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1 Voorstelling van het KIK 

1.1 Visie 

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

1.2 Opdrachten 

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

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

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

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

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

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

bijeenkomsten 
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1.3 Activiteiten 

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

Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid 
Onder het voorzitterschap van René Delcourt  
 
Vergaderdata: 11/01, 22/02, 19/04, 20/05, 13/06, 11/07, 23/09, 18/11, 29/11, 20/12 
 
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  
A. De Poorter, Algemeen directeur a.i. KMKG  
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 KMSKB 
P.-Y. Kairis, Conservation-restauratie KIK 
P.J. Cuenen, Rekenplichtige KMKG  
R. Snauwaert, Rekenplichtige KMSKB  
M. Sellink, Voorzitter wetenschappelijke raad KMSKB 
W. Vande Walle, Voorzitter wetenschappelijke raad KMKG  
C. Evers, Diensthoofd KMKG  
 
Anderen: 
C. Janssen, Directeur ondersteunende diensten KMSKB 
V. De Brouwer, Financiële directie KMSKB  
D. Backeljauw, Directeur ondersteunende diensten KMSKB 
 
Vergaderdata: 16/03, 18/05 (budget), 06/07, 27/09, 05/12 
 
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: / 
 
Jury voor werving en bevordering 
M. Beumier, Voorzitter, Adviseur-generaal  
C. Ceulemans, Verslaggever, Algemeen directeur a.i.  
 
Leden: 
Prof. P. Vandenabeele (UGent) 
Prof. D. Martens (ULB) 
H. De Clercq, Departementshoofd 
 
Vergaderdata: / 
 
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  
C. Bourguignon, Attaché - Valorisatie-Communicatie 
 
Gasten: 
J. Ankaye, Veiligheids- en infrastructuurmanager 
M. Droumart, Human Resources 
H. Opstaele, Attaché - ICT 
Vergaderdata: 11/01, 01/02, 07/03, 11/04, 02/05, 13/06, 18/07, 11/08 (uitzonderlijke vergadering), 20/09, 
07/11, 06/12 
 
Comité voor preventie en veiligheid  
Voorzitter: C. Ceulemans, Algemeen directeur a.i.  
Secretaris: D. Belem, Administratief assistent  
 
Leden:  
H. De Clercq, Departementshoofd  
P.-Y. Kairis 
C. Stroo, Departementshoofd  
J. Ankaye, Veiligheids- en infrastructuurmanager  
M. Droumart, Human Resources 
 
Vertrouwenspersonen: 
M. Van Bos, Werkleider  
C. Fontaine-Hodiamont, Eerstaanwezend werkleider  
 
Preventieadviseur: R.-A. Rago 
 
Afvaardiging van de syndicale organisaties: X. Monfort (CGSP-ACOD), E. Warner (CSC-ACV), J.-P. Van Autreve 
(CGSP-ACOD)  
 
Vergaderdata: 08/03, 21/06, 13/09, 13/12 
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1.5 Organigram 
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2 Jaaroverzicht 

 
Het beheerscontract van het KIK werd in juli 2016 gesigneerd door staatssecretaris Elke Sleurs, voorzitter van 
de POD Wetenschapsbeleid, en de tien directeurs van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s). Dit 
belangrijke document ligt in de lijn van het globale beheerscontract van BELSPO en van de wetenschappelijke 
instellingen en weerspiegelt de strategische objectieven van onze instelling.  

Het eerste strategische objectief is een heroriëntatie van de opdrachten, activiteiten, structuur en werking 
van de POD Wetenschapsbeleid en van de FWI’s. Het veronderstelt een grotere autonomie voor de 
instellingen en het op touw zetten van een aangepaste beheersstructuur. Er moet een nieuw wettelijk kader 
worden uitgewerkt, maar 2016 werd afgesloten zonder een echt concreet voorstel. Het KIK neemt deel aan de 
onderhandelingen en is overtuigd van de noodzaak van een grotere autonomie voor het beheer van zijn 
personeel, budget en infrastructuren. Wachten zou er enkel toe leiden dat we moeten blijven werken in 
moeilijke omstandigheden. De algemene diensten gaan gebukt onder de enorme werklast die de moeizame 
procedures en budgettaire beperkingen met zich meebrengen.  

Het tweede strategisch objectief is de evaluatie van bestaande onderzoeksinitiatieven en de uitwerking van 
een optimale coördinatie tussen alle Belgische overheidsinstanties met betrekking tot wetenschap en 
innovatie. Concreet moet het BRAIN-programma worden herzien en moet FED-tWIN worden gelanceerd. Dat 
laatste programma moet uitmonden in een nauwe samenwerking met de universiteiten door wetenschappers 
aan te werven die halftijds voor de instelling zullen werken en halftijds voor de universiteit.  

De wetenschappelijke excellentie en samenwerking vormen een ander fundamenteel strategisch objectief. 
Om de kwaliteit van het uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek te meten, werd op vraag van BELSPO een 
evaluatieprocedure (peerreview) op poten gezet door de externe firma Technopolis Group. In 2016 werden 
onze activiteiten reeds diepgaand geanalyseerd op basis van documenten, interviews en een bevraging. Hilde 
De Clercq is de contactpersoon voor het KIK. Deze procedure zal voltooid zijn in 2017. De kwaliteit van het 
wetenschappelijke werk van het KIK werd in 2016 ook al meermaals erkend: de Académie française heeft de 
monografie bekroond die Pierre-Yves Kairis, kunsthistoricus aan het KIK, in 2015 publiceerde bij de Parijse 
uitgever Arthena over de 17de-eeuwse Luikse schilder en architect Bertholet Flémal. Een andere 
kunsthistoricus van het KIK, Dominique Vanwijnsberghe, kreeg in 2016 de leerstoel Francqui aan de Université 
de Namur toegekend, een eer die hij te danken heeft aan zijn reputatie in het domein van de middeleeuwse 
miniatuurkunst uit onze streken.  

Wetenschappelijke excellentie wordt onder meer ook bereikt door de optimalisatie van het 
interdisciplinaire wetenschappelijke spitsonderzoek ten dienste van de kennis en het duurzame behoud van 
het cultureel ergoed, in het bijzonder door de samenwerking met nationale en internationale partners. Het KIK 
heeft in deze richting reeds opmerkelijk werk geleverd en de lijst van onderzoeksprojecten die u enkele 
pagina’s verder vindt, is indrukwekkend. Ik breng graag ook het inventarisatieproject van de door de Franse 
revolutionaire troepen geroofde kunst onder de aandacht, een inventaris die het KIK uitwerkt op vraag van 
onze staatssecretaris om een antwoord te kunnen bieden op de diverse parlementaire vragen over dit 
onderwerp. Op internationale schaal nemen we onder meer deel aan het Integrated Platform for the European 
Research Infrastructure on Cultural Heritage (Iperion CH, www.iperion.eu, H2020). Erik Buelinckx, 
verantwoordelijke in het KIK voor de verschillende projecten rond digitalisering, werd voorts verkozen tot lid 
van de ledenraad van Europeana. De samenwerking met het ICCROM heeft in 2016 geleid tot de 
implementatie in België, dankzij de inspanningen van de cel Preventieve conservatie van het KIK, van het RE-
ORG programma. Deze tool helpt musea om hun reserves op orde te krijgen. Ten slotte heeft het KIK zijn 
expertise nog uitgebreid met de aankoop van een röntgenfluorescentiespectrometrie macro scanner (MA-
XRF). Met deze nieuwe analysetechniek, waarover het KIK als eerste federale instelling beschikt, kunnen de 
chemische elementen aanwezig op of onder het oppervlak van een schilderij of manuscript en hun verdeling 
worden gevisualiseerd. Dat leidt vaak tot de identificatie van de aanwezige pigmenten.    

Even belangrijk voor het KIK is om onze positie in de wetenschappelijke wereld en bij onze stakeholders te 
versterken, zowel nationaal als internationaal, door wetenschappelijke diensten te presteren en de resultaten 
ervan te verspreiden. Dit jaarverslag zal u een beeld geven van de verwezenlijkingen van onze  
laboratoria, conservatie-restauratieateliers en documentatiediensten. Zo keerden dankzij het onderzoek en de 
behandeling door de restaurateurs van het KIK dat startte in 2012, de panelen en lijsten van het gesloten Lam 
Godsveelluik in de herfst volledig getransformeerd terug naar de Sint-Baafskathedraal. De restauratie heeft 
hun uitzonderlijke kwaliteit onthuld en leidde tot de herontdekking van de kunst van Van Eyck die gedurende 
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eeuwen verscholen ging achter overschilderingen! Maar ook andere meesterwerken werden in 2016 onder 
handen genomen door de specialisten van het KIK voor een diepgaande studie en/of conservatie-restauratie: 
het retabel van Saint Denis, de muurschilderingen en gebeeldhouwde zwikken van het koor van de Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Zavelkerk te Brussel, de glazen van de collectie van het universiteitsmuseum van Louvain-la-Neuve, 
de interieurafwerkingen van het huis Losseau te Bergen, en zoveel andere.     

U zal zien dat het KIK ook talrijke colloquia heeft (mede-)georganiseerd of eraan deelnam en dat de 
Scientia Artis-reeks werd uitgebreid met een nieuw boek (D'une même main. Peintures murales du XV

e
 siècle 

dans la principauté de Liège. Regards croisés sur la chapelle du château de Ponthoz et l’église de Bois). Het 
Bulletin 34 van het KIK is eveneens verschenen en vormt het eerste nummer met een externe peerreview.  

Een ander strategisch objectief is het moderne beheer van de collecties volgens internationale standaarden 
en de optimalisatie van de toegang tot het cultureel en wetenschappelijk erfgoed beheerd door de FWI’s. Als 
men het heeft over de studie en conservatie van cultureel erfgoed volgens de internationale normen, denken 
we in de eerste plaats aan het gebouw waarin het KIK zijn activiteiten uitoefent en waar de kunstwerken 
worden bewaard. Aan het einde van 2016 werd een nodenplan ingediend bij de Regie der Gebouwen. De 
regering heeft intussen beslist om beroep te doen op een studiebureau om een globaal plan op te stellen voor 
de FWI’s in het Jubelpark. We hopen dat deze belofte gehouden zal worden en dat het bureau voldoende 
aandacht zal hebben voor de specifieke noden van onze diensten. In afwachting levert onze technische dienst 
enorme inspanningen om de huidige infrastructuur te vernieuwen en draaiende te houden. De cel Preventieve 
conservatie heeft in 2016 tevens gewerkt op Pest Management.  

Wat betreft de maximalisatie van de toegang tot de collectie zijn er talrijke operationele doelen: 
inventariseren, verspreiden en verbreden van de collecties van het KIK en in het bijzonder de databanken, 
fotocollecties en interventiedossiers. BALaT wordt stilaan het visitekaartje van het KIK. De nieuwe 
inventarisatie- en fotozendingen, het openen en invoeren van dossiers en de groei  van het aantal publicaties 
in onze bibliotheek blijven de databanken doorlopend verrijken. Het KIK biedt voortaan al zijn foto’s aan in 
vrije toegang (met uitzondering van enkele aankopen onder voorwaarden). Zo kunnen in BALaT bijna 650 000 
foto’s in hoge resolutie worden gedownload. Daarmee sluit het instituut zich aan bij de grote instellingen die 
het voorbeeld gaven (British Museum te Londen, Metropolitan Museum te New York, Rijksmuseum te 
Amsterdam, etc.) door een prioriteit te maken van vrije toegang voor iedereen tot foto’s van het collectieve 
erfgoed. In 2016 werd ook de catalogue raisonné van Brussels beeldhouwer Jan Van Delen (ca. 1635-1703) 
toegevoegd aan de reeds lange lijst van bronnen op BALaT. Er werden bovendien links gemaakt naar andere 
databanken zoals het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag, het Rubenianum te 
Antwerpen en The Rembrandt Database.  

Dankzij al die ontwikkelingen kan het KIK zich bij zijn stakeholders profileren als referentieinstelling voor de 
wetenschappelijke studie van het cultureel erfgoed.  

De POD Wetenschapsbeleid en de FWI’s hebben hetzelfde doel: een maximale verspreiding  van het 
cultureel en wetenschappelijk erfgoed dat ze beheren door het aanmoedigen en faciliteren van digitalisering 
en van het beheer van digitale informatie. Het KIK beheert een erorme hoeveelheid gegevens (meer dan een 
miljoen originele foto’s (negatieven en positieven), tussen de 15 000  en 20 000 interventiedossiers, 12 000 
radiografieën) die wachten op verspreiding. De bewaartoestand van een deel van dit erfgoed dreigt elk 
ogenblik te verslechteren. Het KIK maakt gebruik van digitalisering om de verschillende originele 
informatiedragers (voornamelijk wetenschappelijk en met betrekking tot kunstgeschiedenis) op een optimale 
wijze te bewaren en hen toegankelijk te maken voor het publiek (zowel nieuwsgierigen als echte specialisten). 

Deze objectieven zouden echter niet realiseerbaar zijn zonder bekwaam personeel. In het beheersplan 
ontbreekt een vereiste die nochtans essentieel is: de passie voor het vak. Dat neem ik elke dag waar, in de 
toewijding van de nachtwaker tijdens zijn ronde, in de waakzaamheid van de chauffeur, in de precisie van de 
restaurateur, in de concentratie van de fotograaf die scherpstelt of die van de wetenschapper achter zijn 
computerscherm of microscoop. Het is deze grote dame die de vloeren doet blinken. Het is zij die elke dag een 
vriendelijke woordje tot ons richt aan de receptiebalie. Het is zij die wordt opgemerkt door onze bezoekers 
tijdens onze opendeurdagen. En het is ook zij die ons overeind houdt in deze moeilijke tijden. Samen met haar 
tweelingzus, de Collegialiteit, vormt ze de kracht van een wetenschappelijke instelling zoals het KIK. Mijn 
grootste wens en meest dierbare hoop is dat we erin slagen om dit mengsel van passie en collegialiteit die ons 
als instelling zozeer kenmerkt, in 2017 te behouden en verder te cultiveren.   
 
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 2016 werden 367 nieuwe dossiers geopend (404 in 2015). Vanaf 2004 evolueerde dit aantal als volgt 
(in %): 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Geografische verdeling van de aanvragen 

Vlaanderen  25,16 29,28 36,81 29,46 46,91 50,47 42,82 34,53 39,10 35,18 51,74 26,98 

Wallonië  34,22 32,32 22,76 24,65 19,51 12,56 12,65 21,00 16,36 17,20 10,15 27,52 

Brussel  32,45 30,66 23,72 34,84 26,91 23,70 26,77 29,83 24,54 33,33 19,31 24,25 

Buitenland 8,17 7,74 16,71 11,05 6,67 13,27 17,76 14,64 20,00 14,29 18,80 21,25 

Verdeling van de aanvragen volgens soort van instelling 

Kerken en religieuze 

instellingen  
28,26 29 21,79 16,43 27,65 36,26 11,92 12,15 15,15 10,83 6,93 13,35 

Musea 26,05 21 31,48 28,61 24,44 23,93 16,06 14,64 15,45 17,72 14,85 31,34 

Privésector 

Privécollecties  10,38 17,40 22,28 34,56 23,22 20,85 28,95 25,97 36,67 35,72 31,19 30,79 

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

Openbare diensten 

Gemeenten, 

provincies, OCMW’s  
2,65 1,66 2,42 3,40 5,19 3,08 2,19 5,25 6,36 6,09 2,23 2,72 

Gewesten 6,40 5,53 6,54 5,67 4,94 2,13 4,38 9,94 8,18 7,41 7,43 6,27 

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

Ministeries, 

koninklijke paleizen, 

wetenschappelijke 

instellingen, 

ambassades, EU  

19,65 19,61 10,41 5,95 10,86 10,19 21,41 15,19 10,30 18,28 4,21 7,08 

Universiteiten  5,07 1,38 3,15 2,55 2,22 2,84 5,35 3,87 3,64 2,91 4,46 5,45 

Koning 

Boudewijnstichting, 

Fonds Baillet Latour 

- - 0,48 1,13 - - - 0,29 - 0,52 - 1,91 

Archeologische 

kringen 
0,44 1,38 - - - 0,24 0,24 - - - 0,23 0,27 
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3.2 Wetenschappelijke onderzoeksprojecten 

Financiering Begindatum Einddatum Programma Project Verantwoord

elijke

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

of art

Sanyova J. 281.760,00 €

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

Kanselarij van 

de Eerste 

Minister

01/12/2013 31/12/2017 Programme 

commémoratif        

14-18

Het Belgische kunstpatrimonium tijdens de Grote Oorlog: 

wapen of verzetmiddel

Claes M.-C.         400.000,00 €

EU 01/01/2013 31/12/2016 RESTART RESTART Buelinck E.         360.560,00 €

EU 01/01/2013 31/12/2017 7FP PREFORMA: Preservation formats for cultural information 

and e-archives

Buelinckx E.         7.000,00 €

Koning 

Boudewijnstic

hting, Fonds 

Comhaire

1/03/2016 31/12/2017 Savons mystiques  : contribution à l 'étude des savons 

métalliques formés dans la couche picturale de l'Agneau 

mystique

Sanyova J. 45.000,00 €

 

 

3.3 Wetenschappelijke publicaties 

Bulletin 34 van het KIK 

 

 

 

Scientia Artis 11 : D'une même main. Peintures murales du XV
e
 siècle dans la principauté de 

Liège. Regards croisés sur la chapelle du château de Ponthoz et l’église de Bois (o.l.v. I. HANS-
COLLAS) 

 

 

Scientia Artis 12: Between Carpentry and Joinery. Wood Finishing Work in European 
Medieval and Modern Architecture (o.l.v. P. FRAITURE, P. CHARRUADAS, P. GAUTIER, M. PIAVAUX & 
P. SOSNOWSKA) 
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3.4 Evenementen 

Datum Evenement Rol van het KIK

 25-

26/02/2016

Kunsthistorisch seminarie 17: Frans 1 en het Noorden. Internationaal colloquium onder 

de bescherming van het CIHA

Co-organisator

3/03/2016 Opendeurdag voor studenten Organisator 

18/03/2016 Symposium I Tesini in Belgio Organisator

24/06/2016 International Summer Course: bezoek aan het KIK Partner

6/04/2016 International Workshop IPM Organisator

4-5/07/2016 COSCH Germolles case study  (final meeting) Co-organisator

6-9/07/2016 4e congres Chemistry for Cultural Heritage (ChemCH2016) Co-organisator 

21/07-

4/09/2016

Cartographiae: wetenschap en kunst in het koninklijk paleis (tentoonstelling van de 

FWI's)

Co-exposant

13/09/2016 Infosessie E-RIHS.be Organisator

17-

18/09/2016

Opendeurdagen in het kader van de Open Monumentendagen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: Stijlen gerecycleerd

Organisator

19/09/2016 Lam Gods: expertencomité te Gent Organisator

28-

30/09/2016

RE-ORG : International seminar Organisator (ICCROM-CCI)

1/10/2016 Colloquium LINKPROJECT.EU: Gedeelde reservestukken: toegankelijkheid, consultatie, 

bewaring, fonctionaliteit en veiligheid

Partenariaat (RE-ORG)

12/10/2016-

26/11/2017

Restauratie|REVELATIE: de buitenluiken van het Lam Gods (tentoonstelling in het 

Caermersklooster)

Curator

19-

21/10/2016

EECHB (Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings) Co-organisator

27-

28/10/2016

Workshop Relics at the Lab. A New Approach to the Study and Restoration of Cult 

Artifacts

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)  
Radiografie van een sculptuur van Panamarenko uit de Proximus Art Collection: Parachutist  

In het kader van de voorstudie voor restauratie van een sculptuur van 
Panamarenko in de inkomhal van de bedrijfszetel van Proximus in Brussel, werd 
een beroep gedaan op de cel beeldvorming van het KIK om een radiografie te 
maken van het kunstwerk. Dat begon immers te verzakken en dreigde om te 
vallen. De verantwoordelijke restauratrice wist niet hoe ze dit probleem moest 
aanpakken omdat er niets was geweten over de interne structuur van het beeld. 
Men vermoedde dat het ging om een metalen structuur, maar dat was 
allesbehalve zeker.  

De sculptuur bestaat uit een personage op ware grootte, bekroond door 
een parachute in doek. Het personage is volledig bepleisterd met een soort van 
bruinige verf.  

Aangezien het beeld was opgesteld op een plaats waar veel mensen 
langskomen, waren de veiligheidsvoorschriften bijzonder strikt. Controlatom 
legde maatregelen op om een geschikte veiligheidsperimeter af te bakenen en 

we hebben gewerkt na de sluitingstijd van de burelen om elk risico voor het personeel en bezoekers te 
vermijden.  

De resultaten waren even spectaculair als onverwacht. Onder de kledij van het personage ontdekten we 
de structuur van een paspop. De voeten waren verwijderd en de enkels waren in veiligheidsschoenen gestoken 
(men onderscheidt de versterkte zool en tip). Het beeld wordt inderdaad ondersteund door een metalen staaf, 
maar enkel in het linkerbeen, wat de verzakking verklaart. De man draagt twee broeken overeen, waarvan de 
metalen elementen (gulp en gesp van de riem) duidelijk zichtbaar zijn. Dankzij de plooival zien we de uiteinden 
ervan. Bovenaan in de radiografie zien we de mazen van een wollen weefsel. Onze bijdrage heeft inzicht 
geboden in de opbouw van het object en heeft een geschikte restauratie mogelijk gemaakt.  

 
Authentificatie van een Huwelijksdans van Pieter Brueghel de Jonge 

De cel beeldvorming kreeg de opdracht om een klein ongepubliceerd schilderij 
uit een privécollectie te bestuderen met toeschrijving aan Pieter Brueghel de 
Jonge. Het schilderij, waarvan men dacht dat het ongesigneerd en ongedateerd 
was, kwam naar het KIK om de toeschrijving te verifiëren. Het is een zeldzaam 
voorbeeld van een Huwelijksdans in een verticaal formaat, allicht omdat het 
deel uitmaakte van een paar. Tegelijk zijn het koloriet en de oriëntatie typisch 
voor Jan Brueghel de Oude en niet voor Pieter de Jonge.  

Onze studie met behulp van infraroodreflectografie vormde de sleutel tot 
het mysterie. Zo vonden we niet alleen de originele signatuur (P. BREVGHEL) 
terug die onleesbaar was geworden bij zichtbaar licht, maar het 
infraroodonderzoek heeft tevens een ondertekening zichtbaar gemaakt die 
geheel in lijn ligt met die van Pieter Brueghel de Jonge. Dankzij onze technisch-

stilistische studie van ondertekeningen en verflagen van meer dan 80 schilderijen van deze meester, 
waaronder vijf andere versies van de Huwelijksdans, hebben we kunnen bevestigen dat dit schilderij uit een 
privécollectie wel degelijk van zijn hand is, en allicht niet werd uitgevoerd door zijn atelier of door een 
navolger.  

Bovendien blijkt uit de calque die we maakten van de compositie dat die werd overgezet met behulp van 
hetzelfde karton dat werd gebruikt om de andere versies door het atelier van Pieter Brueghel de Jonge te 
maken.   
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3.5.1.2 Infotheek (o.l.v. Marie-Christine Claes) 
Verbetering van databanken en ontwikkeling van BALaT 
Zoals in 2015 was de invoer van gegevens en correcties voornamelijk gericht op het project 14-18 (zie infra). Er 
werden grote inspanningen geleverd om alle Duitse negatieven te identificeren en we tellen nu reeds 10 337 
stuks 

De thesauri van de databanken werden verbeterd, onder meer voor de personen en instellingen, maar 
ook voor de geografische termen. Er werden talrijke dubbels verwijderd om de opzoekingen in BALaT te 
versnellen en betere resultaten te bekomen.  

Het ordenen en herverpakken van de interventiedossiers werd eveneens voortgezet (18 570 dossiers). 
Onze dossierbeheerder Julie Mauro zet nieuwe procecures op touw om digitale documenten te archiveren.   
 

3.5.1.3 Cel digitalisatie (o.l.v. Hilke Arijs) 
Overzicht van de activiteiten 

In 2016 legde de cel digitalisatie zich verder toe op de structurele 
hoogwaardige digitalisering van de collectie van het KIK. Hierbij 
werden verschillende deelreeksen geselecteerd, waarbij er 
enerzijds rekening werd gehouden met de conservatietoestand 
van de dragers, hun waarde voor actueel onderzoek en het 
ontsluiten van het Belgisch erfgoed op wetenschappelijk vlak. 
Binnen dit kader werd er onder andere gestart met de 
behandeling van de technische opnames van de instelling, 

waaronder de labo-foto’s - o.a. de infrarood, ultraviolette opnames of technische details en de 
röntgenopnamen.Voor het eerste deelproject labofoto’s werd een procedure op punt gesteld waarbij er 
getracht wordt om zoveel mogelijk contextuele informatie voor toekomstige onderzoekers digitaal te 
ontsluiten. De methodologie voor de röntgenopnames zal in 2017 gefinaliseerd worden. Gelijktijdig werden 
ook de eerste interventiedossiers, die verschillende soorten papieren dragers bevatten, gedigitaliseerd. Samen 
met de labo-foto’s vormen zij een unieke documentatietool in het materiaaltechnisch en kunsthistorisch 
onderzoek van o.a. topstukken zoals het Lam Gods. 

Daarnaast legde het team zich tevens toe op het digitaliseren van iconografisch interessante reeksen: zo 
werden onder andere negatieven gemaakt tijdens de laatste twee jaar van de Eerste Wereldoorlog op bevel 
van de Komission für die photographische Inventarisation der Belgische Kunstdenkmäler hoogwaardig 
geconserveerd en gedigitaliseerd. De resultaten van dit project zullen in 2017 o.a. via een grote tentoonstelling 
in het Brusselse Warandepark worden gecommuniceerd. 

Verder werkte het team ook aan het vervolledigen van de databank en werden twee fondsen (Jacqueline 
Hyde en Clément Dessart) gedeeltelijk in de collectie opgenomen. 

In 2016 ontvingen we tevens twee schenkingen: het fonds ‘Dehin et Frères à Liège’, dat bestaat uit zo’n 
500 glasplaten en verschillende boeken, fotoalbums en postkaarten; alsook een tweede gedeelte van zo’n 800 
fotografische opnames afkomstig uit  het bedrijfsarchief van de firma Van Herck. 

Om de dienstverlening naar onze gebruikers te verbeteren werd er in 2016 tevens een nieuwe procedure 
voor de bestellingen uitgewerkt. Dit laat ons thans toe een snellere service te bieden alsook volledigere en 
kwaliteitsvolle beelden te leveren. Ook wordt de gebruiker beter geïnformeerd m.b.t. het digitale bestand en 
het gebruik ervan (copyright). 

De cel nam deel aan twee opendeurdagen van het KIK en organiseerde tevens mee de prijsuitreiking van 
Wiki Loves Monuments en Wiki Loves Art. 
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3.5.1.4 Kunsthistorisch onderzoek en inventaris 
Het project Research Data Management (o.l.v. Erik Buelinckx) 
Dit project bestaat uit twee delen en wordt uitgevoerd door Stephanie Buyle in het kader van de 
onderzoeksactie Bijkomende onderzoekers van BELSPO: 

- Beheer van digitale wetenschappelijke erfgoeddata (promotor: Erik Buelinckx) 
- Bewaren en organiseren van materiaal-technische erfgoeddata (promotor: Wim Fremout) 

Wetenschappelijk onderzoek is meer en meer data-driven. Onderzoekers en onderzoeksinstellingen brengen 
omvangrijke digitale datasets voort. Deze data worden in het beste geval gestockeerd, maar hebben na 
publicatie van een onderzoek vaak geen nut meer. Het risico op dataverlies, veroudering van formaten en 
vervaging van de context wordt zo alleen maar groter. Een aanhoudende stiefmoederlijke omgang met data 
kan er zelfs voor zorgen dat ze in de toekomst niet meer gelezen, geïnterpreteerd en weergegeven kunnen 
worden. Niet iedere onderzoeker of instelling doet dit opzettelijk. Het ontbreken van een infrastructuur voor 
dataopslag en -uitwisseling en kennis van databeheer vormen de grootste hinderpalen voor een duurzaam 
databeleid.  

Binnen het KIK bestaat er al een procedure om dossiers te beheren. Zo worden de analyse- en 
restauratiedossiers – die de onderzoeksrapporten en de belangrijkste onderzoeksdata bevatten – voornamelijk 
administratief geregistreerd in ADLIB en analoog en/of digitaal gearchiveerd. Er is echter nog geen systeem in 
voege om data van de laboratoria duurzaam op te slaan, te linken aan de bestaande interventiedossiers en 
eventueel uit te wisselen met partnerinstellingen of een breder publiek. Momenteel hanteert ieder 
laboratorium/onderzoeker een eigen systeem om onderzoeksdata te verwerken en op te slaan. Een ander 
probleem is het gebruik van propriëtaire bestandsformaten of formaten die een gesloten karakter hebben 
omdat ze voortkomen uit softwarepakketten die verbonden zijn aan specifieke meetinstrumenten. Wanneer 
het KIK overschakelt naar nieuwe apparatuur, kunnen de reeds vergaarde data niet meer gelezen worden en 
dreigen ze dus verloren te gaan. 

Het onderzoeksproject ‘research data management’ – dat sinds 1 mei 2016 loopt – zoomt in op dit tot op 
heden onoverzichtelijk en ongedocumenteerd databeheer in de laboratoria. Het databeheer moet in de 
toekomst efficiënter, duurzamer en meer gestroomlijnd worden. Het formuleren van een (op maat gemaakt) 
databeheersplan is een belangrijke doelstelling in dit project. 
 
Het projet 14-18 (o.l.v. Marie-Christine Claes) 
Voor dit project van de Kanselarij van de Eerste Minister, gefinancierd door de Nationale Loterij, werden twee 
personen aangeworven: Emma Anquinet en Robrecht Janssen. Er werd ook gespecialiseerde literatuur 
aangekocht voor de bibliotheek. De in 2014 en 2015 aangevatte taken werden voortgezet: verificatie van de 
Duitse negatieven, documentair onderzoek om de ingevoerde gegevens te verbeteren, identificatie van niet-
gelokaliseerde kunstwerken. In het kader van prospecties hadden we talrijke contacten met onderzoekers, 
erfgoedbeheerders en overheden.    

Op 21 en 22/06 bezochten Erik Buelinckx, Marie-Christine Claes, Edwin De Roock en Robrecht Janssen het 
Bildarchiv Marburg om de methodes voor het beheer en de documentatie van de negatieven te vergelijken 
met het zicht op een gedeelde valorisatie van de negatieven uit de Eerste Wereldoorlog. We bezochten de 
verschillende werkruimtes: bibliotheek, depots van negatieven en positieven, fotoateliers, restauratieatelier, 
informatica- en digitalisatiedienst.    
 
Overzicht van de activiteiten rond het erfgoed van glasramen (Isabelle Lecocq) 
Het jaar 2016 werd gemarkeerd door de voltooiing van een belangrijke studie van de glasramen die de twee 
Wereldoorlogen herdenken, de organisatie van het colloquium Frans I en de kunstenaars uit het Noorden 
(1515-1547) en de publicatie van een boek over de glasramen van de Sint-Pauluskathedraal te Luik. Deze 
verwezenlijkingen zijn het resultaat van vruchtbare samenwerkingen met collega’s van het KIK en daarbuiten. 
De studie van de commemoratieve glasramen (Vitraux de guerre et patriotiques Commémorations dans la 
lumière et la couleur) werd uitgevoerd in samenwerking met Yves Dubois, als antwoord op de eerste vraag van 
de Concours 2016 van de Classe des Arts van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts 
de Belgique. Het manuscript dat als antwoord werd ingediend werd bekroond door de Classe des Arts op de 
zitting van 24 november 2016. De publicatie ervan, voorzien voor 2018, is aangekondigd in het programma van 
het federale organisatiecomité voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.  

In het verlengde van de evenementen, herdenkingen en wetenschappelijke activiteiten in 2015 om de 
500ste verjaardag te vieren van de troonsbestijging van Frans I (1 januari 1515) en die van de overwinning in 
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de Slag van Marignan (13 en 14 september 1515) was de opzet van het colloquium Frans I en de kunstenaars 
uit het Noorden (1515-1547) om de nog te weinig gekende banden tussen de Franse koning en het Noorden, in 
het bijzonder de Zuidelijke Nederlanden, grondig te bestuderen. De wetenschappelijke directie ervan werd 
verzekerd in samenwerking met Laure Fagnart (ULg). Het colloquium werd medegeorganiseerd door de 
Académie royale d’Archéologie de Belgique, het Comité belge d’Histoire de l’Art, het KIK en de Université de 
Liège (Transitions. Unité de recherches sur le Moyen Âge et la première Modernité) en kreeg de bescherming 
van het Comité international d’Histoire de l’Art (CIHA). Er waren meer dan 89 deelnemers uit 10 verschillende 
landen.  

In september 2016 werd Les vitraux de la cathédrale Saint-Paul à Liège. Six siècles de création et de 
restauration gepubliceerd, gefinanceerd door het Fonds David-Constant beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting, met de wetenschappelijke leiding van Isabelle Lecocq en geredigeerd met de andere leden 
van het Comité wallon pour le vitrail en met externe medewerkers. Het boek werd voorgesteld op de Open 
Monumentendagen, simultaan met de inauguratie van de nieuwe glasramen die werden ontworpen en 
gerealiseerd door kunstenaar Gottfried Honegger en de ateliers Loire uit Chartres voor de westzijde van het 
transept van de Sint-Pauluskathedraal.   
 
Architecturale zendingen art deco en modernisme (Marie Resseler) 

Marie Resseler heeft het hele jaar door zendingen georganiseerd voor de 
valorisatie, documentatie en inventarisatie van het architecturale art deco en 
modernistische erfgoed in de drie Gewesten. Dit gebeurde met dezelfde 
methodologie en in het verlengde van de inventaris van architecturaal erfgoed 
opgemaakt in het kader van het Europese project Partage Plus (2012-2014). De 
klemtoon lag op twee meesterwerken van architect Henri Lacoste: de 
Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (Jette, 1926-1929) en de Sint-
Albertuskerk in Zwartberg (Genk, 1939). Er vonden twee volledige 
fotozendingen plaats, waarvan de eerste reeds beschikbaar is op BALaT.    

Er werd ook een zending georganiseerd in Charleroi, een stad met een zeer 
rijk art deco en modernistisch erfgoed. Talrijke gevels in het stadscentrum 
werden gefotografeerd, alsook twee bijzonder interessante art deco interieurs: 
dat van de bibliotheek van de Université du Travail en dat van de voormalige 
kliniek van dokter Spinoit.    

 In Henegouwen werden de Chapelle de Verre en het gehucht Fauquez bezocht om dit 
productiecentrum van een van de emblematische materialen uit het interbellum te documenteren: marbriet. 
Ten slotte werd er ook een reeks foto’s genomen op de site van het Kasteel Hertoginnendal te Oudergem, en 
dit in het kader van de publicatie van een studie van Christian Clausse.  
 
Wat zit er in het dertiende-eeuwse schrijn van Sint-Odilia? Een interdisciplinaire studie (Jeroen Reyniers) 

Het dertiende-eeuwse schrijn van Sint-Odilia wordt bewaard in het 
klooster Mariënhof in Kerniel, bij Borgloon. Dankzij een vijftiende-
eeuws document kan het schrijn gelinkt worden aan het jaar 1292 
n.Chr.  

Sint-Odilia leefde in de vijfde eeuw en was een van de 
elfduizend maagden die Sint-Ursula vergezelde tijdens haar reis 
naar Rome. Bij hun terugkeer vanuit Rome werden Sint-Ursula, 
Sint-Odilia en de andere maagden vermoord in Keulen. In 1287 
n.Chr. werden de relieken van Sint-Odilia opgegraven in Keulen en 
getransporteerd naar de abdij van Crosier in Hoei.  

In 2016 kon het KIK het schrijn openen en de inhoud ervan bestuderen. Radiokoolstof- en stabiele 
isotoopanalyses, alsook fysisch antropologische studies werden uitgevoerd en deze resultaten werden 
vergeleken met de archiefdocumenten van eerdere openingen van het schrijn. 
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Chaire Francqui au titre belge 2015-2016 – Université de Namur (Dominique Vanwijnsberghe) 

Op uitnodiging van prof. Michel Lefftz kreeg Dominique Vanwijnsberghe dit jaar 
de leerstoel Francqui aan de Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de 
Namur toegekend. Hij beschikte over zes lessen om zijn passie voor verluchte 
manuscripten te delen met studenten en toehoorders. In de inaugurale rede, It’s 
only book painting, but I like it, werd precies ingegaan op de blijvende fascinatie 
van boeken, van de hoge middeleeuwen tot de Harry Potter-generatie. De eerste 
les, waaraan personen deelnamen die kalligrafie en boekschilderkunst 
beoefenen, was gericht op een creatieve implementatie van de technieken van 
de miniatuurkunst. Na een les gewijd aan de schilder-boekverluchter Simon 
Marmion uit Valenciennes, onderstreepte Dominique Vanwijnsberghe het 
belang van de getijdenboeken en archieven om lokale productiecentra in kaart 
te brengen. In de volgende les werd dieper ingegaan op het vak van de 
boekverluchter en op zijn relaties met andere kunstvormen. De lessenreeks 
werd afgesloten met een uiteenzetting over de miniatuurproductie van de 

zusters van Maredret om te tonen hoezeer deze seculaire kunstvorm zich laat vernieuwen om een moderne 
inhoud uit te drukken.  
 

3.5.1.5 Studiecentrum Vlaamse Primitieven (o.l.v. Bart Fransen) 
Het onderzoeksproject WINGS & LINKS. Interdisciplinary Research on Sculpted Altarpieces and Painted 
Wings (Valentine Henderiks (coördinatie), Elisabeth Van Eyck & Bart Fransen) 

Dit pionierproject van BELSPO (februari 2016 – januari 2018) is 
gewijd aan de studie van retabels uit de late middeleeuwen die 
zijn samengesteld uit een retabelkast met beeldhouwwerk en 
beschilderde zijluiken. Binnen dit zeer ruime kader focust de studie 
op de ensembles waarvan de sculpturen ten onrechte werden 
toegeschreven aan Robert Moreau, een Parijs beeldhouwer die 
tussen 1532 en 1540 werkzaam was in Antwerpen, en waarvan de 
schilderijen werden toegeschreven aan de omgeving van Pieter 
Coecke van Aelst. Het doel is om de situatie in Antwerpen te 
reconstreren, een stad waar de arbeidsverdeling tussen de 

verschillende ambachten verschilde van dit van de andere productiecentra.  
Het uitgangspunt van de studie is een benadering van de retabels als complementaire ensembles oftewel 

Gesamtkunstwerke. Deze benadering leidt tot een beter begrip van de realisatie van de retabels en maakt het 
mogelijk om hun toeschrijving te preciseren en om hun artistieke creatie beter te contextualiseren. Er worden 
verschillende essentiële thema’s behandeld: de organisatie en verdeling van het werk in het atelier, de 
samenwerking tussen de schrijnwerker, de beeldhouwer en de schilder en/of polychromist, de productie van 
gestandaardiseerde of stereotiepe werken, de stijlvergelijking tussen de geschilderde en gebeeldhouwde 
elementen en de notie van ‘kunstenaar-ondernemer’… Hoewel de retabels typologisch zeer gelijkaardig zijn 
wat betreft hun kast, compositie en iconografie, wijst de stijl van de schilderijen en sculpturen op de 
tussenkomst van meerdere meesters of ateliers die op dezelfde wijze werkten. Dat geeft aanleiding tot een 
herbeschouwing van het fenomeen van standaardisatie waarbij de ateliers gebruikmaakten van dezelfde 
modellen.   

Voor meer info (in het Engels), zie https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects 
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Tentoonstelling Blood & Tears. Albrecht Bouts and the Image of the Passion (commissaris: Valentine 
Henderiks) 

Deze prestigieuze leententoonstelling, met werken uit de National 
Gallery van Londen, het Prado in Madrid en het Metropolitan 
Museum te New York, georganiseerd in samenwerking met het 
Suermondt-Ludwig-Museum in Aken en het Musée national 
d’Histoire et d’Art de Luxembourg, brengt voor het eerst 
uitzonderlijke werken uit het einde van de 15de en het begin van 
de 16de eeuw samen. De tentoonstelling stelt een kunstenaar in 
het licht die weinig gekend is bij het grote publiek: Albrecht Bouts, 
de jongste zoon van de beroemde Vlaamse Primitief Dirk Bouts die 
tussen 1457 en 1475 actief was in Leuven. Albrecht, die rond 

1451-1455 geboren werd, zette de traditie van zijn vader verder in de stad tot laat in de 16de eeuw. Hij stierf 
immers pas in 1549, op de uitzonderlijke leeftijd van 98 jaar.  

Om een idee te krijgen van het œuvre van de meester is er een reeks autografe schilderijen en 
atelierwerken opgenomen, waaronder een recentelijk aan de meester toegeschreven Zelfportret (Brukenthal 
Museum, Sibiu), of een Maagd aanbeden door Sint-Jozef (privé-collectie), die voor het eerst te bezichtigen is. 
Het leeuwendeel van de tentoonstelling richt zich op de presentatie van schilderijen voor private devotie. 
Albrecht Bouts en zijn atelier waren immers gespecialiseerd in de serieproductie van dit type van schilderijen, 
parallel met de ontwikkeling van de cultul van de Devotio moderna. Om een antwoord te bieden op de 
stijgende vraag naar dit type van werken, organiseert Albrecht Bouts zijn atelier tot een echte onderneming 
waar deze schilderijen in grote getalen wordn geproduceerd. Ze kopiëren succesvolle composities van Dirk 
Bouts, maar Albrecht Bouts creëert ook vijf originele prototypes die uitzonderlijk op deze tentoonstelling zijn 
vertegenwoordigd. Deze werken worden vergeleken met de creaties van contemporaine meesters zoals Hans 
Memling, Colyn de Coter of Simon Marmion. Een mooie selectie beeldhouwwerken met de verschillende 
iconografische thema’s die in de schilderijen aan bod komen, verrijkt deze vergelijking.  
 

3.5.2 Departement Laboratoria 

3.5.2.1 Labo monumenten en monumentale decoratie (o.l.v. Hilde De Clercq) 
Balans van de klimaatevolutie van de neolithische mijnen van Petit-Spiennes 
De archeologische site van de neolithische mijnen van Spiennes, in 2000 door UNESCO erkend als 

werelderfgoed van de mensheid, is een van de oudste en grootste 
prehistorische ontginningen van silex in Europa. Om het grote 
publiek de kans te bieden om dit uitzonderlijke erfgoed te 
ontdekken en om een vlottere toegang te bieden tot de 
mijngangen, die acht meter onder de grond liggen, werd er op de 
mijnen van Petit-Spiennes een interpretatiecentrum gebouwd, het 
SILEX’S. De mijnen, die tussen 1953 en 2010 werden uitgegraven 
door de Société de recherche préhistorique en Hainaut (SRPH), 
bestaan uit zo’n 100m

2
 aan ondergrondse ontginningen 

uitgegraven in het krijt in het late Campanien. SILEX’S werd 
geopend in april 2015 ter gelegenheid van de evenementen in het kader van Bergen 2015 – Culturele 
hoofdstad van Europa. Tussen 2011 en 2016 werden de klimaatomstandigheden in de mijnen sterk verstoord 
door de interventies met betrekking tot de bouw van het interpretatiecentrum (voltooid half 2014) en geleide 
bezoeken van de mijnen vanaf april 2015. Op vraag van de Service Public de Wallonie (SPW/DGO4), die is 
belast met de conservatie van de archeologische site, heeft het KIK een studie uitgevoerd om de 
klimaatomstandigheden van de mijnen in kaart te brengen en de schommelingen te interpreteren, om zo de 
omgevingsparameters te bepalen die compatibel zijn met het behoud van de ondergrondse site én met de 
bezoeken die er worden georganiseerd. Het Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH, 
Frankrijk) stond in voor de microbiologische opvolging van de mijnen dankzij een 
samenwerkingsovereenkomst met het KIK.  

De globale temperatuursevolutie van de mijnen tussen 2012 en 2015, opgesteld op basis van gegevens 
afkomstig van de SPW, toont afhankelijk van de plaats een stijging tussen de 1 en 2°C. Die is het gevolg van een 
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zeer sterke afname tijdens de winter van de reeds aanwezige natuurlijke ventilatie die de gemiddelde 
jaartemperatuur sterk beïnvloedde. Het feit dat de gemiddelde temperatuur zich in 2014 en 2015 leek te 
stabiliseren rond de 11°C, lijkt erop te wijzen dat er zich een nieuw evenwicht aan het vormen is. Als gevolg 
van de grotere afscherming van de mijnen heeft de luchttemperatuur immers van nature de neiging om zich af 
te stemmen op de temperatuur van het krijtmassief dat, vanwege zijn lokalisering in de capillaire zone van het 
freatisch vlak, relatief dicht ligt bij de watertemperatuur van het vlak (11°C). De relatieve luchtvochtigheid blijft 
steeds tussen 95 en 100%.   

De balans van de klimatologische evolutie in de loop van de twee laatste jaren (augustus 2014-juli 2015 
en augustus 2015-juli 2016), opgemaakt op basis van opmetingen uitgevoerd door het KIK, toont duidelijk een 
temperatuurstijging tussen 0,6°, in de meest afgelegen zone, en 1,1°C in de zone het dichts bij de toegang. 
Deze stijging kan worden toegeschreven aan de geleide bezoeken (afgifte van lichaamswarmte en ademhaling 
van de bezoekers, warmte van de verlichting en eventuele inwerkingstelling van de kunstmatige ventilatie). 
Hoewel deze stijging grotendeels kan worden verklaard door de geleide bezoeken, is het ook mogelijk dat ze in 
de hand werd gewerkt door het effect van twee opeenvolgende warme jaren (2014 en 2015) sinds de bouw 
van het interpretatiecentrum.  

3.5.2.2 Labo radiokoolstofdatering (o.l.v. Mark Van Strydonck) 
Studie van menselijke crematieresten uit de Cova Son Prior  

Zogenaamde lime burials, waarbij menselijke overschotten 
worden begraven in ongebluste kalk, 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 gewassen en 
samen met de ongebluste kalk neergelegd in de begravingssite.  

Er bestaat nog discussie over de ontstaansperiode van dit 
ritueel, in de Vroege of Late Ijzertijd, maar het werd alleszins 
toegepast tot de vroege Romeinse bezetting. De deposities 
worden vaak aangetroffen in natuurlijke grotten. In de zomer van 
2015 heeft het KIK meegewerkt aan een opgraving van een lime 

burial in de Cova Son Prior. Door middel van radiokoolstofdatering van verbrande botten en van de kalk wordt 
getracht om de beginperiode van dit ritueel te preciseren. De gecremeerde botten zullen ook worden 
onderzocht met andere analysetechnieken om meer inzicht te krijgen in het crematieproces te krijgen (bv. 
crematietemperatuur). Dit project wordt uitgevoerd in loop van 2015 en 2016, in samenwerking met de 
Universiteit Gent en het museum van Manacor.  

3.5.2.3 Labo dendrochronologie (o.l.v. Pascale Fraiture) 
Publicatie van de Scientia Artis 12: P. Fraiture, P. Charruadas, P. Gautier, M. Piavaux & P. Sosnowska (dir.), 
Between Carpentry and Joinery. Wood Finishing Work in European Medieval and Modern Architecture 

Uit de historiografie van houten architectuurafwerkingen van de middeleeuwen 
tot de moderne periode blijkt dat dit studiedomein stiefmoederlijk wordt 
behandeld in historische en archeologische studies, die zich immers meestal 
richten op structureel timmerwerk. Naar aanleiding van deze vaststelling werd 
dit boek gepubliceerd, op basis van een conferentie die in 2013 doorging in 
Brussel. Between Carpentry and Joinery vult de leegte op door deze afwerkingen 
juist te benaderen als informatiebron voor de geschiedenis van het gebouw, 
door de bouwchronologie te retraceren en de materiële culturen en leefwijzen 
in beeld te brengen. Daarbij blijkt nogmaals dat de grens tussen timmer- en 
schrijnwerk in veel historische bouwwerken erg vaag of zelfs kunstmatig is. De 
auteurs pleiten voorts voor het ontwikkelen van een globale benadering tot de 
architecturale toepassing van hout om zo de organisatie van een gebouw, de 
logica van zijn constructie en zijn gebruik, en meer in het algemeen de complexe 

geschiedenis van de bestudeerde gebouwen in kaart te brengen. Het boek, dat dus een eerste stap vormt naar 
een globale benadering tot het gebruik van hout in Europese architectuur, omvat dertien bijdragen, 
onderverdeeld in twee thematische delen die de huidige onderzoekspraktijken weerspiegelen. Het eerste deel 
buigt zich over het onderscheid tussen structurele en afwerkingselementen aan de hand van vloer-, plafond- 
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en daktechnieken. Het tweede deel is gewijd aan de afwerkingen zelf en houdt de bijdrage van deze 
ambachtelijke specialisatie aan de organisatie, het comfort en de ornamentatie van huizen voor het licht.  

Dit project werd gefinancierd door het KIK, de KMKG en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het werd 
geleid door Pascale Fraiture (KIK), Patrice Gautier (KMKG), Paulo Charruadas en Philippe Sosnowska (ULB, 
CReA-Patrimoine) en Mathieu Piavaux (UNamur). De conferentie From Carpentry to Joinery: Floors and 
Ceilings, Shutters and Frames, Doors and Paneling in Medieval and Modern Architecture vond plaats op 29 en 
30 november 2016 en de publicatie verscheen in december 2016.  
 

3.5.2.4 Labo polychromie (o.l.v. Jana Sanyova) 
S2-ART: Long-term Role and Fate of Metal-sulphides in Painted Works of Art (promotor: Jana Sanyova, 
medewerker: Marc Vermeulen) 

Onderzoeksproject (SD-RI-04A) gefinancierd door BELSPO in het 
kader van het onderzoeksprogramma Wetenschap voor een 
duurzame ontwikkeling 

Van 2012 tot 2016 bestudeerde het labo polychromie de 
eigenschappen en het fysicochemische gedrag van natuurlijke en 
kunstmatige arseensulfiden met spetroscopische en 
elektrochemische methodes. Ter karakterisering werden ze 

bestudeerd met SEM en raman en de invloed van de organische bindmiddelen en van het licht, en hun 
stabiliteit werd geanalyseerd met FTIR, elektrochemie, raman, colorimetrische methodes en XANES. Deze 
studie werd zowel uitgevoerd op referentiestalen als op reconstructies en op tal van historische stalen. Deze 
stalen waren afkomstig van diverse objecten, gaande van Egyptische antiquiteiten, over barok- en 
rococoschilderkunst tot behangpapier of decoratieve panelen 

Het globale onderzoek werd voorgesteld door middel van posters en lezingen op talrijke nationale en 
internationele conferenties en gepubliceerd in tijdschriften met peerreview.  

Deze studie was het onderwerp van het doctoraat van Marc Vermeulen, die in deze periode werkte als 
onderzoeksassistent in het labo polychromie. Hij bereidt momenteel zijn doctoraat voor, en zal het verdedigen 
in 2017.   
 
4de symposium Chemistry for Cultural Heritage  - ChemCH2016 (Jana Sanyova, Marc Vermeulen, Alexia 
Coudray & Cécile Glaude) 

In 2016 speelden de medewerkers van het labo polychromie ook 
een belangrijke rol in de organisatie van het 4de symposium  
Chemistry for Cultural Heritage (ChemCH2016). ChemCH is een 
werkgroep  van de EuCHEMS (European Association for Chemical 

and Molecular Sciences) die zich buigt over de toepassing van chemie voor het cultureel erfgoed. In 2010 
organiseerde de groep het eerste internationaal symposium over dit thema om de dialoog te promoten over 
de rol van wetenschap en van chemische technologie voor het cultureel erfgoed. Sinds 2010 vindt er 
tweejaarlijks een ChemCH congres plaats (Ravenna (IT) in 2010, Istanbul (TR) in 2012 en Wenen (AT) in 2014). 
De vierde conferentie ChemCH2016 ging door in het Jubelparkmuseum te Brussel van 6 tot 8 juli 2016. Het 
symposium werd medegeorganiseerd door het KIK en de de Universiteit Antwerpen. De lezingen werden 
gehouden in het auditorium van het Jubelparkmuseum en de posterpresentaties in de hal van het KIK. De 
deelnemers waren zeer positief en stelden vooral het hoge wetenschappelijke niveau van de bijdragen op 
prijs. In het kader van dit colloquium vond op zaterdag 9 juli 2016 een excursie plaats met een geleid bezoek 
aan het conservatieatelier van het Lam Gods in Gent.  
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3.5.2.5 Labo textiel (o.l.v. Ina Vanden Berghe) 
Materiaaltechnisch onderzoek van textiel- en papierfragmenten van de reliekschat uit de Sint-
Romboutskathedraal te Mechelen (Ina Vanden Berghe, Alexia Coudray, Marie-Christine Maquoi & 
Maaike Vandorpe) 

Bij opgravingen in de Sint-Jozefskapel van de Sint-Romboutskathedraal in 
Mechelen  vonden archeologen in 2013 heel onverwacht de restanten van een 
houten kistje waarin twee schedels, een dijbeen en andere botfragmenten 
bewaard werden. Het was onmiddellijk duidelijk dat het om een bijzondere 
vondst ging. Het geheel werd naar het KIK overgebracht voor materiaaltechnisch 
onderzoek en datering. De schedels zijn bekleed met textielweefsels en 
decoratieve galons in metaaldraad. De complexiteit van de vondst werd duidelijk 
na röntgenfotografie en na ontmanteling van de twee omwikkelde schedels in 
het textielatelier. 

Schedelpakket 18 is een samenvoeging van twee schedelonderdelen van 
twee verschillende individuen, samengehouden door een geweven band met 
metaallamellen. Andere zichtbare elementen zijn een fijn zijdefragment, twee 
soorten galons in metaaldraad en een kroon, ook in metaaldraad en versierd 
met parels en mogelijk papier. Tussen de twee schedels bevindt zich 
krantenpapier.  

Schedelpakket 26 is eveneens gevuld met allerlei botfragmenten, zoals blijkt uit de röntgenopnames. Ook 
worden identieke weefselfragmenten en decoratieve elementen teruggevonden als bij schedel 18. Verder zijn 
er drie andere soorten weefsels aanwezig: een zijden weefsel met ruitmotieven, een geruwd weefsel versierd 
met borduurwerk en een rode damast. De verschillende fragmenten zijn door middel van kopspeldjes 
bijeengehouden. 

Dit was het startpunt voor het multidisciplinair onderzoek bestaande uit een materiaal-technisch 
onderzoek van de textiel- en papierfragmenten en metalen decoraties, een weeftechnologisch onderzoek

 
door 

het atelier textiel, radiokoolstofdatering door het labo 14C en onderzoek van de twee zegels
 
door Lieve 

Watteeuw
 
(Illuminare – KU Leuven), alsook een fysisch antropologisch onderzoek van de botfragmenten

 
door

 

Kim Quintelier (RO Vlaanderen) 
Het materiaal-technisch onderzoek omvat de studie van de samenstelling van de metaaldraden en 

metalen decoraties, kleurstofanalyses en vezelidentificaties van een selectie van stalen afkomstig van de 
complexe weefselfragmenten en galons, die al dan niet geverfd en/of voorzien zijn van metaaldraden, van de 
rijkelijk versierde metalen decoraties, de zegels en het papierfragment.  

De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld tijdens de workshop Relics@the Lab, georganiseerd 
door het KIK op 27-28 oktober 2016, in de bijdrage A box full of surprises. Archaeologists  find an ancient relic 
in St Rumbold’s Cathedral (Mechelen, Belgium), door I. Vanden Berghe, F. Van Cleven, M. Van Strydonck, M. 
Boudin, M. van Bos, M. Vandorpe, L. Watteeuw, G. Vanden Bosch, M. Mees, V. Hendriks, J. Bungeneers & I. 
Bourgeois. Ze zullen in 2017 worden gepubliceerd in het tijdschrift Interdisciplinary Studies in Ancient Culture 
and Religion 
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3.5.2.6 Labo papier, leder en perkament (o.l.v. Marina Van Bos) 
Macro XRF scanning: een nieuwe uitdaging voor het labo van het KIK. Toepassing van deze nieuwste 
analysetechniek voor de mijters van Bisschop Jacques de Vitry (Marina Van Bos & Maaike Vandorpe) 

Het afgelopen jaar werd een nieuw analysetoestel, de MA-XRF in 
het labo in gebruik genomen. Macro X-straal fluorescentie 
scanning (MA-XRF)  is een  recent ontwikkelde analytische 
techniek die het mogelijk maakt om de chemische elementen op 
en onder het oppervlak van schilderijen, handschriften,… te 
identificeren en een verdeling van deze elementen te visualiseren. 

Bij deze techniek wordt het object (handschrift, tekening, 
schilderij…) lokaal bestraald met een uiterst fijne X-straal en de 
geëmitteerde X-straal fluorescentie gemeten. Omdat deze 
karakteristiek is voor het bestraalde materiaal, kunnen de 
chemische elementen die aanwezig zijn in de geanalyseerde spot 

geïdentificeerd worden. Door de X-straal bron over het object  te bewegen, wordt het oppervlak gescand, pixel 
na pixel. Het kunstobject zelf blijft hierbij stationair, hetzij in horizontale, hetzij in verticale positie. Dit leidt tot 
beelden die de verdeling van de verschillende chemische elementen op en onder het oppervlak illustreren, en 
vaak uiteindelijk tot identificatie van de aanwezige pigmenten. Deze techniek betekent dus een belangrijke 
meerwaarde in het niet-invasief onderzoek van kunstvoorwerpen.  

Het MA-XRF onderzoek van de 13
e
 eeuwse mijters kadert in het CROMIOSS project  van de Société 

archéologique de Namur – Études croisées en histoire et en sciences exactes sur les mitres et les ossements de 
l’évêque Jacques de Vitry –, een Comhaire project gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting, met 
medewerking van o.a. het atelier textiel en het labo papier, leder en perkament van het KIK. 

Een van de twee mijters bevat beschilderd en verguld perkament op zijde, de tweede mijter is volledig 
samengesteld uit textiel, meer bepaald zijde met decoraties in goud- en zilverdraad. 

3.5.2.7 Labo glas (o.l.v. Helena Wouters) 
Aanwijzingen voor de vervaardiging van rood glas in het middeleeuwse glasatelier van Anlier (België), 2

de
 

helft 14
e
 eeuw: een analytische benadering. 

Naar aanleiding van het heronderzoek van het archeologisch 
materiaal van het 14

de
 eeuwse glasatelier Anlier (bewaard in het 

archeologisch museum van Aarlen) (zie jaarverslag 2015, 3.5.3.5 
atelier glas, Chantal Fontaine), werd in 2016 het analytisch 
onderzoek afgerond. Hiervoor werden enkele minuscule staaltjes 
(< 1 mm

2
) gelicht bij negen nauwkeurig geselecteerde scherven en 

vervolgens geanalyseerd met behulp van SEM-EDX techniek. Niet 
minder dan 3 verschillende rode glastypen werden 
geïdentificeerd. Tevens werden de door Jean d’Outremeuse 
(1338-1400, klerk en notaris in Luik) beschreven recepten voor 
aanmaak van rode email in het vierde boek van zijn Trésorier de 

philosophie naturelle des pierres précieuses geïnterpreteerd naar mogelijke toepassing in het glasatelier van 
Anlier. 

Beelden gemaakt met behulp van de digitale microscoop HIROX en van de elektronenmicroscoop van 
transversale dwarsdoorsneden, tonen de aanwezigheid van sferische koperdeeltjes van verschillende grootte 
en geordend in onregelmatige banden. Deze precipitatiedeeltjes zijn verantwoordelijk voor de variërende rode 
kleur en opaciteit. 

De resultaten van deze uitgebreide studie zullen in 2017 verschijnen in het Bulletin de l’Institut 
archéologique du Luxembourg in de bijdrage L’atelier de verrier d’Anlier et le travail du verre rouge, seconde 
moitié du XIV

e
 siècle. Nouvel examen du matériel archéologique door D. Henrotay, C. Fontaine-Hodiamont en 

H. Wouters. 
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3.5.2.8 Labo metaal (o.l.v. Helena Wouters) 
Geëmailleerde fibulae uit Gallia Belgica en Germania Inferior: chronologie, productie en consumptie 

Dit onderzoek werd in 2016 afgerond met het neerleggen van het 
doctoraat van Maxime Callewaert onder begeleiding van prof. 
Laurent Tholbecq (Faculté de Philosophie et Sciences sociales, 
ULB), promotor, en Helena Wouters (KIK), co-promotor en werd 
met succes openbaar verdedigd op 5 maart 2016 aan de ULB. 
Maxime Callewaert genoot van een FRNS-aspirant mandaat van 
oktober 2011 tot 2015. 

Het onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de 
evolutie van de productie en consumptie van Romeinse fibulae in 
Gallia Belgica en Germania Inferior in functie van de technologie 
en de sociaal-economische omgeving. In dit kader werd een 
corpus samengesteld van meer dan 2000 fibulae, afkomstig van 
een 75-tal Belgische archeologische opgravingen (in musea en 

privé-bezit), waarbij alle objecten typologisch beschreven werden. Een selectie fibulae werd ook 
archeometrisch onderzocht om de gebruikte materialen en vervaardigingstechnieken te identificeren (XRF 
analyse van > 200 fibulae en 90 staaltjes gelicht voor SEM-EDX analyse). Het onderzoekswerk werd een 
boeiende multidisciplinaire samenwerking tussen de dienst archeologie en kunstgeschiedenis van de ULB en 
het labo metaal van het KIK. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze unieke selectie fibulae 
te fotograferen en toe te voegen aan de fotografische inventaris van het KIK. 
 
 

3.5.3 Departement Conservatie-Restauratie 
 

3.5.3.1 Atelier schilderkunst (o.l.v. Livia Depuydt) 
Studie en conservatie-restauratiebehandeling van het Lam Gods van Hubert en Jan Van Eyck: einde van de 
eerste fase (o.l.v. Livia Depuydt, met B. Devolder, H. Dubois, N. Laquière, C. Mehagnoul, M. Postec, F. Rosier, 
G. Steyaert, L. Mortiaux, A.-S. Augustyniak & J.-A. Glatigny) 

Na vier jaar studie en behandeling zijn de buitenluiken van het Lam Gods en hun 
lijsten in oktober teruggekeerd naar de Sint-Baafskathedraal. Hun restauratie 
door het KIK heeft hun uitzonderlijke kwaliteit onthuld en leidde tot de 
herontdekking van de kunst van Van Eyck die sinds eeuwen verborgen ging 
onder overschilderingen! 

De verflagen werden gereinigd: de verschillende vernissen, zowel vrij 
recente als oude, werden verwijderd, net zoals de talrijke oude 
overschilderingen die te ruim waren uitgevoerd en slecht waren verouderd. 
Maar liefst 70% van de verflaag was bedekt door deze oude overschilderingen 
waarvan de aanwezigheid gedurende eeuwen onvermoed was. De hechting van 
de originele verflaag werd verbeterd en er werden nieuwe chromatische 
retouches uitgevoerd in lacunaire zones. Ten slotte werd een nieuwe 
beschermende vernislaag opgebracht.  

Tegelijk werd de polychromie van de lijsten – die in de 15
de

 eeuw immers 
onlosmakelijk verbonden waren met het schilderij – bestudeerd en behandeld. Ook hier werden de oude 
overschilderingen verwijderd en lacunes geretoucheerd. De houten dragers werden eveneens behandeld.  

Dit huzarenstukje kon enkel worden gerealiseerd dankzij een uitvoerige fotografische documentatie, 
wetenschappelijke beeldvorming, studie en behandeling die alle departementen van het KIK heeft 
gemobiliseerd en leidde tot de onthulling van de uitmuntende techniek van de broers Van Eyck. Vandaag 
herkent men opnieuw Van Eycks ongeëvenaarde zin voor observatie en diepgaand begrip van de interactie 
tussen het licht en de afgebeelde materialen. Die stelden hem in staat om op een plat vlak de illusie te creëren 
van een wereld in drie dimensies, zoals niemand hem dat voordeed.  

De restaurateurs werden uitvoerig geprezen door het internationale expertencomité samengesteld uit 
kunsthistorici, chemici en restaurateurs dat de studie en behandeling begeleidde.  
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Dit project wordt gefinancierd door de agentschappen Onroerend Erfgoed (40%) en Kunsten en Erfgoed 
(40%) van de Vlaamse overheid en door het Fonds Baillet Latour (20%). 
 
 
Studie en conservatie-restauratiebehandeling van de zijluiken van het retabel van Saint Denis (Luik, 
collegiale kerk van Saint Denis)  

De restauratie en de studie van de zijluiken van het retabel van Saint Denis ging 
in 2014 van start met het paneel bewaard in het kasteel van Jehay: Noli me 
tangere / Aanbidding der Wijzen. In 2016 werd het project verdergezet met de 
vier dubbelzijdig beschilderde panelen bewaard in de collegiale kerk van Saint 
Denis in Luik. De restauratie en de studie worden gefinancierd door het Fonds 
Baillet Latour.  

De dendrochronologische studie, de opmetingen van de panelen en het 
wetenschappelijk onderzoek van de verflaag hebben inzicht geboden in de 
schildertechniek van de werken. De voor- en achterzijden werden ontdaan van 
vernis en van verschillende storende overschilderingen.  

De voornaamste ontdekking van deze studie en restauratie is de 
aanwezigheid op de voorzijden van sporen van een opgelegde decoratie in 

gesculpteerd hout. Die sporen waren bedekt door ruime overschilderingen. Om de bewogen materiële 
geschiedenis van deze schilderijen te valoriseren, werd besloten om deze overschilderingen te verwijderen. 
Hoewel de verflaag die daarbij wordt blootgelegd deels is beschadigd, zal de esthetische integriteit worden 
gewaarborgd door een subtiele kleurintegratie. Er wordt ook een didactische presentatie van deze schilderijen 
voorzien in de kerk zodat het publiek begrijpt wat het ziet.  

 

3.5.3.2 Atelier muurschilderkunst (o.l.v. Estelle De Groote) 
Restauratie van de muurschilderingen in het koor van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk (Sofie Stuyck, 
Hannelore Standaert en Klara Peeters (stagiaire)) 

De conservatie-restauratie van de muurschilderingen in het koor van 
de Zavelkerk, aan het einde van de 19de eeuw uitgevoerd door Jean 
Van der Plaetsen, werd reeds veertien jaar verwacht. Een eerste studie 
door het KIK in 2002 had immers de urgente noodzaak van een 
behandeling aangetoond. In 2004 en 2005 waren er analyses 
uitgevoerd van de materialen (pigmenten en bindmiddelen) en het 
volgende jaar hadden vier sterk beschadigde schilderingen een urgente 
behandeling gekregen. In 2014 ging er een nieuwe studie van start om 
de bewaartoestand opnieuw te evalueren en om een behandeling 
voor alle schilderingen voor te stellen.  

De eerste studie uit 2002 gaf reeds perfect de huidige benadering 
van de restauratie aan, met name het zoveel mogelijk behouden van de toestand van de schilderingen zoals ze ons 
werden overgeleverd.   

Over het algemeen hebben de muurschilderingen een reiniging nodig van de verflaag en van de verguldingen, 
gevolgd door lichte retouches. Aangezien de schilderingen echter niet allemaal op dezelfde wijze werden uitgevoerd 
en ze sporen tonen van oude restauraties die verschillen naargelang de schildering (retouches, lagen was en vernis), 
hebben de restaurateurs voor elke schildering een systematische methodologie moeten ontwikkelen. Daarbij mocht 
het totaalaanzicht per travee, alsook het globale ensemble van het koor – te weten 32 drielobbige beschilderde 
bogen – niet uit het oog worden verloren. Het reinigingsniveau moest immers overal hetzelfde zijn. Het verfijnen van 
de methodes voor het aanbrengen van de verschillende producten in gelvorm heeft het mogelijk gemaakt om het 
geheel van schidleringen en gesculpteerde zwikken een uniform uitzicht te geven, met respect voor hun natuurlijke 
veroudering.  

Dit project, dat liep van februari tot december 2016, werd gefinancierd door een anoniem mecenaat en door 
subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op advies van de Commissie voor Monumenten en Landschappen.  
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Conservatie van het opschrift op de muur van de binnenkoer in de Rogier van der Weydenstraat 27A te 
Brussel (Estelle De Groote en Klara Peeters (stagiaire)) 

Op 19 maart 2015 vaardigde de Brusselse regering een beschermingsbesluit uit 
met betrekking tot een geschilderde inscriptie op de gemene muur tussen de 
nummers 21-23 en 27 van de Rogier Van der Weydenstraat in de stad Brussel. 
Het opschrift werd hierbij erkend als monument omwille van zijn historische en 
sociale waarde. Het bevindt zich op een voormalige binnenmuur van een 
fabriekspand waar tijdens de jaren 1930 een vestiging van het Comité d’Aide et 
d’Assitance aux Victimes de l’Antisémitisme en Allemagne ingericht was. De 
tekst richt zich rechtstreeks tot de aanwezige vluchtelingen en getuigt van de 
gespannen sfeer die hun aanwezigheid teweegbracht onder de Belgische 
bevolking en in de toenmalige politiek. 

Door verbouwingen kwam het opschrift op een bepaald moment in het exterieur te liggen. Hierdoor 
vertoont het vandaag opmerkelijke verweringsverschijnselen, die in samenwerking met het labo monumentale 
decoratie werden bestudeerd. Met het oog op het behoud van het monument, werd een urgente 
conservatiebehandeling uitgevoerd om verder verlies zoveel mogelijk tegen te gaan. Omdat sommige 
schadepatronen onomkeerbaar waren, ging deze interventie uit van een conserverende benadering. Er werd 
ingezet op de consolidatie en fixatie van de pleister- en afwerkingslagen, op het afkappen van de 
cementbepleistering onder de schildering zodat opstijgend vocht kan verdampen, op het aanbrengen van een 
nieuwe hydraulische kalkmortel rondom de schildering als buffer en op de esthetische integratie van het 
geheel. De opgestuwde verfschilfers zijn zodanig hard en rigide, dat ze niet meer konden gevlakt worden. Met 
betrekking tot de picturale laag en het opschrift in het algemeen, is het grote aandachtspunt dus preventieve 
conservering. Beschermingsmaatregelen tegen rechtstreeks opvallend zonlicht, tegen regen- en hagelinslag en 
tegen mechanische schade door menselijk toedoen werden voorzien, op basis van een rapport van het labo 
monumenten. 
 

3.5.3.3 Atelier polychrome houtsculptuur (o.l.v. Emmanuelle Mercier) 
Bewaring en behandeling van de verzameling sculpturen van Hertoginnedal  

Dit project, dat van start ging in 2014, heeft tot doel om het behoud te 
verzekeren van de collectie sculpturen die in de Sint-Annakapel op het domein 
van Hertoginnedal werd samengebracht door abt Mignot en bij zijn dood werd 
geschonken aan de Koninklijke Schenking, en om ze te valoriseren. Deze 
reddingsactie kwam tot stand dankzij de steun van het Fonds Baillet Latour en 
de waakzaamheid van Jean-Louis Mignot, neef van de abt. De bewaring van de 
objecten in de gesloten en vochtige kapel had geleid tot een sterke ontwikkeling 
van schimmels en een plaag van houtborende insecten. Tijdens een fotozending 
door het KIK werd alarm geslagen.  

Voor de behandeling werd een acclimatisatieruimte ingericht en werd er 
een hermetisch geloten tent geïnstalleerd voor een anoxiebehandeling met ons 
Veloxy-systeem. De behandeling van niet minder dan 19 objecten werd 
voorafgegaan door een studie door de UCL, uitgevoerd in samenwerking met het 
Laboratoire de technologie du bois de Gembloux (Service public de Wallonie) en 
het KIK. De studie, die bevestigt dat de behandeling doeltreffend is, heeft geleid 
tot een artikel in het tijdschrift Wood Sciences and Technology en een lezing op 
de conferentie International Pest Management (IPM) in Museums, Archives, 
Libraries and Historic Buildings (Parijs, 13-15/09/2016).  

De sculpturen verschillen van herkomst en worden gedateerd tussen de 
13de en de 17de eeuw. De studie was fascinerend vanwege de materiële 

geschiedenis van de stukken, die grote transformaties hebben ondergaan. De collectie zal worden bewaard in 
het depot van het Museum L van Louvain-la-Neuve dat in november 2017 zal openen in een nieuw gebouw. 
Op de plechtige opening van het museum zullen er verschillende van de sculpturen worden tentoongesteld.  
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Voorstudie en behandelingsvoorstel voor de bidkapel van Louis van Gruuthuse (Ingrid Geelen) 
In de kooromgang van de Brugse Onze-Lieve-Vrouwkerk is er een kapel die door 
de rijkelijk versierde gevel al eeuwenlang de aandacht van de bezoekers trekt. In 
deze kapel, achter de houten erker op de eerste verdieping, volgde de familie 
van Gruuthuse vanuit haar paleis de erediensten in het koor. Nog steeds laat zich 
van de imponerende buitenversiering rijkdom en eerzucht aflezen. Binnen, in de 
intimiteit van de privékapel, neemt de verwondering door de prestigieuze 
interieurafwerking alleen maar toe. Lodewijk van Gruuthuse (1427-1492) die in 
1472 een akte toelating kreeg om zijn oratorye af te werken, spaarde kosten 
noch moeite om zijn kapel met buitengewone pracht aan te kleden.  

In opdracht van de stad Brugge en het Museum Gruuthuse onderzocht het 
atelier polychrome houtsculptuur de structuur en de afwerking van de 
binnenruimte. Deze blijken nog merendeels authentiek. De meeste berden van 
de eikenhouten lambrisering, momenteel voor een groot deel gedemonteerd, 
zijn vijftiende-eeuws. Op de gewelven werden vergulde reliëfversieringen op 
grote schaal gecombineerd met beschilderd papier. Ook de gewelfribben en 

kinderbalken werden bedekt met vergulde reliëfversieringen, terwijl de blauw geschilderde vlakke plafonds 
bezaaid waren met vergulde sterren. Elf kraagstenen in de vorm van engeltjes bezitten daarnaast nog hun 
oorspronkelijke polychromie. Het geheel straalt ondanks de gehavende en vervuilde toestand nog steeds een 
enorme grandeur uit.  

Na een gedetailleerde optekening van de constructie, de onderdelen, de versieringen en de schade wordt 
momenteel een behandelingsvoorstel uitgewerkt. De Musea Brugge lanceerden een crowdfunding om de 
restauratie van de kapel te steunen (https://www.visitbruges.be/toon-je-gruut-hart-2 of 
https://www.visitbruges.be/persmap-bidkapel-gruuthusemuseum). In functie hiervan gaf Ingrid Geelen op 12 
februari 2017 voor de Vrienden van de Musea van Brugge in het Groeningemuseum een lezing met de eerste 
onderzoeksresultaten.  

Tegen de heropening van het Museum Gruuthuse in 2018 dient de kapel weer te schitteren.  
  

3.5.3.4 Atelier steensculptuur (o.l.v. Judy De Roy) 
Conservatie-restauratie van de zwikken en de architecturale elementen rond de muurschilderingen in het 
koor van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk te Brussel (Camille De Clercq, Sam Huysmans, Danuta 
Stelmaszyk en stagiaires Laura Porcu, Erika Ciummariello en Marie Herman) 

Dit project loopt van 2015 tot 2016 en wordt gefinancierd door 
een anoniem mecenaat en door subsidies van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest die werden toegekend op advies van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.  

Het koor van de Zavelkerk bestaat uit twee traveeën en een 
zevenzijdige apsis. De traveeën bestaan uit twee groepen van vijf 
blinde nissen langs elke zijde en de apsis uit zeven groepen van 
telkens twee blinde nissen. Het geheel is versierd met 
muurschilderingen (met uitzondering van de doorgangen naar het 
sacrarium en naar de sacristie), bekroond met gesculpteerde 

zwikken en omkaderd door gepolychromeerde drielobbige boogjes. Het sculpteerwerk op de 68 zwikken 
maakt deel uit van de eerste bouwfase van de kerk in het begin van de 15de eeuw.   

De zwikken en de architecturale elementen vertoonden een kleurwijziging te wijten aan lacunes en een 
vuilophoping op het oppervlak die in dikte verschilt naargelang de zone. Bovendien was het oppervlak deels 
bedekt met een slordig opgebracht bruin vernis. Er werden conservatie- en restauratie-ingrepen uitgevoerd 
om de zwikken te herwaarderen en hun duurzaamheid te verzekeren. De voorgestelde behandeling bestaat uit 
een plaatselijke consolidatie van de drager, het fixeren van opgestuwde verfschilfers, kleine structurele 
opvullingen, een reiniging en een retouche van de lacunaire zones. De toegepaste methodes werden 
aangepast aan de te behandelen materialen en aan hun staat van bewaring. In 2015 waren er reeds 
verschillende reinigingstests uitgevoerd op de architecturale elementen en op de zwikken van de groepen 3/11 
en 4/11, zowel met oplosmiddelen als met bufferoplossingen of gelemulsies. De doeltreffendheid van deze 
verschillende reinigingen werd geëvalueerd onder een hoofdloep. De evaluatie steunde op de volgende 
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criteria: respect voor de steen en voor de verschillende polychromielagen, fysische en chemische 
onschadelijkheid, homogeniteit, verwachte duurzaamheid en zuiverheid. Er werd ook rekening gehouden met 
het uitzicht van de zwarte verf, die de neiging had om af te bleken bij reiniging met iso-octaan.    

Uit de tests bleek dat de toepassing, na stofafname, van een gelemulsie (W/O emulsie) de beste 
resultaten gaf op de zwarte delen rond de zwikken, op de verguldingen van de sculpturen op de zwikken, op 
de vergulde fleurons van de drielobbige bogen en op het bruine sierlijstwerk met vergulde motieven dat de 
ensembles omkadert. Voor de huidpartijen van de personages werd het beste resultaat bekomen met een 
reiniging met pure aceton, opgebracht met een watje. Voor de omkadering met een verguld gestreept reliëf en 
voor de vergulde motieven van de bruine of groene sierlijsten, bleek een gebufferde oplossing met een pH van 
8,5 optimaal.    

Enkele te witte lacunes werden bijgewerkt met een subtiele retouche in een kleur die aanleunt bij die van 
de omringende zones. Een lichte eindretouche werd uitgevoerd met waterverf of met de acrylhars Paraloid 
B72 gemengd met zuivere pigmenten. De zones waar de stenen drager fragiel was geworden door de 
aanwezigheid van zouten, zoals de bovenste sierlijsten en het ensemble 4/11, werden geretoucheerd met 
zuivere pigmenten gemengd met witsel. 
 
Studie van de zandstenen beelden van de Calvarieberg van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen (Sam 
Huysmans, Judy De Roy, Camille De Clercq; labo monumenten en monumentale decoratie: Laurent Fontaine 
en Sebastiaan Godts; labo polychromie:  Jana Sanyova) 

Deze studie, gefinancierd door de Stad Antwerpen, is een interdisciplinaire 
samenwerking tussen het atelier steensculptuur, het labo monumenten en 
monumentale decoratie en het labo polychromie van het KIK en werd deels in 
situ en deels in de labo’s uitgevoerd. Het doel van deze studie is om de 
restauratie te plannen op basis van een diepgaande materiaal-technische studie 
van de 68 stenen beelden.  

Door archiefonderzoek, observaties en labo-onderzoek ontstond een 
gedetailleerd beeld van de originele materialen, restauratiegeschiedenis en 
bewaringstoestand van de sculpturen in Bentheimer zandsteen. Op basis van 
hun bewaringstoestand konden de beelden in vijf groepen ingedeeld worden en 
per groep werd van een representatief beeld een gedetailleerde mapping 
gemaakt met behulp van de software metigo MAP. De grootste groep (54%) 
bevindt zich in een algemeen goede bewaringstoestand. Bij 35% van de beelden 
treedt er een lokale afschilfering van het oppervlak op, gaande van middelmatig 
tot veel. Twee van de beelden hebben een uitgesproken zwarte patina op het 

oppervlak ontwikkeld en vijf beelden werden tijdens een grootschalige restauratiecampagne in de jaren ’60 
vervangen door reproducties.  

Vervolgens werd er een diepgaande materiaal-technische studie van de meest complexe 
schadefenomenen ondernomen om in functie van hun restauratie de oorzaken te achterhalen. Gegevens 
hiervoor werden bekomen door studie van de porositeit met karstenpijpmetingen en van de poriënverdeling 
aan de hand van kwikporosimetrie. De aard en diepte van de oppervlakteverkleuring werd bestudeerd door 
observatie van slijpplaatjes. Er werd ook onderzoek gedaan naar het vocht- en zoutgehalte in de steen en de 
mortelvoeg van de gemetste sokkels.  

In de laatste fase werden kleine reinigingstesten uitgevoerd op de beelden en werd een compatibele 
injectie- en herstelmortel samengesteld in het labo. Op basis van de evaluatie van deze testen werd een 
protocol ontwikkeld waarbij een beeld werd gerestaureerd. Dat zal gebruikt worden als voorbeeld bij de 
toekomstige restauratie van de volledige beeldengroep.  
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3.5.3.5 Atelier textiel (o.l.v. Fanny Van Cleven) 
Conservatie van een jurk en accessoires van koningin Astrid en een babyjurk van prins Albert, Stadhuis Luik 
(Michelle De Brueker, Fanny Van Cleven en Judith Goris) 

In de inkomhal van het stadhuis van Luik wordt de kleding 
tentoongesteld die koningin Astrid en prins Albert droegen tijdens 
de Blijde Intocht in Luik op 7 juli 1935. De jurk, de cape en de hoed 
van de koningin en het jurkje van de prins waren er vastgespeld 
tegen een harde achtergrond en werden sterk verlicht. Deze 
slechte bewaaromstandigheden heeft het textiel heel bros 
gemaakt en heeft geleid tot scheuren en verkleuring.  

De jurk, de cape en het jurkje van de prins werden in 2016 
behandeld in het atelier textiel. De jurk en de cape van de koningin 
werden geconserveerd met consolidatiesteken in fijne zijdedraad. 
Het hoedje zal in 2017 behandeld worden. Het jurkje van de prins, 

in linnen batist, werd ontstoft en nat gereinigd om de grauwe kleur te verwijderen. Het satijnen onderjurkje 
werd gereinigd met wasbenzine. In 2017 zullen de objecten klaargemaakt worden voor hun presentatie. Op dit 
ogenblik is het nog niet duidelijk hoe deze objecten zullen worden uitgesteld in het stadhuis.  

Dit project wordt geleid door Christine Marchand van de Bibliothèque Ulysse van Luik en gefinancierd 
door het Fonds David-Constant. 

 
Conservatie van twee mijters van bisschop Jacques de Vitry, Trésor d’Oignies (Fanny Van Cleven) 

In de marge van het wetenschappelijke onderzoek CROMIOSS (Études croisées 
en Histoire et en sciences exactes sur les mitres et les ossements de l’évêque 
Jacques de Vitry) naar de authenticiteit van de twee mijters, gelanceerd door de 
Société Archéologique de Namur en gesponsord door het Fonds Comhaire, werd 
er bij de Koning Boudewijnstichting financiering gevonden voor de conservatie 
van beide stukken. De mijter in textiel werd in 2016 geconserveerd om te 
worden uitgestald op de tentoonstelling Opus Anglicanum: Masterpieces of 
English Medieval Embroidery in het V&A te Londen, van 1 oktober 2016 tot 5 
februari 2017.  

De borduurwerken op samiet en linnen werden beschermd door een laagje 
tule. De naaisteken gaan enkel doorheen de onderste linnen drager aangezien 
de samiet heel erg bros en fragiel was geworden. Een op maat gemaakte doos 
zal tegelijk dienen als presentatievorm en als bewaar- en transportdoos.  

De andere mijter, in perkament en samiet, zal in 2017 worden behandeld. 
 

3.5.3.6 Atelier glas (o.l.v. Chantale Fontaine) 
De glazen van de verzameling van het universitair museum van Louvain-la-Neuve (Chantal Fontaine-
Hodiamont en Adeline Vanryckel (stagiaire)) 

De verzameling van het museum van Louvain-la-Neuve omvat 83 
antieke glazen afkomstig uit twee entiteiten: de glazen van het 
Fonds Mayence (geïnventariseerd als ‘FM’) en de glazen van het 
Musée biblique (geïnventariseerd als ‘MB’). Het Fonds Mayence is 
ontstaan uit een schenking van Fernand Mayence (1879-1959), 
vanaf 1912 professor antieke archeologie aan de UCL. Het is erg 
waarschijnlijk dat hij zijn collectie uitbreidde tijdens zijn verblijven 
in het Oosten, waar hij in Syrië een tijdlang aan het hoofd stond 

van de Belgische archeologen in Apamea langs de Orontes. De glazen van het Musée biblique zijn afkomstig 
van dit voornamelijk pedagogische museum dat in 1914-1915 werd opgericht. De collectie werd opgedeeld bij 
de opsplitsing Leuven / Louvain-la-Neuve.  

Met het vooruitzicht op het nieuwe museum van Louvain-la-Neuve (opening voorzien voor mei 2017) en 
na een bezoek in augustus 2014 om de staat van de glazen te evalueren, werd besloten om de volledige 
collectie naar het KIK te brengen voor conservatie-restauratiebehandeling. Alle glazen tonen een of meerdere 
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vormen van beschadiging, die soms extreme vormen aanneemt (oppervlak dat zwart is geworden, irisering, 
afbladdering, kratervorming, verdunning van de wanden, gaten...). Voor een dertigtal glazen volstaat een 
beperkte conservatiebehandeling, te weten een reiniging en consolidatie van het oppervlak. De andere 
hebben een grondigere behandeling nodig: ze moeten worden gerestaureerd, gereinigd, geconsolideerd en 
aan de hand van vaak complexe verlijmingen moeten de fragmenten opnieuw worden samengevoegd. Het 
werk ging van start aan het einde van 2015, liep voort in 2016 (1ste en 2de fase) en zou voltooid moeten zijn in 
2017 (3de fase). Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de reiniging van de binnenzijde van recipiënten 
om, waar mogelijk, de sporen van het niveau van vulling te behouden. De resten van een eventuele inhoud 
worden ook bewaard. Vierenvijftig glazen, waaronder degene bestemd voor de tentoonstelling die prioritair 
werden behandeld, zijn reeds gerestaureerd en gefotografeerd na behandeling.  

Tot op vandaag is de collectie ongepubliceerd en slecht geïdentificeerd. Ze omvat talrijke recipiënten 
voor balsem van verschillende types waarvan een tweekleurig unguentarium, kruiken, een dennenappel in 
mauve glas, bekers, diverse flacons waaronder een druppelteller, dubbele recipiënten voor kohl, potjes, 
geribde en gladde schalen, parels… Het merendeel ervan is geblazen en van Oosterse herkomst. Onze eerste 
onderzoeken laten toe om de collectie chronologisch te situeren tussen de tweede helft van de eerste eeuw 
v.Chr. en de negende eeuw n.Chr. Momenteel wordt het onderzoek verdiept op de zeer zeldzame 
tweekleurige balsempot in smaragdgroen en robijnrood, met het zicht op een analyse van de chemische 
samenstelling (uitgevoerd door Bernard Gratuze, CNRS Orléans) en een datering (begin 1ste eeuw of 
islamitische periode?). De resultaten van al onze typochronologische zullen worden gepubliceerd in de 
catalogus van glas van het museum.  

Dit project wordt gefinancierd door de UCL.  

3.5.3.7 Cel decoratie van monumenten (o.l.v. Emmanuelle Job)  
Studie van de interieurafwerkingen van het huis Losseau te Bergen (Emmanuelle Job, Wivine Wailliez, 
Delphine Mesmaeker, Marina Van Bos, Maaike Vandorpe, Fanny Van Cleven, Michelle De Brueker en 
Marianne Decroly (externe medewerker)) 

De cel monumentale decoratie heeft op vraag van de Provincie 
Henegouwen (Daphné David en Florence Dinant) en van het Waals 
Gewest (financiering via ons kadercontract – beheerder: Jean-
Christophe Scaillet) een studie uitgevoerd van de 
interieurafwerkingen van het huis Losseau op de rue de Nimy 37 te 
Bergen. De structuur van het glazen dak werd reeds in juni 2015 
bestudeerd in het kader van de restauratie van de glasramen. 

Het huis Losseau is op dit moment het voorwerp van een 
groot restauratie- en herwaarderingsproject. De aanpalende 
woningen werden voordien reeds behandeld in het kader van een 

herbestemmingsproject en bieden voortaan onderdak aan een interpretatiecentrum waarin onder meer de 
interesses en voorliefdes van Losseau aan bod komen.  

Het huis Losseau, dat is geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië, is genoemd naar zijn 
opdrachtgever Léon Losseau (1869-1949), een vooraanstaande figuur in Bergen. Het gebouw dateeert uit de 
18

de
 eeuw en werd in 1873 gekocht door zijn vader Charles Losseau. In de loop der tijden zou het belangrijke 

werken ondergaan en tal van toevoegingen krijgen. Het zwaartepunt ligt in het begin van de 20
ste

 eeuw, in 
opdracht van Léon Losseau die er na de dood van zijn vader in 1894 samen met zijn moeder eigenaar van 
werd. Hij deed een beroep op drie befaamde Parijse architecten: Paul Saintenoy, Henri Sauvage en Charles 
Sarazin. Hij nam tevens verschillende gerenomeerde ambachtslui in de arm om de decoratie volledig te herzien 
en er een parel van de art nouveau van te maken. De weelderige decoratie draait rond het florale thema dat in 
elke ruimte of salon van vloer tot plafond terugkeert.   

Ons stratigrafisch onderzoek richtte zich in de eerste plaats op de salons van het gelijkvloers, op de 
hoofdtraphal en op sommige burelen op de eerste verdieping, waaronder het auditorium (niet geklasseerd). 
Voorafgaand archiefonderzoek (offertes, facturen, brieven…) en historisch onderzoek hebben ons in staat 
gesteld om onze conclusies zoveel mogelijk toe te spitsen op de identificatie en de datering van de 
zogenaamde Losseau-interventie.  
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3.5.3.8 Cel preventieve conservatie (o.l.v. Marjolijn Debulpaep) 
International RE-ORG Seminar: Reconnecting with Collections in Storage, 28-29/9/2016, Brussels (i.s.m. 
ICCROM en CCI) 

Dit internationale RE-ORG congres werd georganiseerd als 
afsluiting van de eerste fase van het pilootproject RE-ORG 
Belgium, gestart in april 2015 en lopende tot eind 2017. Er 
kwamen 200 deelnemers uit 15 verschillende landen naar de 
KMKG in Brussel. 24 RE-ORG experten deelden hun ervaringen 
met de methode voor de reorganisatie van hun depots met het 
publiek, waaronder de 7 Belgische musea die hun eigen 
reorganisatie juist afgerond hadden. Tijdens het congres konden 
een gereorganiseerde reserve in de KMKG en een in het 
Legermuseum bezocht worden. De tweede dag werd tijdens een 

feedback-sessie met het deelnemerspubliek een “graphic recording” gemaakt. De huidige noden binnen de 
depotproblematiek van musea werd hierbij in kaart gebracht. Er werden verschillende voorstellen 
geformuleerd om in de nabije toekomst de RE-ORG methodiek wereldwijd op de kaart te zetten. Zo kunnen 
kleine tot middelgrote musea opnieuw voeling krijgen met de collecties in hun reserves, met een minimum 
aan middelen. Het seminarie was tevens de start van fase 2 van RE-ORG Belgium: onder toezicht van de cel 
preventieve conservering worden opnieuw 7 Belgische musea opgeleid in de RE-ORG methodiek. De 7 musea 
van fase 1 begeleiden hun partnermusea door bezoeken te brengen aan de te reorganiseren reserves. ICCROM 
en CCI hebben een uitstekend werkboek gecreëerd om stap per stap zo’n reorganisatie uit te voeren. De cel 
preventieve conservering hoopt dat de 7 nieuwe musea hun resultaten kunnen tonen op een volgend 
(nationaal) RE-ORG congres, eind 2017. 
 
Traject preventieve conservatie voor een wandtapijtkarton van Pieter Coecke van Aelst (1535), Broodhuis - 
Brussel (Marjolijn Debulpaep & Laura Debry) 

Het Museum van de Stad Brussel bewaart een van de zeldzame 
16de-eeuwse kartons voor een wandtapijt, toegeschreven aan 
Pieter Coecke Van Aelst, een van de grootste Vlaamse schilders uit 
die periode. Het gaat om een reeks van 61 met inkt en/of tempera 
beschilderde vellen papier die in de 19de eeuw op doek werden 
gelijmd. De kwetsbaarheid van het papier en het grote formaat 
van dit karton hebben het museum er sinds 2012 meermaals toe 
geleid om een beroep te doen op het KIK voor advies, het 

opmaken van een staat van bewaring, fotografische documentatie… Naar aanleiding van deze gerichte 
ingrepen werd er gaandeweg ook een conservatie-restauratiebehandeling gepland.   

Sinds december 2015 bevindt het karton zich voor restauratie op de tweede verdieping van het museum. 
Het team van Belgische en Franse conservatoren-restaurateurs werkt er in een beglaasd atelier, waardoor de 
bezoekers de behandeling van nabij kunnen volgen. Deze grootschalige restauratie, die in april 2017 klaar zal 
zijn, wordt gecoördineerd door het Museum van de Stad Brussel en gesuperviseerd door een 
begeleidingscomité van internationale experts (waaronder het KIK). 

Simultaan met de restauratie werd aan de cel preventieve conservatie van het KIK gevraagd om de 
huidige bewaaromstandigheden van het kunstwerk te evalueren om zo de optimale omstandigheden voor de 
toekomstige bewaring en tentoonstelling van het gerestaureerde karton in het museum te bepalen.  
De evaluatie steunt op de volgende vragen: 

 op welke criteria kan men zich baseren om een goede bewaar- en tentoonstellingsplaats te kiezen 
voor het karton (huidige risico’s, vereisten en planning van het museum)? 

 welke locatie voldoet aan de vereisten voor de lange termijnbewaring van het karton na analyse van 
het klimaat, licht, stof en trillingen? 

 hoe moet men te werk gaan bij het transport van het karton, binnen het museum en een eventuele 
verplaatsing naar een depot? 

Het traject preventieve conservatie heeft tot doel om een antwoord te bieden op deze vragen, die 
essentieel zijn voor een goede conservatie van het karton. Het past in de globale visie waar het museum naar 
streeft, waarvoor de cel alle 10 risico’s voor erfgoed (=  de 10 schadefactoren) in kaart heeft gebracht. 
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4 Cel Valorisatie-Communicatie (o.l.v. Catherine Bourguignon) 

Ook het team Valorisatie-Communicatie draagt zorg voor het Lam Gods! 
Het jaar 2016 werd voor het team Valorisatie-Communicatie gemarkeerd door twee evenementen in de 
context van de studie en conservatie-restauratie van het Lam Gods. 

Tijdens de zomer besteedde het team veel tijd aan de voorbereiding van de tentoonstelling 
restauratie|REVELATIE. De buitenluiken van het Lam Gods. Het hielp Jochen Ketels bij het voorbereiden van de 
teksten – voor de tentoonstelling en voor de catalogus – en leverde alle vertalingen in het Engels en het Frans. 
Zelf al is het geen basisopdracht van het KIK, toch hebben we al heel wat expertise opgebouwd in dit type van 
tentoonstellingen. Het is reeds de vijfde keer dat het team Valorisatie-Communicatie meewerkt aan een 
dergelijk project. Het resultaat is positief en we hebben opnieuw heel wat bijgeleerd.  

Op 12 oktober vond er een persconferentie plaats om de resultaten van de eerste fase van de studie en 
behandeling van het veelluik voor te stellen. Het KIK stelde, in samenwerking met het Museum voor Schone 
Kunsten (MSK) Gent en de andere partners het persdossier samen en coörganiseerde het persmoment. We 
mochten meer dan twintig journalisten verwelkomen en de informatie kwam aan bod in de belangrijkste 
Belgische media.  
 
Opendeurdag 
Omwille van een personeelstekort besloot het KIK reeds in 2015 om geen regelmatige groepsbezoeken meer 
te organiseren, maar om alle aanvragen te bundelen op een opendeurdag elke eerste donderdag van maart. 
Zo konden op 3 maart 2016 meer dan 700 geïntgeresseerden onze ateliers, labo’s, infotheek en 
documentatiediensten ontdekken. Ook in september opende het KIK zijn deuren in het kader van de Open 
Monumentendagen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en mocht het meer dan 360 bezoekers 
verwelkomen.  
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5 Middelen 

5.1 Personeel 

5.1.1 Personeelseffectief 
 
Op 31/12/2016 telde het KIK een personeelseffectief van 161 personeelsleden (FE), overeenstemmend met 
134,13 voltijdse equivalenten (VTE). Dit vertegenwoordigt tegenover vorig jaar een lichte stijging in fysieke 
eenheden en een lichte daling in voltijdse equivalenten. 
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5.1.2 Verdeling volgens niveau 
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5.1.3 Verdeling volgens taalrol 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 p. 36 / 53 

5.1.4 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 32-68 tegenover 27-73 
in 2013.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 p. 37 / 53 

5.1.5 Verdeling volgens leeftijd 
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5.2 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! 
 

Stagiaires 2015-2016 
 

 
 
- Atelier schilderkunst: Alexandra Louis (België); 
- Atelier muurschilderkunst: Klara Peeters (België); 
- Atelier polychrome houtsculptuur: Elline Aubert (Zwitserland) ; 
- Atelier steensculptuur: Marie Herman (België), Laura Porcu (Italië); 
- Cel preventieve conservatie: Annelies Cosaert (België), Laura Debry (België); 
- Departement Documentatie: Sara Pallemaerts (België); 
- Cellule digitalisatie: Susanne Essan (Ivoorkust). 
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Stagiaires 2016-2017 
 

 
 
- Atelier schilderkunst: Steven Golan (VS), 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); 
- Cel preventieve conservatie en departement Documentatie: Gertjan Madalijns (België); 
- Studiecentrum Vlaamse Primitieven: Louise Longneaux (België).  
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5.3 Financiën 

5.3.1 Inkomsten in 2016 

Het totaal van de inkomsten bedraagt 4.518.305,02 € = 100% 

       Sectie 0   1.144.350,00  25,33% 

Algemene dotatie 1.144.000,00   

     
Eigen inkomsten  350,00   

     

Sectie 1  2.062.678,38  45,65% 

     

Sectie 2  829.637,05  18,36% 

     

Sectie 3  481.639,59  10,66% 

 
 

5.3.2 Uitgaven in 2016 
 
Het totaal van de uitgaven bedraagt 3.967.254,19 € = 100,00% 

         Personeel  Werking  Uitrusting  Totaal  

Sectie 0   285.048,49  744.738,94  936.167,19  1.965.954,62 49,55% 

          

Sectie 1  1.309.158,62  406.383,64  150.291,70  1.865.833,96 47,03% 

          

Sectie 2  607.024,87  83.426,17  22.523,33  712.974,37 17,97% 

          

Sectie 3  417.162,96  59.009,43  8.543,40  484.715,79 12,22% 
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Het actuele  begrotingssaldo is 3.609.255,10 euro waarvan naar 2017 respectievelijk 149.301,87 euro is over te 
boeken en 3.459.953,23 euro over te dragen. 
 
 

5.3.3 Verhouding inkomsten-uitgaven 

     

  
Inkomsten Uitgaven Verschil 

     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 
 
  2016      4.518.385,02       5.029.478,74    -511.093,72 
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6 Ondersteunende diensten 

6.1 IT-dienst (o.l.v. Edwin De Roock (vanaf 1/12) en Hans Opstaele (tot 1/12) 

In 2016 was support de voornaamste taak van de IT-dienst. Bij de dagelijkse interventies horen het 
deblokkeren van printers en software, wachtwoorden aanmaken, werkposten installeren, back-ups migreren 
en materiaal inventariseren, herstellen en/of bestellen.  

In samenwerking met de dossierverantwoordelijke werd een studie gestart voor een project rond een e-
depot. Er werd een eerste prototype ontwikkeld om diverse types van documenten op gestructureerde wijze 
te verzamelen voor archivering, met als doel om ze te linken aan de dossiers.  

Voorts werd gestart met de inventarisatie van alle gebruikerspc’s en de vervanging van de anti-
virussoftware op alle systemen. Er werden tevens werken uitgevoerd om een tweede glasvezelverbinding aan 
te leggen om het KIK in een ring te verbinden met de andere FWI’s.  

Verdere inspanningen werden geleverd om het aantal fysieke servers te laten dalen en om te schakelen 
naar virtuele servers. Wegens het snel groeiende aantal bestanden werd de back-up opslag ook uitgebreid.  

Er werden aanpassingen uitgevoerd aan het intranet en op vraag van de directie werd er een nieuwe tool 
voor het melden van incidenten toegevoegd. In BALaT werden sociale media links geïntegreerd. In 
samenwerking met de cel DIGIT werd ook een systeem ontwikkeld voor de digitalisering van VHS-cassettes.  

De IT-dienst maakte thema-, conferentie- en projectsites voor de volgende projecten: 14-18, 
relics@thelab, ChemCH2016, Meester van Elsloo, fase 2 van RE-ORG, I Tesini in Belgio, het Blauwe Schild, Van 
Delen, Flandes by Substitution, ArtGarden, ELinC, reliekenschat van Herkenrode. Er werd support verleend 
voor de volgende conferenties: Frans I en de kunstenaars van het Noorden, ChemCH2016, EU Horizon, RE-
ORG, E-RIHS. 

In het kader van IPERION en het e-depot project werden er zendingen uitgevoerd naar het C2RMF in 
Parijs, de National Gallery in Londen en het Bildarchiv in Marburg. 

 

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

De technische dienst is verantwoordelijk voor het onderhoud en de binneninrichting van het gebouw, het 
afvalbeheer, de opvolging van het beheer van het onderhoud en werkzaamheden aan de HVAC-installaties en 
de opvolging van de aanvragen tot investingen aan de Regie der Gebouwen, de eigenaar van het gebouw. 
Omwille van budgettaire beperkingen werd geen enkel van de inrichtings- en transformatiewerken voorzien 
voor 2016 uitgevoerd.  

De dienst beheert ook de toegang en beveiliging van het gebouw en alles wat te maken heeft met 
brandpreventie. In 2016 werd onder meer de redactie van een crisisplan voltooid. Vermits deze dienst het 
onthaal van het KIK organiseert, vertegenwoordigt het vaak het eerste contact van de bezoeker met de 
instelling. De wetenschappers van het KIK kunnen ook op het personeel van de technische dienst rekenen voor 
hun zendingen: chauffeur, hulp bij het opzetten van stellingen, technische ondersteuning voor fotozendingen. 
Aangezien er een personeelstekort is in de dienst, wordt beroep gedaan op een externe firma voor 
ondersteuning. We hopen de dienst binnenkort te kunnen versterken.  

De technische dienst staat tevens in voor het beheer van de vier voertuigen van het KIK. In 2016 werden 
maandelijks zo’n 29 zendingen uitgevoerd met de voertuigen van het KIK, tezamen goed voor 52 060 km met 
een gemiddelde milieu-impact van 10 545 ton CO2. 

De verwerving van nieuwe machines voor wetenschappelijke analyse – vooral de SEM en de macro-XRF – 
heeft geleid tot inrichtingswerken.  

In samenwerking met de firma IMTECH verzekert de technische dienst optimale klimaatomstandigheden 
in de restauratieateliers en in het depot van de negatieven, een cruciaal element voor de activiteiten van het 
KIK.   

Het globale jaarlijkse elektriciteitsverbruik is lichtjes gedaald (met 3,5%). Daarbij plukt de dienst de 
vruchten van haar acties ter sensibilisering van het personeel, maar ook van de vervanging van enkele 
laboratoriummachines en de installatie van energiezuinige lampen. Voor het gasverbruik is er een gelijkaardige 
vaststelling: de inspanningen van het personeel en de nieuwe, meer efficiënte stoomverwarming die in 2015 
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werd geïnstalleerd, hebben geleid tot een daling. De vervanging van de verwarming heeft ook geleid tot een 
daling van het waterverbruik met 30% in vergelijking met 2015. 

Ten slotte is de technische dienst ook erg begaan met de uitdagingen die de mobiliteit van het personeel 
met zich meebrengt. In oktober 2015 werd The Bike Project verdergezet. Dit initiatief om fietsen te herstellen, 
in samenwerking met de vzw Pro Velo, vond plaats tijdens de Week van de Mobiliteit en onze collega’s die met 
de fiets naar het werk komen kregen daarbij tevens een ontbijt aangeboden.   
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S. CRÉMER & P. FRAITURE (en coll./in sam.), Soumagne/Ayeneux : vestiges en bois rue Pont Al'Plantche, dans/in 
Chronique de l'Archéologie wallonne 24, 2016, p. 166 (avec/met C. GOFFIOUL & O. COLLETTE) 

S. CRÉMER, voir aussi/zie ook P. FRAITURE. 
 
C. CURRIE (en coll./in sam.), Pieter Bruegel the Elder (c. 1525-1569. The Death of the Virgin, c. 1562-65 et Phillips 

Galle (1537-1612), after Pieter Bruegel the Elder. The Death of the Virgin, 1574, dans/in K. Serres (éd./red.), 
Bruegel in Black and White. Three Grisailles Reunited, cat. exp., Londres/Londen, 2016, p. 18-28 (avec/met 
D. ALLART & R. RUBB) 

C. Currie, Pieter Neeffs. Interior of the Cathedral, 1647, dans/in Divine Interiors. Experience churches in the age of 
Rubens, 1 June – 16 October 2016, exh. cat., Antwerp, Museum Mayer van den Bergh, 2016. 

C. CURRIE (en coll./in sam.), Paysage d’hiver avec trappe aux oiseaux, dans/in Batisseurs de ville, 4 juin-21 aout 
2016, Maison des Géants, rue de Pintamont, 18, 7800 Ath, cat. d’exp. numérique, Musée d’Ath, 2016 
(avec/met D. ALLART) 

C. CURRIE (éd./red.) (en coll./in sam.), translated by T. ALKINS & P. VAN CALSTER, Wooden Supports in 12th-16th-
Century European Paintings. A New English Translation with Commentary of Jacqueline Marette’s 
Connaissance des Primitifs par l’étude du bois du XIIe au XVIe siecle (1961), 2016 (www.wooden-supports-
marette.com) (avec/met J. WADUM, N. STREETON, J.-A. GLATIGNY & N. GOETGHEBEUR) 

 
L. DEBAILLEUX, voir/zie H. DE CLERCQ. 
 
C. DE CLERCQ, voir/zie J. DE ROY. 
 
H. DE CLERCQ & S. GODTS, Rehabilitation of farms – limits of salt content, book of abstracts INART, 2nd Int 

Conference on Innovation in Art Research and Technology, 21-25 March 2016, Ghent, 2016, p. 92. 
H. DE CLERCQ & S. GODTS, Rehabilitation of farm houses and barns – limits of salt content, dans/in Journal of 

Applied Physics A, 122(9), 1-6 (2016) DOI: 10.1007/s00339-016-0366-3 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00339-016-0366-3 

H. DE CLERCQ & S. GODTS, Zoutproblematiek in historische monumenten. Implicaties voor de restauratiestrategie 
van muurschilderingen, dans/in M. BUYLE (éd./red.), Postprints van de internationale BRK-APRO/Onroerend 
Erfgoeddagen, 8, Innovatie in de conservatie-restauratie, 12-13 nov. 2015, Bruxelles/Brussel, 2016, p. 124-
131. 

H. DE CLERCQ, Verven, picturaal uitgesmeerd, dans/in Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie, Kluwer, II.3, 
65, 2016, p. 13-56. 

H. DE CLERCQ, S. GODTS, L. DEBAILLEUX, Y. VANHELLEMONT, N. VANWYNSBERGHE, L. Derammelaere & V. DE SWAEF, 
Electrophoresis as a Tool to Remove Salts from Stone Building Materials –Results from Lab Experiments and 
an On-site Application, dans/in J. HUGHES & T. HOWIND (éd./red.), Science and Art: A Future for Stone: 
Proceedings of the 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, University 
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of the West of Scotland, Paisley, Sept. 6th to 10
th

, vol. 1, 2016, p. 289-297. http://research-
portal.uws.ac.uk/portal/en/publications/science-and-art-a-future-for-stone(a1b7515d-42ab-4122-9b87-
666c3d4746cc).html 

H. DE CLERCQ, voir aussi/zie ook R. HENDRICKX, S. GODTS, R. HAYEN, T. BERTO, L. FONTAINE & J. DE ROY. 
 
E. DE GROOTE & M. VAN BOS, avec la collaboration de/met de medewerking van H. Wouters, d’une même main, 

Peintures Murales du XV
e
 siècle dans la principauté de Liège, Regards croisés sur la chapelle du château de 

Ponthoz et l’église de Bois, Scientia Artis 11, Brepols, 2016 (avec/met I. HANS-COLLAS, A. BERGMANS, T. 
COOMANS, A. MARCHANDISSE, C. MASSON & W. SCHUDEL) 

 
S. DE POTTER (en coll./in sam.), Le prétendu obiit de Lambert Lombard, œuvre de Barthel Bruyn le Jeune, et le 

portrait colonais de la Renaissance dans les collections publiques belges, dans Annales d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie, 38, 2016, p. 98-113 (avec/met D. MARTENS & A. JEGHERS).  

 
L. DEPUYDT, voir/zie A.-S. AUGUSTYNIAK & M. POSTEC. 
 
J. DE ROY, S. HUYSMANS, L. HOORNAERT, L. FONTAINE & N. VERHULST, Digital Mapping as a Tool for Assessing the 

Conservation State of the Romanesque Portals of the Cathedral of our Lady in Tournai, Belgium, dans/in J. 
HUGHES & T. HOWIND (éd./red.), Science and Art: A Future for Stone. Proceedings of the 13th International 
Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, University of the West of Scotland, Paisley, Sept. 
6th to 10th, 2016, p. 999-1007. 

J. DE ROY, L. FONTAINE, L. HOORNAERT, R. HENDRICKX, C. DE CLERCQ, S. HUYSMANS & H. DE CLERCQ, Les portails romans de 
la cathédrale Notre-Dame de Tournai (Belgique). Résultats de l’étude matérielle et technique en vue de la 
conservation, dans/in J. ROLLIER & A. VILAIN (éd./red.), Portails en 3D : Le relevé laser au service du 
patrimoine, actes du colloque international Portails romans et gothiques menacés par les intempéries : le 
relevé laser au service du patrimoine, 25-26 nov. 2014, Paris, vol. 7, Bordeaux, 2016, p. 173-189. 

 
B. DEVOLDER, voir/zie A.-S. AUGUSTYNIAK & M. POSTEC. 
 
E. DE ZUTTER (en coll./in sam.), Le Triptyque de la Vierge à l'Enfant avec des anges musiciens, sainte Catherine et 

sainte Barbe de l'église de Jérusalem à Bruges : analyse interdisciplinaire d'une Sacra Conversazione d'après 
Quentin Metsys, dans/in Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique/Bulletin van het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium, 34, Bruxelles/Brussel, p. 77-96 (avec/met M. PERRIN). 

 
H. DUBOIS, voir/zie A.-S. AUGUSTYNIAK & M. POSTEC.  
 
C. FONDAIRE, voir/zie C. FONTAINE-HODIAMONT. 
 
L. FONTAINE (en coll./in sam.), Analyse de composition des mortiers… que peut-on savoir ? Exemples de cas 

concrets d’analyses qui ont influé sur le choix de mortier en restauration, dans/in Ça tient toujours ? Et si la 
force des maçonneries anciennes dépendait de la faiblesse du mortier de chaux ?, Journée d’étude de 
l’Institut du Patrimoine wallon / Centre des métiers du patrimoine la Paix-Dieu, 25 mars/maart 2016, Amay, 
2016 (avec/met K. VAN BALEN). 

L. FONTAINE, voir aussi/zie ook T. BERTO, J. DE ROY & R. HAYEN. 
 
C. FONTAINE-HODIAMONT & C. FONDAIRE, Une restauration trompeuse. A propos d’un amphorisque en verre d’un 

type rare, dans/in Bulletin de l’Association française pour l’archéologie du verre, 2016, p. 116-119. 

 

P. FRAITURE (éd./red.) (en coll./in sam.), (eds), Between Carpentry and Joinery. Wood finishing work in European 
Medieval and Modern Architecture (Scientia Artis 12), Bruxelles/Brussel, 2016 272 p. (avec/met P. 
CHARRUADAS, P. GAUTIER, M. PIAVAUX & P. SOSNOWKA) 

P. FRAITURE (en coll./in sam.), Introduction: Wood finishing work, a promising area of research?, dans/in P. 
FRAITURE, P. CHARRUADAS, P. GAUTIER, M. PIAVAUX & P. SOSNOWSKA (éd./red.), Between Carpentry and Joinery. 
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Wood finishing work in European Medieval and Modern Architecture (Scientia Artis 12), Bruxelles/Brussel, 
2016, p. 6-20 (avec/met P. CHARRUADAS, P. GAUTIER, M. PIAVAUX & P. SOSNOWSKA). 

P. FRAITURE (en coll./in sam.), Window frame inventory number 3079 in the collections of the Royal Museums of 
Art and History, Brussels: Results of archaeological, historical and dendrochronological studies, dans/in P. 
FRAITURE, P. CHARRUADAS, P. GAUTIER, M. PIAVAUX & P. SOSNOWSKA (éd./red.), Between Carpentry and Joinery. 
Wood finishing work in European Medieval and Modern Architecture (Scientia Artis 12), Bruxelles/Brussel, 
2016, p. 222-239 (avec/met P. GAUTIER & V. MONTENS) 

P. FRAITURE & S. CRÉMER (en coll./in sam.), Contribution to the history of Brussels floorings, Belgium (16
th

-
19

th
 centuries): Initial results of an archaeological and dendrochronological investigation, dans/in P. 

FRAITURE, P. CHARRUADAS, P. GAUTIER, M. PIAVAUX & P. SOSNOWSKA (éd./red.), Between Carpentry and Joinery. 
Wood finishing work in European Medieval and Modern Architecture (Scientia Artis 12), Bruxelles/Brussel, 
2016, p. 78-111 (avec/met P. SOSNOWKA) 

P. FRAITURE, voir aussi/zie ook S. CRÉMER, C. MAGGI & A. WEITZ. 
 
A. GENBRUGGE, Conservation project at the KIK/IRPA of the J. Bosch, Saint Hieronymus from the Museum of Fine 

Arts of Ghent, dans/in Jheronimus Bosch: His Life and His Work, Den Bosch, Colloquium proceedings, 
2016. 

 
S. GODTS, H. DE CLERCQ & R. HAYEN, Poulticing vs electrophoresis desalination of historic masonry, The case of the 

mill at Hoksem, dans/in I. RÖRIG-DALGAARD & I. IOANNOU, Proceedings of the International RILEM Conference 
Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016, segment on Historical Masonry, PRO 110, 
Lyngby, Denmark, August 22-24, 2016, p. 145-153. 

S. GODTS, R. HAYEN & H. DE CLERCQ, Investigating salt decay of stone materials related to the environment, a case 
study in the St. James church in Liège, Belgium, in Studies in Conservation, 2016, DOI: 
10.1080/00393630.2016.1236997 

S. GODTS, H. DE CLERCQ & L. DEBAILLEUX, Salt Extraction by Poulticing Unravelled?, dans/in J. Hughes & T. Howind 
(éd./red.), Science and Art: A Future for Stone: Proceedings of the 13th International Congress on the 
Deterioration and Conservation of Stone, Volume 1, Paisley, University of the West of Scotland, 2016, p. 
333-342 http://research-portal.uws.ac.uk/portal/en/publications/science-and-art-a-future-for-
stone(a1b7515d-42ab-4122-9b87-666c3d4746cc).html 

S. GODTS, voir aussi/zie ook H. DE CLERCQ & T. BERTO. 
 

R. HAYEN, Materiaaltechnisch onderzoek van zinkoxide- en kalkmortels verricht in het kader van diverse 
vooronderzoeken, dans/in M. BUYLE (éd./red.), Postprints van de internationale BRK-APRO/Onroerend 
Erfgoeddagen, 8, Innovatie in de conservatie-restauratie, Bruxelles/Brussel, 12-13 nov. 2015, 2016, p 116-
123. 

R. HAYEN, L. FONTAINE & H. DE CLERCQ, Assessing the physical-mechanical properties of ferruginous sandstone, 
dans/in VAN BALEN & VERSTRYNGE (éd./red.), Structural Analysis of Historical Constructions – Anamnesis, 
diagnosis, therapy, controls, Londres/Londen, 2016, p. 1349-1355. 

R. HAYEN (en coll./in sam.), Protection of Diestiaan stone throughout the process of restoration – Church of Saint-
Catharina, Diest, Belgium, dans/in VAN BALEN & VERSTRYNGE (éd./red.), Structural Analysis of Historical 
Constructions – Anamnesis, diagnosis, therapy, controls, Londres/Londen, 2016, p. 1781-1785 (avec/met C. 
BOES & R. KEERSMAEKERS) 

R. HAYEN & S. GODTS, Risk assessment and mitigation through hydrothermal modelling of historic masonry, 
dans/in I. RÖRIG-DALGAARD & I. IOANNOU, Proceedings of the International RILEM Conference Materials, 
Systems and Structures in Civil Engineering 2016, segment on Historical Masonry, PRO 110, Lyngby, 
Denmark, August 22-24, 2016. 

R. HAYEN & M. VAN STRYDONCK (en coll./in sam.), Absolute Dating of Mortars – Integrating chemical and physical 
techniques to characterize and select the mortar samples, 4th Historic Mortars Conference, Santorini, 
Greece, 10-12 October, 2016, p. 656-664 (avec/met E. BOARETTO, A. LINDROOS, J. HEINEMEIER, A. RINGBOM, S. 
HUEGLIN, D. MICHALSKA, I. HAJDAS, F. MARZAOILI, F. MASPERO, A. GALLI, G. ARTIOLI, M. CAROSELLI, C. MOREAU & P. 
GUIBERT). 

R. HAYEN & H. DE CLERCQ, Protecting the Stone Artworks of the Seventeenth Century Portico of the House of Pieter 
Paul Rubens in Antwerp (Belgium) from Wind Driven Rain, dans/in Restoration of Buildings and 
Monuments, 22 (2-3), 2016, p. 47-64. 
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R. HAYEN, voir aussi/zie ook S. GODTS & R. HENDRICKX. 
 
R. HENDRICKX, H. DE CLERCQ & R. HAYEN, Performance and Risks of Salt-Accumulating Renders in Relation to Their 

Moisture Transport Properties, dans/in International Journal of Architectural Heritage: Conservation, 
Analysis, and Restoration, Vol. 10, 1, 2016, p. 84-95, DOI:10.1080/15583058.2014.951800 

R. HENDRICKX, voir aussi/zie ook J. DE ROY. 
 
S. HUYSMANS, voir/zie J. DE ROY. 
 
P.-Y. KAIRIS, Notices sur neuf tableaux dans Catalogue du Musée des Beaux-Arts de Liège, Liège/Luik, 2016. 
P.-Y. KAIRIS Les tableaux d’Englebert Fisen peints pour la collégiale Saint-Paul à Liège, dans/in Trésor de Liège, 

47, 2016, p. 8-12. 
P.-Y. KAIRIS, Le peintre liégeois Martin le Légat (1614-1688), dans/in Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 

120, 2016, p. 93-101. 
P.-Y. KAIRIS, Note sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués (ou non) en 1815, dans/in La 

Tribune de l’art, mis en ligne le 18 juin 2016, 21 p. (http://www.latribunedelart.com/note-sur-les-
tableaux-enleves-a-la-belgique-en-1794-et-restitues-ou-non-en-1815). 

P.-Y. KAIRIS, Précisions sur le séjour à Liège en 1646 du peintre anversois Erasme Quellin, dans/in LVII
e
 Congrès 

de la Fédération des Cercles d'Archéologie et d'Histoire de Belgique. Congrès d’Arlon. Actes, 1, 
Arlon/Aarlen, 2016, p. 91-92 (abstract). 

P.-Y. KAIRIS, Encore Fisen ! Une Charité de sainte Elisabeth déposée au Trésor, dans/in Trésor de Liège, 49, 2016, 
p. 5-9. 

 
J. KETELS & S. LAEVERS (éd./red.) Restauratie/revelatie. De buitenluiken van het Lam Gods; 

Restauration/révélation. Les volets extérieurs de l’Agneau mystique; Restoration/revelation. The exterior 
wings of the Ghent Altarpiece, cat. exp. Caermersklooster Gent, Gent, 2016. 

J. KETELS, voir aussi/zie ook A.-S. AUGUSTYNIAK. 
 
N. LACQUIERE, voir/zie M. POSTEC. 
 
S. LAEVERS, voir/zie J. KETELS & A.-S. AUGUSTYNIAK. 
 
I. LECOCQ (en coll./in sam.), ʻOser l’ombreʼ. La lumière et l’ombre dans les vitraux de l’ancienne église abbatiale 

de Herkenrode dans/in K. GEORGI, B. VON ORELLI-MESSERLI, E. SCHEIWILLER-LORBER & A. SCHIFFHAUER (éd./red.),  
Licht(t)räume. Festschrift für Brigitte Kurmann-Schwarz zum 65. Geburtstag, Petersberg, 2016, p. 137-146 
(avec/met Y. VANDEN BEMDEN). 

I. LECOCQ, Introduction & Un épilogue heureux, dans/in I. Lecocq (dir.), Les vitraux de la cathédrale Saint-Paul à 
Liège. Six siècles de création et de restauration, Turnhout, 2016, p. 15 et 219. 

I. LECOCQ, Une parure de lumière au fil des siècles, dans/in I. LECOCQ (dir.), Les vitraux de la cathédrale Saint-Paul 
à Liège, Six siècles de création et de restauration, Turnhout, 2016, p. 28-165 (avec/met Y. VANDEN BEMDEN). 

I. LECOCQ (en coll./in sam.), Un élan du cœur, des rencontres et des réalisations, dans/in I. LECOCQ (dir.), Les 
vitraux de la cathédrale Saint-Paul à Liège, Six siècles de création et de restauration, Turnhout, 2016, p. 
169-178 (avec/met Y. VANDEN BEMDEN, C. HERMAN & C. CARPEAUX).  

I. LECOCQ, Le geste qui crée : la conception et la réalisation des vitraux du XXIe siècle, dans/in I. Lecocq (dir.), Les 
vitraux de la cathédrale Saint-Paul à Liège, Six siècles de création et de restauration, Turnhout, 2016, p. 
203-217 (avec la collaboration de/met de medewerking van B. LOIRE). 

I. LECOCQ, La création et la réalisation de vitraux civils par l’atelier Osterrath (Tilff et Liège, 1872-1966), dans/in 
C. CARDINAL, A. REGOND, L. RIVIALE (dir.), Décors de peintres. Invention et savoir-faire. XVIe-XXIe siècles 
(colloque international organisé par le Centre d'histoire « Espaces et Cultures » de l’Université Blaise-
Pascal de Clermont-Ferrand et le Mobilier National de Paris, 26-28.11.2013), Clermont-Ferrand, 2016, p. 
167-183. 

I. LECOCQ , Les vitraux du chœur, dans/in D. ALLART, M. PIAVAUX, B. VAN DEN BOSSCHE, A. WILKIN (éd/red.), L’église 
Saint-Jacques à Liège. « Templum pulcherrimum ». Une histoire, un patrimoine, Namur/Namen, 2016, p. 
219-229. 

I. LECOCQ, voir aussi/zie ook E. ANQUINET. 
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C. MAGGI, L’église gothique. Architecture, dans/in D. ALLART, M. PIAVAUX, B. VAN DEN BOSSCHE & A. WILKIN 

(éd./red.), L’église Saint-Jacques à Liège. Templum pulcherrimum. Une histoire, un patrimoine, 
Namur/Namen, 2016, p. 153-165 (avec/met P. HOFFSUMMER, E. JOLY & M. PIAVAUX) 

C. MAGGI & P. FRAITURE, Yvoir/Godinne : un logis antérieur à la Vieille Ferme, dans/in Chronique de l’archéologie 
wallonne, 24, 2016, p. 268 (avec/met M. VERBEEK) 

C. MAGGI, voir aussi/zie ook S. CRÉMEr. 
 
M.-C. MAQUOI, voir/zie M. BOUDIN. 
 
E. MERCIER (en coll./in sam.), Notice sur le prophète attribué au maître du retable d’Hakendover du musée de 

Ath pour l’exposition: « Bâtisseurs de ville », Musée de Ath, du 04/06/2016 au 21/08/2016, catalogue 
numérique: http://mdg.athois.be/batisseursdeville/ (avec/met M. LEFFTZ). 

E. MERCIER & E. RABELO (en coll./in sam.), Modelling the mortality of Hylotrupes bajulus (L.), larvae exposed to 
anoxic treatment for disinfestation of wooden art objects, dans/in Wood Science Technology: journal of 
the international academy of wood science, 2016, http://hdl.handle.net/2078.1/174055 (avec/met G. DE 

STREEL, J.-M. HENIN, P. BOGAERT, C. VINCKE, B. JOUREZ). 
E. Mercier, La polychromie de sculpture mosane entre les XII

e
 et XIV

e
 siècles. Couleurs, techniques et 

expressions en rapport avec l’évolution des formes et les pratiques cultuelles dans le diocèse de Liège, 
dans/in Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique/Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium, 34, 2016, p. 41-76. 

E. MERCIER (en coll./in sam.), La Sainte de l’église Saint-Pierre de Langdorp et le retable de la Dormition de la 
Vierge du musée des Beaux-Arts de Gand : réflexions sur la réintégration des lacunes du bois, dans/in 
Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique/Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium, 34, 2016, p. 275-281 (avec/met P. COQUEREL). 

 
L. MORTIAUX, voir/zie A.-S. AUGUSTYNIAK. 
 
M. POSTEC, H. DUBOIS, B.DEVOLDER, L. DEPUYDT, N. LAQUIERE, F.ROSIER, J. SANYOVA (en coll./in sam.), Spectaculaire 

ontdekkingen op het Lam Gods van de gebroeders van Eyck/ De essentiële rol van de restaurateur, 
dans/in Postprints van de internationale BRK-APROA/ onroerend Erfgoed studiedagen, 8, Brussel, 2016, p. 
153-170 (avec/met K. JANSSENS, G. VAN DER SNICKT, M. MARTENS & P. VANDENABEELE). 

M. POSTEC, voir aussi/zie ook A.-S. AUGUSTYNIAK. 
 
E. RABELO, Consolidation de sculptures en bois : les Évangélistes de Guillaume Évrard à la basilique de Saint-

Hubert, dans/in Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique/Bulletin van het Koninklijk Instituut 

voor het Kunstpatrimonium, 34, 2016, p. 289-294. 

E. RABELO, voir aussi/zie ook E. MERCIER.  

 

J. REYNIERS (en coll./in sam.), De stoel van St.-Lutgard. Een middeleeuws cultusobject, dans/in Ritualia Lossensia. 
Rituelen en relieken in Loon (Loonse Schriften 4), Borgloon, 2016, p. 53-63 (avec/met K. HOUBEY). 
J. REYNIERS, Het reliekschrijn van St.-Odiliaschrijn geeft zijn geheimen prijs, dans/in Kruis & Wereld. 
Driemaandelijks tijdschrift van de Kruisheren, 95, 3, 2016, p. 25-27. 

 
F. ROSIER, voir/zie M. POSTEC. 
 
J. SANYOVA (en coll./in sam.), Le décor de la villa Noyon « Mare aux Canards » et la question des décors 

monochromes verts en Gaule, dans/in Actes du XVIIème colloque de l’AFPMA, Toulouse, 21 et 22 
novembre 2014, Pictor 5, Bordeaux, 2016, p. 225-242 (avec/met M. DE MUYLDER, S. GROETEMBRIL, L. 
LEMOIGNE). 

J. SANYOVA (en coll./in sam.), Estudio Científico y Técnico de la pintura y la policromía de un retablo tardogótico 
anónimo. El Retablo de San Juan de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, dans/in Trabajos 13, 
Bulletin de Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), publié en ligne, 2016, p. 79-98 (avec/met 
M. GÓMEZ, P. P. PÉREZ, Á. ARTEAGA, M. ALGUERÓ, E. GONZÁLEZ). 

http://balat.kikirpa.be/doc.php?priref=400000354
http://balat.kikirpa.be/doc.php?priref=400000354
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J. SANYOVA (en coll./in sam.), La sculpture de la Consolatrix Afflictorum. Matériaux, technique et restauration, 
dans/in Notre Dame de Luxembourg. Devotion et Patrimoine. Musée en Piconrue, 2016, p. 255-268 
(avec/met M. PRIEUR). 

J. SANYOVA, voir aussi/zie ook A.-S. AUGUSTYNIAK, A. CHIELI, A. COUDRAY & M. VERMEULEN.  
 
S. SAVERWYNS, voir/zie M. BOUDIN & M. VANSTRYDONCK. 
 
G. STEYAERT, voir/zie A.-S. AUGUSTYNIAK. 
 
C. STROO, The Enigmatic Carrand Diptych. Between Tradition and Innovation: Pictorial and Iconographic 

Peculiarities of a Pre-Eyckian Panel Painting, dans/in P. CHARRON, M. GIL & A. VILAIN (éd./red.), La Pensée 
du regard. Etudes d’histoire de l’art du Moyen Age offertes à Christian Heck, 2016, p. 311-322. 

C. STROO, voir aussi/zie ook A.-S. AUGUSTYNIAK. 
 

M. VAN BOS, X-ray Fluorescence Analysis of the Murals in the Chapel of Ponthoz and Parish Church at Bois, 
dans/in I. HANS-COLLAS (dir.), D'une même main. Peintures murales du XVe siècle dans la principauté de 
Liège. Regards croisés sur la chapelle du château de Ponthoz et l'église de Bois (Scientia Artis 
11), Bruxelles/Brussel, 2016, p. 151-180. 

M. VAN BOS & H. WOUTERS, In situ analytical investigations of mural paintings using X-ray fluorescence 
spectrometry. Technique and several applications, dans/in Historisch interieur 2015, 2016, p. 165-175. 

M. VAN BOS (en coll./in sam.), Un « Jardin Clos » flamand en cuir bouilli du 15
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