor de 
vervangstenen werden omschreven als gelijkaardig aan deze van de huidige gevelstenen. Waar mogelijk 
kunnen nog intacte gevelstenen hergebruikt worden. 
 

3.5.2.2 Labo radiokoolstofdatering (o.l.v. Mark Van Strydonck) 
Onderzoek van gecremeerde menselijke resten uit Cova Son Prior 

“Lime burials” zijn een typisch protohistorisch begravingsritueel 
van de Balearen. Eerst werden de menselijke lichamen 
gecremeerd nadat ze overdekt waren met een dunne laag 
kalksteen. Daarna werden de botten uitgewassen en samen met 
de “quicklime” neergelegd in de begravingssite. Er is nog altijd een 
debat bezig over de start van dit ritueel, Vroege of Late Ijzertijd, 
en dit duurde tot de vroege Romeinse bezetting . Deze deposities 
worden vaak aangetroffen in natuurlijke grotten. In de zomer van 
2015 heeft het KIK meegewerkt aan een opgraving van een “lime 
burial” in Cova Son Prior. Door middel van radiokoolstofdatering 
van verbrande botten en de “lime” wordt gehoopt een antwoord 

te vinden op de start van dit uniek begravingsritueel. Andere analysetechnieken zullen aangewend worden op 
de gecremeerde botten om meer inzicht in het crematieproces te krijgen (vb. crematietemperatuur). Dit 
project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Gent en het Museum van Manacor in de loop 
van 2015-2016.  
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3.5.2.3 Labo dendrochronologie (o.l.v. Pascale Fraiture) 
Opmaak van een typologische en dendrochronologische inventaris van oude kapconstructies in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Project opgestart door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Directie Monumenten en Landschappen, archeologische cel 
(Sylviane Modrie) en gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Looptijd: oktober 2013 – september 2015 (met verlenging 
tot 30 april 2016).   

Dit grootschalige interdisciplinaire project is erop gericht om 
een typologische en dendrochronologische inventaris op te maken 
van de oude gebintes in het Brussels Gewest. In dit kader werken 
archeologen, historici en dendrochronologen samen op 
verschillende onderzoekspistes zoals het bosbeheer, de 

transportwijzen, de lokale, interregionale of zelfs ‘internationale’ handelskanalen, de gebruikte houtsoorten en 
metalen, de knowhow van de timmerlui… Al deze facetten worden bestudeerd in de specifieke context van 
Brussel.   

Het project, dat werd opgestart in 2013, wil de archeologische studies die reeds werden uitgevoerd op 
het territorium verdiepen (waaronder 66 met dendrochronologie gedateerde sites van de 12de tot het begin 
van de 18de eeuw) en nieuwe onderzoek stimuleren, zowel in gebouwen in het historische hart van de stad als 
in de periferie, in de voormalige rurale zone die net buiten de stad gelegen was. Het hoofddoel is om een 
bijdrage te leveren aan de documentatie en valorisatie van de Brusselse monumenten en sites, onder meer 
door een betere kennis van dit erfgoed en door die te verbinden met gegevens uit de economische, sociale en 
ecologische geschiedenis.     
 
Dendrochronologische studies van schilderijen van Pieter Bruegel de Oude in het Kunsthistorisches Museum 
Wien  

Dit project is opgestart door het Getty Panel Painting Initiative 
(01/2013) en wordt gefinancierd door het Kunsthistorishes 
Museum Wien (KMW). Looptijd: 2015-2018. 

In oktboer 2018 opent er in het KMW een monografische 

tentoonstelling gewijd aan het œuvre van Pieter Bruegel de Oude, 

naar aanleiding van de 450ste verjaardag van zijn dood. Ter 

voorbereiding werd een grootse studiecampagne gelanceerd 

waarbij beroep werd gedaan op een internationaal team van 

specialisten van de Vlaamse schilderkunst van de 16de eeuw voor 

de technische studie en staat van bewaring van de werken van 

Pieter Bruegel. In dat kader kreeg het KIK de dendrochronologische studie toevertrouwd van alle in het KHM 

bewaarde werken van de schilder. In totaal gaat het om twaalf werken, alle op eiken paneel.   

De deelname van het labo dendrochronologie van het KIK ging van start in 2015 met twee campagnes 

van dendrochronologische opnames in het museum, in augustus-september en in november. Andere zullen 

nog volgen in 2016. De resultaten van deze studies zullen worden gepubliceerd in de tentoonstellingscatalogus 

en zullen ook hun neerslag vinden in een tweede publicatie van het museum. Daar zal het gaan om een 

samenvattend wetenschappelijk artikel over de technische, dendrologische en dendrochronologische studies 

die recentelijk werden uitgevoerd op de schilderijen van de meester, of ze nu in Wenen of elders ter wereld 

worden bewaard, en dit in samenwerking met andere Europese dendrochronologen.  
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3.5.2.4 Labo schilderkunst (o.l.v. Steven Saverwyns) 
Analytische studie van de decoratie van virginalen en klavecimbels uit de ateliers van de Ruckers-dynastie 

Het labo schilderkunst (S. Saverwyns) en het labo leder, papier en 
perkament (M. Van Bos) van het KIK werkten mee aan een 
onderzoeksproject gecoördineerd door het 
Muziekinstrumentenmuseum (MIM, Brussel) met focus op de 
studie van 18 virginalen en klavecimbels uit de ateliers van de 
Ruckers-dynastie (16

e
-17

e
 eeuw). Deze instrumenten zijn niet 

enkel wereldberoemd omwille van hun uitstekende muzikale 
kwaliteiten, maar ze zijn eveneens opmerkelijk vanuit esthetisch 
standpunt. 

De buitenkant van klankkast en deksel zijn vaak beschilderd 
in een trompe-l’oeil effect, met groene porfiersteen imitatie. De 
klankkast zelf is steeds uitbundig versierd met verschillende 
motieven zoals planten, vruchten, vogels. De binnenzijde van het 

deksel was eveneens beschilderd of versierd met bedrukt papier met imitatie houtnerf. 
Onze bijdrage tot deze studie omvat het in kaart brengen van de originele pigmenten en 

schildertechnieken gebruikt bij de verschillende gedecoreerde delen van het muziekinstrument. Ook retouches 
en/of overschilderingen werden geanalyseerd om deze interventies eventueel te kunnen dateren. Bijzondere 
aandacht werd besteed aan de opbouw en de samenstelling van de buitenkistdecoratie, origineel geschilderd 
in een groene porfiersteen imitatie. 

Voor de materiaal-technische studie van de verschillende decoraties werden niet-invasieve X-
straalfluorescentie analyses (XRF; zie afbeelding) uitgevoerd, aangevuld met analyses op genomen monsters 
met elektronenmicroscopie en micro-ramanspectroscopie voor verdere verfijning van de XRF-resultaten, en 
met FTIR, Py-GC/MS en LCMS/MS analyses voor de karakterisatie van het bindmiddel in de originele 
porfiersteen imitatielagen.  
 

3.5.2.5 Labo polychromie (o.l.v. Jana Sanyova) 
Immuno-SERS – een analytische techniek voor de simultane identificatie en lokalisering van de 
eiwithoudende bindmiddelen op dwarsdoorsnedes van meerlagige monsters - BIOIMART 

In 2015 vervoegde dr. Stepanka Kuckova het labo polychromie als 
gedetacheerde van de University of Chemistry and Technology te 
Praag in het kader van een beurs Marie-Curie, mobiliteit – Pegasus 
toegekend door het FWO via de Universiteit Antwerpen 
(promotor: prof. Koen Janssens; copromotor en supervisor van het 
onderzoek: J. Sanyova). Het postdoctorale onderzoek dat ze in de 
loop van het jaar uitvoerde in ons labo was gericht op  de 

adaptatie en vereenvoudiging van de analysetechniek van proteïnes door middel van immuno-SERS (immuno- 
surface-enhanced Raman scattering). Deze techniek, die nooit eerder werd toegepast in de labo’s van het KIK, 
maakt de simultane identificatie en lokalisering mogelijk van de eiwitachtige bindmiddelen op 
dwarsdoorsnedes.  

De techniek maakt gebruik van nanodeeltjes die functioneel zijn gemaakt met een vergelijkingsgroep met 
een opvallend ramanspectrum waarvan het signaal sterker is dan de elementen in de verflagen. Naast hun 
functionalisering met een vergelijkingsgroep, zijn deze nanodeeltjes verbonden met secundaire antilichamen 
die zich zullen verbinden met primaire antilichamen als die reageren met de antigenen van de eiwitten van het 
bestudeerde bindmiddel. Dankzij de zeer specifieke reactie tussen de antigenen van de proteïnes en de 
primaire antilichamen maakt deze techniek het mogelijk om per keer een enkle type eiwit te testen. Voor 
verschillende eiwitten (lijm, ei, caseïne) moet de analyse dus worden herhaald. Een langdurige blootstelling 
van de dwarsdoorsnedes aan een waterig medium, wat nodig is voor de reacties tussen antigenen en 
antilichamen, kan echter problematisch zijn voor historische monsters die immers vaak uniek zijn.   

Het doel van dit onderzoeksproject was om het protocol te optimaliseren door te pogen om de 
reactietijden te verminderen door te werken op dummy-monsters bestaand uit opeenvolgende lagen 
bindmiddel/pigmenten. Het experimentele startprotocol werd ontwikkeld door Julie Arslanoglu (Metropolitan 
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Museum of Art, New York City, NY, USA) en naar het KIK gebracht door Marc Vermeulen na afloop van een 
vijftiendaags onderzoeks- en opleidingsverblijf.  

Naast het optimaliseren van het protocol werden er ook nieuwe nanodeeltjes gesynthetiseerd in de 
Universiteit Antwerpen (in samenwerking met Ezat Hamidi-Asl, gesuperviseerd door prof. Karolien de Wael) 
om de kleine voorraad nanodeeltjes te compenseren en om het probleem van aggregatie met deze laatsten op 
te lossen. Ten slotte was een deel van het project gewijd aan de studie van de detectielimiet van de eiwitten in 
mengsels van olie en eiwit met de techniek immunoSERS. De resultaten werden vergelijken met de kleuring 
met Sypro Ruby, een microchemische methode die niet specifiek is voor een bepaald eiwit en wordt gebruikt 
in talrijke laboratoria. Ze maakt het mogelijk om eiwitten te lokalisering door de behandelde dwarsdoorsnedes 
bloot te stellen aan UV.  
 

3.5.2.6 Labo textiel (o.l.v. Ina Vanden Berghe) 
Het koningsgraf te Poprad-Matejovce, Slovakije (350-400 n.Chr.): een interdisciplinair onderzoeksproject 
voor de evaluatie van een buitengewone opgraving 

Project georganiseerd door de Foundation of the State Museums 
of Schleswig-Holstein en het Archaeological Institute of the 
Slovakian Academy of Sciences in Nitra, gefinancierd door de 
German Research Foundation (DFG, projectnummer LA 2891/2-1). 
Dit project loopt in samenwerking met o.a. het 
Dendrochronological laboratory of the Comenius University in  
Bratislava, het National museum of Denmark in Kopenhagen, de 
Reiss-Engelhorn-Museen of Mannheim en het Archaeological State 
Museum at Gottorf castle. 

De Poprad-Matejovice site is gelegen aan de voet van het 
Tatrasgebergte, in noordoost Slovakije. In de herfst van 2005 werd 
tijdens bouwwerkzaamheden op een industrieterrein een zeer 
goed bewaarde houten structuur ontdekt. Uit 
radiokoolstofdatering van een houtfragment werd duidelijk dat 

het om een volledig ongestoorde grafkamer ging van 380+/27 n.Chr. (begin migratieperiode), aldus een unieke 
vondst in het deel van Europa buiten het Romeinse Rijk. De moeilijke opgravingsomstandigheden als gevolg 
van de grote hoeveelheid bewaard organisch materiaal (hout, leder, textiel) en de snelheid waarmee de 
opgraving moest afgerond worden, zorgden ervoor dat de volledige kamer eind 2006 in blokken werd gedeeld 
die werden overgebracht naar de State Archaeological Museum in Gottorf Castle in Schleswig, waar ze in 
ingevroren toestand (-20°C) werden bewaard. Tijdens het hieropvolgend onderzoeksproject werd blok per 
blok geconditioneerd tot kamertemperatuur, geopend en de samenstelling gedocumenteerd. Het 
interdisciplinair labo onderzoek van het aangetroffen, voornamelijk organisch materiaal bestond uit strontium-
isotopenanalyse, vezel- en kleurstofstudie van leder-en textielfragmenten alsook radiokoolstofdatering en 
dendrochronologie van het hout. De verschillende objecten werden geconserveerd en het gehele graf 
gereconstrueerd met GIS en digitale 3D-software.  

De kleurstof-en beitsmiddelenanalyses van de uitzonderlijk bewaarde, momenteel bruin/zwarte, 
textielfragmenten van een oorspronkelijk rijkelijk, polychroom tapisserieweefsel werden uitgevoerd in de cel 
labo textiel en de tussentijdse resultaten werden voorgesteld op de projectmeeting te Schleswig in november 
2015. Verder onderzoek is momenteel nog lopende. Het eindresultaat van de kleurstoffenstudie zal worden 
voorgesteld op het North European Symposium of Archaeological Textiles in Liberec in 2017.  
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Italiaans textiel uit het 1
e
 millennium v.Chr.: identificatie van kleurstoffen in gemineraliseerde 

textielvondsten uit het Romeins en pre-Romeins tijdperk 
Onderzoek in samenwerking met het McDonalds Institute for 
Archaeological Research van de universiteit van Cambridge, 
initieel gefinancierd door het EC project Clothing and Identity – 
new perspectives on textiles in the Roman Empire (Dress-ID, EU-
Culture Program  1765/001-001 CTU COOPMU), gevolgd door het 
EC project Production and Consumption: Textile Economy and 
Urbanisation in Mediterranean Europe 1000-500 BCE (PROCON 
FP7/2007-2013).  

Er is tot op heden zeer weinig onderzoek gedaan naar 
kleurstofgebruik in pre-Romeins en Romeins Italiaans textiel 
voornamelijk omwille van het feit dat er zeer weinig textiel 
bewaard is gebleven in het algemeen en dat de weinige 

overblijvende fragmentjes zich in verkoolde of gemineraliseerde staat bevinden. De studie richt zich op de 
identificatie van organische kleurstoffen in dergelijke, deels gemineraliseerde monsters. Het gaat hierbij om 
zeer kleine overblijfselen, vaak slechts enkele draden, al dan niet in pseudomorfe toestand. Fragmenten van 
belangrijke Etruskische en Palaeovenetische sites in Italië, Adria, Cerveteri, Este, Padova, Perugia/Corciano, 
Sasso di Furbura, Tarquinia, Veio en Cumae, behorende tot een tijdsbestek van 800-1 v.Chr., werden 
onderzocht met ‘reversed-phase’ vloeistofchromatografie, dit laatste na aangepaste extractie van de 
eventueel aanwezige organische kleurstofbestanddelen of degradatieproducten uit de al dan niet 
gemineraliseerde matrix. Organische kleurstofcomponenten afkomstig van wede (Isatis tinctoria L.), wilde 
meekrap (Rubia peregrina L.) en echt purper afkomstig van schelpdieren (Murex sp.) werden op deze wijze 
aangetroffen, een duidelijk bewijs voor het bestaan van een reeds gesofisticeerde verftechnologie op het 
Apennijns schiereiland in het 1

e
 millennium v.Chr.  

Bijkomend onderzoek naar de toepasbaarheid van micro-ramanspectroscopie voor de identificatie van 
gebromineerde organische kleurstofcomponenten toonde aan dat deze methode hiervoor zeer geschikt is. Dit 
maakt het mogelijk om in de toekomst dergelijke zeldzame textieloverblijfselen op een niet destructieve wijze 
te testen op de aanwezigheid van het zeer prestigieuze Murex purper, zelfs in een volledig gemineraliseerde 
context (zie foto). 

3.5.2.7 Labo papier, leder en perkament (o.l.v. Marina Van Bos) 
Analyse van een 12de-eeuws evangelieboek uit Henegouwen 

Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met Illuminare (KU 
Leuven).  

Tot de collectie van het Museum Mayer van den Bergh 
behoort een 12

e
-eeuws evangelieboek, geproduceerd in de 

benedictijnerabdij van Saint-Amand-les-Eaux in Henegouwen.  In 
het laatste kwartaal van de 12

e
 eeuw bereikte de kwaliteit van de 

boekverluchting in het scriptorium van Saint-Amand-les-Eaux zijn 
hoogtepunt, en dit kostbare manuscript kan dienen als een 
uitstekende getuige. De verluchter is gekend als “follower of the 
Master of Sawalo”. Het manuscript telt vier volledige pagina’s met 

portretten van de evangelisten, naast grote verluchte initialen in een combinatie van zachte kleuren, goud en 
zilver.  

Vooraleer het zwaar beschadigde handschrift geconserveerd werd, werd in het labo van het KIK een 
materiaal-technische studie uitgevoerd met behulp van niet-destructieve analysetechnieken. Pigmenten, 
inkten en metaalapplicaties werden geanalyseerd. Tussen 9 oktober 2015 en 31 januari 2016 liep in het 
Museum Mayer van den Bergh een tentoonstelling rond dit unieke manuscript waarbij het volledige werk ter 
plaatse digitaal doorbladerbaar is en de analyseresultaten mee opgenomen zijn. 
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3.5.2.8 Labo glas (o.l.v. Helena Wouters) 
Vroegmiddeleeuwse mozaïek tesserae en geassocieerd glasmateriaal van de abdij van Stavelot: een 
analytische benadering 

De abdij van Stavelot (provincie Luik, België) werd gesticht in het 
midden van de 7

e
 eeuw door de heilige Remarclus en heeft een 

opvallende ontwikkeling gekend, meer bepaald tussen de 10
e
 en 

de 12
e
 eeuw. Sinds 1977 is deze site aan een uitgebreid 

archeologisch onderzoek onderworpen door de Association pour 
la Promotion de l’Archéologie de Stavelot et de sa Région, in 
samenwerking met de universiteit van Luik. Sinds 1990 werd in het 
labo glas, in samenwerking met het atelier glas van het KIK (o.l.v. 
Chantal Fontaine-Hodiamont), een uitvoerige technologische en 

materiaaltechnische studie van het archeologisch materiaal uitgevoerd. Het project liep onder supervisie van 
de Service public de Wallonie – DG04 – Liège 1 – Service de l’archéologie o.l.v. Brigitte Neuray en werd tevens 
door hen gefinancierd. 

Het onderzoek werd multidisciplinair toegelicht op de workshop Early medieval tesserae in northwestern 
Europe (VI

th
-X

th
 century): Material, techniques and exchanges, 19 en 20 maart 2015 te Amay, België. Tijdens 

deze bijeenkomst bleek het belang van de studie van Stavelot in relatie tot de vondsten van de Sint-
Servaaskerk, Maastricht en deze van een vermoedelijk Karolingische productiecentrum van bladgoudmozaïek 
tesserae te Aken. Een manuscript werd ingediend voor de speciale workshop-uitgave van het tijdschrift 
Medieval and Modern Matters, Archaeology and Material culture in the Low Countries (publicatie voorzien in 
2016). Een ruimere publicatie aangaande de ganse site van Stavelot is voorzien en zal door Le Service Public de 
Wallonie gefinancierd worden. 

 

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 restaurateurs hebben hun werk aan de acht schilderijen 
van de achterzijden van de zijluiken voortgezet. Na verwijdering 

van het sterk vergeelde vernis ontdekten ze gaandeweg dat een aanzienlijk deel van de thans zichtbare 
verflaag in werkelijkheid oude overschilderingen betreft. Door hun omvang, craquelurepatroon dat 
grotendeels overeenkomt met dat van de oorspronkelijke schildering en relatief goede bewaringstoestand, 
werden deze ingrepen nooit gedetecteerd, noch zelfs vermoed. Zo blijken de gewaden van het merendeel van 
de figuren (de schenkers, de Aartsengel, de Maagd, en de sibylles) alsook de architecturale achtergronden 
(nissen, muren, zuilen) uitgebreid overschilderd, net zoals de sculpturen van Sint-Jan de Evangelist en Sint-Jan 
de Doper. Lokale overschilderingen werden aangetroffen in de vorm van lichtaccenten op de gezichten en 
handen van de figuren.  

De observaties van de restaurateurs werden gesteund door analyses van minuscule verfmonsters door de 
labo’s van het KIK, onderzoek met de 3D Hirox-microscoop van de Universiteit Gent en MA-XRF onderzoek 
door de Universiteit Antwerpen. Deze analyses werden gekoppeld aan testen op de schilderijen zelf om te 
bepalen of de overschilderingen zonder schade verwijderd konden worden én om de toestand van Van Eycks 
onderliggende verflaag te evalueren. Deze blijkt gelukkig in een vrij goede algemene bewaringstoestand, met 
relatief weinig sleet of lacunes. Daarop adviseerde het internationale expertencomité om verder te gaan met 
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het blootleggen van de originele verflagen en zo de uitzonderlijke kwaliteit van Van Eycks originele werk te 
onthullen. Deze ingreep dient centimeter per centimeter te worden uitgevoerd met een chirurgische scalpel 
onder een stereomicroscoop, wat veel tijd, precisie en ervaring vereist.  

Op het vlak van de lijsten, die in de vijftiende eeuw werden opgevat als een visueel onlosmakelijk deel 
van het schilderij, werd eveneens vooruitgang geboekt. Schilderijen uit die periode die nog hun originele lijsten 
hebben zijn erg zeldzaam, exemplaren met originele polychromie des te meer. Ook hier worden de 
overschilderingen na onderzoek en beraad verwijderd en de kostbare originele polychromie blootgelegd. De 
integrale behandeling gaat dus in de richting van een herontdekking van de unieke picturale kwaliteiten van dit 
icoon van de Westerse kunstgeschiedenis, dat sinds zijn creatie in 1432 de mensen zozeer heeft beroerd.  
 
Conservatie-restauratiebehandeling van de Terugkeer van de vlucht naar Egypte, Peter Paul Rubens, 
Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk (behandeling: Karel Bonne; voorstudie en advies: Hélène Dubois) 
De restauratie, gefinancierd door de kerkfabriek en het Fonds InBev-Baillet Latour en uitgevoerd in 
samenwerking met het Rubenianum, werd gestart in april 2014 en behelst het verwijderen van de 
opeenvolgende vernislagen en diverse overschilderingen die werden aangetroffen en de lezing van het werk 
bemoeilijkten. De meeste van deze overschilderingen zijn te linken aan twee zeer uitgebreide 
restauratiecampagnes. De oudste werd waarschijnlijk uitgevoerd naar aanleiding van de schade door de brand 
in 1718; de meest recente ingrepen zijn aangebracht in 1906 in het Metropolitan Museum, waar het schilderij 
overigens ook van zijn oorspronkelijke houten drager werd gehaald en de verflaag op doek werd gelijmd.  

Na deze reinigingsfase zal het doek voorzien worden van nieuwe spanranden en opnieuw op een passend 
spieraam geplaatst worden dat aangepast is aan het altaar in de Carolus Borromeuskerk waar het werk 
teruggeplaatst zal worden. Voorts zal er samen met de leden van de kerkfabriek en de begeleidingscommissie 
bekeken worden hoe ver we kunnen gaan in de reconstructie van de lacunaire delen. Het terugplaatsen van 
het werk wordt voorzien voor februari 2017. 

3.5.3.2 Atelier muurschilderkunst (o.l.v. Estelle De Groote) 
Studie van de muurschilderingen van het koor van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk (Linda Van Dijck, 
Christine Bertrand, Sofie Stuyck en Estelle De Groote) 

Opdrachtgever en financiering: Directie Monumenten en Landschappen, 
kerkfabriek. Looptijd: juli 2014 – januari 2015. 

De muurschilderingen van Jean Vander Plaetsen in het koor van de Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Zavelkerk, geschilderd tussen 1862 en 1867, werden reeds in 2002 
bestudeerd door het KIK. 

Voor de uitvoering had de schilder zich gebaseerd op de 15de-eeuwse 
schilderingen die bij werken waren ontdekt onder de pleisterlagen. De bijzondere 
interesse die men in België vanaf het midden van de 19de eeuw toonde voor 
middeleeuwse kunst was direct gebonden aan de talrijke ontdekkingen en de kunst 
werd beschouwd alse en belangrijke getuigenis van de ‘nationale’ traditie. Tal van 
oude muurschilderingen fungeerden als voorbeeld voor nieuwe neogotische creaties. 
Binnen de toenmalige zienswijze was het niet ongewoon om een oud schilderij ‘à 
l’identique’ te herschilderen door zich te baseren op kopieën en ontwerpen. De 
leesbaarheid van de iconografie en het behoud van hun ruimtelijk kader waren 
immers prioritair. Voor dergelijke drastische restauraties nam de schilder het 
bestaande werk als uitgangspunt, maar tegelijk beschikte hij over een grote artistieke 
vrijheid. Dat is ook het geval bij de muurschilderingen in deze kerk. Omwille van hun 
slechte bewaringstoestand werd in de 19de eeuw beslist om ze volledig weg te halen 
en te herschilderen in ‘15de-eeuwse stijl’. Gelukkig werden de oude schilderingen 
zorgvuldig gedocumenteerd met foto’s, tekeningen en aquarellen. Op basis van deze 
documenten diende Jean Van der Plaetsen een ontwerp in voor de restauratie.  

Vandaag zijn de 19de-eeuwse muurschilderingen van Van der Plaetsen op hun 
beurt toe aan een restauratie. In lijn met de huidige opvattingen rond een maximale 
bewaring van het origineel door middel van een minimale interventie, is ons doel om 

de afbeelding opnieuw beter leesbaar te maken, maar met respect voor de natuurlijke veroudering van de 
materialmen doorheen de eeuwen. De verschillende studies van de schilderijen hebben bijgedragen aan het 
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diepgaande onderzoek van de schildertechniek van Vander Plaetsen en hebben ons bijgevolg in staat gesteld om de 
restauratiemethodes op punt te stellen. Tijdens dit pilootproject werden zes panelen volledig gerestaureerd.  

 
Aubel, Val-Dieu, ontdekking van muurschilderingen in het oude scriptorium van de abdij (Sofie Stuyck en Estelle De 
Groote) 

Opdracht en financiering: DGO4. Looptijd: juni 2015.  
Naar aanleiding van verschillende geschreven bronnen en twee foto’s in de 

fototheek van het KIK (negatieven E000443 en E000444) werd ons gevraagd om na te 
gaan of er zich in het oude scriptorium van de abdij van Val-Dieu in Aubel onder de 
huidige afwerking van de muren schilderingen bevinden. Dit scriptorium, dat over de 
eeuwen heen verschillende transformaties heeft gekend, bevindt zich in het oudste 
deel dat dateert van de oprichting van de abdij omstreeks 1200.  

Bij restauratiewerken in de abdij in 1911 waren er muurschilderingen ontdekt. 
Ze werden gefotografeerd en gedocumenteerd en toegeschreven aan monnik Henri 
de Brée die in 1317 het Nomasticon heeft gekopieerd en verlucht met miniaturen. 
Deze boekverluchtingen zouden, afhankelijk van de auteur, schetsen of kartons zijn 
geweest op groter formaat die zouden hebben gefungeerd als model voor de 
miniaturen alvorens te worden gekopieerd op perkament.  

De studie, die werd aangevraagd door de DGO4, heeft geleid tot de bevestiging van de aanwezigheid van deze 
schilderingen en van hun lokalisering. Deze recente ontdekking op de noordwestmuur verbaast nog meer als men 
kijkt naar de staat van de andere muren, die meerdere ingrepen hebben ondergaan ten gevolge van vochtproblemen. 
Een dikke laag pleister, direct op de schilderingen gelegd, heeft indirect gefungeerd als bescherming en heeft hun 
eeuwenlange bewaring mogelijk gemaakt. Nu hun aanwezigheid is bevestigd, werden er meerdere adviezen 
geformuleerd om hun voortbestaan te verzekeren.  

3.5.3.3 Atelier polychrome houtsculptuur (o.l.v. Emmanuelle Mercier) 
Technische studie van de Zwarte Madonna van Halle 

De Madonna van de Sint-Martinusbasiliek te Halle, beter gekend 
als de Zwarte Madonna van Halle, is een 93 cm hoog notenhouten 
beeld gedateerd in de eerste decennia van de 13de eeuw. De 
Madonna zou een van de beelden zijn die door de heilige Elisabeth 
van Hongarije (+ 1231) werden geschonken aan haar nog jonge 
dochter Sofia van Thüringen, de latere hertogin van Brabant. De 
miraculeuze Madonna staat opgesteld in het koor van de basiliek, 
gekleed in een mantel en met een kroon op het hoofd. Toen het 
beeld moest worden weggehaald voor restauratiewerken in de 
kerk tussen 2013 en 2015, was dit de ideale gelegenheid voor een 
technische studie van het werk. De aanvraag en financiering kwam 

van de Vrienden van de Sint-Martinusbasiliek te Halle. De studie heeft enerzijds bijkomende informatie 
opgeleverd om de complexe materiële geschiedenis van het beeld beter te documenteren.  

Bij het stratigrafische en topografische onderzoek van het oppervlak werden kleine kijkvensters gemaakt 
door de zwarte lagen weg te halen. Zo kon men de sporen van polychromie bestuderen en fotograferen. Uit 
respect voor de cultus van de Zwarte Madonna werden deze kijkvensters uitgevoerd op discrete, verborgen 
plaatsen waar de kans bovendien het grootst is om polychromieresten aan te treffen. Onder de zwarte lagen 
zijn er nog grote partijen van een oude polychromie bewaard. De mantel van de Maagd is verguld (zilverblad 
bedekt met een dikke gele glacis) en heeft een voering in eekhoornbont. Het kleed van de Maagd is blauw met 
sporen van een geometrisch decor (adelaar met dichtgevouwen vleugels, vegetaal decor) en heeft een felrode 
voering. De riem is donkerrood en is rijkelijk versierd met een reeks vierkante gouden motieven met daarin 
een groen kruismotief met uiteinden in driepas (zie afbeelding). De tuniek van het Kind was verguld en had 
een felrode voering. De ondertuniek is groen. De ivoorkleurige huidtinten zijn nog grotendeels aanwezig op de 
handen van het Kind en van de Maagd. Het gezicht van de Maagd is duidelijk ontverfd en gepatineerd. Op de 
spijl aan de rechterzijde van de troon vindt men felrode polychromiesporen en rechts onderaan, in de sierlijst, 
is er een vierpas in een oculus. 

Een vergelijking met een grote groep Maaslandse Sedes Sapientiae van de dertiende eeuw situeert deze 
polychromie eerder in de tweede helft van de eeuw, wat wordt bevestigd door de ontdekking van minuscule 



 
 

 
 
 

 
 p. 25 / 54 

sporen van een nog oudere, wellicht originele polychromie. De aangetroffen sporen zijn van huidtinten en een 
imitatie hermelijnbont op de revers van de mantel. Ook de vergelijking met andere sculpturen die werden 
bestudeerd door het KIK en verbonden zijn met dezelfde legende van de schenking door Elisabeth van 
Hongarije (OLV van Vilvoorde en die van Twee-Akren) , draagt interessante elementen aan.   

3.5.3.4  Atelier steensculptuur (o.l.v. Judy De Roy) 
Pilootrestauratie van de beelden van het westportaal van de OLV-kathedraal te Doornik, UNESCO-
werelderfgoed (Camille De Clercq, Sam Huysmans, Nicolas Verhulst, Judy De Roy) 

Project in opdracht van de DGO4-Département du Patrimoine en 
de Provincie Henegouwen (januari 2015 – februari 2016). 

Het oostportaal van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, dat 
wordt beschut door een portiek, werd in verschillende fasen 
gebouwd in de loop van meerdere eeuwen. Het geheel van reliëfs 
en beelden vormt een grote stenen lambrisering die de hele 
breedte van de westgevel innneemt en 26 meter lang en 5 meter 
hoog is. Er zijn 37 bas-reliëfs in het onderste register, gedateerd in 
de 14de eeuw, 33 reliëfs in het middenregister uit de 16de eeuw 
en 39 beelden in hoog reliëf in het bovenregister uit de 17de en 

18de eeuw, met uitzondering van de Madonna met Kind oftewel Notre Dame aux malades, die dateert uit de 
14de eeuw. In de loop van zijn 650-jarige bestaan heeft het portaal meermaals en met variabele tussenpozen 
wijzigingen ondergaan. De elementen werden aangepast, vervangen, herschilderd, gerestaureerd, gebroken 
en aangepast aan de toenmalige mode.  

Sind lang wekt de steeds alarmerend wordende degradatie van de beelden veel ongerustheid op. Over 
het algemeen vertoont het geheel van de beelden een kleurwijziging die te wijten is aan afzettingen aan het 
oppervlak die verschillen van dikte afhankelijk van hun plaats.  

Het doel van het pilootproject van het KIK was om de gedegradeerde staat van het portaal beter te 
begrijpen om zo een conservatie-restauratieprotocol te kunnen formuleren om het geheel van beelden op 
esthetisch geslaagde wijze te presenteren en toch de talrijke polychromiesporen te bewaren en de wijzigingen 
aangebracht sinds de 14de eeuw te respecteren.  

 
De restauratie van het reliëf van de Menselijke Driften door Jef Lambeaux (Sam Huysmans, Nicolas Verhulst, 
Erica Chiumariello, Danuta Stelmaszyk, Camille De Clercq, Judy De Roy) 

Project in opdracht van de KMKG en gefinancierd met de steun 
van het Fonds InBev-Baillet Latour (mei 2015 – juli 2015).   

De restauratie van het reliëf gebeurde in het kader van de 
volledige restauratie van het Horta-paviljoen (2013-2015) in 
opdracht van de Regie der Gebouwen. 
Het enorme, witmarmeren reliëf werd in 1899 vervaardigd door 
Jef Lambeaux en werd geplaatst in een speciaal daarvoor door de 
jonge en onbekende architect Victor Horta (1861-1947) 
ontworpen paviljoen in het Jubelpark. Het gehele reliëf (h: 6,4m x 

b: 11,2m) werd samengesteld uit zestien enorme blokken wit Carraramarmer en stelt zeventien verschillende 
thema’s van de Menselijke Driften voor.  

Ondanks de bewogen ontstaansjaren van het reliëf, de aanpassingen aan het paviljoen en de precaire 
toestand van het paviljoen tijdens de laatste jaren (voor 2013), bevindt het witmarmeren reliëf zich in relatief 
goede staat. Naast een algemene vervuiling van het oppervlak zijn er lokaal vlekken aanwezig van 
duivenuitwerpselen en druipsporen van insijpelend regenwater. Verder is het meest storende aspect bij het 
aanschouwen van het reliëf het loszittende, ontbrekende of chromatisch afwijkende voegwerk. Door de 
leegtes in de voegen, die zich aftekenen als zwarte lijnen, krijgt het volledige reliëf een gefragmenteerd 
uitzicht. Ook de voegvulling tussen het reliëf en de zijmuren is deels verdwenen of in slechte toestand.  

Het hoofddoel van de restauratie, die ter plaatse werd uitgevoerd met behulp van een aangepaste 
stelling, was een heropwaardering van dit imposante reliëf in functie van een openstelling van het paviljoen 
voor het grote publiek. Het volledige oppervlak van de marmer werd mechanisch gereinigd met zachte 
gommen van verschillende densiteit (Wishab/AKA-pad). Doordat deze reinigingsmethode droog, zeer zacht en 
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controleerbaar is, werd het risico op ongewenste vlekvorming, overreiniging of abrasie volledig uitgesloten. 
Enkele storende vlekken werden nog voorzichtig nagereinigd met verzadigde stoom.  

Met respect voor het originele materiaal werden de originele voegmortels geconserveerd en indien nodig 
gefixeerd met een hydraulische injectiemortel PLM-I (C.T.S). Voor het hernemen van storende voegmortels of 
het opvullen van reeds verdwenen voegwerk werd een op kleur gebrachte bastaardmortel samengesteld op 
basis van gips en kalk met toevoeging van verschillende marmerpoeders en een klein percentage pigment 
(grafiet). Retouches werden aangebracht om de nieuwe en oude mortels te harmoniseren. Een afgebroken 
stuk marmer dat tijdens een inspectie in 2014 preventief werd afgenomen, werd reversibel verlijmd. Na de 
restauratie werd het paviljoen officieel ingehuldigd en tijdens de periode van het zomeruur zal het regelmatig 
opengesteld worden voor de bezoekers van de KMKG.  
 

3.5.3.5 Atelier glas (o.l.v. Chantal Fontaine) 
Het glasatelier van Anlier en de vervaardiging van rood glas, tweede helft van de 14de eeuw. Nieuw 
onderzoek van het archeologische materiaal 

In het kader van de studie van het glasatelier van Herbeumont 
(Belgisch Luxemburg, 14de-begin 15de eeuw) werd het materiaal 
van het atelier Anlier opnieuw onderzocht in het museum van 
Aarlen. Het materiaal werd in 1911 opgegraven op een plaats 
genaamd Glieser Flass, eveneens in Belgisch Luxemburg. Deze 
ontdekking werd in 1911 gepubliceerd door een van de opgravers, 
abt Charles Dubois. Jammer genoeg bevat deze publicatie noch 
tekeningen, noch foto’s van de gevonden artefacten.  

Aangezien Herbeumont en Anlier de enige twee gekende 
middeleeuwse sites van glasproductie in België zijn, leek het ons 

interessant om in het kader van de geschiedenis van de middeleeuwse glasfabricage in België alle materiaal 
van Anlier te reinigen, de oude restauraties te herwerken, alles te fotograferen en te inventariseren en 
tekeningen te maken van alle vondsten (in keramiek, metaal of glas) en ze te herinterpreteren in het licht van 
de meest recente vorderingen in het onderzoek in deze verschillende domeinen. Dit werk werd uitgevoerd in 
samenwerking met de Service de l’Archéologie du Service Public de Wallonie, DGO4 (provinciaal archeoloog D. 
Henrotay). 

Het ontdekte ensemble is indrukwekkend: glasafval, fragmenten geblazen glas, smeltkroezen, onderdelen 
van de oven, metalen werktuigen waaronder fragmenten van blaaspijpen die werden geïdentificeerd met 
radiografie (C. Fondaire), dit alles gevonden samen met gebruikskeramiek gedateerd in de tweede helft van de 
14de eeuw. Op basis van deze opgraving is het duidelijk dat het atelier heeft geëxperimenteerd met het blazen 
van rood glas: massief rood glas en gedoubleerd rood glas. Enkele fragmenten gedoubleerd rood glas zijn zelfs 
versierd door het glasblazen met een mal. Voor zover we weten zou het kunnen gaan om de eerste 
getuigenissen van de techniek van het rode gedoubleerde glas in het domein van het holglas, een techniek die 
duidelijk was geïnspireerd door de glas-in-loodkunst.   

Chronologisch gezien verwijst het glaswerk uit Anlier duidelijk naar een context van glasfabricage in de 
14de eeuw. Het repertorium van de vormen en decoraties sluit bovendien aan bij die van het atelier van 
Herbeumont. Ons dateringsvoorstel voor het glaswerk van Anlier in de tweede helft van de 14de eeuw komt 
overeen met de datering van de gebruikskeramiek die erbij werd aangetroffen en werd bestudeerd door D. 
Henrotay.  

Hoewel er op de site van het atelier Anlier veel minder materiaal werd opgegraven dan op de site van 
Herbeumont, lijken beide ateliers in de huidige staat van het onderzoek duidelijk gelijkaardig. Ze waren 
gelegen in dezelfde strook woud, op zo’n twintig kilometer afstand van elkaar en bijna contemporain, en vallen 
op door het gebruik van producten van eenzelfde type en van twee identieke mallen (met straalsgewijs 
geplaatste bloemblaadjes en gegrifte ruiten). Hoewel er in Herbeumont aanwijzingen werden gevonden voor 
het werken met opaak wit glas (lattimo avant la lettre), is het de verdienste van Anlier dat ze hebben 
geëxperimenteerd met het blazen van opaak rood glas en de toepassing ervan hebben gevarieerd, en dat 
naast een meer gebruikelijke productie van groenig glas die duidelijk wordt geattesteerd door de talrijke 
smeltkroezen die ter plaatse werden gevonden.  

De studie van het rode glas van Anlier werd in september 2015 in Fribourg voorgesteld in de vorm van 
een lezing op het 20ste Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. De algemene studie 
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van het atelier zal verschijnen in de eerste uitgave in 2017 van het Bulletin de l’Institut archéologique du 
Luxembourg. De documentatie moet worden aangevuld door analyses van de glassamenstelling (H. Wouters). 
Voor de studie van het glasatelier in Herbeumont, zie C. Fontaine-Hodiamont en G. Hossey, L’atelier de verrier 
d’Herbeumont et la production de verres soufflés-moulés, XIVe - début XVe siècles, in C. Fontaine-Hodiamont 
(dir.), D’Ennion au Val Saint-Lambert. Le verre soufflé-moulé. Actes des 23e Rencontres de l’Association 
française pour l’Archéologie du Verre. Bruxelles-Namur, 17-19 octobre 2008. Scientia Artis 5, Brussel, 2010, 
345-374. 

 

3.5.3.6 Cel decoratie van monumenten (o.l.v. Emmanuelle Job)  
Materiaaltechnische studie van het Huis Hap 

Projet gefinancierd door de gemeente Etterbeek. Looptijd: 
december 2014 – oktober 2015. 

De cel is tussengekomen op vraag van de gemeente 
Etterbeek in het kader van het wijkcontract Chasse-Gray. De 
opdracht bestond uit een studie van de decoratieve afwerkingen 
van het hele interieur (en vooral de meest prestigieuze ruimtes) en 
exterieur. Aangezien er tal van materialen werden toegepast in de 
decoraties, zoals gemaroufleerde schilderijen op doek, 
muurschilderingen, behangpapier, mozaïeken, glasramen en 
decoratieve schouwmantels zijn er verschillende labo’s en ateliers 
van het KIK moeten tussenkomen.  

Op het gelijkvloers is het team van het KIK (en externe 
medewerkers) tussengekomen in het privégedeelte (salon langs de straatzijde, eetkamer, veranda, keuken, 
gang, traphal, diensttraphal en gang op de eerste verdieping) en in het werkgedeelte (gang, studie van de 
notaris met lokettenzaal, bureau van de medewerkers en notarisbureau). Ook de gangen op het gelijkvloers en 
de eerste verdieping en beide traphallen werden onderzocht. Ten slotte werd ook de kleine bibliotheek op de 
tussenverdieping opgenomen in het onderzoek.  

Het doel van onze ingreep was om de decoratieve afwerkingen van het gebouw te onderzoeken, 
authentiseren, de toevoegingen te dateren en de originele technieken en latere ingrepen te karakteriseren. 
Dat maakt het mogelijk om de geschiedenis van het interieur te reconstrueren, bijgestaan door geschreven 
bronnen. In dit geval baseerden we ons op een historische studie en op talrijke documentaire stukken die 
onder meer op de zolder van het huis werden teruggevonden en het mogelijk maken om de decoratieve 
interventies in de bestudeerde vertrekken in verband te brengen met de officiële documenten, plannen, 
facturen of zelfs verwijderd behangpapier.   

Door al deze resultaten te combineren kunnen de verschillende toestanden van het Huis Hap sinds de 
late jaren 1850 tot in de late jaren 1980 virtueel worden gereconstrueerd. Zo krijgt men zicht op 130 jaar 
geschiedenis van een familiehuis dat sterk verankerd is in de gemeentelijke historiek.  

3.5.3.7 Cel preventieve conservatie (o.l.v. Marjolijn Debulpaep) 
Pilootproject RE-ORG Belgium: tweejarig project rond de reorganisatie van Belgische depots, in 
samenwerking met ICCROM (Marjolijn Debulpaep, Griet Kockelkoren, Dahlia Mees, Caroline Meert, Laura 
Debry, Annelies Cosaert) 

Een omvangrijk project waarvan het KIK initiator is, en wordt 
uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis (KMKG), FARO, de Fédération Wallonie-Bruxelles 
en de Provincie Antwerpen, is het pilootproject RE-ORG Belgium. 
Dit twee jaar durende project (april 2015-april 2017) is gestoeld op 
een internationale methodologie en “best practice” geïnitieerd 
door ICCROM (International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property, Rome).  

In april 2013 heeft ICCROM officieel aan het KIK gevraagd om 
een pilootproject op te starten rond RE-ORG. RE-ORG tracht 
namelijk vooral om een nieuwe generatie van actoren in de 

reorganisatie van depotruimtes te versterken, te inspireren en met elkaar in contact te brengen. De focus ligt 
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niet op het plannen en bouwen van nieuwe depots, maar op verbeteringen aan de bestaande ruimtes 
(http://www.re-org.info/). 

In april 2015 werden acht preventieve conservatoren (uit het KIK, Vlaanderen en Wallonië) gedurende 
vier dagen intensief opgeleid in de methodologie door Gaël de Guichen (ICCROM) en Veljko Dzikic (CIK, 
Belgrado). Ondertussen werd nationaal een oproep gelanceerd naar alle Belgische musea om zich in te 
schrijven voor de Engelstalige workshop. Acht musea werden uiteindelijk gekozen. Ieder museum stuurde 
twee deelnemers. Van 12 tot 23 oktober 2015 werd tijdens de workshop de KMKG reserve van Europese 
Volkskunde gereorganiseerd en zo werd het Belgische RE-ORG team gevormd. Nadien volgde de negen 
maanden durende eerste fase van “thuis reorganisatie”. Alle acht musea zijn delen van hun eigen depot aan 
het reorganiseren onder begeleiding van het teaching team. Eind oktober 2016 wordt deze fase afgerond 
tijdens de drie geplande (inter)nationale conferentiedagen RE-ORG Belgium. Nadien gaat fase 2 van start, 
waarbij het teaching team en de opgeleide musea op hun beurt acht partnermusea gaan opleiden en helpen 
bij de reorganisatie van hun reserves. Het ultieme doel is om in april 2017 in België vijftien depots 
gereorganiseerd te hebben door 38 vers opgeleide RE-ORG’ers. 
 
Archeometrische studie van zeven Besloten Hofjes in functie van hun preventieve conservering (Willemien 
Anaf, Marjolijn Debulpaep, Marina Van Bos, Ina Van den Berghe) 

De zeven Besloten Hofjes van de Mechelse Gasthuiszusters zijn 16
de

-eeuwse 
historische ensembles uit diverse materialen, geplaatst in een houten kist. Ze 
zijn uiterst zeldzaam in het Belgische en zelfs werelderfgoed. De conditie van 
deze Mechelse Besloten Hofjes is bijzonder fragiel. Een team van zelfstandige 
restaurateurs is in Mechelen momenteel bezig met de conservatie-restauratie. 
Na deze behandeling is het van cruciaal belang dat de Hofjes in optimale 
omstandigheden tentoongesteld en bewaard worden om verdere degradatie 
tegen te gaan en de toegankelijkheid van deze topstukken in de toekomst te 
verzekeren.  

Dit project, dat loopt van mei 2015 tot april 2017, wordt gefinancierd door 
het Fonds J.J. Comhaire en uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit 
Antwerpen, de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland, Meyvaert Glass 
Engineering en de Stedelijke Musea Mechelen. Het is opgestart om via 

onderzoek en een proefopstelling (simulatie) de meest optimale situatie te evalueren voor de lange termijn 
bewaring van de Besloten Hofjes in het Hof van Busleyden te Mechelen. De Hofjes zullen hier vanaf 2018 
permanent tentoongesteld worden. Het traject ‘preventieve conservering’ brengt vijf parameters in rekening: 
klimaat, licht, pollutie, trillingen en display. De complexiteit van dit traject zit onder meer in de 
verscheidenheid aan materialen die in deze historische ‘mixed-media’ objecten is gebruikt. Elk materiaal heeft 
immers zijn eigen ideale condities waardoor naar een compromis gezocht moet worden.  

Naast dit project start binnenkort het door BELSPO gesubsidiëerde 4-jarige Brain-project ArtGarden. In dit 
project komen naast preventieve conservering, ook 3D-imaging, conservatietechnieken, enz. aan bod. De 
Besloten Hofjes dienen als case study. Het finale doel van ArtGarden is om een tool te ontwikkelen – voor 
complexe historische mixed-media objecten – die helpt bij het maken en evalueren van keuzes van 
conservatiebehandelingen en preventieve conservatiemaatregelen. Meer weten? http://beslotenhofjes.com. 
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3.5.4 Cel valorisatie-communicatie (o.l.v. Catherine Bourguignon) 
Het Bulletin van het KIK: een wetenschappelijk tijdschrift met peerreview 

Het Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is een 
wetenschappelijk tijdschrift gewijd aan de studie, conservatie en 
wetenschappelijke analyse van het Belgische culturele en artistieke erfgoed. Het 
eerste nummer is verschenen in 1958 en in de loop der jaren is het tijdschrift 
gestaag geëvolueerd. In 2015, bij de voorbereiding van het Bulletin 34 dat zal 
verschijnen in 2016, waren er twee grote veranderingen. Enerzijds worden de 
artikels voortaan onderworpen aan peerreview. Er werd een wetenschappelijk 
redactiecomité samengesteld met medewerkers van het KIK en externe experts 
om de pertinentie van de ingezonden artikels te beoordelen. De geselecteerde 
teksten werden vervolgens verstuurd naar externe reviewers. Alleen de 
Kronieken, korte bijdragen van medewerkers van het KIK over projecten van het 
instituut, gepubliceerd aan het einde van het Bulletin, worden niet onderworpen 
aan peerreview. Dit nieuwe proces van publicatie heeft veel inspanningen 
gekost voor de cel valorisatie-communicatie en zal grondig worden geëvalueerd.  

Anderzijds kunnen ook externe auteurs nu publiceren in het Bulletin. Zo zal het Bulletin 34 twee 
belangrijke bijdragen tellen van auteurs die niet voor het KIK werken. Dat moet het tijdschrift meer legitimiteit 
geven in het landschap van tijdschriften gewijd aan het culturele en artistieke erfgoed om zo te worden 
opgenomen in de ERIH PLUS-lijst en meer nieuwe auteurs te kunnen aantrekken.  
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4 Middelen 

4.1 Personeel 

4.1.1 Personeelseffectief 
 
Op 31/12/2015 telde het KIK een personeelseffectief van 152 personeelsleden, overeenstemmend met 124,83 
voltijds equivalenten (VTE). Dit vertegenwoordigt t.o.v. vorig jaar een lichte stijging in fysieke eenheden en een 
lichte daling in voltijds equivalenten.  
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4.1.2 Verdeling volgens niveau  
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4.1.3 Verdeling volgens taalrol 
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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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4.1.5 Verdeling volgens leeftijd 
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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 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! 

 
Stagiair(e)s 2014-2015 
 

 
 
- 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) 
 

Stagiair(e)s 2015-2016 
 
- Atelier schilderkunst: Steven Golan (V.S.), Sofia Hennen-Rodriguez (België, Chili), Maria Carlota Pimentel 
Barbosa (Portugal); 
- Atelier polychrome houtsculptuur: Violette Demonty (België); 
- Atelier textiel: Bernice Brigou (België); 
- Atelier glas: Adeline Vanryckel (België); 
- Cellule preventieve conservatie en departement Documentatie: Gertjan Madalijns (België); 
- Centrum voor de studie van de Vlaamse Primitieven: Louise Longneaux (België).  
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4.3 Financiën 

4.3.1 Inkomsten in 2015 

Het totaal van de inkomsten bedraagt 5.674.853,89 €  

       Sectie 0  2.369.228,16 
 

41,75 % 
  Totale dotatie  2.369.000,00 

    Algemene dotatie           1.338.000,00    
Specifieke dotatie           1.031.000,00 
Eigen inkomsten                        228,16 

    Sectie 1 1.886.502,61 
 

33,24% 
  Sectie 2 912.713,94 

 
16,08% 

  Sectie 3 506.409,18 
 

8,92 % 
  

       

 

4.3.2 Uitgaven in 2015 

  
Personeel Werking Uitrusting Totaal 

 Sectie 0  234.875,57 832.795,14 66.529,67 1.134.200,38 28,59% 

Sectie 1 1.278.131,08 468.230,44 52.130,01 1.798.491,53 45,33% 

Sectie 2 496.939,14 77.033,68 43.640,83 617.613,65 15,57% 

Sectie 3 263.253,18 152.001,45 1.694,00 416.948,63 10,51% 

        
 
Het actuele begrotingssaldo is 3.969.128,82 euro waarvan naar 
2016 respectievelijk 173.257,67 euro is over te boeken en 
3.795.871,15 euro over te dragen. 
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4.3.3 Verhouding inkomsten-uitgaven 

     

  
Inkomsten Uitgaven Verschil 

     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 

 
  2015      5.674.853,89         3.967.254,19      1.707.599,70 
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5 Ondersteunende diensten 

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

In 2015 was support de voornaamste taak van de IT-dienst. Bij de dagelijks interventies  horen het deblokkeren 
van printers en software, wachtwoorden aanmaken, werkposten installeren, backups migreren en materiaal 
inventariseren,  herstellen en/of bestellen. Er ging speciale aandacht naar veiligheid (anti-malware, 
webstatistieken, anonymizers en intrusion-detection), de aankoop en installatie van kopieermachines, 
scanners en de daarbij horende uitbereiding van opslagcapaciteit via hardware (JBOD) en de Cloud.  

Om audiovisuele bestanden te kunnen blijven lezen werd oude hardware recupereerd (i.s.m. de cel 
beeldvorming) en werd er gewerkt rond bestandsformaten zoals SPC (spectografie) en PDF (adlib en c14 
datering) via open-source. 

Daarnaast was er in 2015 aandacht voor mobiele apparaten zoals tablets en smartphones (webmail) en 
digitale telefonie (polycom/asterisk) en de “groene ICT” via  energiezuinige pc’s en het eco-printen.  

Het organiseren en opvolgen van projecten en conferenties vroeg veel inspanning: zo werkten we mee 
aan SOIMA 2015, het colloquium rond Paul Coremans, RE-ORG, projecten voor het Studiecentrum Vlaamse 
Primitieven, BALaT en het e-book Frames and Supports van H. Verougstraete. Er werd ook verkennend 
onderzoek gedaan naar webdesign, 2/3D scanning, statistiek en programmeertalen.  

 

5.2 Technische dienst (o.l.v. Jeannot Ankaye) 

5.2.1 Inleiding 
 
De activiteiten van de technische dienst omvatten het onderhoud en de interieurinrichting van het gebouw, de 
opvolging van het beheer van het onderhoud en herstellingen aan HVAC-installaties en de opvolging van 
aanvragen ter investering bij de Regie der Gebouwen, eigenaar van het gebouw, die ons heeft uitgenodigd om 
de noden op te lijsten. Naar aanleiding van de budgettaire besparingen zijn de inrichtings- en 
transformatiewerken van lokalen zeer beperkt gebleven, net zoals vorig jaar.  

5.2.2 Beheer van de toegang en van de veiligheid 
 
In maart 2015 heeft het KIK twee nieuwe conciërges in dienst genomen. Ze waken over het gebouw tussen 
19u30 en 7u30. Er zijn al meermaals valse alarmen geweest voor indringing, sabotage, brand en water. Het 
gebouw wordt permament bewaakt met videocameras, beheerd door een externe firma. De camera op de 
parking werd vervangen.  

De procedure van de opeenvolging van oproepen bij een noodgeval en het evacuatieplan werden herzien 
in overleg met ARISTA, onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De leden van de 
eerste interventieploeg kregen dit jaar geen opfrissingscursus omwille van het tekort aan budget. Het alarm 
wordt regelmatig getest. Lift nr. 15 beantwoordt nog steeds niet aan de normen voor evacuatie, en dit 
ondanks het sturen van een herinnering aan de Regie der Gebouwen.  

5.2.3 Beheer van het onthaal 
 
Op dit vlak is er voor 2015 slechts één incident te melden: op 27 mei heeft een persoon zich aangemeld, onder 
een valse naam, als zijnde een stagair in informatica. Dit voorval heeft verder geen gevolgen gehad.   

5.2.4 Beheer van afval en overbodige objecten 
 
Ook hier hebben de budgettaire beperkingen de werking van de dienst bemoeilijk: de ophaling van gevaarlijk 
afval werd uitgesteld tot begin 2016. We produceerden ruwweg de volgende hoeveelheden afval: 

- restafval: 1000 ton 
- papier en karton: 25 ton 
- recycleerbaar verpakkingsafval: ½ ton 
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- chemisch afval (fixeermiddelen en ontwikkelaars) geproduceerd door de cel beeldvorming: 560 kg (-
19,54% in vergelijking met 2014)   

5.2.5 Beheer van de zendingen en van de planning van de chauffeurs 
 
Deze dienst leidt nog steeds onder een personeelstekort en de aanvragen voor zendingen met een chauffeur 
blijven toenemen. We zien ons verplicht om een beroep te doen op de diensten van de externe firma 
waarmee we sinds 2014 een contract hebben om sommige zendingen uit te voeren. Bovendien beginnen de 
dienstvoertuigen steeds meer pannes te vertonen.  

5.2.6 Beheer van de voertuigen en brandstofverbruik 
 
In 2015 werden er 490 zendingen uitgevoerd met een dienstvoertuig (+7,69% i.v.m. 2014), oftewel 41 
zendingen per maand.  
 

Voertuig VW Sharan  Opel Vivaro  Opel Combo VW Caravelle 

Brandstof Diesel Diesel Diesel Benzine 

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

Index km in 2014 250.667 90.199 49265 1.346 

Index km in 2015 266.825 105.839 63.892 8.890 

Afstand afgelegd in 2015 16.158 15.640 14.627 7.544 

Afstand afgelegd in 2014 13.740 8.473 12.570 1.346 

Hoeveelheid brandstof verbruikt in 2015 (l)  Zie globaal verbruik: 3215,25 liter voor 53969km  

Hoeveelheid brandstof verbruikt in 2014 (l) 1.036 692 710 153,45 

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

Brandstofverbruik (l/100km in 2015) Zie globaal verbruik: 6l/100km  

 

5.2.6.1 Globaal verbruik 
 
In 2015 hebben de vier voertuigen samen 3215,28 liter brandstof verbruikt, met een gemiddelde van 6l/100 
km, oftewel +24% in vergelijking met 2014. Dat wordt verklaard door het intensieve gebruik van de VW 
Caravelle voor diverse zendingen. De totale afgelegde afstand in 2015 is 53967 km, oftewel een verhoging van 
49% in vergelijking met 2014. De impact van onze vloot op het milieu is gemiddeld 8,1 ton uitgestoten CO2, 
wat meer is dan 2014 (6,8 ton), maar minder dan in 2013 (8,4 ton). Deze cijfers houden verband met het 
toegenomen aantal zendingen met een dienstvoertuig.  

5.2.6.2 Jaarlijkse uitstoot van CO2 van de vloot van 4 
voertuigen 

 

 

 

Jaar 2013 2014 2015 

Totale afgelegde afstand (km) 54.437 3.6129 53967 

Verbruik diesel (l) 3.193 2.438 NA 

Verbruik benzine (l) / 153,45 NA 

Totaal verbruik brandstof (l) 3193 2591,45 3215 

Hoeveelheid uitgestoten CO2 (in ton) 8,4 6,8 8,1 
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5.2.7 Inrichting van de lokalen en diverse interventies 
 
De technische dienst heeft de volgende werken uitgevoerd of opgevolgd: 

- Herstelling van de draaibare dome-camera op de parking 
- Installatie van een intercom met video voor het onthaal en de conciërgerie 
- Installatie van een fietsenparking voor bezoekers aan de hoofdingang 
- Opvolging van de demontage van de oude verwarming met stoom en installatie van een nieuwe 

verwarming VIESSMANN met een vermogen van 285kW, aangepast aan de oude brander VECTRON 
(16-27/02) 

- Installatie van de stoomverwarming op 3/04/2015 
- Vervanging van een klimaatregelaar in labo lokaal 415 
- Verder aanbrengen van isolatie achter de radiatoren 
- Gebruik van een container voor overbodige objecten 
- Werken door derden, zoals de wegenwerken aan de Renaissancelaan 
- Onderzoek van de stabiliteit van het gebouw door de Regie der Gebouwen 
- Opvolging van werken aan de regenwaterafvoer tussen het legermuseum en het KIK  
- Reiniging van de riolering 
- Elektriciteitswerken, installeren van zuinige lampen in de inkomhal, de kleine traphal en de mess 
- Opvolging van de technische controles van de elektrische installaties en liften door gecertificeerde 

firma’s waarmee de Regie der Gebouwen een contract heeft afgesloten. De kosten worden betaald 
door het KIK 

- Lezing op de Middagen van het KIK over mobiliteit en EMAS (1/10/2015) 
- Opmaken van een bijzonder lastenboek voor de aankoop en installatie van een telefooncentrale, een 

project dat niet kon doorgaan omwille van budgettaire beperkingen 
- Ontvangst en bezoek van Staatssecretaris Elke Sleurs op 5/05/2015 
  

Er werd doorlopend moeite gedaan om de beantwoorden aan de aanvragen van het personeel en de 
bezoekers, en dit ondanks het tekort aan personeel en budget.  
 
Incidenten: 

- 28/05/2015: defecte waterstop van de HVAC van het MICADAS-lokaal, met als gevolg waterinfiltratie 
langs de machine, gelukkig zonder schade 

- 3/06/2015: defecte beschermbuis van de HVAC in lokaal 416 met waterinfiltratie in het lokaal 303 van 
de IT-dienst, gelukkig zonder schade aan de elektronica 

5.2.8 Beheer van de Mess 

 
Naar aanleiding van het ziekteverlof van de kokkin werd een collega van de schoonmaakploeg ingezet in de 
keuken. Zij leverde uitstekend werk.  

5.2.9 Schoonmaakploeg 
 
Na het vertrek van een van de schoonmaakster naar de keuken, blijven er nog maar drie over. Met een 
startbaanovereenkomst werd een vierde schoonmaker in dienst genomen die op 1 januari 2016 begint. Dat 
moet de werklast van de andere collega’s verminderen en de regelmaat van de schoonmaakbeurten 
vergroten. In deze dienst zouden nog twee personen moeten worden aangenomen, ofwel zou de frequentie 
van het schoonmaken van lokalen zoals bureaus en technische lokalen die zelden worden gebruikt, moeten 
worden gereduceerd.  

5.2.10 Beheer van de interventieaanvragen 
 
De technische dienst spant zich in om voor de dagelijkse interventies zo goed mogelijk te beantwoorden aan 
de verschillende aanvragen van de diverse diensten met nog drie personen, terwijl er vroeger vijf waren. De 
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wachttijden voor interventie variëren naargelang de omvang en prioriteit van het werk. Ze zijn geëvolueerd 
van twee of drie dagen tot een week of langer als er een bestelbon moet worden opgemaakt.  

5.2.11 Energie- en waterverbruik 
 
Het onderhoud van en herstellingen aan de HVAC-installaties werden uitgevoerd door de firma IMTECH, die 
een contract heeft met de Regie der Gebouwen. Begin 2015 heeft de Regie de stoomverwarmingsketel 
vervangen. In de ateliers textiel, polychrome houtsculptuur, schilderkunst en steensculptuur werden 
luchtbevochtigers geïnstalleerd. In de opslag van de negatieven blijft het gebruik van drie luchtontvochtigers 
noodzakelijk in de periode van maart tot midden oktober om de klimaatomstandigheden op het gewenste peil 
te houden (13°C en 33% RV). 

5.2.11.1  Elektriciteitsverbruik 

Maandelijks verbruik in 2015 

 

Elektriciteit: maandelijks verbruik in 2015   

  
Datum 
factuur Nr. factuur Verbruik (MWh) 

 
Bedrag 

        
 

  

Januari 1/03/2015 118110387457 75,494            9.051,06 €  

Februari 2/03/2015 118120387649 65,161            8.052,83 €  

Maart 6/05/2015 118100249150 81,302            9.826,60 €  

April 6/05/2015 118100249151 79,358            8.132,98 €  

Mei 1/06/2015 118120409318 77,067            7.774,44 €  

Juni 1/07/2015 118160418437 80,062            8.232,75 €  

Juli 3/08/2015 115120424085 82,526            7.972,54 €  

Augustus 2/09/2015 118130433314 83,798            8.042,51 €  

September 1/10/2015 118110439931 80,392            7.841,92 €  

Oktober 2/11/2015 118140445781 84,409            9.512,49 €  

November 1/12/2015 118150454155 78,628            8.843,52 €  

December 4/01/2016 118160464134 75,624            8.606,78 €  

Totaal     943,821        101.890,42 €  
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Gemiddeld gebruik per maand: 78,65175 MWh. De grafiek met het maandverbruik toont een iets hoger 
verbruik van juli tot oktober. Dat is te wijten aan de koelgroep met ijswater die meer dan 25 jaar oud is en 
moet worden vervangen door de Regie der Gebouwen. Globaal gezien blijft het elektriciteitsverbruik stabiel, 
met een lichte daling met 4% in vergelijking met 2014, wat wellicht is te wijten aan: 

- Het sensibiliseren van het personeel rond energiebesparing 
- De vervanging van oude labo-apparatuur 
- De voortzetting van het vervangen van oude lampen door spaarlampen 

Evolutie van het jaarverbruik van 2005 tot 2015 
 

 
 
Het verbruik is over 10 jaar tijd gedaald met 7% en vergeleken met 2014 is het gedaald met 4%. Dankzij 
regelmatig onderhoud van de installaties en koelgroepen, een spaarzaam (maar noodzakelijk) gebruik van 
mobiele bevochtigers en de vervanging van oude labomachines ligt het verbruik rond 78,652MWh per maand 
oftewel 928,193MWh per jaar.  

5.2.11.2 Gasverbruik 

Bruto maandelijks gasverbruik en kosten zonder het aandeel van de centrale 
verwarmingsinstallatie van de Jubelparksite 
 

 
Datum factuur Nr. facture 

Verbruik 
MWh Bedrag 

Januari 26/02/2015 141060320288 25,051 1.188,47 € 

Februari 23/03/2015 141230274338 23,026 1.060,72 € 

Maart 23/04/2015 141180279920 56,998 2.426,04 € 

April 26/05/2015 141,080,271,818 56,051 2.403,15 € 

Mei 23/06/2015 141080279745 35,144 1.566,19 € 

Juni 22/07/2015 141020975729 64,208 2.683,95 € 

Juli 26/08/2015 141250323100 109,922 4.253,46 € 

Augustus 24/09/2015 141090302257 122,286 4.762,81 € 

September 22/10/2015 141170289893 154,863 5.984,64 € 

Oktober 24/11/2015 141080303515 227,228 8.541,77 € 

November 22/12/2015 141200332123 31,318 1.296,72 € 

December 28/01/2016 141.160.330.664 33,912 1.341,86 € 

Totaal     940 37.509,78 € 
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In 2015 heeft de Regie der Gebouwen een verwarming met warmte-krachtkoppeling geïnstalleerd. In april en 
tussen midden juni en eind oktober was er een hoger verbruik omdat er geen warm water werd aangevoerd 
van de centrale verwarmingsinstallatie van de Jubelparksite. De grafiek toont ook dat de nieuwe 
stoomverwarming die in februari werd geïnstalleerd tussen november en december ca. 30MWh/maand heeft 
verbruikt (januari, februari, november en december). 
 
Totaal gasverbruik in 2015 (KIK en aandeel Jubelparksite) 
 
Vanwege het onderbreken van de centrale verwarming voor de installatie van de warmte-krachtkoppeling 
bedroeg het totale gasverbruik in 2015 833,735MWh.  
Jaarlijks verbruik (KIK): 940MWh 
Totaal gasverbruik: 1773,735MWh   

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

Jaar KIK Jubelparksite 

2005 861,123 Niet gekend  

2006 1377,674 Niet gekend  

2007 2609,499 Niet gekend  

2008 2969,018 Niet gekend  

2009 705,222 Niet gekend  

2010 1110,017 Niet gekend  

2011 1253,087 Niet gekend  

2012 971,703 Niet gekend  

2013 1139,100 1384,36 

2014 1025,190 1152,22 

2015 940,000 833,735 

Gemiddelde/jaar 1360,15 1123,438 

Totaal 
gemiddelde/jaar  

 
2483,587 

Gemiddelde/dag 3,726 3,078 
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Sinds 2010 is het bruto gasverbruik, afgelezen op de teller van het KIK, vrij stabiel gebleven. Er is een daling 
van 8% in vergelijking met 2014. Dat kan te wijten zijn aan en betere afstelling en/of de bijdrage van de 
verwarminginstallatie met warmte-krachtkoppeling die in de loop van 2014 in werking werd genomen.  
 

Samengevat : 
- In 2015 bedraagt het aandel in het gasverbruik van de verwarmingsinstallatie van de Jubelparksite 

833,735MWh, een daling van 27% in vergelijking met 2014. 
- Het totale gasverbruik van de drie verwarmingsinstallaties van het KIK (verwarming KIK + stoom + 

conciërgerie) in 2015 bedraagt 940,000MWh in vergelijking met 1.025,190MWh in 2014 oftewel een 
lichte daling van 8,30% met ook een iets lagere factuur. 

- Het totale gasverbruik (Jubelparksite + KIK) bedraagt 1.773,735MWh in vergelijking met 
2.177,41MWh in 2014, oftewel een daling van 18,54%. 

Het gemiddelde gasverbruik van het KIK van de laatste vijf jaren (excl. toevoer vanuit Jubelparksite) 
bedraagt 1.073,183MWh. 

5.2.11.3 Waterverbruik 

 

Periode Nr. factuur Verbruik (m³) Bedrag 

1ste trimester 04.39287.095.91 1409 5.553,72 € 

2e trimester 04.39287.096.92 1574 6.204,00 € 

3e trimester 04.39287.097.93 1485 5.853,29 € 

4e trimester 04.39287.098.94 999 4.063,80 € 

10/11/2015 tot 08/12/2015 04.39287.099.95 536 2.112,71 € 

 

 
 
 
 
Er is ook een constante daling van het waterverbruik, waarschijnlijk ook dankzij de nieuwe verwarming. In een 
volgende fase moet de oude gasverwarming van de conciërgerie worden vervangen.  
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Evolutie van het waterverbruik sinds 2005 (in m3) 
 

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 

2015 5903,00 

Jaargemiddelde 6384,18 

Daggemiddelde 17,491 
 

 
 

5.2.12 Overzicht van de uitgaven in 2015 
 
Zie administratieve bijlage van het jaarverslag 

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

 
De technische dienst heeft vaak samengewerkt met B. Vandervaeren van BELSPO voor het EMAS-project en de 
finalisering van het nodenprogramma. Dat werd niet goedgekeurd door de Inspecteur van Financiën en zal na 
wijziging opnieuw worden ingediend.  

Ondanks de talrijke aanvragen voor interventie is de samenwerking met de Regie der Gebouwen sterk 
afgenomen. Wel hebben ze een nieuwe stoomverwarming geïnstalleerd.  

U vindt de lijst met de aanvragen die werden ingediend bij de Regie der Gebouwen in de administratieve 
bijlage van het jaarverslag. 

5.2.14 EMAS, mobiliteit: The Bike Project 2015 

 
Dankzij onze deelname aan The Bike Project hebben we gebruik kunnen maken van de expertise van de vzw 
Pro Velo om het gebruik van de fiest te promoten voor woon-werkverkeer. Er werd een team van 
ambassadeurs samengesteld en theorie- en praktijklessen georganiseerd om met de fiets deel te nemen aan 
het verkeer, onder meer in de stad. Van 19 tot 29 oktober heeft Pro Velo 35 klassieke en elektrische fietsen ter 
beschikking gesteld. Ons personeel kon eveneens deelnemen aan workshops. 



 
 

 
 
 

 
 p. 47 / 54 

5.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (Rose-Anna Rago, SPMT-
ARISTA) 

5.3.1 Risicobeheer 
 

- Ter beschikking stellen van een preventieadviseur (SPMT-ARISTA) 
- Uitwerken van het jaarlijke actieplan en actualisering van het globale plan 2016-2020 
- Jaarlijks bedrijfsbezoek: op 22/09/2015: Meriem Zekhnini, arbeidsgeneesheer, en Rose-Anna 

Rago  
- Bezoek en ergonomische analyse van de werkposten waar er een probleem is 
- Analyse van de arbeidsongevallen en nemen van preventiemaatregelen 
- Raadgeving rond uitrusting voor individuele bescherming 
- Opvolging van de REACH-onderzoeken rond de gevaarlijkheid van de producten en informeren 

van de betrokken personen 
- Risicoanalyse van de Micadas en opstellen van procedures om veilig te werken voor de 

operatoren 
- Risicoanalyses van de werven buiten het KIK  
- Opleiding gebruik hoogtewerker 

5.3.2 Inventarisatie van de chemische producten 
 

- Actualisering van de databank voor chemische producten die het gebouw binnenkomen 
(Chemprod) 

- Opstellen van veiligheidsfiches voor de nieuwe producten 

5.3.3 Afvalbeheer 
 

Contract met de firma’s SHANKS en Edelchemie voor de ophaling van gevaarlijk afval. 

5.3.4 Medisch toezicht 
 

Contract van Spmt-Arista (SEPPT) met dokter Zekhnini voor het personeel van het KIK, met 
uitzondering van diegenen die het risico lopen om ioniserende straling te ondergaan. Zij zullen 
worden onderzocht door dokter Huguette Célerier, die dokter Williot vervangt na diens pensioen, en 
dit vanaf september 2015.  

5.3.5 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.   

5.3.6 Veiligheidsuitrusting 
 

- Advies rond individuele veiligheidsuitrusting 
-  Aankoop van twee evacuatiestoelen en opleiding voor het gebruik ervan 
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5.3.7 Periodieke controles 
 
- Bezoek van AIB-Vincotte Controlatom (M. Delcourt) op 23/06/2015 in aanwezigheid van dokter Williot en 

Rose-Anna Rago. 
-   Tweemaandelijkse contrôle van de dosimeters door AIB-VINCOTTE CONTROLATOM. 

5.3.8 Opleidingen 
 
Opleiding van de stagiaires rond chemische risico’s, de Chemprod-databank en het beleid rond afvalbeheer in 
het KIK door de preventieadviseur op 13/10/2015. 

5.3.9 Comité voor preventie en bescherming op het werk (basisoverlegcomité) 
 
-  Driemaandelijkse verslagen van de preventieadviseur aan de leden van het comité 
-  Data van de vergaderingen: 13/01, 21/04, 25/08 en 01/12  
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