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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: 20/01, 22/02, 31/03, 7/06, 17/07, 21/09, 13/10 
 
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 (tot 31/05) 
H. De Clercq, Vice-voorzitter, Algemeen directeur a.i. KIK (vanaf 1/06) 
M. Draguet, Vice-voorzitter, Algemeen directeur KMSKB  
A. De Poorter, Vice-voorzitter, Algemeen directeur a.i. KMKG  
L. Van Steenbergen, Extern lid  
L. Dermine, Extern lid  
A. De Waele, Extern lid  
M. Bossaert, Financieel expert BELSPO 
 
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 
P.-Y. Kairis, Departementshoofd a.i. KIK 
P.J. Cuenen, Rekenplichtige KMKG  
R. Snauwaert, Rekenplichtige KMSKB  
M. Sellink, Voorzitter wetenschappelijke raad KMSKB 
A. Tsingarida, 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: 15/03, 13/07, 06/12 
 
Wetenschappelijke raad  
K. Bartik, Voorzitter 
C. Ceulemans, Vice-voorzitter, Algemeen directeur a.i. (tot 31/05) 
H. De Clercq, Vice-voorzitter, Algemeen directeur a.i. (vanaf 1/06) 
 
Leden: 
Prof. P. Hoffsummer (ULg) 
Prof. Barbara Baert (KU Leuven) 
H. De Clercq, Departementshoofd  
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P.-Y. Kairis, Departementshoofd a.i. 
 
Jury voor werving en bevordering 
M. Beumier, Voorzitter, Adviseur-generaal  
C. Ceulemans, Verslaggever (18/04), Algemeen directeur a.i. (tot 31/05) 
H. De Clercq, Verslaggever (11/12), Algemeen directeur a.i. (vanaf 1/06) 
 
Leden (18/04): 
R. Van de Walle, Voorzitter, Adviseur-generaal BELSPO 
Prof. P. Vandenabeele (UGent) 
Prof. D. Martens (ULB) 
H. De Clercq, Departementshoofd 
P.-Y. Kairis 
C. Stroo 
D. Géronnez (BELSPO) 
 
Leden (11/12): 
Prof. David Strivay (ULg) 
Prof. Ann Diels (VUB) 
 
Vergaderdata: 18/04, 11/12 
 
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. 
 
Tot 31/05 
C. Ceulemans, Voorzitter, Algemeen directeur a.i.  
P.-Y. Kairis, Secretaris, Departementshoofd a.i.  
 
Leden: 
H. De Clercq, Departementshoofd  
C. Stroo, Departementshoofd a.i. 
C. Bourguignon, Attaché - Valorisatie-Communicatie 
 
Gasten: 
J. Ankaye, Veiligheids- en infrastructuurmanager 
 
Vergaderdata: 10/01, 14/02, 13/03, 19/04, 22/05 
 
Vanaf 1/06 
H. De Clercq, Voorzitter, Algemeen directeur a.i.  
P.-Y. Kairis, Secretaris, Departementshoofd a.i.  
 
Leden: 
C. Stroo, Departementshoofd a.i. 
C. Bourguignon, Attaché - Valorisatie-Communicatie 
 
Waarnemers: 
E. Buelinckx (Documentatie) 
C. Currie (Documentatie) 
J. De Roy (Conservatie-restauratie) 
M. Debulpaep (Conservatie-restauratie) 
B. Fransen (Documentatie) 
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R. Hayen (Laboratoria) 
E. Mercier (Conservatie-restauratie) 
S. Saverwyns (Laboratoria) 
 
Vergaderdata: 11/07, 4/09, 2/10, 6/11, 4/12 
 
Comité voor preventie en veiligheid  
Voorzitter: C. Ceulemans, Algemeen directeur a.i. (28/03) | Hilde De Clercq, Algemeen directeur a.i. (6/06, 
3/10) 
Secretaris: D. Belem, Administratief assistent  
 
Leden:  
H. De Clercq, Departementshoofd  
P.-Y. Kairis 
C. Stroo, Departementshoofd a.i. 
J. Ankaye, Veiligheids- en infrastructuurmanager  
 
Vertrouwenspersonen: 
M. Van Bos, Werkleider  
C. Fontaine-Hodiamont, Eerstaanwezend werkleider  
 
Preventieadviseur: R.-A. Rago, B. Zaepffel 
 
Afvaardiging van de syndicale organisaties: X. Monfort (CGSP-ACOD), E. Warner (CSC-ACV), J.-P. Van Autreve 
(CGSP-ACOD)  
 
Vergaderdata: 28/03, 6/06, 3/10 
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1.5 Organigram 
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2 Voorwoord 

 
Het jaar 2017 werd op organisatorisch vlak bovenal gemarkeerd door het vertrek op pensioen van algemeen 
directeur a.i. Christina Ceulemans. Na een vruchtbare loopbaan in het KIK, eerst als kunsthistorica en later als 
hoofd van het departement Documentatie, leidde zij de voorbije zes jaar met tomeloze inzet onze instelling. 
Op 1 juni nam ik het roer van haar over. In naam van alle collega’s wens ik haar een welverdiend pensioen en 
een goede voortzetting van haar engagement als actief lid in tal van erfgoedcomités en -verenigingen.   
 
Een belangrijke mijlpaal in 2017 was de doorlichting van onze wetenschappelijke activiteiten en diensten. Deze 
audit, uitgevoerd door Technopolis Group, steunde op een analyse van de strategische documenten van het 
KIK en interviews van stafmedewerkers, personeelsleden, partners en klanten. Vier internationale experten 
kwamen bovendien ter plaatse kennismaken met onze werking. Hun syntheseverslag bevestigt eens te meer 
de kracht van het “KIK-model”. Zo wordt onze multidisciplinaire werkwijze geroemd als exemplarisch, gelden 
onze wetenschappelijke activiteiten als hoogkwalitatief en, met de inzet van performante apparatuur, kan ons 
hoogopgeleide personeel zich met overgave wijden aan de studie en conservatie van ons rijke erfgoed.  
 
De experts identificeerden echter ook op ondubbelzinnige wijze enkele knelpunten die onze werking sinds lang 
bemoeilijken: de aanwervingsprocedures via SELOR, de beperkingen in het financiële beheer, de ad interim 
benoemingen van de algemeen directeur en het middenkader, en de verouderde toestand van ons gebouw. 
Deze knelpunten werden naar voren gedragen als urgente aandachtspunten voor de federale overheid. De 
pertinente aanbeveling om de werking van het KIK via een proactief, strategisch beleid verder te versterken, 
neem ik zeer ter harte. Ik engageer me om, voortbouwend op het werk van mijn voorgangers, stelselmatig te 
investeren in een door het personeel gedragen stroomlijning van onze activiteiten, gemotiveerd door de 
noden van het erfgoedveld en in een geest van brede samenwerking.   
 
Dit jaarverslag schetst een beeld van onze niet-aflatende inspanningen om ook in 2017 dit roerend en 
onroerend erfgoed in al zijn aspecten te bestuderen, in kaart te brengen, te verzorgen én in het voetlicht te 
plaatsen. Ruim vierhonderd nieuwe dossiers getuigen van deze holistische opzet. Uit de geselecteerde 
projecten blijkt alvast dat het KIK dit jaar meer dan ooit de stap zette naar het grote publiek. Uitschieters zijn 
de onvolprezen publieke restauratie van het Lam Godsveelluik in een zaal in het MSK Gent en de drukbezochte 
tentoonstelling rond de Duitse negatieven in het Brusselse Warandepark, vrucht van een intensieve 
digitalisatiecampagne. Parallel werden nieuwe publieksgerichte projecten voorbereid. Hierbij denk ik onder 
meer aan de website Horta in 1500 beelden en aan het ESIX-project. Dit ambitieuze project zal  schilderijen uit 
de omgeving van Jan Van Eyck overal ter wereld in hoge resolutie in beeld brengen en ontsluiten op de 
website Closertovaneyck. Binnen onze eigen muren organiseerden we naar jaarlijkse traditie in maart een 
opendeurdag. Het hoge bezoekersaantal bevestigde de grote interesse voor een blik achter de schermen van 
de erfgoedzorg. 2017 was ten slotte ook het jaar waarin het KIK zijn eerste stappen op sociale media zette, in 
eerste instantie via facebook en instagram. Ook met de organisatie van of deelname aan colloquia, bijdragen 
in internationale vaktijdschriften of eigen publicaties en stageprogramma’s voor binnen- en buitenlandse 
erfgoeddeskundigen en -studenten komt het KIK tegemoet aan zijn opdracht van kennisverspreiding en -
overdracht.   
 
Op het vlak van conservatie-restauratie illustreren de uitgelichte projecten het hele bereik van onze expertise: 
van wetenschappelijke voorstudies (zoals die van de gevelbekleding van het Antwerpse stadhuis, de 
gebeeldhouwde en geschilderde afwerkingen van delen van de OLV-ten-Zavelkerk in Brussel of nog van het 
interieur van Horta’s Huis van Eetvelde) tot integrale studie- en behandelingscampagnes (zoals die van een 
ivoren boekplat uit de KMKG, Bruegels Dulle Griet uit het Antwerpse museum Mayer van den Bergh, vijf 
schilderijen door Van Loon, een perkamenten mijter uit het TreM.a te Namen, … ). 
 
De laboratoria ondersteunden tal van restauraties, waaronder de hier lopende behandeling van het Zelfportret 
van Rubens uit het Rubenshuis. Andere vermeldenswaardige projecten van de laboratoria zijn onder meer het 
macro-XRF-onderzoek van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant (KBR), het kleurstofonderzoek naar aanleiding 
van de Veronese-tentoonstelling in de Staatliche Kunstsammlungen Dresden, de dendrochronologische studie 
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van de Bruegels in het Kunsthistorisches Museum te Wenen, of de methodologische studies van het labo 
radiokoolstofdatering.  
 
De kunsthistorici van het KIK zorgden in 2017 voor nieuwe inzichten in de Belgische kunstgeschiedenis. Hierbij 
denk ik onder meer aan de monografie over boekverluchter Guillebert de Mets, of aan de ontdekkingen over 
de ontstaanscontext van het Najéra-altaarstuk van Memling uit de KMSKA. En wat zeker niet mag vergeten 
worden, is hun dagdagelijkse inzet om – samen met de collega’s van de dienst Beeldvorming – de databanken 
van het KIK te verrijken. Met meer dan 700.000 foto’s van het Belgische erfgoed biedt het KIK immers de 
grootste online fotografische inventaris van nationaal erfgoed ter wereld aan.   
 
Het moge duidelijk zijn dat het KIK een unieke kennis en expertise bezit én deze dagelijks ten dienste van het 
erfgoed stelt. Maar evengoed is het duidelijk dat het KIK deze opdracht niet alleen kan uitvoeren. We eindigen 
dus graag met een dankbetuiging aan de vele partners die dit mee mogelijk maken: universiteiten en 
experticecentra, overheden en erfgoedspelers binnen alle beleidsniveaus, mecenassen zoals het fonds Baillet 
Latour, de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij, onze koepelorganisatie de POD 
Wetenschapsbeleid en vele anderen. Het KIK bekleedt een bevoorrechte plaats in dit netwerk. Als open en 
verbindende organisatie willen we dit netwerk samen met onze partners ook de volgende jaren verder 
uitbouwen voor het overstijgend belang van het Belgische erfgoed.   
 
Hilde De Clercq 
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 2017 werden 421 nieuwe dossiers geopend (tegenover 367 in 2016). De verdeling van de aanvragen 
van 2006 tot 2017 was als volgt (in %): 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Geografische verdeling van de aanvragen 

Vlaanderen 29,28 36,81 29,46 46,91 50,47 42,82 34,53 39,10 35,18 51,74 26,98 30,41 

Wallonië 32,32 22,76 24,65 19,51 12,56 12,65 21,00 16,36 17,20 10,15 27,52 18,06 

Brussel 30,66 23,72 34,84 26,91 23,70 26,77 29,83 24,54 33,33 19,31 24,25 27,08 

Buitenland 7,74 16,71 11,05 6,67 13,27 17,76 14,64 20,00 14,29 18,80 21,25 24,47 

Verdeling van de aanvragen volgens soort van instelling 

Kerken en religieuze 

instellingen 
29 21,79 16,43 27,65 36,26 11,92 12,15 15,15 10,83 6,93 13,35 3,80 

Musea 21 31,48 28,61 24,44 23,93 16,06 14,64 15,45 17,72 14,85 31,34 18,77 

Privésector 

Privécollecties 17,40 22,28 34,56 23,22 20,85 28,95 25,97 36,67 35,72 31,19 30,79 36,11 

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

Openbare diensten 

Gemeenten, 

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

Gewesten 5,53 6,54 5,67 4,94 2,13 4,38 9,94 8,18 7,41 7,43 6,27 9,51 

Gemeenschappen - - 0,57 0,74 0,24 9,00 10,77 2,43 0,26 28,47 - 0,72 

Ministeries, 

Koninklijke paleizen, 

Wetenschappelijke 

instellingen, 

Ambassades, EU 

19,61 10,41 5,95 10,86 10,19 21,41 15,19 10,30 18,28 4,21 7,08 21,34 

Universiteiten 1,38 3,15 2,55 2,22 2,84 5,35 3,87 3,64 2,91 4,46 5,45 5,47 

Koning 

Boudewijnstichting & 

Baillet Latour 

- 0,48 1,13 - - - 0,29 - 0,52 - 1,91 0,24 

Archeologische 

kringen 
1,38 - - - 0,24 0,24 - - - 0,23 0,27 0,95 
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3.2 Publicaties 

“À l’Écu de France”. Guillebert de Mets et la peinture de livres à Gand à l’époque de Jan van Eyck (1410-
1450), Scientia Artis 13 

Door Dominique Vanwijnsberghe en Erik Verroken, met de medewerking van 
Marina Van Bos en Maaike Vandorpe 
860 pagina's, 2 volumes 

 

 

 

 

Frans Pourbus l'Ancien à Tournai. Les panneaux peints pour l'abbatiale Saint-Martin. Histoire, iconographie, 
style, technique, restauration, Scientia Artis 14 

Onder leiding van Monique Maillard-Luypaert 
230 pagina's 

 

 

 

 

 

3.3 Evenementen 

9-10 februari: Internationale conferentie Flandes by Substitution: Copies of Flemish Masters in the Hispanic 
World (i.s.m. Copimonarch) 

20-21 februari: Joint Programming Initiative on Cultural Heritage Workshop: Funded Research Projects Parade  

9 maart: Opendeurdag 

28-29 maart: Internationale workshop Display cases designed for beauty and… conservation 

27-28 april: Conferentie Erfgoed in beweging. Tussen bewaring en devotie (i.s.m. Fédération Wallonie-
Bruxelles) 

3-7 juli: Workshop Quantitative value assessment (QVA): A practical tool to quantify the distribution of value in 

cultural heritage 

10-11 oktober: Internationale conferentie Uniqueness and multiplication: plaster as an art material (i.s.m. vzw 
Epitaaf) 
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3.4 Enkele verwezenlijkingen en projecten in de kijker 

3.4.1 Departement documentatie 

3.4.1.1 Cel beeldvorming (o.l.v. Christina Currie)  
 
Een verrassende Tintoretto  

Een van de meest verrassende wetenschappelijke beeldvormingsprojecten van 
2017 was het onderzoek van een schilderij toegeschreven aan de Venetiaanse 
schilder Jacopo Tintoretto en zijn atelier: Engel die het martelaarschap van Sint-
Catharina aankondigt. Dit schilderij maakte deel uit van de collectie van David 
Bowie en werd na zijn dood door een Belgische verzamelaar gekocht. Het wordt 
sinds juni 2017 in het Rubenshuis bewaard ... maar niet zonder eerst door de 
handen van de wetenschappelijke beeldvormingsexperts van het KIK te zijn 
gegaan! De onderzoeken brachten een spectaculaire onderliggende tekening 
aan het licht en onthulden hoe het creatieve proces tot stand kwam. De 
virtuositeit van deze tekening en het verloop van de compositie in verschillende 
stadia van tekenen en schilderen, laten er geen twijfel over bestaan: het is een 
schilderij van de meester zelf, niet van zijn atelier.  

Een neerslag van het onderzoek vind u in het artikel: "From audacious sketch to polished painting: 
Tintoretto's working process revealed", in David Bowie’s Tintoretto. Angel Foretelling the Martyrdom of Saint 
Catherine of Alexandria, ed. Ben van Beneden en N. Jennings, Colnaghi Foundation, Londen 2017, p. 42-53.  
 

3.4.1.2 Infotheek (o.l.v. Marie-Christine Claes) 
 
In de voetsporen van de Duitse fotografen van 1914-1918  

Tijdens de laatste twee jaar van de Eerste Wereldoorlog reisde een 
Duits team van een dertigtal kunsthistorici, fotografen en 
architecten door heel België om de belangrijkste Belgische 
monumenten op beeld vast te leggen. Ze maakten meer dan 
10.000 foto's op glasplaat van Belgische kerken, begijnhoven, 
kastelen, herenhuizen, openbare monumenten, interieurs en 
meesterwerken. Honderd jaar later is deze collectie, die beheerd 
wordt door het KIK, net grondig onderzocht en de eerste 
resultaten werden dit jaar voor het publiek beschikbaar gemaakt.  

Tijdens de zomer streek het KIK neer in het Warandepark om 
er een selectie van deze foto's tentoon te stellen, samen met hun alter ego's van nu die vanuit hetzelfde 
perspectief door de fotografen van het KIK werden gemaakt. De expo was een groot succes! Daarnaast werden 
ook nog andere reizende tentoonstellingen in Vlaanderen gehouden. Een Duitse fotogrammetrische foto werd 
ook tentoongesteld in het Koninklijk Paleis tijdens de zomerexpo Hemel.  

Voor de gelegenheid werd een app voor smartphone ontwikkeld waarmee geïnteresseerden de Duitse 
negatieven kunnen ontdekken via een wandeling door Antwerpen, Aarlen, Bergen, Brugge, Brussel, Gent, 
Hasselt, Leuven, Luik, Namen en Waver: voor elk van deze steden werden enkele foto’s geselecteerd en gelinkt 
aan de exacte plaats waar ze honderd jaar geleden werden genomen. Volgend in de voetsporen van de 
fotografen uit die tijd ...  

Last but not least werden ook de gegevens op BALaT (de online fotobibliotheek van het KIK) voor deze 
10.000 foto's bijgewerkt en werd een site aangemaakt van waaruit al deze foto's en ook 500 hedendaagse 
tegenhangers in hoge resolutie gedownload kunnen worden. 

Tot slot werd er nog een themanummer van het magazine OKV (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, zomer 
2018) uitgegeven en verscheen er een artikel in Science Connection 54. Het project wordt in 2018 voortgezet 
met tentoonstellingen in Wallonië en een boek. 
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3.4.1.3 Digitalisatie (o.l.v. Erik Buelinckx) 
 
Een schat aan foto's die iedereen moet zien! 

De cel digitalisering zette zich in voor een hele reeks projecten, 
steeds volgens de vier principes van het team: voldoen aan de 
noden van de onderzoekers van het KIK en van het publiek, de 
fotocollectie van het KIK bewaren, de werkmethoden verbeteren 
en deze collectie van meer dan een miljoen foto's opwaarderen en 
benutten. Het is vooral dat laatste aspect waarop het team heeft 
ingezoomd, met de voorbereiding van tentoonstellingen van de 
Duitse foto's (ontwerp, selectie van beelden ...) en diverse 
publicaties. Interessante foto's of beelden die een link hebben met 
de actualiteit worden nu ook verspreid via sociale media: dit is een 

andere manier om onze goed gevulde beeldbank te promoten en het publiek naar BALaT te lokken. 
 
Website Horta in vijftienhonderd beelden 

Gedurende het hele jaar 2018 zal het KIK deelnemen aan het project Horta 
Inside Out door zowel het grote publiek als specialisten een vlotte toegang te 
bieden tot zijn verzameling negatieven die talrijke verwezenlijkingen van de 
architect Victor Horta in beeld brengen. Onze fototheek bevat immers 
honderden foto’s van gebouwen ontworpen door de grootmeester van de art 
nouveau- en art deco-architectuur in België. Het merendeel ervan is gelegen in 
het Brussels Gewest, maar er zijn ook enkele voorbeelden in Vlaanderen en in 
Wallonië. 

In 1953 werd voor het eerst beroep gedaan op het KIK om art nouveau-
gebouwen van Victor Horta te fotograferen. Dat gebeurde op vraag van de 
Noorse kunsthistoricus Stephan Tschudi-Madsen (1923-2007), die een 
pioniersrol speelde in de herontdekking van het Europese art nouveau-erfgoed. 
Hij publiceerde deze foto’s in zijn studie Sources of Art Nouveau, die in 1956 in 

Oslo van de pers rolde. 
De fotoverzameling van het KIK wint nog aan belang door haar negatieven van gebouwen die vandaag 

zijn verdwenen of verregaand werden getransformeerd. Zo kreeg onze instelling in de loop van de jaren 1950 
en 1960 de opdracht om twee emblematische gebouwen van de architect te fotograferen die kort daarna 
onder de sloophamer zouden verdwijnen: het Maison du Peuple en het hôtel Aubecq. Ook een minder gekend 
pareltje, het Maison Cousin (1900-1901), werd vastgelegd op gevoelige plaat. 
 
Preforma (Europees FP7-project, 2014-2017) 

Dit project eindigde officieel eind december 2017, en na 4 jaar 
waren er drie tools klaar om verschillende soorten digitale 
bestanden (PDF, TIFF, MVK) te checken voor 

langetermijnbewaring, gebaseerd op enerzijds de standaard zelf, en anderzijds op bepaalde parameters die de 
gebruiker zelf kan bepalen. Terwijl er een redelijk positieve balans kan opgemaakt worden, blijft de 
onzekerheid over de duurzame houdbaarheid van dit soort tools. De interactie met de suppliers, wat een 
nieuw concept was voor beide partijen, werkte goed en resulteerde in “conformity checkers” voor vijf 
bestandsformaten in drie domeinen, klaar om in een productieomgeving te worden ingezet. Men is er ook in 
geslaagd een “community” op te bouwen van zowel instellingen als personen die betrokken waren bij de 
ontwikkeling en het testen van de tools. Ook werden er contacten gelegd met standaardisatie organisaties, 
die, als ze zorgvuldig worden onderhouden, kunnen leiden tot kansen van beinvloeidng van toekomstige 
standaarden (of aanpassingen) die nuttig zijn voor bewaarinstellingen. Er werd tevens aan bewustwording in 
het veld gewerkt in verband met de noodzakelijkheid van “conformance tools”. Bovendien was er interesse 
van verkopers van digitale bewaringssystemen om deze tools eventueel te implementeren in hun software. 

Website: http://www.preforma-project.eu/  
 
 

http://www.preforma-project.eu/
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3.4.1.4 Kunsthistorisch onderzoek en inventaris 
 
De Kathedraal van Doornik in een nieuw licht (Isabelle Lecocq) 
Het KIK volgde de conservatie-restauratie op van glas-in-loodramen op meer dan vijftien sites, in overleg met 
het Comité wallon pour le vitrail, expert van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en 
Opgravingen van het Waalse Gewest. Eén project was een bijzonder hoogtepunt: de conservatie-restauratie 
van de oude glas-in-loodramen van de kathedraal van Doornik (eind 15

de
 eeuw), die tijdens het eerste 

trimester van 2018 worden teruggeplaatst. Parallel met de restauratie worden deze glas-in-loodramen 
bestudeerd, in samenwerking met Guy-Michel Leproux, directeur Studies van de Ecole pratique des Hautes 
Etudes (EPHE), met eind december twee dagen intensief onderzoekswerk in Parijs. De analyse moet vooral 
gebeuren op basis van de ramen zelf, want er zijn geen archieven bewaard gebleven, maar het is nu al zeker 
dat dit onderzoek meer inzicht zal geven in de manier van samenwerken tussen glasmakers, schilders en 
misschien zelfs verluchters. 
 
Voorbereiding van het boek “À l’Écu de France”. Guillebert de Mets et la peinture de livres à Gand à 
l’époque de Jan van Eyck (1410-1450), Scientia Artis 13 (Dominique Vanwijnsberghe) 

Tijdens het prille begin van de vijftiende eeuw laat Guillebert de Mets, een jonge 

en beloftevolle scribent, het Vlaamse stadje Geraardsbergen achter zich en trekt 

naar Parijs. Hij komt er in contact met de ambachtslieden van het boek, een 

milieu dat bruist van innovatie, en raakt er gefascineerd door de wereld der 

Franse letteren waar auteurs als de befaamde Christine de Pizan de toon 

aangeven. Hij vertoeft er in de kringen rond Jan zonder Vrees maar na de moord 

op de hertog van Bourgondië in september 1419, kan hij niet anders dan naar 

Geraardsbergen terugkeren. Daar verwerft hij het Schild van Frankrijk, een 

ruime herberg waar hij zijn boekhandel installeert. 
Ghiselbrecht was een uitmuntend kalligraaf. De decoratie van zijn boeken 

vertrouwt hij toe aan enkele verluchters die ondanks hun kwaliteit en 
originaliteit, tot nog toe niet geïdentificeerd werden. Ze genoten nochtans de 

waardering van het Bourgondisch hof en werkten mee aan tophandschriften van de hertogelijke bibliotheek, in 
die tijd één van de meest prestigieuze verzamelingen van handschriften. 

Wie waren deze "Meesters van Guillebert de Mets"? Waar was hun werkplaats en wie waren hun 
opdrachtgevers? Dit boek probeert daar een antwoord op te geven door te putten uit een groot aantal 
onuitgegeven documenten en door een diepgaand onderzoek naar het oeuvre van de boekverluchters. Voor 
het eerst werden er vierenzestig verluchte handschriften en fragmenta verzameld, geïdentificeerd en in detail 
bestudeerd. Het boek onderzoekt verder de fascinerende vraag over de wisselwerking tussen de kunstenaars 
in Parijs en de verluchters in de zuidelijke Lage Landen ten tijde van de Vlaamse primitieven. Zowel Guillebert 
de Mets als de naar hem genoemde verluchters traden op als tussenpersonen van de twee artistieke centra. 
Ze tonen aan dat Parijs in het begin een beslissende rol speelde in de vormgeving van de noordelijke Ars 
nova die geassocieerd wordt met de fenomenale eeuw van het Gulden Vlies. 
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3.4.1.5 Studiecentrum Vlaamse Primitieven (o.l.v. Bart Fransen) 
 
Onderzoek van het Nájera-altaarstuk van Hans Memling uit het KMSKA 

Naar aanleiding van de restauratie van de drie panelen van Hans 
Memling door het KMSKA, ontstond het project om 
kunsthistorisch onderzoek uit te voeren naar de opdracht, de 
pedigree en de reconstructie van het retabel dat Hans Memling 
aan het einde van de 15de-eeuw schilderde voor de 
benedictijnerabdij van Nájera (Rioja, Spanje). Materiaaltechnisch 
onderzoek had uitgewezen dat er in de grondlaag zowel krijt als 
gips verwerkt was, waardoor vragen ontstonden over de plaats 
van ontstaan van de schilderijen: Spanje of Vlaanderen. Het 
literatuuronderzoek wees tevens op het bestaan van een 

monumentale sculptuur, bewaard in Logroño (kathedraal), waarvan verondersteld werd dat deze mogelijk tot 
hetzelfde retabel behoorde.  

Een doorgedreven onderzoek, zowel iconografisch als archivalisch, heeft echter nieuwe inzichten aan het 
licht gebracht. De sculptuur heeft nooit tot het retabel van Memling behoord, maar de iconografie is wel 
identiek aan die geschilderd door Memling. Daarnaast kon op basis van een ongepubliceerd archiefdocument 
de opdrachtgever geïdentificeerd worden: Gonzalo de Cabredo, prior in Nájera van 1453 to 1486. Ook leverde 
de ontdekking van het document cruciale informatie op over de datum van de bestelling en van de plaatsing 
alsook de prijs van het retabel. Deze onderzoeksresultaten werden in maart 2007 door Bart Fransen en Louise 
Logneaux gepresenteerd op het internationale colloquium in Antwerpen: Harmony in Bright Colors. Memling's 
Christ with Singing and Music-making Angels restored.  

Een eerste deel van het onderzoek werd gepubliceerd in The Burlington Magazine (februari 2018); een 
tweede deel zal verschijnen in de handelingen van het colloquium. Het kunsthistorisch onderzoek van het KIK 
werd zeer positief onthaald. Het was complementair bij het materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd n.a.v. de 
restauratie en was bevorderend voor de samenwerking tussen het KIK en de KMSKA. De stageplaats van Louise 
Longneaux, die op dit project werkte, werd gefinancierd door het fonds Baillet Latour.  
 
ESIX-project (Eyckian Works with Scientific Imagery and MA-XRF scanning) 

Als aanvulling bij het VERONA-project werd bij BELSPO een nieuw 
Van Eyck-project goedgekeurd dat, op enkele eigenhandige 
schilderijen na, de nadruk vooral legt op die werken die meestal in 
de schaduw van het kernoeuvre van Jan van Eyck worden 
behandeld en waarbij vele vraagtekens bestaan omtrent de 
toeschrijving: atelier, tijdgenoot of navolger. Het project omvat 
een corpus van werken in Europese en Amerikaanse collecties. In 
2017 werd voornamelijk onderzoek uitgevoerd in functie van de 
samenwerkingen met museumpartners en ter voorbereiding van 
de zendingen.  

De twee basisprincipes van het VERONA-project werden voor 
dit project behouden, te weten, enerzijds objectgebaseerd onderzoek en wetenschappelijke documentatie 
volgens een gestandaardiseerde procedure, wat de resultaten objectief vergelijkbaar maakt, en anderzijds een 
online ontsluiting in open access van al het beeldmateriaal via de bestaande website ‘Closer to Van Eyck’, 
gefinancierd door de Getty Foundation. Waar mogelijk wordt MA-XRF scanning mee opgenomen in de 
beeldvormingstechnieken. In 2017 werd vooral voorbereidend werk uitgevoerd voor de diverse zendingen. De 
schilderijen die in de loop van dit jaar bestudeerd werden zijn: de Man met de Rode Tulband (zelfportret?) en 
het Arnolfini Portret, beide in de National Gallery in Londen, en het Fragment met Architectuur, in het Musée 
des Arts Décoratifs in Parijs. Dit project wordt gerealiseerd met volgende partners: Musea Brugge, Closer to 
Van Eyck, Vrije Universiteit Brussel, Universum Digitalis, museumpartners. 

Website: http://closertovaneyck.kikirpa.be 
 



 
 

 
 
 

 
 p. 18 / 45 

3.4.2 Departement Laboratoria 

3.4.2.1 Labo monumenten en monumentale decoratie (o.l.v. Sebastiaan Godts) 
 
Onderzoek voor de conservatie van de geveldelen in Belgisch rood marmer van het stadhuis van Antwerpen 

Op vraag van het architectenbureau Origin Architecture & 
Engineering, werd een materiaaltechnische voorstudie uitgevoerd 
voor het behoud en het herstel van de geveldelen in Belgisch rood 
marmer van het stadhuis van Antwerpen. Het oorspronkelijk 
toegepaste rode marmer van Baelen (16

de
 eeuw) werd tijdens de 

renovatie van het stadhuis in de 19
de

 eeuw vervangen door een 
rood marmer afkomstig van de groeve van Beauchateau te 
Senzeilles. In de daaropvolgende decennia vonden meerdere 

restauratie-ingrepen plaats om het snel optredende materiaalverlies van de vervangsteen tegen te gaan. 
Om de schademechanismen van deze rode marmer beter te begrijpen en er vervolgens op te kunnen 

anticiperen werd de compacte sedimentaire kalksteen petrografisch onderzocht. Het onderzoek toonde aan 
dat de kleihoudende tussenlaagjes, die veelvuldig in het marmer voorkomen, voornamelijk bestaan uit illiet 
(en in minieme mate ook kaoliniet). Hoewel illiet en kaoliniet geen zwellende kleimineralen zijn, veroorzaakt 
hun aanwezigheid in hoge concentratie een zogenaamde interparticulaire osmotische zwelling: een zwelling 
geïnduceerd door de adsorptie van watermoleculen tussen de kleipartikels (in plaats van absorptie van 
watermoleculen in de kristalstructuur van de kleipartikels). De kleihoudende tussenlaagjes verhogen dus 
plaatselijk het waterabsorptievermogen van de anders weinig poreuze kalksteen. Zowel bij hoge relatieve 
luchtvochtigheid als bij regen wordt hierbij water in de kleihoudende tussenlaagjes opgenomen. Het 
materiaalverlies is dus te wijten aan de samenstelling van het materiaal zelf gekoppeld aan de inwerking van 
vocht (zowel kortperiodieke schommeling in vochtgehalte als vorst), en in mindere mate de inwerking van 
oppervlaktetemperatuurschommelingen.  

Na identificatie van de schadeproblematiek werd in het labo een combinatie van verschillende 
behandelingsmethodes onderzocht, enerzijds om de ontbrekende delen aan te vullen en anderzijds om 
toekomstig materiaalverlies zo goed mogelijk te beperken door de invloed van veranderingen in vochtgehalte 
sterk te reduceren. Daarnaast werd in situ op een beperkte zone een proefrestauratie uitgevoerd door het 
atelier steensculptuur van het KIK. Hierbij werden de verwerkbaarheid en de praktische toepassing van de 
voorgestelde producten geëvalueerd om een restauratieprotocol en een kosten- en tijdsraming op te maken. 
 

Materiaaltechnisch vooronderzoek naar de vocht- en zoutbelasting en zoutextractieproeven in de Sint-
Petrus-en-Pauluskerk te Oostende 

Dit vooronderzoek, uitgevoerd in opdracht van Architectenbureau Felix & 
Partners, omvat een kwantitatieve analyse van de huidige vocht- en 
zoutbelasting, de analyse van bouwmaterialen en een proefbehandeling ter 
remediëring van de zoutproblematiek. De schadefenomenen zijn duidelijk 
zichtbaar op de bepleistering, de natuursteen en het baksteen metselwerk en 
variëren van zichtbare zoutuitbloei, over verpoedering van de bouwmaterialen 
tot vochtvlekken.  

Uit de resultaten werd enerzijds de aanwezigheid van verschillende 
vochtbronnen aangetoond en anderzijds een hoge belasting  zouten die 
afhankelijk van hun aard vochtvlekken veroorzaken of de bouwmaterialen sterk 
aantasten. Ter remediëring van de vochtproblemen werden specifieke 
behandelingen voorgeschreven om de toekomstige aanvoer van vocht en zouten 
te beperken. Wat betreft de huidige zoutbelasting is momenteel de beste optie 
hier de aangetaste bepleistering te vervangen. De zoutconcentratie in het 

onderliggend metselwerk is namelijk voldoende laag waardoor een zoutextractie dan niet meer nodig is. Als 
vervanging geen optie is, werd aangeraden een zoutextractie uit te voeren. Hiervoor werd een 
proefontzouting uitgevoerd met zoutextractiepasta’s.  

Het resultaat van de ontzoutingsproeven wees telkens op een verdeling van de aanwezige zouten over 
het metselwerk naar minder zoutbelaste delen en naar een dieperliggende zone in de muur. De verdeling van 
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zouten in het metselwerk is uiteraard niet het verwachte resultaat, maar heeft desondanks een positieve 
invloed waardoor het schadefenomeen afgeremd wordt. De verlaging van de zoutconcentratie aan het 
oppervlak is immers voordelig aangezien de eerste centimeters eerder beïnvloed worden door dagelijkse 
schommelingen van relatieve vochtigheid. Aan het oppervlak komen cycli van zoutkristallisatie namelijk vaker 
voor. Dergelijke schommelingen nemen af met de diepte in het metselwerk. Dieper in de muur neemt 
bijgevolg zowel de intensiteit als de frequentie van zoutgebonden schade sterk af. Dergelijk behandeling 
brengt mogelijks risico’s met zich mee aangezien de zouten uiteindelijk terug naar het oppervlak kunnen 
migreren. Hoelang dit duurt is niet gekend, waardoor een langdurige monitoring noodzakelijk blijft.    
 

3.4.2.2 Labo radiokoolstofdatering (o.l.v. Mathieu Boudin) 
 
Optimalisatie van de radiokoolstofdateringsmethode van antropogeen carbonaat 

In het Labo radiokoolstofdatering loopt een onderzoek naar de 
haalbaarheid van C14-dateringen op antropogeen carbonaat 
(mortel, stucco, fresco, lime burial). De omzetting van ongebluste 
kalk naar carbonaat gaat gepaard met de absorptie van CO2 uit de 
lucht. Deze stof kan in theorie dus gedateerd worden met de 
radiokoolstofmethode. De scheiding tussen het antropogeen 
carbonaat en het nog resterende fossiel carbonaat wordt 
verwezenlijkt door een titratie met zuur.  

Het is ook gebleken dat aangewezen is om tijdens de 
zuurreactie meer, maar kleinere fracties te prepareren. Dit omdat de belangrijkstee veranderingen 
voornamelijk in het eerste deel van de titratie plaatsvinden. Hoe meer fracties er geanalyseerd kunnen 
worden, hoe duidelijker de invloed van de fossiele kalk kan onderzocht worden. Dit houdt wel in dat de titratie 
verfijnd moet worden. De onderzochte stalen zijn mortels afkomstig uit Rutten, Tongeren, de donjon van 
Nevele, de kerk van Sint-Agatha-Rode en Koksijde.  
 
Studie van verschillende voorbehandelingsmethodes van voedselresten op aardewerk 

Radiokoolstofdateringen worden vrijwel uitsluitend gedateerd op organische 
resten zoals houtskool, verkoolde zaden en vruchten of verbrande botresten, die 
samen met het aardewerk in dezelfde context (laag, spoor, etc.) zijn 
teruggevonden. Dit zijn echter indirecte dateringen met een beperkte 
betrouwbaarheid; er bestaat immers geen absolute zekerheid dat de gedateerde 
organische resten op hetzelfde moment in de context zijn achtergelaten als de 
keramiekvondsten. Directe dateringen lenen zich veel beter tot het oplossen van 
de gestelde problematiek. Directe dateringen kunnen verkregen worden door de 
potten zelf te dateren met de 14C-methode. Een manier om dit te doen is het 
dateren van verbrand aankoeksel, dat soms bewaard is op de binnenzijde (en 

uitzonderlijk ook op de buitenzijde) van te dateren potten. Dit aankoeksel bestaat vermoedelijk uit 
aangekookte voedselresten en is dus dateerbaar met de radiokoolstofmethode. 

Ook directe dateringen zijn echter niet vrij van problemen. Voorlopig onderzoek laat immers vermoeden 
dat sommige dateringen van aankoeksel te oud zijn vanwege de bereiding van vis en/of schaaldieren in de 
potten en dat vooral in het Mesolithicum. Het C14-labo van het KIK heeft daar in het verleden al extensief 
onderzoek op uitgevoerd (project: MO/39/006). 

In deze studie werden voedselresten geselecteerd uit archeologische periodes waarin visconsumptie 
minimaal was. De voedselresten werden voorbehandeld met verschillende chemische methodes. Ook werd 
referentiemateriaal (zoals houtskool, botmateriaal…) geselecteerd om te dateren om de betrouwbaarheid te 
testen van de dateringen uitgevoerd op voedselresten, maar ook om de beste voorbehandelingsmethode van 
voedselresten te bepalen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Gent.  
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3.4.2.3 Labo dendrochronologie (o.l.v. Pascale Fraiture) 
 
Dendrochronologische studie van de paneelschilderijen van Pieter I Bruegel in het Kunsthistorisches Museum 
te Wenen 

In december 2018 gaat er in het Kunsthistorisches Museum (KHM) 
van Wenen naar aanleiding van de 450

ste
 verjaardag van de dood 

van Pieter Bruegel de Oude een monografische tentoonstelling 
van start. Ter voorbereiding werd een grote studiecampagne rond 
de techniek en de bewaringstoestand van Bruegels werken 
gelanceerd, waarbij beroep werd gedaan op een internationaal 
team van specialisten van de Vlaamse 16

de
-eeuwse schilderkunst. 

In dit kader kreeg het KIK de opdracht voor de 
dendrochronologische studie van alle in het KHM bewaarde 
schilderijen, in totaal twaalf op eik geschilderde werken.  
We voerden tussen augustus 2015 en april 2017 vijf 
dendrochronologische registratiecampagnes uit in het museum. 

Deze studies werden achtereenvolgend uitgevoerd en de resultaten overhandigd aan het museum in de vorm 
van technische verslagen. Deze zullen worden verwerkt in de tentoonstellingscatalogus en in een tweede 
publicatie, uitgegeven door het museum, worden opgenomen in een wetenschappelijk syntheseartikel over de 
technische, dendrologische en dendrochronologische studies uitgevoerd op de in Wenen bewaarde 
schilderijen van Bruegel.  
 
Luikse lambrisering onthult haar geheimen 

In 2012 en 2014 voerde de dienst Archeologie van de 
Buitendirectie van Luik 1 (DGO4 / Departement Erfgoed) 
onderzoeken uit in het prinsbisschoppelijk paleis van Luik. Dit 
niet beschermde gebouw vormde de zuidelijke vleugel van de 
voormalige abdij van de premonstratenzers van Beaurepart. 
Een eerste onderzoek deed vermoeden dat het gebouw dateert 
uit de middeleeuwen. Het eikenhouten gebinte was 
gedeeltelijk betimmerd.  

Aan de hand van een dendrochronologische analyse kon 
het KIK het gebinte dateren: het bestaat uit drie sectoren die van oost naar west zijn uitgevoerd met hout 
gekapt 1/ tussen 1405 en 1409, 2/ in de winter van 1419-1420, 3/ tussen 1423 en 1427.  

De datering van de lambrisering verliep moeizamer, niet alleen omwille van de houtsoort (beuk), maar 
ook omdat werd gekozen voor een niet-destructieve methode, gezien het uitzonderlijke karakter van deze 
overblijfselen. Toch ging het KIK de uitdaging aan met behulp van registratietechnieken die speciaal voor 
roerend erfgoed werden ontwikkeld, meer bepaald voor beeldhouwwerken en paneelschilderijen. In 
samenwerking met de UGent werden de planken tomografisch gescand en konden ze worden gedateerd 
aan de hand van eikenhouten referenties en chronologieën van beukenhout, die recentelijk door het labo 
van het KIK werden ontwikkeld. Uit het resultaat van het dateringsonderzoek (terminus post quem 1417) 
blijkt dat de beukenhouten lambrisering origineel is en kort na de bouw van het gebinte werd aangebracht.  
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3.4.2.4 Labo polychromie (o.l.v. Jana Sanyova) 
 
Wetenschappelijke ondersteuning bij de conservatie-restauratiebehandeling van het Lam Godsveelluik van 
de gebroeders Van Eyck  

De nauwe samenwerking tussen wetenschappers en restaurateurs bij de 
conservatie-restauratie van de buitenluiken van De Aanbidding van het Lam 
Gods wordt voortgezet en gaat een nieuwe fase in met de behandeling van het 
onderste register van de binnenpanelen. 

Hoewel de eerste opdracht van het labo erin bestaat de materialen te 
karakteriseren van de overschilderingen die doorheen de geschiedenis van het 
veelluik werden uitgevoerd, behoudt dit project door zijn aanpak een 
wetenschappelijk karakter. Het omvat immers een grondige studie, door middel 
van geavanceerde analysemethoden, van de stalen die tijdens de 
vrijleggingstests en de behandeling van het veelluik werden genomen.  
De gegevens die hiermee werden verkregen, zoals de stratigrafie en 
samenstelling van de lagen, worden geïnterpreteerd in hun technologische 
(bijdrage aan de kennis van Van Eycks picturale techniek) en historische (bijdrage 
aan de studie van de materiële geschiedenis van het altaarstuk) context. 

Tegelijkertijd maken analyses op submicronschaal het ook mogelijk om degradatieverschijnselen te 
bestuderen. Daarnaast ondersteunen de wetenschappelijke analyses in het kader van dit project het werk van 
restaurateurs bij het verwijderen van de overschilderingen zonder risico op beschadiging van het origineel. Dit 
project wordt gefinancierd door het Gieskes-Strijbis Fonds. 
 
Mystieke zepen. Bijdrage aan de studie van de metaalzepen gevormd in de picturale laag van het Lam 
Godsveelluik van Jan en Hubert van Eyck 

Dit tweejarige project, dat in maart 2016 van start ging en wordt 
gefinancierd door het Fonds Jean-Jacques Comhaire, had tot doel 
een grondiger inzicht te krijgen in het fenomeen van degradatie 
als gevolg van de interactie van pigmenten en vulstoffen met 
olieachtige bindmiddelen in de picturale lagen en de vorming van 
metaalcarboxylaten, zogenaamde zepen. Uitgangspunt was de 
observatie van deze vorm van degradatie in De Aanbidding van het 

Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, die sinds het begin van het restauratieproject in 2012 in het labo 
polychromie wordt bestudeerd. 

De zepen zijn organometaalcomplexen die de optische en chemische eigenschappen van de picturale 
lagen veranderen. Zo hebben loodzepen bijvoorbeeld een brekingsindex die dichter bij die van olie ligt dan 
loodpigmenten (loodwit, gele lood en tin of menie), waardoor de transparantie van de verflaag en dus de 
zichtbaarheid van de onderliggende tekening toeneemt. Ze hebben ook de bijzondere eigenschap dat ze 
binnen de lagen migreren, samenkleven en bezinken om nieuwe producten te vormen. Dat kan optisch 
resulteren in de vorming van uitsteeksels of onoplosbare oppervlaktekorsten. Dit is zeker een uitdaging voor 
zowel wetenschappers als restaurateurs. 

In het labo werden verschillende soorten metaalzepen gesynthetiseerd om goed gevulde analytische 
databases te creëren. Die databases werden vervolgens gebruikt om de historische stalen te bestuderen, met 
onder meer de herkenning en lokalisatie van deze degradatieproducten. 
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3.4.2.5 Labo textiel (o.l.v. Ina Vanden Berghe) 
 
Kleurstofonderzoek van geselecteerde textielobjecten uit de collecties van de Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden (SKD) ter voorbereiding op de tentoonstelling The Cuccina cycle – Veronese (1528–1588) 
Veronese kreeg ca. 1571 de opdracht van de Venetiaanse koopmansfamilie Cuccina om een reeks van vier 
grootformaat olieverfschilderijen te produceren die nu deel uitmaken van de Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden (SKD). Tijdens de restauratie van de schilderijen werd diepgaand onderzoek gedaan. Een 
wetenschappelijk project onderzocht de schildertechniek van Veronese en de instandhoudingskwesties van de 
Cuccina-cyclus. In deze context analyseerde David Peggie van de National Gallery Scientific Department in 
Londen cochenille als een integraal onderdeel van de rode verflagen. Dit was de aanleiding voor de curatoren 
van de tentoonstelling, Christine Follmann, Marlies Giebe en Andreas Henning, om op zoek te gaan naar 
textielvoorwerpen in de collecties van de 15 musea van de Staatliche Kunstsammlungen te Dresden die ook 
geverfd zouden zijn met de rode kleurstof cochenille. 

Voor de kleurstoffenstudie van de weefsels werd een beroep gedaan op het labo textiel van het KIK.  Uit 
de collectie van de Rüstkammer (Dresden Armory) werden twee prestigieuze karmijnrode textielobjecten 
geselecteerd, een Italiaans tweedelig kostuum uit de zogenaamde “Kurfürstliche Garderobe” (ca. 1584-1590) 
en een 16

e
-eeuws zogenaamd Tournament skirt. In beide werd het gebruik van cochenille aangetoond voor 

het verven van de kettingdraden, in combinatie met looistoffen toegevoegd als verzwarings- en beitsmiddel. 
Daarnaast werden ook roodhout, meekrap en verversbrem geïdentificeerd. Op basis van de aangetroffen 
kleurstofcomponenten kon het type cochenille verder gespecifieerd worden als de Mexicaans schildluissoort 
Dactylopius coccus Costa, geïmporteerd uit Amerika sinds het begin van de 16e eeuw.   

Tijdens de tweede fase van de kleurstofstudie werd een selectie van acht 16
e
-eeuwse fluweel- en 

damastweefsels van Italiaanse oorsprong onderzocht uit de collectie van het Kunstgewerbemuseum (Museum 
of applied arts, Dresden). Roodverving met Mexicaanse cochenille en looistoffen werd waargenomen in twee 
van de textielen, in een gesneden fluweelweefsel (inv. 14288) en een rode zijden damast (inv. 8751). Andere 
aangetroffen kleurstofbronnen waren roodhout, korstmossen, wede of indigo, blauwhout, wouw, verversbrem 
en Venetiaanse sumac.    

De geselecteerde textielobjecten zullen ook geëxposeerd worden tijdens de tentoonstelling rond 
Veronese in de Old Masters Picture Gallery van 9.3. – 3.6.2018 en de resultaten van de kleurstoffenstudie van 
zowel schilderijen als de textielobjecten zullen verschijnen in de tentoonstellingscatalogus.   
 

3.4.2.6 Labo papier, leder en perkament (o.l.v. Marina Van Bos) 
 
Materiaaltechnisch onderzoek van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant (KBR, ms.15001) 

Het onderzoek maakt deel uit van het Rijmbijbel Conservatie project van de 
Koninklijke Bibliotheek, een conservatie-valorisatieproject met financiële steun 
van de Koning Boudewijnstichting. De 13

e
 eeuwse rijmbijbel wordt beschouwd 

als het oudste verluchte handschrift  geschreven in de Nederlandse taal. De 
tekst is rijkelijk geïllustreerd met miniaturen en randdecoraties. Het doel van het 
onderzoek is een materiaaltechnische analyse van de verluchtingen en inkten. 
Dit moet toelaten om enerzijds meer inzicht te verkrijgen in de creatie van de 
verluchtingen, de gebruikte techniek en materialen en anderzijds ondersteuning 
te bieden aan de conservatiebehandeling. 

De combinatie van wetenschappelijke beeldvorming (KU Leuven Book 
Heritage Lab: RICH  ‘White light’ en Multi-Spectral Microdome) en niet-invasieve 
chemische analyse (KIK,  Macro-XRF en µRaman) laat toe te focussen op onder 
meer volgende punten: het  materiaalgebruik door de miniaturist en voor de 
randdecoratie,  coherentie tussen beide,  metaalapplicatie, inkten, schade en 
degradatie, … 

Sedert haar introductie in het labo van het KIK in de loop van 2016, 
betekent de MA-XRF techniek  een duidelijke meerwaarde voor het niet-invasief 

onderzoek van manuscripten. 
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3.4.2.7 Labo schilderkunst (o.l.v. Steven Saverwyns) 

 
Het Zelfportret van Pieter Paul Rubens onder de scanner 

Ter ondersteuning van de conservatie-restauratiebehandeling van het 
Zelfportret met hoed van Rubens, werd dit topstuk uit de collectie van het 
Rubenshuis grondig bestudeerd in het labo. Uit het vooronderzoek was de 
bewogen restauratiehistoriek van dit werk al duidelijk geworden. In de 
laboratoria werden een zeer beperkt aantal gelichte microstalen van de 
picturale laag onderzocht om een beeld te krijgen van de stratigrafie en 
samenstelling. Daarvoor werd gebruik gemaakt van optische microscopie, 
rasterelektronenmicroscopie, ramanspectroscopie en pyrolyse-
gaschomatografie-massaspectrometrie (py-GC-MS). 

Om het aantal staalnames van dit uiterst waardevol kunstvoorwerp tot een 
absoluut minimum te beperken, werd volop ingezet op niet-invasieve 
analysetechnieken, zoals digitale microscopie en macro-
röntgenstralenfluorescentiespectrometrie (MA-XRF). Met deze laatste techniek 

werd het volledige oppervlak van het schilderij gescand en kan de verdeling van chemische elementen, en dus 
vaak ook pigmenten, gevisualiseerd worden. Dit gaf een bijzondere inkijk op de restauratiehistoriek en 
formaatwijzigingen. 

De MA-XRF distributiegrafieken voor lood (Pb), zink (Zn) en titanium (Ti) duiden de spreiding aan van de 
witte pigmenten loodwit, zinkwit en titaniumwit, en duiden zo ook de geretoucheerde zones aan: zinkwit is 
namelijk een synthetisch pigment dat vanaf de 19

de
 eeuw op de markt kwam. Titaniumwit werd als pigment 

pas gebruikt sinds 1920. De aanwezigheid van deze pigmenten wijst dus op latere interventies. De spreiding 
van loodwit onthult de ovale vorm van het originele deel van het paneel - niet noodzakelijk de originele vorm - 
en is aanwezig in meer of mindere mate in alle lichtere kleuren, alsook in de groen/bruine achtergrond. De 
distributiegrafiek van kwik (Hg) toont waar vermiljoen gebruikt is: in het gezicht en lippen, details in de mantel, 
maar ook aan de linkerzijde van de originele achtergrond. Deze gradiënt in de achtergrond was niet langer 
zichtbaar door de vele overschilderingen.  
 

3.4.3 Departement Conservatie-Restauratie 
 

3.4.3.1 Atelier schilderkunst (o.l.v. Livia Depuydt) 
 
Conservatie-restauratie en onderzoek van het Lam Godsretabel van de Van Eycks  

De behandeling van het onderste register van het geopende Lam 
Godsretabel, aangevat in november 2016, werd voortgezet in 
2017. De restauratie wordt uitgevoerd in het Museum voor 
Schone Kunsten Gent (MSK) en wordt gefinancierd door de 
Vlaamse Overheid (80%) en het fonds Baillet Latour (20%). Tijdens 
de huidige fase worden vier panelen onderzocht en behandeld: de 
Aanbidding van het Mystieke Lam en drie zijluiken met de Ridders 
van Christus, de Kluizenaars en de Pelgrims. De kopie van de 
Rechtvaardige Rechters kreeg in 2010 reeds een 
conservatiebehandeling.  

Na verwijdering van de moderne vernissen, kon de bewaringstoestand van de oudste vernissen en de 
aanwezigheid van schade en overschilderingen op de verflaag meer in detail worden geëvalueerd. Dit werk 
stoelde op de observaties van de conservatoren-restaurateurs, en werd gesteund door wetenschappelijke 
beeldvorming uitgevoerd door het KIK en de Universiteit Antwerpen (MA-XRF) en door de hoge resolutie 
microscopie van de Universiteit Gent. Er werden zeer oude overschilderingen ontdekt, die deel uitmaken van 
dezelfde campagne waarbij ook het merendeel van het verfoppervlak van het gesloten veelluik werd bedekt.  

De commissie van internationale experts, samengekomen op 20 maart en 18 september, gaf haar fiat om 
de originele verflaag bloot te leggen en zo de coherentie van het ensemble te herstellen. Deze ingreep gaat 
gepaard met het documenteren en grondig bestuderen van de materiële geschiedenis en de 
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bewaringstoestand van de schilderijen. De behandeling van de dragers zal worden gespreid over 2017 en 
2018. De originele vergulde lijsten zullen eveneens worden bestudeerd en gerestaureerd.  

 
Studie en conservatie voor de expo Theodoor van Loon: een caravaggist tussen Rome en Brussel, in BOZAR  

Eind 2016 werden, dankzij de financiering van het Fonds Baillet Latour, vijf 
schilderijen van Van Loon toevertrouwd aan het KIK voor studie en conservatie-
restauratie. De werken worden in oktober 2018 tentoongesteld in BOZAR. Het gaat 
om de Heilige Theresia geknield voor de Drie-eenheid, die de kunstenaar 
waarschijnlijk rond 1615 schilderde in opdracht van het klooster van de 
Ongeschoeide Karmelietessen in Brussel, en vier schilderijen uit de Sint-Jan Baptist 
ten Begijnhofkerk: de Piëta, een kopie van een altaarstuk van de Italiaanse maniërist 
Marco Pino dat Van Loon waarschijnlijk schilderde tijdens zijn eerste verblijf in 
Rome tussen 1602 en 1608 of 1612, de Bevrijding van Petrus en de Annunciatie, 
waarvan de data niet gekend zijn, en de Drie-eenheid met Maria, Johannes de Doper 
en engelen, gesigneerd en gedateerd 1623.  

Deze vijf schilderijen zijn getuigen van verschillende periodes in het leven van de schilder: het gedroomde 
corpus voor een studie van de gebruikte materialen en hun toepassing! De gegevens die werden verzameld via 
laboratoriumanalyses die parallel met de behandeling werden uitgevoerd, vervolledigen de gegevens die 
werden verzameld tijdens een vorige restauratiecampagne van drie andere schilderijen van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België. Het hele project maakte het mogelijk om de gemeenschappelijke 
kenmerken van de uitvoeringstechniek van Theodoor Van Loon op te sporen.  
 

3.4.3.2 Atelier muurschilderkunst (o.l.v. Estelle De Groote) 
 
Genk, Provinciaal Domein Bokrijk, voorstudie voor de behandeling van een afgenomen muurschildering met 
voorstelling van Sint-Hubertus te paard. 

In het kader van de restauratie van de kerk van Erpekom in het 
Provinciaal Domein Bokrijk, voerde het KIK in de loop van 2017 
verschillende voorstudies uit. Een afgenomen muurschildering van 
Sint-Hubertus te paard werd onderzocht door het atelier 
muurschilderkunst. De slechte bewaringstoestand van de 
muurschildering is grotendeels het gevolg van de afname en 
restauratie van de jaren 1960. Deze irreversibele interventie was erg 
ingrijpend en beeldbepalend voor de gotische muurschildering van 
Erpekom. Als (vermoedelijk) enige bewaarde restant van het veel 
uitgebreidere iconografische programma in de kerk heeft de 

schildering een belangrijk waarde – niet in het minst omdat de patroonheilige van de kerk, Sint-Hubertus, 
wordt afgebeeld. De beschikbaarheid van de historische fotoreportage van de afname en de restauratie van de 
jaren 1960 zijn van grote didactische waarde.  

Er werden verschillende testen uitgevoerd om de mogelijke behandelingsmethodes op punt te stellen. 
Uitdagingen vormden de slechte bewaringstoestand (ophoping van vuil en aanwezigheid van actieve 
schimmels), de complexiteit van de opbouw van de afname en de gevoeligheid van de aanwezige materialen. 
Als referentiepunt voor het onderzoek naar de mogelijke behandelingsmethodes geldt de toestand van de schildering 
na afname en restauratie in de periode 1960-’65; niet de originele middeleeuwse schildering. De voorstellen tot 
behandeling werden gekaderd binnen de resultaten van een klimaatstudie, uitgevoerd door het Labo monumenten 
en monumentale decoratie van het KIK. Vooral voor de schimmelproblematiek is dit van groot belang. De 
verschillende studies moeten de basis vormen voor een geïntegreerd plan voor het beheer van de kerk en haar 
roerend erfgoed op lange termijn. 
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Vooronderzoek voor de restauratie van de Thurn und Taxiskapel, Onze Lieve-Vrouw ten Zavelkerk, Brussel  
Het onderzoek en pilootproject voor de restauratie van de Thurn & Taxiskapel 
(Sint-Ursulakapel), het Sint-Ursulaportaal en het Sint-Marcoenportaal werd 
uitgevoerd in opdracht van Stad Brussel onder supervisie van TV-AM BVBA 
Architectenbureau Karel Breda & Atelier des Architectes. De cel 
muurschilderingen van het KIK bestudeerde binnen deze omvattende studie de 
historische afwerkingslagen van de Thurn und Taxiskapel. Het gaat meer 
bepaald over de koepels van het rechthoekige avant-corps (K2) en van het 
achthoekige hoofdvolume (K1), alsook over het stucplafond van de voormalige 
sacristie. Parallel met een archiefonderzoek werd getracht om de geschiedenis 
van de kapel zo goed mogelijk in kaart te brengen.  

De meest representatieve schilderingen zijn die in de koepels van K1 en K2. 
Aangezien K2 ouder is dan K1, zijn hier meer afwerkingsfases aanwezig, en is er 
zelfs een oudere achterliggende koepelstructuur teruggevonden. De laatste fase 

met de huidige zichtbare marmerimitatieschilderingen dateert vermoedelijk van 1867.  
Na het pathologisch onderzoek en het in kaart brengen van alle verschillende schadepatronen werd 

duidelijk dat de schilderingen van het hoofdvolume (K1) zich in een veel slechtere bewaringstoestand 
bevinden dan die van het avant-corps (K2). Dit is waarschijnlijk het gevolg van een langdurige en intense 
vochtbelasting in het verleden, in combinatie met de oliehoudende verf-en vernislagen die het vochttransport 
hebben verhinderd.  

De verschillende testen hebben aangetoond dat het mogelijk is om de huidige zichtbare fase te bewaren, 
ondanks de slechte bewaringstoestand. Opstuwingen kunnen opnieuw gefixeerd worden, verdonkerde 
vernislagen kunnen weggenomen worden, enz. De behandeling van de koepels moet resulteren in een 
homogeen esthetisch geheel. Voor de sacristie is de situatie anders: het plafond werd voornamelijk 
geschilderd met monochrome kalkverven. De onstabiele gewelfconstructie moet eerst hersteld worden 
vooraleer iets aan de afwerkingslagen kan gebeuren.  

Het inschakelen van een interdisciplinair team met conservatoren-restaurateurs, chemici, geologen, 
ingenieurs en kunsthistorici gaf de mogelijkheid dit rijkversierde barokke ensemble in al zijn facetten te 
bestuderen.  
 

3.4.3.3 Atelier polychrome houtsculptuur (o.l.v. Emmanuelle Mercier) 
Terug in de tijd: voorstudie van een preekstoel van Hendrik Frans Verbruggen (St.-Michiels en St.-
Goedelekathedraal, Brussel) 
De preekstoel in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel, van de hand van beeldhouwer Hendrik 
Frans Verbruggen, werd onderzocht voor met de restauratie werd begonnen. Het eikenhouten werk werd 
tussen 1695 en 1699 in Antwerpen gemaakt en in de Jezuïetenkerk van Leuven geplaatst. De preekstoel was in 
die tijd zelfdragend. De preekstoel, met als thema "Hof van Eden", "Tuin der Lusten", werd uitgebreid met een 
U-vormige trap met dubbel trapdeel, die in 1708 door Jean Baptiste Vander Haeghen werd gebeeldhouwd. In 
1776, nadat de bezittingen van de jezuïeten in beslag waren genomen, werd het geheel overgebracht naar de 
kathedraal van Brussel. De preekstoel werd gedemonteerd en weer opgebouwd door Karel Gerard Vander 
Haeghen, zoon van Jean Baptiste Vander Haeghen.  

Deze turbulente geschiedenis heeft een materiële en esthetische impact op het werk gehad. De 
voorstudie maakte het mogelijk om de wijzigingen te identificeren die in de loop der jaren werden 
aangebracht, onder meer de verankering in de muren, de toevoeging van een metalen geraamte en nieuwe 
decoraties bij de installatie in de kathedraal. Het documenteren van de oorspronkelijke toestand en de 
verschillende toevoegingen is essentieel voor het bepalen van de verdere behandeling.  

Een van de doelstellingen van deze studie, gefinancierd door de Directie Monumenten en Landschappen, 
was om precies vast te stellen hoe de preekstoel er oorspronkelijk moet hebben uitgezien. De vernis- en 
waslagen die door de eeuwen heen zijn aangebracht, geven het werk immers een bijzonder donkere 
uitstraling. Door observatie onder vergroting konden de vermoedelijk originele toplagen worden vastgesteld, 
waarvan de materialen vervolgens door het laboratorium werden bepaald. Daarna werden reinigingstests 
uitgevoerd met solventen en solventgels om na te gaan of een volledige reiniging ter plaatse mogelijk is. Aan 
de hand van nieuwe laboratoriumanalyses konden de resultaten van deze tests zeer nauwkeurig gecontroleerd 
worden.  
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Studie en conservatie-restauratie van een ivoren boekplat van de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel  

Het ivoren boekplat van een evangelarium met "kleine figuren" is een 
opmerkelijk werk uit de 11

de
 eeuw (gemaakt in het Maasland of Keulen?) dat 

bewaard wordt in de schatkamer van de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis van Brussel. Het boekplat is 17,5 cm hoog, 11,3 cm breed en 
amper 0,5 cm dik. De Kruisiging wordt in het midden van de compositie 
afgebeeld; de Geboorte en de Opstanding worden respectievelijk in het 
onderste en bovenste deel weergegeven. Deze taferelen worden omringd door 
de vier evangelisten in de hoeken van het plat. Het object werd naar het atelier 
overgebracht omdat het volledig verticaal was gescheurd en er twee kleine 
fragmenten waren losgekomen. De twee grote stukken waren onafhankelijk van 
elkaar vervormd door de hygroscopiciteit en anisotropie van het ivoor.  

Het project omvatte de studie van polychrome resten onder een 
stereomicroscoop en van eerdere ingrepen zoals oude verlijmingen. Het 

grootste deel van de behandeling bestond uit het verwijderen van de lijmresten aan de achterkant en de 
randen van de scheur, gevolgd door het vastlijmen van de fragmenten met behulp van een acrylhars, Paraloid 
B72, die na verschillende tests werd gekozen. Gezien de ouderdom en kwetsbaarheid van het object werd 
besloten tot een minimalistische rand-op-rand lijming zonder dat de vervormingen werden bijgewerkt. Na de 
restauratie werd het werk in een nieuwe, op maat gemaakte kartonnen basis geplaatst als buffermateriaal in 
de uitstalkast van het museum.  

Meer weten? B. VAN DEN BOSSCHE, "Les ivoires liégeois", in B. VAN DEN BOSSCHE, L’art mosan : Liège et son pays à 

l’époque romane du XI
e
 au XIII

e
 siècle, Editions du Perron, Luik, 2007, p.183. 

 

3.4.3.4 Atelier steensculptuur (o.l.v. Judy De Roy) 
 
Pilootproject voor de restauratie van de Thurn & Taxiskapel, het Sint-Ursulaportaal en het Sint-
Marcoenportaal  

Onze studie is opgebouwd uit een de historisch en een materiaaltechnisch 
gedeelte. Het doel van de behandeling is om op basis van een uitgebreide reeks 
testen en een proefbehandeling een duurzaam restauratievoorstel te 
formuleren. Op basis hiervan kan  het ensemble in de toekomst op coherente 
wijze behandeld worden zodat het geheel van Thurn & Taxiskapel, Sint-
Ursulaportaal en Sint-Marcoenportaal opnieuw een harmonieuze aanblik geeft.  

In 1651 maakte Lucas Faydherbe (1617-1697) in opdracht van graaf 
Lamoraal II Claudius Frans van Thurn & Tassis (1621-1676) een ontwerp voor de 
binneninrichting. De kapel zou in 1676 worden voltooid door Vincent Anthony, 
architect en ingenieur aan het Brusselse hof. Het Sint-Ursula- en het Sint-
Marcoenportaal werden opgetrokken tussen 1676 en 1690.  

Tijdens de Franse Revolutie moest de kapel het zwaar ontgelden. De 
witmarmeren beelden Fides (Geloof) van Gabriël Grupello en Caritas (Liefde) van 
Jan Van Delen werden in 1795 geconfisqueerd, waarna elk spoor ervan 

ontbreekt. De Caritas dook in 2012 echter terug op bij veilinghuis Christie’s te Londen en werd aangekocht 
door de Koning Boudewijnstichting. De aankoop van dit beeld zorgde voor een stroomversnelling in het 
onderzoek. Momenteel is het beeld te bewonderen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel, 
maar na restauratie van de kapel zal het terug zijn oorspronkelijke plaats krijgen. 

De kapel van Thurn & Taxis bestaat uit een rechthoekig avant-corps en een achthoekig hoofdvolume, 
beide overdekt met een koepel bekroond met een lantaarn en afgewerkt met geschilderde marmerimitaties. 
De koepel van het hoofdvolume werd verder versierd met gepolychromeerde houten blazoenen, guirlandes en 
gekroonde L-motieven. De muren met lijstwerk, nissen en sokkels zijn bekleed met zwart marmeren platen.  
Tegen deze donkere achtergrond zijn contrasterende witmarmeren beeldengroepen geplaatst van befaamde 
barokkunstenaars zoals Hiëronymus Duquesnoy de Jongere, Jan Van Delen, Matthias Van Beveren en Gabriel 
Grupello. Het Sint-Ursula- en het Sint-Marcoenportaal hebben dezelfde structuur en zwart-witte 
kleurencompositie als de Thurn & Taxiskapel. Ze zijn eveneens opgebouwd uit diverse materialen: 
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gepolychromeerd hout voor de deuren, gepolychromeerde steen of gips voor de beelden, en wit en zwart 
marmer voor de architectuur.  

Het KIK stelde een interdisciplinair team samen met conservatoren-restaurateurs, chemici, geologen, 
ingenieurs en kunsthistorici om alle facetten van het rijkversierde barokke ensemble te bestuderen en te 
analyseren. Van alle onderdelen en elk beeldhouwwerk wordt een gedetailleerd schadebeeld opgemaakt. De 
gedetecteerde schademechanismen worden bestudeerd om ze vervolgens bij de restauratie te kunnen 
stabiliseren. Verschillende onderzoeksmethodes worden toegepast om de originele toestand en de latere 
ingrepen in kaart te brengen, aangevuld door archiefstudie. Het bouwfysisch onderzoek  buigt zich onder meer 
over de technieken die werden gebruikt om de zwartmarmeren platen te bevestigen op het metselwerk  
 

3.4.3.5 Atelier textiel (o.l.v. Fanny Van Cleven (tot 1/10) en Griet Kockelkoren (vanaf 1/10)) 
 
Conservatie van een perkamenten mijter uit de Trésor d’Hugo d’Oignies (TreM.a, Namur) 

Naast de grote meerjarige projecten, zoals de 
conservatiebehandeling van acht wandtapijten van de Sint-
Salvatorskathedraal in Brugge, vonden ook verschillende kleinere 
onderzoeks- en conservatieprojecten plaats in ons atelier, 
waaronder die van de perkamenten mijter toegeschreven aan 
bisschop Jacques de Vitry (13

de
 eeuw). Dit maakt deel uit van het 

CROMIOSS-project en is multidisciplinariteit ten top: een 
vruchtbare samenwerking tussen kunst-, natuur- en 
conservatiewetenschappen. Zo gebeurde de 
conservatiebehandeling van de perkamenten mijter in nauwe 
samenwerking met kunsthistorische en natuurwetenschappelijke 

bijdragen van andere onderzoekers, waaronder de KU Leuven. De effectieve conservatiebehandeling van het 
textiel werd uitgevoerd in het textielatelier, in nauwe samenwerking met Lieve Watteeuw (KU Leuven Book 
Heritage Lab), die de conservatiebehandeling van het perkament op zich heeft genomen. Het doel van het 
onderzoek en de conservatie was niet enkel om zoveel mogelijk van de materiële biografie van dit object te 
begrijpen en te behouden voor de toekomst, maar ook om het object te voorzien van een goed bewaar- en 
presentatiesysteem waardoor de risico’s tijdens bewaring, consultatie en presentatie tot een minimum 
worden herleid. 

Het project CROMIOSS van de Société Archéologique de Namur is een Comhaire project gesponsord door 
de Koning Boudewijnstichting met medewerking van o.a. het atelier textiel, het labo papier, leder en 
perkament en het labo radiokoolstofdatering van het KIK. 
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3.4.3.6 Cel decoratie van monumenten (o.l.v. Emmanuelle Job)  
 
Horta’s Huis van Eetvelde: voorstudie voor restauratie van het interieur 

De cel Decoratie van monumenten van het KIK kreeg de opdracht van de 
Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
om een studie uit te voeren voorafgaand aan de restauratie van de decoratieve 
afwerking van Victor Horta's Huis van Eetvelde, Palmerstonlaan 4 in 1000 
Brussel.  

Huis van Eetvelde staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en ontleent 
zijn naam aan zijn opdrachtgever Edmond van Eetvelde, secretaris-generaal van 
de Onafhankelijke Congostaat, die Victor Horta in 1895 vroeg om zijn huis te 
bouwen. De werken werden grotendeels in 1897 voltooid. Het huis ondergaat al 
snel enkele verbouwingen en uitbreidingen in 1899, 1901 en 1917 (voor 1919). 

Edmond van Eetvelde doet daarvoor opnieuw een beroep op Victor Horta. 
Het hele KIK werkte aan dit project mee, want het stratigrafische onderzoek, met onder meer het 

vaststellen van de toestand van de werken en decoratieve elementen, werd gecombineerd met een 
klimaatstudie en laboratoriumanalyses. De studie zoomde voornamelijk in op de kelder, de begane grond 
(gangen, oude keuken, wasruimte en diensttrap), de bel-etage (rotonde met glazen dak, voorkamer, eetkamer, 
bijgebouw 1901), het hoofdtraphuis en een bureau op de eerste verdieping met gang en overloop. Het 
historische onderzoek dat eerder werd uitgevoerd door de architect die verantwoordelijk was voor het 
restauratieproject, was een goede leidraad voor de identificatie en datering van de zogenaamde "Horta"-
ingrepen voor 1919. 
 

3.4.4 Valorisatie-Communicatie 
 
Het KIK op Facebook 
Sinds januari is het KIK aanwezig op Facebook, met een pagina in het Nederlands en een in het Frans. Deze 
innovatie werd zeer goed onthaald door het personeel en door het publiek. Tijdens dit lanceringsjaar 
verzamelden we al 1000 volgers. Een belangrijke stap naar meer visibiliteit voor de instelling… en voor het 
erfgoed!  
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4 Middelen 

4.1 Personeel 

4.1.1 Personeelseffectief 
 
Op 31/12/2017 telde het KIK een personeelseffectief van 146 personeelsleden (pu), overeenstemmend met 
119,08 voltijdse equivalenten (fte).  
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4.1.2 Verdeling volgens niveau 
 

 
 
 

4.1.3 Verdeling volgens taalrol 
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4.1.4 Verdeling volgens geslacht 
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4.1.5 Verdeling volgens leeftijd 
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4.2 Vervolmakingsstages 

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

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

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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Stagiaires 2017-2018 
 

 
 
- Atelier schilderkunst: Jade Roumi (België) ; Militza Ganeva (Frankrijk, Bulgarije); 
- Atelier muurschilderkunst: Emma Van Dijk (Nederland); 
- Atelier polychrome houtsculptuur: Marcel Teugels (België); 
- Atelier steensculptuur: Inneke Schwickert (België); 
- Atelier textiel: Emma Damen (België); 
- Documentatie: Alexandre Dimov (België); Aleuna Macarenko (België). 
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4.3 Financiën 

4.3.1 Overzicht 
 

Totaal inkomsten 2017 4.740.641,19€        100% 
   

      Dotatie 1.304.000,00 27,51% 
   Eigen inkomsten 1.908.461,64 40,26% 
   Giften - Sponsoring 285.731,00 6,03% 
   Overeenkomsten 1.242.448,55 26,21% 
   

      

      Totaal uitgaven 2017 4.429.238,49 
    

      Personeel 2.801.843,16 63,26% 
   Werking 1.427.604,11 32,23% 
   Uitrusting 182.851,63 4,13% 
   Bibliotheek 16.939,59 0,38% 
   

      

      Over te boeken saldo 43.811,43 
    Over te dragen saldo 3.725.546,37 Vereffeningskrediet 

 

      

      Secties Inkomsten 
  

Uitgaven 
 

      Sectie 0 1.304.000,00 27,51% 
 

1.319.276,96 29,79% 

Sectie 1 1.908.461,64 40,26% 
 

1.845.644,13 41,67% 

Sectie 2 690.640,94 14,57% 
 

698.610,20 15,77% 

Sectie 3 837.538,61 17,67% 
 

565.707,20 12,77% 

 
4.740.641,19 

  
4.429.238,49 
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4.3.2 Inkomsten in 2017 
 

Het totaal van de inkomsten bedraagt          4.740.641,19 €     100% 
 Section 0  

 
1.304.000,00 

 
27,51% 

   Section 1 
 

1.908.461,64 
 

40,26% 
   Section 2 

 
690.640,94 

 
14,57% 

   Section 3 
 

837.538,61 
 

17,67% 
    

 
 

4.3.3 Uitgaven in 2017 
 
Het totaal van de uitgaven bedraagt 4.429.238,49 €  

 
Personeel Werking Uitrusting 

 
Totaal 

  Sectie 0  341.308,06 837.043,34 140.925,56 
 

1.319.276,96 29,79% 
 Sectie 1 1.399.151,89 415.879,07 30.613,17 

 
1.845.644,13 41,67% 

 Sectie 2 551.769,59 123.044,12 23.796,49 
 

698.610,20 15,77% 
 Sectie 3 509.613,62 51.637,58 4.456,00 

 
565.707,20 12,77% 

 

         

 
 
Het actuele begrotingssaldo is 3,769,357.78 € waarvan naar 2018 respectievelijk 43,811.43 € is over te boeken 
en 3,295,337.29 € over te dragen. 
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4.3.4 Verhouding inkomsten-uitgaven 2007-2017 
      
       
  Inkomsten  Uitgaven  Verschil 
       
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 
       
2017  4.740.641,19  4.429.238,49  311.402,70 
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M.-C. CLAES, voir aussi/zie ook E. ANQUINET. 

 

A. COUDRAY, voir/zie M. VERMEULEN 

 

S. CRÉMER, voir aussi/zie ook P. FRAITURE, C. MAGGI, A. WEITZ. 

 

C. CURRIE, The quintessential replica: Jan Brueghel’s large format version of his father’s Sermon of St John the 
Baptist, dans/in Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 2017, 86, p. 199-229 (avec/met D. 
ALLART). 

C. CURRIE, From audacious sketch to polished painting: Tintoretto’s working process revealed, dans/in B. VAN 

BENEDEN & N. JENNINGS (éd./red.), David Bowie’s Tintoretto. Angel Foretelling the Martyrdom of Saint 
Catherine of Alexandria, Londres/Londen, 2017, p. 42-53. 

C. CURRIE, L. DEPUYDT, V. HENDERIKS & S. SAVERWYNS (en coll./in sam.), Mary Magdalene in Ecstasy by Artemisia 
Gentileschi. A Technical Study, dans/in S. BARKER (éd./red.), Artemesia Gentileschi in a Changing Light, 
Londres/Londen-Turnhout, 2017, p. 217-235 (avec/met I. VANDEN BERGHE).  

C. CURRIE, B. FRANSEN, V. HENDERIKS, C. STROO & D. VANWIJSBERGHE (éd./red.), Van Eyck Studies. Papers Presented 
at the Eighteenth Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, Brussels, 19-21 
September 2012, Bruxelles/Brussel, 2017. 

C. CURRIE, L. DEPUYDT, V. HENDERIKS & S. SAVERWYNS (en coll./in sam.), Mary Magdalene in Ecstasy by Artemisia 
Gentileschi. A Technical Study’, dans/in S. BARKER (éd./red.), Artemesia Gentileschi: Interpreting New 
Evidence, Assessing New Attributions, Londres/Londen-Turnhout, 2017 (avec/met I. VANDEN BERGHE).  

C. CURRIE, L. DEPUYDT, V. HENDERIKS & S. SAVERWYNS, Mary Magdalena in Ecstasy by Artemisia Gentileschi : a 

Technical Study, dans/in S. BARKER (éd./red.), Artemisia Gentileschi in a Changing Light. The Medici Archive 

Project, Florence 6-7 May 2015, Londres/Londen-Turnhout, 2017, p. 217-235 (avec/met I. VANDEN BERGHE). 

C. CURRIE, voir aussi/zie ook S. SAVERWYNS. 

 

C. DE BOULARD (en coll./in sam.), Restoration of the Ioannes Ruckers’ Mother and Child Virginal, dated 1610 
(Musical Instruments Museum, Brussels, dans/in Preservation of Wooden Musical Instruments Ethics, 
Practice and Assessment, 4th Annual Confer. Cost FP1302, MIM, Brussels, Bruxelles/Brussel, 2017, p. 113-
117 (avec/met avec L. HUART, A. ESQUIROL & J. DE VALCK). 

C. DE BOULARD, L’état et l’histoire matérielle de la couche picturale, dans/in Frans Pourbus l’Ancien à Tournai, Les 
panneaux peints pour l’abbatiale St Martin. Histoire, iconographie, style, technique, restauration (Scientia 
Artis 14), Bruxelles/Brussel, 2017, p. 179-195. 

C. DE BOULARD, Le traitement des couches picturales, dans/in Frans Pourbus l’Ancien à Tournai, Les panneaux 
peints pour l’abbatiale St Martin. Histoire, iconographie, style, technique, restauration (Scientia Artis 14), 
Bruxelles/Brussel, 2017, p. 203-211. 

 

M. DEBULPAEP (en coll./in sam.), Using blended learning to strengthen capacity in storage reorganization in 
Canada, Belgium, and Southeast Europe, dans/in J. BRIDGELAND (éd./red.) ICOM-CC 18th Triennal 
Conference Preprints, Copenhagen, 4-8 September 2017, art. 0306, Paris/Parijs, 2017 (avec/met S. 
LAMBERT S. & A. NIKOLIC). 

M. DEBULPAEP (en coll./in sam.), Team up and re-group, re-use and re-vive! Lessons learnt from RE-ORG 
workshops around the world, dans/in J. BRIDGELAND (éd./red.), ICOM-CC 18th Triennal Conference 
Preprints, Copenhagen, 4-8 September 2017, art. 1502, Paris/Parijs, 2017 (met/ avec C. ANTOMARCHI, V. 
DZIKIC, A. GHADBAN, G. DE GUICHEN, S. LAMBERT, M. MERTZANI, J. PANDYA, J. JUBIC PRISLAN, L.-M. TAPINI & V. 
VIVKOVIC). 

M. DEBULPAEP, M. VAN BOS, W. ANAF & C. MEERT, The Enclosed Gardens of Mechelen: Preventive Conservation, 
dans/in Book of Abstracts Imaging Utopia: New Perspectives on Northern Renaissance Art. XXth 
Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting. 11-13 January 2017, 
Malines/Mechelen-Louvain/Leuven, 2017. 

 

C. DE CLERCQ & J. DE ROY, The statuary on the belfry portal of Brussels Town Hall : a colourful past retrieved, 
ICOM-CC, Preprints of the 18th Triennial Conference, 2017.  
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C. DE CLERCQ, E. DE GROOTE, S. STUYCK & K. PEETERS (en coll./in sam.), De muurdecoratie in het koor van de Onze-
Lieve-Vrouw-Ter-Zavelkerk, Herontdekking van een in de 19de eeuw « gerestaureerd » gotisch geheel, 
dans/in Erfgoed Brussel, 25, 2017, p. 80-89 (avec/met H. STANDAERT). 

C. DE CLERCQ, E. DE GROOTE, S. STUYCK & K. PEETERS (en coll./in sam.), La décoration murale du chœur de Notre-

Dame du Sablon Redécouverte d’un ensemble gothique ‘restauré” au XIXe siècle, dans/in Bruxelles 

Patrimoine, 25, 2017, p. 80-89 (avec/met H. STANDAERT). 

C. DE CLERCQ & J. DE ROY, The statuary on the belfry portal of Brussels Town Hall: a colourful past retrieved, 

ICOM-CC 18th Triennal Conference: postprints, 2017. 

 

E. DE GROOTE, voir/zie C. DE CLERCQ. 

 

L. DEPUYDT-ELBAUM, Introduction au projet d’étude, de conservation et de restauration de la Passion la passion 
du Christ et de la Vie de  saint Martin de  Frans Pourbus l’Ancien, 1574, dans/in Frans Pourbus l’Ancien à 
Tournai (Scientia Artis 14), Bruxelles/Brussel, 2017, p. 108-111. 

L. DEPUYDT, voir aussi/zie ook C. CURRIE. 

 

J. DE ROY, voir/zie C. DE CLERCQ. 

 

E. DE ZUTTER, voir/zie H. ARIJS. 

 

H. DUBOIS, voir/zie D. VANWIJNSBERGHE.  

 

L. FONTAINE, voir/zie M. BOUDIN. 

 

C. FONTAINE-HODIAMONT (EN COLL./IN SAM.), Un flacon bicolore énigmatique, d’époque islamique, au Musée 
universitaire de Louvain, dans/in Bulletin de l’Association Française pour l’Archéologie du Verre, 2017, p. 5-
9 (avec/met B. GRATUZE). 

C. FONTAINE-HODIAMONT (EN COLL./IN SAM.), Indices de travail du verre rouge dans l’atelier médiéval d’Anlier, 
seconde moitié du XIV

e 
siècle (Luxembourg belge), dans/in Annales du 20

e
 Congrès de l’AIHV (Fribourg/ 

Romont 7 – 11 sept. 2015), Romont, 2017, p. 403-409 (avec/met D. HENROTAY). 
C. FONTAINE-HODIAMONT (EN COLL./IN SAM.), Le médaillon en verre doré au portrait d’Aristion, deuxième moitié du 

III
e
 siècle apr. J.-C., dans/in Journal of Glass Studies, 59, 2017, p. 83-100 (avec/met P. FONTAINE). 

C. FONTAINE-HODIAMONT, Le verre archéologique : altération et traitement. Le cas de Pommerœul, dans/in M. 
HOREVOETS (dir./red.), Archéologie des lacs et des rivières. Histoire, technique et apports en Belgique, 
France et Suisse, Treignes, 2017, p. 197-199, 202.  

C. FONTAINE-HODIAMONT, Compte rendu de: S. FÜNFSCHILLING, Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. 
Kommentierter Formenkatalog und ausgewählte Neufunde 1981-2010 aus Augusta Raurica. Muttenz, 
Augusta Raurica, 2015, 2 vol., 713 p., 644, fig., 98 pl., 5 tabl. (Forschungen in Augst, 51). Mit beitragen von 
Peter Cosyns, Florence Cattin, Patrick Degryse, Andreas Fischer und Bernard Gratuze, dans/in L’Antiquité 
Classique, 2017, 86, p. 638-641. 

 

P. FRAITURE, Results of three campaigns of dendrochronological analysis on the altarpiece of the Adoration of 
the Mystic Lamb by Hubert and Jan van Eyck (1986-2013), dans/in C. CURRIE, B. FRANSEN, V. HENDERIKS, C. 
STROO & D. VANWIJNSBERGHE (éd./red.), Van Eyck Studies. Papers presented at the Eighteenth Symposium 
for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, Brussels, 19-21 September 2012, Paris/Parijs-
Louvain/Leuven-Walpole, 2017, p. 76-95. 

P. FRAITURE, Dendrochronological analysis of the 1610 HR mother-and-child muselar virginal (MIM, inv. 0275), 
dans/in VANDERVELLEN P. (éd./red.), The Golden Age of Flemish Harpsichord Making: a Study of the MIM's 
Ruckers Instruments, 2017, p. 367-381. 

P. FRAITURE & C. MAGGI, Dendro-archaeological analysis of the oak supports of Amazons and Persian Women by 
Otto van Veen (KHM, GG 2667 and GG 2668), dans/in G. GRUBER, M. ODLOZIL, P. FRAITURE , C. MAGGI & G. 
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PRATST, Strong Women: Amazonen and Persians by Otto van Veen, Point of View 18, Kunsthistorishes 
Museum Wien, 2017, p. 31-35. 

P. FRAITURE & C. MAGGI (en coll./in sam.), Dendroarchäologische Untersuchungen der Eichenholztafelfn der 
Gemälde Die Amazonen und Die Perserinnen van Otto van Veen (KHM GG 2667 und GG 2668 dans/in G. 
GRUBER, M. ODLOZIL, P. FRAITURE , C. MAGGI & G. PRATST, Starke Frauen: Amazonen und Perserinnen des Otto 
van Veen, Ansichtssache 18, Kunsthistorishes Museum Wien, 2017, p. 31-35. 

P. FRAITURE (en coll./in sam.), Les recherches récentes en dendrochronologie, dans/in Monumental 2017-2, 
Dossiers Musées et monuments historiques. Chantiers/Actualités, 2017, p. 98-99 (avec/met P. 
HOFFSUMMER & S. BLAIN). 

P. FRAITURE, S. CRÉMER, C. MAGGI & A. WEITZ, La dendrochronologie et l’archéologie du bois à l’IRPA, bilan et 
perspectives en région wallonne, Pré-actes des journées d’archéologie en Wallonie, Namur 2017, dans/in 
Rapports archéologie 7, 2017, p. 39-42.  

P. FRAITURE, S. CRÉMER & A. WEITZ (en coll./in sam.),
 
Liège/Liège : nouveaux apports de l’étude interdisciplinaire de 

la charpente médiévale de l’Evêché à Liège (aile méridionale de l’ancienne abbaye des prémontrés de 
Beaurepart), dans/in Chroniques de l’archéologie wallonne 25, 2017, p. 104-107 (avec/met C. BOLLE C., J.-
M. LÉOTARD, J. VAN ACKER & J. VAN DEN BULCKE).  

P. FRAITURE, voir aussi/zie ook S. CRÉMER, C. CURRIE, C. MAGGI, A. WEITZ. 

 

B. FRANSEN, Van Eyck in Valencia, dans/in C. CURRIE, B. FRANSEN, V. HENDERIKS, C. STROO & D. VANWIJSBERGHE 

(éd./red.), Van Eyck Studies. Papers Presented at the Eighteenth Symposium for the Study of 
Underdrawing and Technology in Painting, Brussels, 19-21 September 2012, Bruxelles/Brussel, 2017, p. 
468-478. 

B. FRANSEN, voir aussi/zie ook C. CURRIE. 
 

I. GEELEN, Van Eyck as polychromer and designer (?) of statues, dans/in C. CURRIE, B. FRANSEN, V. HENDERIKS, C. 

STROO & D. VANWIJSBERGHE (éd./red.) (en coll./in sam.), Van Eyck Studies. Papers Presented at the 

Eighteenth Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, Brussels, 19-21 

September 2012, Bruxelles/Brussel, 2017, p. 494-507. 

I. GEELEN, Ongekende Glorie. Beeldhouwkunst in Vlaanderen ten tijde van Van Eyck, Gand/Gent, 2017 (thèse de 

doctorat non publiée/onuitgegeven doctoraatsverhandeling). 

 

R. HAYEN, voir /zie M. BOUDIN. 

 

V. HENDERIKS, Une production exclusive de Tondi du Chef de saint Jean-Baptiste sur un plat dans l’atelier des 

Bouts à Louvain. Nouvelles perspectives sur leur présentation, leur fonction et les copies tardives,  dans/in 

B. BAERT & S. ROCHMES (éd./red.), Decapitation and Sacrifice : Saint John’s Head in Interdisciplinary 

Perpectives : text, object, medium, Paris/Parijs-Louvain/Leuven-Bristol, 2017, p. 171-195. 

V. HENDERIKS, Les copies de la Vierge à l’Enfant dans une église de Jan van Eyck et le rôle de la version dessinée 
du Grand Curtius, dans/in . CURRIE, B. FRANSEN, V. HENDERIKS, C. STROO & D. VANWIJSBERGHE (éd./red.) (en 
coll./in sam.), Van Eyck Studies. Papers Presented at the Eighteenth Symposium for the Study of 
Underdrawing and Technology in Painting, Brussels, 19-21 September 2012, Bruxelles/Brussel, 2017, p. 
508-517. 

V. HENDERIKS, voir aussi/zie ook C. CURRIE. 
 

S. HUYSMANS, De restauratie van de Menselijke Driften van Jef Lambeaux, dans/in Bulletin BRK/APROA, 2017, 4, 
p. 14-23.  

 

R. JANSSEN, voir/zie E. ANQUINET. 

 

P.-Y. KAIRIS, Les saisies révolutionnaires françaises en Belgique et leur inventaire financé par Belspo, dans/in 
Science Connection, 53, mars/maart- mai/mei 2017, p. 34-35. Ook vertaald in het nederlands. 
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P.-Y. KAIRIS, Précisions sur le séjour à Liège en 1646 du peintre anversois Érasme Quellin, dans/in Revue belge 
d’Archéologie et d’Histoire de l’art, 86, 2, 2017, p. 317-330. 

P.-Y. KAIRIS, De 1477 et 1795. Les arts plastiques à Liège, dans/in B. DEMOULIN (dir./red.), Histoire de Liège. Une 
cité, une capitale, une métropole, Bruxelles/Brussel –Liège/Luik, 2017, p. 152-169. 

P.-Y. KAIRIS, Bilan d’une enquête : pour une reconsidération de François Pourbus l’Ancien, dans/in M. MAILLARD-
LUYPAERT (éd./red.), François Pourbus l’Ancien à Tournai. Les panneaux peints pour l’abbatiale Saint-
Martin. Histoire, iconographie, style, technique, restauration. Actes du colloque « François Pourbus 
l’Ancien. De l’abbaye Saint-Martin au Séminaire épiscopal de Tournai (XVI

e
-XXI

e
 siècle) » (Tournai, 

Séminaire, 13 novembre 2015), Bruxelles/Brussel, 2017, p. 213-216. 
 

E. LAMAS-DELGADO, Francisco Rizi, 'Martirio de san Andrés', Francisco Rizi, 'Estudios para los frescos de la cúpula 

de San Antonio de los Portugueses', Francisco Rizi, 'El regalo de Júpiter a Pandora', dans/in C. AGÜERO 

(éd./red.), Carreño de Miranda. Dibujos (cat. exp./tent. cat.), Madrid, 2017, p. 130-131, 132-137, 206-207. 

E. LAMAS-DELGADO, voir aussi/zie ook S. SAVERWYNS. 

 

M. LEBRUN, voir/zie E. ANQUINET. 

 

I. LECOCQ, Pieter Coecke van Aelst et le vitrail, ou le défi de l’invention à l’échelle monumentale, dans/in Revue 
Belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 86, 2017, 1, p. 141-170. 

I. LECOCQ, Relevés de vitraux armoriés. Relevé de vitraux de la cathédrale Saint-Lambert de Liège, dans/in M.-G. 
BOUTIER et P. BRUYÈRE (dir./red.), L’Historien dans son atelier, Anthologie du document pour servir à 
l’histoire du pays de Liège du VIIIe au XVIIIe s. (Société des Bibliophiles liégeois), Liège/Luik, 2017, p. 357-
360. 

I. LECOCQ, Arts et artistes du Nord à la cour de François I
er

, Paris, 2017 (avec/met L. FAGNART). 
I. LECOCQ (en coll./in sam.), François Ier et les arts du Nord (1515-1547) : des relations à explorer et à 

approfondir encore, dans/in L. FAGNART & I. LECOCQ (éd./red.), Arts et artistes du Nord à la cour de François 
Ier, Paris, 2017, p. 7-11 (avec/met L. FAGNART). 

I. LECOCQ (en coll./in sam.), The Galerie François Ier at Fontainebleau : an inspiration for Netherlandish artists 
from the late 1530s, dans/in L. FAGNART & I. LECOCQ (éd./red.), Arts et artistes du Nord à la cour de François 
I
er

, Paris/Parijs, 2017, p. 51-66 (E.M. KAVALER). 
I. LECOCQ (en coll./in sam.), L’activité créatrice de Paule Ingrand (1910-1997) au sein d’ ‘Art et Verre’, à 

Lodelinsart, de 1946 à 1962, dans/in S. WOLF & A. DE PURY-GYSEL, Annales du 20e Congrès de l’Association 
internationale pour l’histoire du verre, Fribourg/Romont, 6-12 sept. 2015, Romont, 2017, p. 706-712 
(avec/met C. THOMAS).  

I. LECOCQ (en coll./in sam.), Le Vitrail à Rouen, 1450-1530 « L’escu de voirre » (Corpus Vitrearum – France, série 
« Études », 10), Presses universitaires de Rennes, 2014, dans/in Bulletin monumental, 175, 2017, 1, p. 87-
88 (avec/met C. BLONDEAU). 

I. LECOCQ (en coll./in sam.), Vitrail V
e
 – XXI

e
 siècle, Paris, Éditions du Patrimoine, 2014, dans/in Bulletin 

monumental, 175, 2017, 2, p. 193-194 (avec/met M. HEROLD & V. DAVID). 
I. LECOCQ, voir aussi/zie ook E. ANQUINET. 

 

C. MAGGI (en coll./in sam.), Le cloître de l’abbaye de Leffe (Dinant), Pré-actes des journées d’archéologie en 
Wallonie, (Rapports archéologie 7), Namur/Namen, 2017, p. 19-21 (avec/met P. GAUTIER & L. HARDENNE). 

C. MAGGI (en coll./in sam.), Etat des connaissances archéologiques sur l’église Notre-Dame de Mousty à 
l’époque médiévale, dans/in Revue d’histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 2017, 31, 
3, p. 195-216 (avec/met P. GAUTIER et L. HARDENNE). 

C. MAGGI, voir aussi/zie ook P. FRAITURE, A. WEITZ. 

 

C. MEERT, voir/zie M. DEBULPAEP. 

 

E. MERCIER, Brussels–Copenhagen (1967– 2017): A story of the history of polychrome sculpture, dans/in J. 
BRIDGLAND (éd./red.), ICOM-CC 18th Triennial Conference Preprints, Copenhagen, 4–8 September 2017, 
art. 1705, Paris/Parijs, 2017. 
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K. PEETERS, Besluitvorming in de conservatie en restauratie van historische reclamemuurschilderingen. Een 
drieluik, dans/in BRK-APROA Bulletin, 2017, 1, p. 15-21. 

K. PEETERS (en coll./in sam.), The mural legacy of N.V. Gevaert Photo-producten. Lessons from a preservation 
and restoration process, dans/in S. SCHUTT et al. (dir./red.), Advertising and public memory. Social, cultural 
and historical perspectives on ghost signs, New York, 2017 (avec/met S. DE SMEDT & J. CAEN).  

K. PEETERS, voir aussi/zie ook C. DE CLERCQ. 

 

J. REYNIERS (en coll./in sam.), Een schilderij van Jos Tysmans bij de zusters augustinessen, dans/in Uit liefde voor 

God en de mensen. 175 jaar zusters augustinessen in Sint-Truiden [in woord en beeld], Saint-Trond/Sint-

Truiden, 2017, p. 73-79 (avec/met M. DUSAR, K. HOUBEY & M. ROECKAERTS). 

J. REYNIERS, voir aussi/zie ook H. ARIJS. 

 

J. SANYOVA (en coll./in sam.), Single crystal X-ray structure of the artists' pigment zinc yellow, dans/in Journal of 

Molecular Structure, août/aug. 2017, 1141, p. 322-327 (disponible en ligne/online beschikbaar, DOI: 

10.1016/j.molstruc.2017.03.108) (avec/met P. SIMONSEN, M. CHRISTIANSEN, G. MORTEN & J. BENDIX). 

J. SANYOVA (en coll./in sam.), The artists’ materials of P. S. Krøyer: An analytical study of the artist’s paintings 

and tube colours by Raman, SEM–EDS and HPLC, dans/in Heritage Science, 2017, 5, 39, p. 1-11 (disponible 

en ligne/online beschikbaar, DOI: 10.1186/s40494-017-0153-2) (avec/met M. CHRISTIAENSEN, E. BAADSGAARD 

& K. SIMONSEN). 

J. SANYOVA (en coll./in sam.), Characterisation of the rare cadmium chromate pigment in a 19th century tube 

colour by Raman, FTIR, X-ray and EPR, dans/in Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy, 175, 2017, p. 208-214 (disponible en ligne/online beschikbaar, DOI: 

10.1016/j.saa.2016.12.028) (avec/met M. CHRISTIAENSEN, M. SORENSEN & K. SIMONSEN).  

J. SANYOVA, voir aussi/zie ook D. VANWIJNSBERGHE, M. VERMEULEN.  

 

S. SAVERWYNS, C. CURRIE & E. LAMAS-DELGADO, Macro X-ray fluorescence scanning (MA-XRF) as tool in the 
authentication of paintings, dans/in Microchemical Journal, 2017, 137, p. 139-147. 

S. SAVERWYNS & M. VAN BOS, Looking beyond the Decorated Surface: a Material-Technical Study of Decorations 
on Ruckers Instruments, dans/in P. VANDERVELLEN (éd./red.), The Golden Age of Flemish Haprsochord 
Making. A Study of the MIM’s Ruckers instruments, Musical Instruments Museum, 4th department of the 
Royal Museums of Art and History, 2017, p. 328-341. 

S. SAVERWYNS, voir aussi/zie ook M. BOUDIN, C. CURRIE, M. VERMEULEN. 

 

C. SEVRIN & E. VAN EYCK, L’Adoration des mages, panneau d’une collection privée belge. Etude interdisciplinaire 
autour du panneau central d’un triptyque démembré, dans/in Revue de l’Association professionnelle des 
restaurateurs d’œuvres d’art, 2017, trim IV, p. 24-35. 

 

C. STROO, voir/zie C. CURRIE. 

 

S. STUYCK, voir/zie C. DE CLERCQ. 

 

M. VAN BOS & M. VANDORPE, Inks and Pigments in the Mets Group, dans/in D. VANWIJNSBERGHE (dir./red.), A l’Escu 
de France. Guillebert de Mets et la peinture de livres à Gand à l’époque de Jan van Eyck (1410-1450) 
(Scientia Artis 13), Bruxelles/Brussel, 2017. 

M. VAN BOS (en coll./in sam.), The Mechelen Enclosed Gardens: Conservation, Imaging and Analyses of the Early 
16th-Century Mix-Media Retables (2014-2016), dans/in Book of Abstracts Imaging Utopia: New 
Perspectives on Northern Renaissance Art. XXth Symposium for the Study of Underdrawing and 
Technology in Painting. 11-13 January 2017, Mechelen & Leuven, 2017 (avec/met L. WATTEEUW, J. 
VANDERMEERSCH & B. VANDERMEULEN).  
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M. VAN BOS (en coll./in sam.), From Drawing to Printed Line. The Art-Technical Genesis of Pieter Bruegel’s 
Graphic Oeuvre. The Fingerprint Project, dans/in Book of Abstracts Imaging Utopia: New Perspectives on 
Northern Renaissance Art. XXth Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting. 
11-13 January 2017, Mechelen & Leuven, 2017 (avec/met J. VAN GRIEKEN, L. WATTEEUW, B. VANDERMEULEN, 
M. PROESMANS, M. BASSENS & A. VAN HOOYDONCK).  

M. VAN BOS, voir aussi/zie ook M. DEBULPAEP, S. SAVERWYNS, I. VANDEN BERGHE.  

 

I. VANDEN BERGHE (en coll./in sam.), Dyestuff Identification and Significance of Interleaves from Moroccan 
Manuscripts of Dalā’il al-Khayrāt. Studies in Conservation, 2017 (disponible en ligne/online beschikbaar, 
DOI.1080/00393630.2017.1314585) (avec/met A. COUVRAT DESVERGNES). 

I. VANDEN BERGHE, M. VAN BOS, F. VAN CLEEVEN, M. BOUDIN & H. WOUTERS (en coll./in sam.), Two 15th century cloth 

fragments with their seals From Bruges and Dordrecht, dans/in Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en 

Kunstgeschiedenis, Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, 2017, 1, 86, p. 49-61 (avec/met 

R. VAN LAERE). 

I. VANDEN BERGHE (en coll./in sam.), Bronze Age wool: provenance and dye investigations of Danish textiles 
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