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1
1.1

Voorstelling van het KIK
Visie

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

1.2

Opdrachten

De opdrachten van het KIK werden bepaald bij de oprichting (Regentbesluit d.d. 24 juni 1948) en
geactualiseerd door de Wetenschappelijke Raad in haar zitting d.d. 13 maart 1989. Ze werden goedgekeurd
door de Interministeriële Commissie voor het Wetenschapsbeleid (7 september 1998). De bevoegdheden van
het KIK werden bepaald door het KB van 17 november 1998. Deze bestaan uit de studie en de conservatie van
het nationale kunstpatrimonium:
1. door het opstellen van een fotografische inventaris van de kunstwerken
2. door het beheer van de documentatie en de wetenschappelijke en technische gegevens betreffende het
kunstpatrimonium
3. door de valorisatie en de verspreiding van de wetenschappelijke gegevens op nationaal en
internationaal vlak
4. door onderzoek naar Belgische kunstenaars, de gebruikte materialen en technieken in de kunst en de
kunstambachten
5. door het controleren en ontwikkelen van methoden en materialen gebruikt voor de conservatie
6. door het behoud en de behandeling van het kunstpatrimonium en steun aan initiatieven in die zin
genomen
7. door actieve deelname aan onderzoeksprojecten en nationale en internationale wetenschappelijke
bijeenkomsten
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1.3

Activiteiten

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

Algemene directie

Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid
Vergaderdata: 28/02, 11/07, 29/11
Beheercommissie
Door het K.B. d.d. 1 februari 2000 (B.S. d.d. 08/03.2000 blz. 6962-6972), dat de organieke regels van het
financiële en materiële beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat vastlegt, instellingen die
afhangen van de Minister die het Wetenschapsbeleid binnen zijn bevoegdheid heeft, als Staatsdienst met
afzonderlijk beheer, en van het M.B. d.d. 16 februari 2000, maakt het KIK thans deel uit van de Pool Kunst,
de samenstelling van onze Beheerscommissie is de volgende (vanaf 1 april 2013):
Stemgerechtigd:
R. Van De Walle, Voorzitter, Adviseur-generaal BELSPO
H. De Clercq, Vice-voorzitter, Algemeen directeur a.i. KIK
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
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
S. Chebrek, Rekenplichtige KMSKB
A. Tsingarida, Voorzitter wetenschappelijke raad KMKG
C. Evers, Diensthoofd KMKG
Vergaderdata: 20/02, 23/05, 26/09, 19/12
Wetenschappelijke raad
K. Bartik, Voorzitter
H. De Clercq, Vice-voorzitter, Algemeen directeur a.i.
Leden:
Prof. P. Hoffsummer (ULg)
Prof. B. Baert (KU Leuven)
P.-Y. Kairis, Departementshoofd a.i.
Jury voor werving en bevordering
M. Beumier, Voorzitter, Adviseur-generaal BELSPO
H. De Clercq, Verslaggever, Algemeen directeur a.i.
Leden:
Prof. D. Strivay (ULg)
Prof. K. Brosens (KU Leuven)
Vergaderdata: 05/06 (voorzitter: R. Van de Walle)
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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.
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:
J. Ankaye, Veiligheids- en infrastructuurmanager
E. Buelinckx (Documentatie)
C. Currie (Documentatie)
J. De Roy (Conservatie-restauratie)
M. Debulpaep (Conservatie-restauratie)
B. Fransen (Documentatie)
R. Hayen (Laboratoria)
E. Mercier (Conservatie-restauratie)
S. Saverwyns (Laboratoria)
Vergaderdata: 10/01, 05/02, 05/03, 09/04, 07/05, 21/06, 13/08, 08/11, 20/12
Comité voor preventie en veiligheid
Voorzitter: H. De Clercq, Algemeen directeur a.i.
Secretaris: N. Irkhine, Administratief assistent
Leden:
P.-Y. Kairis, Departementshoofd a.i.
C. Stroo, Departementshoofd a.i.
J. Ankaye, Veiligheids- en infrastructuurmanager
R. Hayen, Departement laboratoria
J. Schonk, Personeelsdienst
Vertrouwenspersonen:
M. Van Bos, Werkleider
C. Fontaine-Hodiamont, Eerstaanwezend werkleider
Preventieadviseur: B. Zaepffel, SPMT-ARISTA
Arbeidsgeneesheer: M.-D. Van Hecke, SPMT-ARISTA
Afvaardiging van de syndicale organisaties: V. Demeulemeester (CGSP-ACOD), G. Dewulf (ACV-CSC), K.
Lemmens (CGSP-ACOD), X. Monfort (CGSP-ACOD), M. Renaux (SLFP-VSOA), J.-C. Vancoppenolle (ACV-CSC)
Vergaderdata: 12/01, 23/03, 22/06, 26/10
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1.5

Organigram
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2

Acties

2.1

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 2018 werden 235 nieuwe dossiers geopend (tegenover 421 in 2017). De verdeling van de aanvragen
van 2007 tot 2018 was als volgt (in %):
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Geografische verdeling van de werken
Vlaanderen

36,81

29,46

46,91

50,47

42,82

34,53

39,10

35,18

51,74

26,98

30,41

36,60

Wallonië

22,76

24,65

19,51

12,56

12,65

21,00

16,36

17,20

10,15

27,52

18,06

11,91

Brussel

23,72

34,84

26,91

23,70

26,77

29,83

24,54

33,33

19,31

24,25

27,08

31,49

Buitenland

16,71

11,05

6,67

13,27

17,76

14,64

20,00

14,29

18,80

21,25

24,47

20,00

Verdeling van de aanvragen
Kerken en religieuze
instellingen

21,79

16,43

27,65

36,26

11,92

12,15

15,15

10,83

6,93

13,35

3,80

5,95

Musea

31,48

28,61

24,44

23,93

16,06

14,64

15,45

17,72

14,85

31,34

18,77

23,82

Privésector
Privécollectie /
Architectenbureau

22,28

34,56

23,22

20,85

28,95

25,97

36,67

35,72

31,19

30,79

36,11

50,65

Kastelen

1,45

1,13

0,74

0,24

0,48

1,93

1,82

0,26

-

0,82

-

0,42

Publieke sector
Gemeenten,
Provincies en OCMW’s

2,42

3,40

5,19

3,08

2,19

5,25

6,36

6,09

2,23

2,72

3,09

3,84

Gewesten

6,54

5,67

4,94

2,13

4,38

9,94

8,18

7,41

7,43

6,27

9,51

8,51

Gemeenschappen

-

0,57

0,74

0,24

9,00

10,77

2,43

0,26

28,47

-

0,72

0

Ministeries,
Koninklijke paleizen,
Wetenschappelijke
instellingen,
Ambassades, EU

10,41

5,95

10,86

10,19

21,41

15,19

10,30

18,28

4,21

7,08

21,34

3,40

Universiteiten

3,15

2,55

2,22

2,84

5,35

3,87

3,64

2,91

4,46

5,45

5,47

2,56

Koning
Boudewijnstichting
Fonds Baillet Latour

0,48

1,13

-

-

-

0,29

-

0,52

-

1,91

0,24

0

Archeologische
kringen

-

-

-

0,24

0,24

-

-

-

0,23

0,27

0,95

0,85
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2.2
2.2.1

Enkele verwezenlijkingen en projecten in de kijker
Departement documentatie

2.2.1.1 Digitalisatie (o.l.v. Erik Buelinckx)
Jaaroverzicht
Het jaar werd gemarkeerd door een grondig onderzoek naar de
gezondheidsrisico’s van het personeel dat in contact komt met onze
fotocollecties, en op preventieve maatregelen om die te beperken. Daarom
werd de digitalisering van gedegradeerde negatieven, een belangrijk deel van
onze activiteiten, sterk teruggeschroefd om de werkzaamheden in 2019 onder
betere omstandigheden voort te zetten. Vanwege het beperkte aantal
personeelsleden werd vooral ingezet op het beantwoorden van de aanvragen
van de onderzoekers van het KIK en van externen, naast het aanvullen van
BALaT. Zo bestelden de collega’s 629 foto’s en externe onderzoekers 340. Om op
korte termijn het aantal afbeeldingen op BALaT te vergroten, werd verder werk
gemaakt van de digitalisering van negatieven die al waren ingevoerd in BALaT,
maar nog niet waren gedigitaliseerd, en waarbij de melding ‘not yet scanned’ verscheen. Dit gebeurde op basis
van een lijst die het personeel van het KIK sinds 2014 had samengesteld. Dit alles resulteerde in 1038 nieuwe
foto’s op de website.
De digitalisering van het tweede deel van het fonds van negatieven van Van Herck, dat het KIK in 2015
kon verwerven, kon eveneens worden aangevat en zal volgend jaar worden afgerond. Voorts werd de
digitalisering van interventiedossiers en van labo-foto’s gestaag voortgezet met de behandeling van een deel
van het omvangrijke restauratiedossier van de Kruisoprichting van Rubens. In oktober werd het onderzoek om
de ruimtelijke organisatie van het negatievendepot te optimaliseren en om een koude opslagruimte te
implementeren, opnieuw gelanceerd. Het zal in het eerste trimester van 2019 worden voltooid. De dagelijkse
monitoring van het klimaat en de jaarlijkse analyse ervan werden uitgevoerd door het digitalisatieteam,
daarbij bijgestaan door de technische dienst en de firma Imtech, die de apparatuur afstelt. Er werden tevens
urgente conservatiebehandelingen uitgevoerd (deselectie, monitoring, etc.). Onze dienst onthaalde dit jaar
voorts tal van bezoekers, zoals onderzoekers, studenten en sponsors (bv. ABD-BVD, C2RMF, Nationale Loterij).
We namen ook deel aan de opendeurdag van 1 maart.

2.2.1.2 Kunsthistorisch onderzoek en inventaris
Organisatie van het internationale colloquium Bruegel Success Story, 12-14 september, KMSKB (o.l.v.
Christina Currie)
Op 12-14 september organiseerde het KIK in samenwerking met de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) het
internationale colloquium Bruegel Success Story, in de gebouwen van de
KMSKB. Sprekers van overal ter wereld richtten zich tot een publiek van
kunsthistorici,
collectiebeheerders,
conservator-restauratoren
en
wetenschappers gespecialiseerd in de voormalige Nederlanden in de 16de
en 17de eeuw. Christina Currie coördineerde het colloquium en gaf er ook
vier lezingen over schilderijen van Bruegel de Oude, zijn zoons en navolgers,
in samenwerking met collega’s van het KIK, professor Dominique Allart (ULg) en Sonja Brink (conservator
Kunstpalast, Düsseldorf). De colloquiumbundel wordt voorbereid en zal in het voorjaar van 2020 worden
gepubliceerd door het KIK.
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Project herdenking 14-18: Het kunstpatrimonium tijdens de Grote Oorlog: wapen of verzetsmiddel?
Voortzetting van het project gefinancierd door de Nationale Loterij (o.l.v. Marie-Christine Claes)
Het boek Le patrimoine de la Belgique vu par l’occupant. Un héritage
photographique de la Grande Guerre stelt een verzameling foto’s voor die uniek
is in de wereld. Aan de hand van onuitgegeven archiefdocumenten retraceert dit
project de genese van een bijzondere inventarisatiecampagne. Tijdens de eerste
twee jaren van de Eerste Wereldoorlog doorkruiste een Duits team van zo’n
dertig kunsthistorici, fotografen en architecten heel België om de voornaamste
monumenten te fotograferen. Ze maakten meer dan 10 000 foto’s op glasplaten
van Belgische kerken, begijnhoven, kastelen, herenhuizen, openbare
monumenten, interieurs en meesterwerken. Darmee wilden ze aantonen dat de
Duitsers niet de zogenaamde barbaren waren die werden gehekeld voor het
bombarderen van talloze historische steden in Frankrijk en België. Tot aan de
Wapenstilstand zouden zo’n 30 à 40 mannen en vrouwen – kunsthistorici,
architecten en fotografen – meer dan 10 000 foto’s maken op glasplaten. Die waren van een buitengewone
technische en esthetische kwaliteit. Het huidige onderzoeksproject mondde uit in tentoonstellingen in de
Waalse provincies, in samenwerking met het AWAP, en in de publicatie van een wetenschappelijk boek:
Christina Kott en Marie-Christine Claes (red.), Le patrimoine de la Belgique vu par l’Occupant : un héritage
photographique de la Grande Guerre, Brussel, CFC éditions, 2018.
Project Ornamenta Sacra (o.l.v. Marie-Christine Claes)
Dit BRAIN-project, dat onderzoekers uit verschillende instellingen
samenbracht (KIK, UCL, KU Leuven), waagt zich aan een
iconologische en antropologische studie van het liturgische
erfgoed van het einde van de middeleeuwen en het begin van de
moderne tijd in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1700). De
onderzochte objecten waren destijds gekend onder de naam
ornamenta sacra. De onderzoekers zullen zich richten op verschillende types van objecten – uitgevoerd in een
veelheid aan materialen en technieken (kelken, monstransen, wierookvaten, altaarvazen, kandelaars,
kazuifels…) – die een fundamentele rol spelen in de riten en een centrale plaats bekleden in de historische
religieuze kunst. Ze zullen de herkomt, de eigenschappen (materieel, technisch, stilistisch, iconografisch…) en
de evolutie van deze productie bestuderen. Zo zal er meer inzicht ontstaan in het religieuze, sociale en
artistieke belang van deze objecten in een tijd die werd getekend door verregaande liturgische transformaties
en door conflicten en religieuze hervormingen.
Fifties in Europe – Kaleidoscope (o.l.v. Erik Buelinckx)
Het KIK is partner in het EU-project “Fifties in Europe – Kaleidoscope” (1
september 2018 – 29 februari 2020). Dit project is gericht op het benutten van
fotografische inhoud uit de jaren ‘50 in Europa, waardoor de betrokkenheid van
burgers bij de Europeana-inhoud wordt vergroot, waarbij gebruikersinteractie,
crowdsourcing en co-curating van digitale inhoud worden betrokken. Tijdens het
project zal een intelligente visuele gelijkeniszoekmotor worden
geïmplementeerd. Het zal demonstratietoepassingen (web/mobiel) en
augmented reality-diensten gebruiken om de eindgebruikerservaring te
verbeteren. Het zal de Europeana-database verbeteren door back-endtools te
integreren om manipulatie van fotografische collecties mogelijk te maken, en
vervolgens interactie opzetten met de Europeana-database om de bestaande
records via crowdsourcing bij te werken. Bovendien zal het een educatieve
portal creëren met een Massive Open Online Course (MOOC). Ten slotte levert
het gegevens op die gunstig zijn voor het ondersteunen van curatiewerk. De
hulpmiddelen die in het kader van deze actie worden gecreëerd en getest, zullen worden ontwikkeld om
hergebruik binnen andere thematische kaders mogelijk te maken. https://fifties.withculture.eu
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2.2.1.3 Studiecentrum Vlaamse Primitieven (o.l.v. Bart Fransen)
Kunsthistorisch onderzoek van de schilderijenreeks met het Leven van de Heilige Rochus, Sint-Jacobskerk,
Antwerpen
Van de twaalf schilderijen met het Leven van de Heilige Rochus uit de SintJacobskerk te Antwerpen die een aantal jaar geleden door het KIK werden
gerestaureerd, werden de resultaten van het uitgebreid technisch onderzoek in
2016 gebundeld. Specialisten van het KIK leverden verschillende bijdragen, met
name over de restauratie, het dendrochronologisch onderzoek en het
schildertechnisch onderzoek met de pigmentenanalyse. Het bleek absoluut
noodzakelijk om een uitgebreid kunsthistorisch onderzoek aan deze bijzondere
reeks te wijten.
Op de voorzijden is het Leven van de Heilige Rochus afgebeeld en op de
achterzijden van zes panelen staan heiligenfiguren die op originele wijze in
cirkelvormige niches in trompe-l’oeil zijn voorgesteld. De schilderijen vormen
een erg belangrijke reeks omdat het gaat om de meest volwaardige cyclus met
de Legende van H. Rochus door een Vlaams meester geschilderd. De
voorstellingen, die gebeurtenissen uit de vita van de heilige weergeven, hebben
een narratief karakter. Ze zijn doorspekt met talrijke pittoreske details. De schilderijen zijn ook gedateerd, wat
uitzonderlijk is voor deze periode. Het eerste en het laatste tafereel uit de reeks dragen de datum 1517. Het
mag een wonder heten dat een dergelijk ensemble van twaalf schilderijen volledig bewaard is gebleven.
Deze Rochuspanelen zijn dan ook unieke getuigen van de vroege 16de-eeuwse schilderkunst in de
Zuidelijke Nederlanden. In die periode nam het overwicht van Brussel af ten voordele van de
handelsmetropool Antwerpen, waardoor schilders van de ene naar de andere stad trokken. Enigszins
schatplichtig aan een 15de-eeuwse traditie, verwerkten de schilders van de Rochusreeks ook een rijk gamma
aan decoratieve renaissancemotieven, mythologische en heidense elementen in de opsmuk van fantasierijke
gebouwen.
Binnen het kunsthistorisch onderzoek kon dit alles in kaart worden gebracht. Er werden talrijke
iconografische vergelijkingen gemaakt om de voorstellingen nog beter te situeren. Eredirecteur Christina
Ceulemans, die het Rochusproject van in het begin op de voet heeft gevolgd, werkte ook mee aan de bijdrage
rond het iconografisch onderzoek. Er werd diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de plaats waar de panelen
die samen oorspronkelijk een retabel vormden, in de Sint-Jacobskerk stonden opgesteld en een hypothese
geformuleerd over de bijzondere vorm van dit retabel. Namen van mogelijke opdrachtgevers en mecenassen
voor deze uitzonderlijke bestelling, werden vooropgesteld. De stilistische analyse wees op een bijzondere
samenwerking tussen twee schilders. De toeschrijving aan Everaert van Orley werd hierdoor enigszins
genuanceerd.
De volledige tekst van de kunsthistorische bijdrage, geschreven door Dominique Deneffe met
aanvullingen door Christina Ceulemans, werd publicatieklaar gemaakt voor het Bulletin van het KIK.
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2.2.2

Departement Laboratoria

2.2.2.1 Labo monumenten en monumentale decoratie (o.l.v. Sebastiaan Godts)
Kasteel van Jehay: bijdrage van de studie van de mortels en pleisters aan de archeologie van het gebouw
Het Kasteel van Jehay (Amay) staat voor bijna vijf eeuwen
geschiedenis. Het werd geklasseerd in 1974 en in 1978 verworven
door de provincie Luik. Sinds 2013 is het opgenomen in de lijst van
uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. De archeologische en
historische studie, gepubliceerd in 2015, identificeerde dat de
huidige fysionomie van het kasteel het resultaat is van vier
belangrijke fasen van constructie en interventie: de rond 1550
gebouwde 16e-eeuwse vleugel inclusief het hoofdgebouw en de
twee ronde torens (fase I), de eerste uitbreiding of centrale
vleugel, door dendrochronologie gedateerd tussen 1555 en 1585
(fase II), de imposante donjon gebouwd rond 1640 (fase III), en de
volledige herstructurering van de gebouwen rond 1860 door de
architect Alphonse Balat (fase VII). Deze laatste fase omvat ook de bouw van een vierkante toren aan de
donjon (Balat-toren), een galerij, evenals de gedeeltelijke reconstructie van de zuidgevel van de 16 e-eeuwse
vleugel met de toevoeging van een hoektorentje.
Als onderdeel van de huidige restauratiecampagne van het kasteel door de provincie Luik, heeft het labo
monumenten van het KIK een grondige studie uitgevoerd van de mortels en pleisters die zowel voor de
buitenomhulling als voor de binnenmuren worden gebruikt. Dit onderzoek heeft een tweeledig doel
nagestreefd: ten eerste om de samenstelling van de mortels en pleisters met betrekking tot de vier
belangrijkste bouw- of interventiefasen te karakteriseren om een referentiecorpus te hebben. In een tweede
stap kan daarmee een datumbereik kan worden toegewezen aan mortels en pleisters uit delen die tot nu toe
chronologisch slecht zijn gedefinieerd. Een totaal van 85 monsters of lagen werden onderzocht door
petrografie met slijpplaatjes (polarisatiemicroscopie). Het min of meer hydraulische karakter van het gebruikte
bindmiddel werd bepaald door simultane thermische analyse, een techniek die thermogravimetrie en
differentiële scanning calorimetrie combineert. Hieronder worden alleen de belangrijkste categorieën mortels
en pleisters beschreven. De resultaten van de studie van mortels en pleisters werden geconfronteerd met de
resultaten van de dendrochronologische studie uitgevoerd door het KIK, met als doel de provincie Luik te
voorzien van een samenvattend document. Dat zou kunnen dienen als basis voor de redactie van een
hoofdstuk in het Carnet du Patrimoine dat binnenkort zal worden gepubliceerd over de studies voorafgaand
aan de restauratie van het kasteel.

2.2.2.2 Labo radiokoolstofdatering (o.l.v. Mathieu Boudin)
Deelname aan het EOS-project CRUMBEL: Cremations, Urns and Mobility in Belgium
Dit project zal de collecties van gecremeerde botten in België bestuderen vanaf
het Neolithicum tot de Vroege Middeleeuwen met behulp van analytische en
geochemische analyses. De doelstellingen zijn om 1) een database te
ontwikkelen van alle collecties van gecremeerde botten in België en het geslacht
en de leeftijd te bepalen van de menselijke resten, 2) de chronologie te verfijnen
met behulp van alle uitgevoerde radiokoolstofdateringen op gecremeerde
botten, maar daarnaast ook nog met 600 nieuwe radiokoolstofdateringen, 3) de
bevolkingsdynamiek (mobiliteit) te bestuderen aan de hand van
strontiumisotopen, 4) de veranderingen in het bot tijdens de crematie te
onderzoeken door middel van analytische technieken. Dit project wordt
gefinancierd door FWO/FNRS en loopt van 2018 tot 2021. www.crumbel.org
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2.2.2.3 Labo dendrochronologie (o.l.v. Pascale Fraiture)
Houtsoortidentificatie van gemineraliseerd hout van Keltische strijdwagens bewaard in het Musée des Celtes
te Libramont
Deze studie werd besteld door het Musée des Celtes in Libramont in het kader
van een reconstructieproject van Ardense Keltische strijdwagens, waarbij men
rekening zal houden met de gebruikte houtsoorten. De monsters werden
geselecteerd onder vijf categorieën van stukken, aangewezen door de
conservatoren van het museum en bewaard in hun collecties: naven,
fragmenten van de bak, wielen en assen van verschillende Ardense strijdwagens
gevonden bij archeologische opgravingen. De bestudeerde monsters zijn van
gemineraliseerd hout. Het gaat om fragmenten die een proces hebben
ondergaan dat gelijkt op fossilisatie en bestaat uit een volledige of gedeeltelijke
vervanging van de houtvezels door mineralen afkomstig van de corrosie van een
metalen object dat zich in de nabijheid bevond. De observaties werden
uitgevoerd in het KIK met een scanning elektronenmicroscoop en geïllustreerd
met foto’s. Deze studie bleek bijzonder complex vanwege het voorkomen van
diverse conservatieprocessen, gaande van de degradatie van de houtachtige
materie (vervormingen, schade van houtvretende insecten en schimmels) tot
volledige of gedeeltelijke mineralisatie, samen met consolidatie- en restauratiebehandelingen op sommige
stukken. Toch leidde de studie tot de identificatie van Europees loofhout. Het museum maakte tevens een
video om het werk van ons labo te illustreren bij een volgende tentoonstelling. De studie werd uitgevoerd in
samenwerking met Philippe Gerrienne, FNRS, Uliège.
Dendrochronologische studie van kapconstructies en houten elementen van het gelijkvloers en de eerste
verdieping van het kasteel van Jehay
Op vraag van de provincie Luik werden achtereenvolgens twee
studies uitgevoerd op het kasteel van Jehay (in Amay) in het kader
van de historische studie van de site bij de restauratie van het
kasteel. De dendrochronologische studies richtten zich op de
microdatering van de oude kapconstructies die nog ter plaatse
zijn, en van houten elementen op het gelijkvloers en de eerste
verdieping. De eerste studie werd uitgevoerd in 2017 en richtte
zich op de kapconstructies van de verschillende vleugels van het
kasteel. De tweede studie vond plaats in 2018 en boog zich over
houten structuren en elementen uit alle ruimtes op het
gelijkvloers en de eerste verdieping, zoals vloerbalken, vakwerk, raamlateien, deurlijsten en hergebruikt hout
in het metselwerk… Het doel was om enkele oude circulatiewegen in het gebouw te identificeren en het
hergebruikte hout op te sporen en te identificeren tot welke constructie- of restauratiefase ze behoorden.
Samen met de dendrochronologische werd er op de site een petrografische studie uitgevoerd van de
interieurbepleistering en van de buitenmortels. De observaties en conclusies van beide studies werden in
opdracht van de provincie samen geïnterpreteerd in één verslag. Een dergelijke gezamenlijke interpretatie van
de resultaten van twee verschillende wetenschappelijke analyses, de ene van hout en de andere van pleisters
en mortels, is relatief uitzonderlijk en toonde het potentieel aan van een dergelijke samenwerking. Dat opent
de deur naar ruimere onderzoeksprojecten waarbij ook de radiokoolstofdatering van organische macroresten,
of de identificatie van plantaardige of dierlijke vezels zou kunnen worden betrokken.
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2.2.2.4 Labo polychromie (o.l.v. Jana Sanyova)
Deelname aan het Brain-Be project METOX: Metaaloxalaten in 15e-16e-eeuwse Zuid-Nederlandse
olieverfschilderijen. Studie van de vormingsmechanismen en van de triggers
Na verloop van tijd ondergaan de materialen van schilderijen – te weten
pigmenten en bindmiddelen – onvermijdelijk spontane chemische
transformaties, zoals de vorming van metaaloxalaten (bv. calcium of koper).
Vermits deze ongewenste reacties zeer complex zijn, is er nood aan gevoelige
chemische analyses voor detectie en om het mechanisme van deze degradaties
te begrijpen. Het onderzoeksproject METOX buigt zich over de ontwikkeling en
toepassing van een analytisch proces voor het vergaren van data om inzicht te
krijgen in de vorming van metaaloxalaten en hun accumulatie op (en onder) het
verfoppervlak.
Het eerste jaar van het project werd gewijd aan de ontwikkeling van een
multi-instrumentale analytische methode, aan de modelvorming van het
fenomeen aan de hand van testplaatjes die werden geprepareerd en kunstmatig
verouderd in het laboratorium, en aan analyses van historische monsters. Er
werd een selectie gemaakt van 147 monsters van 37 verschillende schilderijen,
uitgevoerd door 28 schilders tussen de 15de en de 17de eeuw, voor het
merendeel afkomstig van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Ze werden gedocumenteerd
met optische microscopie en gekarakteriseerd met Fouriertransformatie infraroodspectroscopie (FTIR). In 77%
van de analyses werden metaaloxalaten geïdentificeerd. Onze resultaten tonen voorts aan dat deze producten
zich meestal in de verflaag bevinden, en niet aan het oppervlak. Dit weerlegt wat doorgaans wordt beweerd in
de wetenschappelijke literatuur. De lopende studie met kunstmatige veroudering van testplaatjes zou nieuwe
informatie moeten opleveren over de vormingsmechanismen van deze producten in de verflaag.
Deelname aan het project OREILLA: karakterisering van de picturale lagen van het antependium van SaintMartin du Canigou, Frankrijk
Een van de grote projecten van ons labo in 2018 was de grondige
studie van de picturale materialen van het antependium van SaintMartin du Canigou in de Franse Pyreneeën. Deze studie werd
uitgevoerd voor het project Catalogne – Art 1200, in het kader van
factura [http://factura-recherche.org/], gefinancierd door de DRAC
Occitanie. Talrijke technologische vragen werden opgeroepen
door het macroscopische onderzoek met stereomicroscopie en
door chemische beeldvorming met Ma-XRF (in samenwerking met
de Universiteit Antwerpen), waarbij ook een reeks monsters werd
gelicht voor studie in ons labo polychromie.
Het antependium van Saint-Martin du Canigou lijkt een hele reeks kunstwerken te hebben geïnspireerd
en de identificatie van de gebruikte materialen had onder meer als doel om zijn datering rond 1200 te
bevestigen. En inderdaad: de aanwezigheid van een oliegebaseerd bindmiddel en de overvloed aan metaalblad
van tin, zilver en goud, versierd met gele, oranje en rode glacis met Indische lak en orpiment, komt overeen
met de materialen die werden gebruikt in de scharnierperiode tussen de 12de en de 13de eeuw. Toen vond er
een grote wijziging plaats in de techniek, waarbij oliegebaseerde bindmiddelen, reliëftechnieken en het
gebruik van tin- en zilverblad leidden tot een technische evolutie in de polychromie van houten objecten.
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2.2.2.5 Labo textiel (o.l.v. Ina Vanden Berghe)
Kleurstoffenstudie van archeologisch textielvondsten uit de zoutmijnen van Iran, ca. 400-600 v.C.
Tijdens opgravingen in de zoutmijn van Chehrabad, de oudste
zoutmijn van Iran, bekend als Douzlakh en gelegen op 75 km ten
noordwesten van Zanjan, werden resten gevonden van zes
menselijke mummies en een grote hoeveelheid organische
materialen (hout, textiel, menselijke faeces, touwen, ....). De
archeologische overblijfselen behoren tot drie operationele
periodes van de mijn, de Achaemenide periode (2500-2300
v.Chr.), de Sassanese periode (400-600 n.Chr.) en de islamitische
periode. Onder de aangetroffen textielfragmenten bevinden zich
polychrome wolweefsels in weft-faced tabby weeftechniek, met
streep- of kruismotieven in kilim of tapestry techniek, evenals een
veelkleurig geborduurd weefsel met rammotief.
Het labo textiel van het KIK werd gevraagd voor de studie van de organische kleurstoffen van de
textielfragmenten, alle behorende tot de Sassanese periode. De organische kleurstofcomponenten werden
geïdentificeerd met omgekeerde fase vloeistofchromatografie met detectie van de uv-vis absorptiespectra van
de kleurmoleculen. De resultaten van het onderzoek worden voorgesteld op het 25e congres van de European
Association of Archaeologists (EAA 25), van 4 tot 8 september 2019 in Bern.

2.2.2.6 Labo glas (o.l.v. Leen Wouters)
Studie van een door Jean-Baptiste Capronnier geassembleerd hoofdenraam, Sint-Jacobskerk, Antwerpen
Tijdens de restauratiewerken aan de Antwerpse Sint-Jacobskerk, werd een sterk
beschadigd assemblageraam teruggevonden waarin 19 hoofden zijn verwerkt.
Het kunsthistorisch onderzoek van Aletta Rambaut leidde tot een sterk
vermoeden dat de hoofden ongebruikte fragmenten zijn van de in de 19de eeuw
door Jean-Baptiste Capronnier gerestaureerde 16de- en 17de-eeuwse glasramen
van deze Antwerpse kerk. Het analytisch onderzoek uitgevoerd op 15 van de 19
hoofden bevestigt dat ze alle, op één hoofd na, een 16de-17de-eeuwse
glassamenstelling hebben. Bovendien vertoonden 4 hoofden een grote
overeenkomst met het 16de-eeuwse glas-in-loodraam (nXIII) van de SintJacobskerk. Het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek speelde een
prominente rol bij het aantonen van het kunsthistorische belang van dit
assemblageraam.
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2.2.2.7 Labo metaal (o.l.v. Leen Wouters)
Twee Precolumbiaanse “Tunjos” van de Collectie Paul en Dora Janssen-Arts fysico-chemisch onderzocht
In het kader van een hernieuwing van de presentatie van een
gedeelte van de Collectie Paul en Dora Janssen-Arts in het
Museum Aan de Stroom (MAS) te Antwerpen werd voor het
didactisch luik beroep gedaan op het labo metaal van het KIK. Aan
de hand van twee precolumbiaanse “Tunjos” (offerandefiguurtjes)
van de Muisca cultuur wordt de bijdrage van verschillende fysicochemische onderzoekstechnieken getoond. In het bijzonder
werden de resultaten van de digitale microscopie,
röntgenradiografie, energie-dispersieve X-straal fluorescentie aan
het oppervlak, MA-µXRF, scanning elektronen microscopie
gekoppeld aan X-straal analyse (SEM-EDX) en metallografie in didactische panelen en video-opnames
aanschouwelijk gemaakt. Vanaf het najaar 2018 zijn ze te bezichtigen in het MAS.

2.2.2.8 Labo papier, leder en perkament (o.l.v. Marina Van Bos)
Materiaal-technisch onderzoek van inkten en verluchtingen in handschriften
Sinds de aankoop van een macro X-straal fluorescentiescanner door het KIK in
2016, wordt deze techniek courant gebruikt voor de studie van schilderijen.
Ondanks de voordelen ervan ten opzichte van puntmetingen, is het gebruik
ervan op verluchte manuscripten echter nog steeds eerder beperkt. De delicate
manipulatie en positionering van een manuscript, waarbij de te analyseren folio
parallel dient te zijn met de bewegende X-straalkop, leidt ertoe dat de techniek
niet op grote schaal wordt gebruikt voor verluchte handschriften. Een
conservatiebehandeling waarbij het handschrift ‘ontbonden’ wordt, biedt echter
de mogelijkheid om het handschrift en de verluchtingen of inkten in detail te
bestuderen en te analyseren. Het Museum Mayer van den Bergh bezit een
kleine collectie verluchte handschriften. Eén ervan is een 15e-eeuws
gebedenboekje (cat.nr. 301). Het onderzoek van enkele losgemaakte bifolio’s uit dit handschrift, dat
nauwelijks groter is dan een hand, werd uitgevoerd in samenwerking met de KU Leuven (Illuminare en Book
Heritage Lab). De beelden met de verdeling van onder andere lood (Pb), ijzer (Fe), goud (Au) of koper (Cu) van
de Calvarieberg (folio 15v – ± 8 x 8.5 cm²) illustreren niet enkel het materiaalgebruik, maar tevens de heel fijne
en subtiele uitvoering.
Analyse van Bruegel-tekeningen in het kader van het FINGERPRINT project
FINGERPRINT is een Belspo BRAIN-project (zie o.a. Science
Connection
54
–
2017
en
https://fingerprintbruegel.wordpress.com) tussen de Koninklijke
Bibliotheek en de KU Leuven en met de medewerking van het KIK.
Vier tekeningen afkomstig uit het Prentenkabinet van de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel en een tekening uit het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel werden
gescand met behulp van MA-XRF. De samenstelling van de inkt
werd geïdentificeerd. Het beeld met de verdeling van ijzer,
wijzend op het gebruik van ijzergallusinkt voor de tekening
Prudentia, een voorstelling van één van de zeven deugden, toont
hoe Bruegel tekent, zonder aarzelingen: elke lijn in de tekening is scherp en precies. Aan de hand van Luxuria
en de bekomen resultaten werd in één van de ‘technical cabinets’, opgenomen in de grote Bruegel
tentoonstelling in het Kunsthistorisch Museum te Wenen, de tekentechniek van Bruegel toegelicht. De
resultaten van het Fingerprint project vormen de basis voor de tentoonstelling Bruegel in zwart en wit, die in
het najaar van 2019 start in de Koninklijke Bibliotheek.
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2.2.2.9 Labo schilderkunst (o.l.v. Steven Saverwyns)
Studie van het palet van vier schilderijen van Paul Delvaux
Vier schilderijen van een van de bekendste 20e-eeuwse Belgische
schilders, Paul Delvaux, uit de collectie van de NMBS, kwamen
begin 2018 naar ons restauratieatelier schilderkunst voor een
grondig onderzoek naar de conditie van het moderne vernis en de
eventuele verwijdering ervan. Van deze gelegenheid werd gebruik
gemaakt om op niet-invasieve manier meer informatie te
bekomen over het palet van de kunstenaar, zoals hij dat
aanwendde in september 1963, de creatiedatum van de
schilderijen. De schilderijen werden gescand met macro-Xstraalfluorescentie (MA-XRF). Dat levert informatie op over de
verdeling van chemische elementen die overeenkomen met pigmenten in de verf. Een wijziging in compositie
waarbij een heel treinstel werd overschilderd, kon in een van de schilderijen met MA-XRF in kaart worden
gebracht.
Vermits MA-XRF enkel elementaire informatie oplevert, wat niet steeds voldoende is voor de identificatie
van het pigment, en omdat pigmenten samengesteld uit lichte elementen niet toegankelijk zijn naar MA-XRFanalyses toe, werden aanvullende analyses uitgevoerd met micro-Ramanspectroscopie (MRS). De sterke
fluorescentie van het vernis (en bindmiddel) verhinderde rechtstreekse analyse op de schilderijen.
Bemonstering bleef beperkt tot enkele pigmentkorrels uit sporen verf zichtbaar op de zijkant van de harde
vezelplaten waarop werd geschilderd. Volgend palet kon worden geïdentificeerd: zinkwit, beenderzwart,
vermiljoen, rode en bruine aardes, (gehydrateerd) chromiumoxidegroen, cadmiumgeel, kobaltviolet,
kobaltblauw en synthetisch ultramarijn. In het beperkt aantal gelichte stalen konden geen synthetische
organische pigmenten aangetroffen worden.
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2.2.3

Departement Conservatie-Restauratie

2.2.3.1 Atelier schilderkunst (o.l.v. Livia Depuydt)
Onderzoek en conservatie-restauratie van de Dulle Griet, Pieter Bruegel de Oude, 1563, Museum Mayer van
den Bergh, Antwerpen
In 2018 werd de conservatie-restauratie van de Dulle Griet afgerond, met de
financiële steun van het Fonds Baillet Latour en de Topstukkenraad. Het
onderzoek uitgevoerd voor en tijdens de behandeling, onthulde meer over de
technieken en materialen die de kunstenaar gebruikte. Het schilderij werd onder
meer bestudeerd met uv-fotografie, infrarood reflectografie en fotografie,
röntgenfotografie en X-straal fluorescentie mapping. Na het laag per laag
verwijderen van de oude vernissen, werden ook oude retouches en
overschilderingen weggenomen.
Het meest spectaculaire verschil na de reiniging is te zien in de luchtpartij,
met centraal langs de horizon een groenblauwe zone. Het schilderij is na
behandeling ook helderder en toont meer contrast, wat de dieptewerking ten
goede komt. De figuur van de Dulle Griet zelf komt meer op de voorgrond; ze
verlaat via een heuvel de stad. Al deze elementen dragen bij tot nieuwe
inzichten en een nieuwe interpretatie van het schilderij. De restauratie bracht
ook duidelijkheid over de signatuur en datum van het werk. Het schilderij werd doorgaans tussen 1561 en
1564 gedateerd, maar de huidige reiniging en onderzoek tonen duidelijk een datering in 1563. Ten slotte
onthulde de behandeling ook Bruegels hoogst verfijnde en virtuoze penseelwerk. In het najaar van 2019 reist
het meesterwerk naar de Bruegel overzichtstentoonstelling in het Kunsthistorisches Museum in Wenen.
Onderzoek en conservatie-restauratie van het Zelfportret, Pieter Paul Rubens, 1630, Rubenshuis, Antwerpen
Op 21 april keerde het Zelfportret terug naar het Rubenshuis, waar
de meester het bijna vier eeuwen geleden schilderde. Toen het
topstuk begin 2017 naar het KIK kwam voor onderzoek en
behandeling, ging het verschuild onder een fel blinkend vernis. De
bevindingen van het recente onderzoek van The National Gallery
werden aangevuld met bijkomende analyses, observaties en
archiefonderzoek. Zo bleek het schilderij nog een veel bewogener
geschiedenis te hebben gekend dan reeds werd vermoed. Het
rechthoekige Zelfportret werd in het verleden vergroot, vervolgens
verzaagd tot een ovaal en ten slotte opnieuw verzaagd tot een
kleinere rechthoek. De opeenvolgende retouches en
overschilderingen telden op sommige plaatsen wel 11 lagen. Die werden secuur verwijderd. Het resultaat van
deze complexe behandeling werd unaniem geprezen: het Zelfportret vervult als nooit tevoren zijn rol als
visitekaartje van het Rubenshuis.
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2.2.3.2 Atelier muurschilderkunst (o.l.v. Estelle De Groote)
Noodinterventie op de muurschildering van Arthur Van Gramberen met de voorstelling van het Doopsel van
Christus, 1933, Anderlecht, Collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk
Op de westelijke muur van de doopkapel bevindt zich een muurschildering met
de voorstelling van het Doopsel van Christus. Deze werd door de kunstenaar
Arthur Van Gramberen in 1933 geschilderd ter ere van het jubileum van pastoor
Edouard-Marie van der Belen op 2 maart 1933, in opdracht van de kerkfabriek.
De vroegst bekende foto’s uit 1968 – 35 jaar na vervaardiging van de schildering
– vertonen al een duidelijk schadepatroon ten gevolge van stabiliteitsproblemen
in de draagstructuur. Stelselmatig heeft dit geresulteerd in het verlies van
adhesie tussen de bepleistering en de natuurstenen drager, waardoor er
fragmenten gevallen zijn. Deze interventie heeft aanleiding gegeven tot een
dieper onderzoek naar zowel de kunsthistorische als de materiaaltechnische
aspecten van de muurschildering. Er werd unaniem beslist om de schildering,
ondanks de problemen, in situ te bewaren op zijn originele drager.
De muurschildering werd her en der gefixeerd en onderaan ondersteund.
Het hele oppervlak werd bedekt met een facing, versterkt met drie horizontale
banden van katoengaas. De uitgevoerde ingrepen moeten compatibel zijn met toekomstige interventies en zijn
dus, in de mate van het mogelijke, reversibel. Deze noodinterventie biedt een tijdelijke oplossing. De
toekomstige resultaten van de stabiliteitsstudie zullen leiden tot een benadering op maat voor een definitieve
interventie, of in ieder geval voor een volgende fase. De noodinterventie werd tussen januari en mei
uitgevoerd in opdracht van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Vooronderzoek van de muurschildering van Het Laatste Oordeel in de voormalige kapittelzaal van de SintMartinuskerk te Aalst, eind 15de eeuw
In 2018 bestudeerde het atelier Muurschilderkunst een muurschildering met het
Laatste Oordeel in de Sint-Martinuskerk in Aalst. De muurschildering dateert van
rond 1500 en heeft stilistisch gezien betrekking op de vroege Nederlandse
schilderkunst. Aanvankelijk richtte het project zich op kunsthistorisch en
technisch onderzoek en op het formuleren van een behandelingsvoorstel. Al snel
werd in dit onderzoek de hoge artistieke kwaliteit en authenticiteit van de
muurschildering expliciet gemaakt, die verder onderzoek vereiste. Twee nietinvasieve wetenschappelijke beeldtechnieken werden daarom toegepast.
Infraroodreflectografie (IRR) werd gebruikt om de onderliggende lagen te
bestuderen. Zo konden enkele veranderingen worden gevisualiseerd die tijdens
het schilderproces werden aangebracht, wat het werk van een creatieve
kunstenaar impliceert in plaats van een kopie. Verder bleek dat de kunstenaar
een geschilderde ondertekening en soms arceringen gebruikte.
Ten tweede paste de Universiteit Antwerpen een chemische
beeldvormingstechniek toe: macro x-straalfluorescentie. De toepassing van deze methode op het Laatste
Oordeel in Aalst is, in België, één van de eerste keren op muurschilderingen. Ondanks praktische uitdagingen
(grootte en gewicht van het scanapparaat, beperkte toegankelijkheid van de muurschildering), bleken de
resultaten van de scan waardevol. Ze lieten een identificatie en een inzicht in de verdeling van de aanwezige
pigmenten toe en gaven een dieper inzicht in het schilderproces (zoals bijvoorbeeld de pentimenti). De
combinatie van een bekende en een innovatieve wetenschappelijke beeldtechniek bood een waardevolle
aanvulling op de gedetailleerde waarneming door de restaurateur en de kunsthistoricus, evenals een
vertrekpunt voor goed doordachte laboratoriumanalyses.
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2.2.3.3 Atelier polychrome houtsculptuur (o.l.v. Emmanuelle Mercier)
Studie en behandeling van een ensemble van vier barokke musicerende engelen, toegeschreven aan Claude
Joseph de Bettignies en bewaard in de rotonde van het Hôtel de Groesbeeck-de Croix te Namen (Musée des
arts décoratifs)
De Bergense architect en beeldhouwer Claude Joseph de Bettignies (1675-1740)
is vooral bekend als ontwerper van de beroemde Car d’Or, te weten een versie
die de huidige voorafging. De vier engelen zijn vergelijkbaar met de nog
bewaarde en aan de Bettignies toegeschreven engelen die aan het einde van de
18de eeuw werden geïntegreerd in de huidige Car d’Or. Het ensemble is
afkomstig van een kapel van het voormalige ursulinenklooster in Bergen, dat
werd gebouwd door de Bettignies. Een oude postkaart uit het begin van de 20 ste
eeuw toont de oorspronkelijke plaatsing van de vier engelen boven het
orgelkoor.
Naar barokke traditie is elke engel geassembleerd uit een groot aantal
stukken hout. De studie onder een stereomicroscoop onthulde, onder talrijke
witte overschilderingen, een originele steenimitatie monochromie die gelijkt op
wit marmer. De resultaten van de technische studie en van de analyses werden
vergeleken met gegevens vergaard tijdens de restauratie van de Car d’or door
het KIK in 1986. Het doel van de behandeling was om de degradaties te
stabiliseren door het hout te consolideren en de polychromieën te fixeren. Na
een oppervlaktereiniging, werden de lacunes opgevuld en geretoucheerd. Dit project werd gesteund door het
fonds Pierre-François Tilmon, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Conservatiebehandeling van het Sint-Jorisretabel, Jan Borman, 1493, KMKG, Brussel, inv. 362
Het retabel met het martelaarschap van Sint-Joris, gedateerd 1493 en
gesigneerd door Jan Borman, krijgt op dit moment een conservatiebehandeling
dankzij de steun van het Fonds René en Karin Jonckheere, beheerd door de
Koning Boudewijnstichting. De techniek van dit even beroemd als enigmatisch
kunstwerk, een van de topstukken van het Museum Kunst en Geschiedenis,
werd nooit eerder onderzocht. Een van de grote vragen tijdens de studie was of
dit altaarstuk oorspronkelijk al dan niet voorzien was van polychromie. Wat
opvalt zijn immers de enorm fijne gesculpteerde details en insnijdingen. De
studie kadert in het BOREV-project, gewijd aan de studie van de productie van
retabels en beeldhouwwerken van de familie Borman in de collecties van het
Museum Kunst en Geschiedenis. Dat project werd opgestart door Emile van
Binnebeke, conservator van de afdeling Europese beeldhouwkunst en meubels
van het museum, en het atelier polychrome houtsculptuur van het KIK.
De demontage, die noodzakelijk was voor de behandeling, vormt een ideale gelegenheid om
dendrochronologisch onderzoek uit te voeren. Aangezien de datums van de bestelling en van de uitvoering van
het kunstwerk gekend zijn, zouden de resultaten van dit onderzoek kostbare informatie moeten bieden over
de atelierpraktijken en meer bepaald over de droogtijd van eik alvorens het werd bewerkt. De sporen van
bewerking (constructie, fixatie aan de werkbank, werktuigen…) werden zorgvuldig opgespoord en beschreven.
De studie maakt het ook mogelijk om meer informatie te verkrijgen over de vroegere restauraties. In 2019 zal
het museum M in Leuven een grote tentoonstelling wijden aan de Bormans, een dynastie van beeldhouwers
actief in Brussel tussen de 15de en de 16de eeuw. Het KIK is nauw betrokken als lid van het wetenschappelijk
comité en voert ook fotozendingen uit van dit oeuvre van uitzonderlijke kwaliteit.
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2.2.3.4 Atelier steensculptuur (o.l.v. Judy De Roy)
Restauratie van het sacramentshuis van de Sint-Martinuskerk te Aalst, Hiëronymus du Quesnoy de Oude,
1604
Het sacramentshuis bestaat uit drie torens, dateert van 1604 en werd
ontworpen door Hiëronymus Du Quesnoy de Oude. Deze beeldhouwer is vrijwel
onbekend bij naam, ondanks het feit dat hij de ontwerper is van een van onze
meest iconische nationale symbolen: Manneken Pis. Bovendien was hij
hofbeeldhouwer van Albrecht en Isabella. Een groot deel van zijn oeuvre is
verloren gegaan, maar het sacramentshuis van Aalst is ongetwijfeld een van du
Quesnoys meest imposante werken en wordt tot op heden als sacrarium
gebruikt. Archiefonderzoek door Luc Robijns bracht ook de naam van de schilder
van het sacramentshuis aan het licht: Jan van Benthem. De restauratiewerken
aan de kerk startten in 2017 en daarbij kon het acht meter hoge, rijk versierde
sacramentshuis niet ontbreken. Op basis van het vooronderzoek, uitgevoerd
door een zelfstandige aannemer, voerde het KIK een conservatiebehandeling uit
bestaande uit een reiniging, de verlijming van een aantal afgebroken stukken en een retouche.
Het polychromieonderzoek in het vooronderzoek was onvolledig en het KIK kreeg groen licht om dit uit te
diepen. Er werden een aantal vensters gemaakt om de originele polychromie bloot te leggen en de kwaliteit
ervan te evalueren. Hieruit bleek onder de talrijke overschilderingen van dikke witte verven een verfijnde
originele polychromie schuil te gaan. De albasten reliëfs tussen de verschillende verdiepingen van het
sacramentshuis waren oorspronkelijk niet geschilderd, maar wel versierd met vergulde details. De beelden en
de architecturale onderdelen uit kalksteen bleken oorspronkelijk beschilderd in een semi-grisaille techniek: de
gesculpteerde vormen zijn geaccentueerd met subtiele schaduwpartijen in talrijke grijstinten en de gezichten
zijn verlevendigd met donkere ogen, rode lippen en blozende wangen. Verder werden er accenten gelegd met
vergulde details zoals een riempje, een mantelboord, een boekrand of bepaalde architectuurelementen. De
fijne olieschildering, die zonder preparatie rechtstreeks op de kalkstenen ondergrond werd aangebracht, geeft
het beeldhouwwerk extra diepte. Dit heeft niet alleen een esthetisch waarde, maar maakt de kleinere beelden
op de bovenste verdiepingen van de torens ook leesbaarder. Deze uiterst geraffineerde
renaissancepolychromie is een absoluut unicum: de (semi-)grisailletechniek werd rond 1600 enkel veelvuldig
toegepast op glasramen en in de schilderkunst. Het clair-obscur effect was in heel Europa in opmars, maar de
toepassing ervan op beeldhouwkunst werd nooit eerder aangetoond. Het polychromieonderzoek heeft
aangetoond dat de schilder, Jan van Benthem, een ongeziene uitstraling gaf aan het ensemble door een
polychromietechniek toe te passen die geheel ten dienste staat van de beeldhouwkunst.
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2.2.3.5 Atelier textiel (o.l.v. Griet Kockelkoren)
Conservatiebehandeling en onderzoek van een 17de-eeuws monumentaal Sino-Portugees wandkleed (privecollectie)
Het wandkleed getiteld Aeneas en Anchises is volledig gedecoreerd met borduurwerk en geappliqueerde delen
in beschilderde zijde en werd vermoedelijk vervaardigd in Macao. Het maakt deel uit van een reeks van 7
wandkleden die samen verschillende scènes uit de Trojaanse oorlog afbeelden. Drie van deze wandkleden
bevinden zich in de collectie van het Metropolitan Museum in New York. Twee behoren tot het Musée des
Beaux-Arts in Lyon. Het wandkleed met Aeneas and Anchises, dat hier in het KIK behandeld werd, is in handen
van een privécollectie. Van het laatste object uit deze reeks is de huidige locatie niet zeker; mogelijk is het zelfs
verdwenen of vernietigd. Dit conservatieproject was niet enkel interdisciplinair binnen het KIK, conservatieateliers en -labo’s uit verschillende instellingen hebben meegewerkt aan de behandeling en het onderzoek van
dit bijzondere en veelzijdige object. Dit was niet enkel nodig door de zeer specifieke constructie en het
uitdagende samenspel van materialen en technieken, ook voor de conservatiekeuzes was dit van onschatbare
waarde.
Het leeuwendeel van de behandeling werd uitgevoerd door de specialisten binnen ons atelier, maar
vooral voor de geappliqueerde delen in beschilderde zijde was er een nauwe samenwerking met het atelier
schilderkunst van het KIK. Omdat niet enkel de behandeling van dit object op zichzelf de leidraad vormde voor
de conservatiekeuzes, maar er ook gestreefd werd om maximale eenheid te behouden binnen deze reeks van
objecten, was er ook nauw contact met de conservatoren van het MET en het Musée des Beaux-Arts in Lyon.
Deze veelzijdige samenwerkingen zorgden niet enkel voor een beter begrip van het object en de alteraties die
het heeft gekend doorheen de tijd en het leven van dit object. Ook waren ze onontbeerlijk voor het maken van
duurzame en gefundeerde conservatiekeuzes.
Vooronderzoek van een unieke poppencollectie in Wetteren
In de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren bevindt zich een uitzonderlijke collectie van zo’n 130 poppen die elk zijn
voorgesteld in de kloosterdracht (habijt en toebehoren) van een kloosterorde uit België. Deze collectie werd
na het concilie in de jaren ‘60 vervaardigd uit vrees dat deze informatie verloren zou gaan. De opdrachtgever
was een privépersoon die elke afzonderlijke kloosterorde een pop heeft toegezonden met de vraag om deze te
kleden in haar kloosterdracht, vervaardigd uit dezelfde materialen als de originele habijten. Deze uitzonderlijke
en quasi-volledige collectie is heel waardevol erfgoed, zowel materiaal als immaterieel. Ze werd geschonken
aan de kerkfabriek van de Sint-Gertrudiskerk, die haar in samenwerking met het atelier textiel van het KIK wil
conserveren voor de toekomst.
De verschillende schadebeelden werden eerst opgetekend in een conditierapport. Tijdens deze visuele
inspectie werden de poppen ook meteen ontstoft, wat absoluut bijdraagt tot de goede bewaring en toelaat
om de objecten tot in de kleinste hoekjes en tot in de onderste lagen van de onderrokken, kragen en plooien
te leren kennen. Naast restauratoren van het KIK, een Monumentenwachter en de Erfgoedcel Land van
Dendermonde, hebben ook de leden van de kerkfabriek zelf intensief meegewerkt aan deze eerste zorgen
voor hun prachtige collectie. Hierdoor hebben ze de collectie vanuit een heel nieuw licht kunnen bekijken. Ook
onze conservatiewetenschapper werkte samen met onze restauratoren om materialenanalyses te doen van de
poppen om Monumentenwacht (Antwerpen) te helpen bij het verzamelen van alle nodige informatie om zich
te verdiepen in de collectienoden. Hierbij wordt gekeken naar de staat van bewaring van de poppen, de
omgevingsfactoren en de risico’s waaraan de collectie in de toekomst zal worden blootgesteld.
Dankzij al deze goede samenwerkingen, zal een goed gestaafd advies geformuleerd kunnen worden rond
de keuze van vitrine en bewaaromstandigheden. Deze eerste fase duurde enkele weken en vond plaats in de
dekenale kerk. Een volgende fase zal leiden tot een voorstel voor de actieve conservatiebehandeling van de
poppen en voor de presentatie in een aangepaste vitrine voor de langetermijnbewaring van deze bijzondere
collectie.
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2.2.3.6 Atelier glas (o.l.v. Chantal Fontaine)
Een uitzonderlijke opdracht: het malgeblazen Venetiaans glas met de wapens van Antwerpen, 2de helft
16de eeuw
Bij zijn recente restauratie in het KIK, werd het glas met inventarisnummer 286
uit het Glasmuseum van Charleroi onderworpen aan een grondig onderzoek. Het
is een kleurloos tot grijzig malgeblazen, 17 cm groot glas met een brede kelk
gemonteerd op een korte steel met een geribte knop. De voet, die lichtjes naar
boven is getrokken, is eveneens geribt. Verbazend genoeg heeft de kelk twee
malgeblazen reliëfs: langs de ene kant de wapens van de stad Antwerpen en
langs de andere kant die van het markgraafschap Antwerpen. Voor het in 1973
werd opgenomen in het museum van Charleroi, was het glas in het bezit van
Raymond Chambon, de eerste conservator van het museum, die het stuk in 1959
voorstelde in het artikel Verres de la Renaissance soufflés dans un moule fermé
(Glastechnische Berichte, Band 32, Heft VIII, 1959, p. 49-56).
Tot op vandaag ging men er vanwege de wapens steeds van uit dat dit glas
van Antwerpse oorsprong was. Recente analyses van de samenstelling wijzen
echter op een andere herkomst: het glas komt uit Venetië. We slaagden er
tevens in om dit uitzonderlijke glas te contextualiseren in de Venetiaanse productie van malgeblazen glazen.
Het blijkt te gaan om het enige stuk met duidelijk identificeerbare wapens. We vonden ook een ander, nog
ongepubliceerd exemplaar, dat op een gelijkaardige wijze is versierd. Het gaat om inventarisnummer NMK CXV
193 uit het Nationalmuseum in Stockholm en op basis van de uitstekende foto's die we ontvingen van het
museum, lijkt de kelk afkomstig uit dezelfde mal als die van het museum van Charleroi.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met leen Wouters (labo glas) en Janette Lefrancq
(ereconservatrice KMKG) en in september voorgesteld in Istanbul op het 21ste Congrès de l'Association
Internationale pour l'Histoire du Verre (AIHV). Er zullen twee publicaties over volgen: een bondig artikel in de
volgende Annales de l'AIHV en een ruimer artikel in het Bulletin 2019 de l'Association Française pour
l'Archéologie du Verre (AFAV). Naar aanleiding van onze studie werd het glas geklasseerd als Uitzonderlijk
erfgoed van Wallonië.

2.2.3.7 Cel decoratie van monumenten (o.l.v. Emmanuelle Job)
Studie van de interieurafwerkingen van het Palmenpaviljoen, Koninklijk Domein, Laken
Op vraag van Martine Vermeire, de conservatrice van het Koninklijk Paleis,
voerde de cel Decoratie van monumenten een voorstudie uit voor de restauratie
van de decoratieve afwerkingen van het interieur van het Palmenpaviljoen op
het Domein van Laken. De studie zal het mogelijk maken om de
restauratiewerken en het opnieuw schilderen zo goed mogelijk te oriënteren.
Dankzij het historisch onderzoek door mevr. Vermeire in de archieven van het
Paleis, waren er al verschillende bouwfasen en uitbreidingen van het gebouw
geïdentificeerd. De huidige vertrekken zijn het werk van de vooraanstaande
architect Charles Girault, maar werden in 1935 op initiatief van Koningin
Elisabeth gerenoveerd onder leiding van de architect van het Paleis, Heyninckx.
Die renovatie zou zeer verregaand zijn, maar werd uiteindelijk beperkt tot het
strikt noodzakelijke. De huidige elementen van de interieurafwerking dateren
van deze interventie.
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2.2.3.8 Cel preventieve conservatie (o.l.v. Marjolijn Debulpaep)
Het project NE-ORG: RE-ORG Negatieven
Het KIK bezit een grote fotocollectie. Die is het hart van de
historische missie van het KIK omdat ze het visuele geheugen van
ons land vertegenwoordigt. Volgens de collectie-analyse die Hilke
Arijs in 2011-2012 heeft uitgevoerd, bestaat de collectie
voornamelijk uit instabiele vlakfilms. Om de levensduur van deze
fotografische negatieven te verlengen en hun digitalisering
mogelijk te maken, is het installeren van een koud opslagsysteem
noodzakelijk. De bewaarproblematiek van onze collectie is
eveneens deels gelinkt aan plaatsgebrek, dus werd er beslist beide
problemen samen aan te pakken via het toepassen van de RE-ORG
methode.
Het doel van het project "NE-ORG: RE-ORG negatieven" bestaat erin om de ruimtelijke organisatie van
het depot en zijn collectie negatieven te herzien en twee theoretische pistes te bekijken, te weten een
volledige of gedeeltelijke koude opslag. Door de voor- en nadelen van iedere piste te evalueren, kunnen we
beslissen welke oplossing de beste is gezien onze noden en mogelijkheden.
Klimaatmonitoring en risico-analyse voor het Belgisch Stripcentrum
Het Belgisch Stripcentrum herbergt een collectie van meer dan
7.000 originelen en organiseert verschillende tentoonstellingen
per jaar. Gevestigd in een Art Nouveau gebouw van de architect
Victor Horta (voormalig Charles Waucquez Stores-co.), was de
architectuur in eerste instantie niet ontworpen voor de
tentoonstelling en het behoud van gevoelige werken, zoals
grafische kunstwerken op papier. In 2018 lanceerde de cel
preventieve conservatie een meetcampagne om de
klimatologische omstandigheden en lichtintensiteit in de tentoonstellingszalen te meten, gekoppeld aan een
algemene risico-analyse van 10 schadefactoren voor cultureel erfgoed. Sinds het overdragen van ons rapport –
met een overzicht van alle te verbeteren punten en mogelijke oplossingen – heeft het museum de meest
belangrijke problematiek van de lichtintensiteit reeds aangepakt. Er is een geleidelijke verschuiving in de
mentaliteit naar een duurzamere aanpak van het beheer van hun gebouw. We ondervinden sindsdien ook een
grotere vorm van autonomie: na de meetcampagne door het KIK, heeft de persoon verantwoordelijk voor het
beheer van de collecties en de conservatie deze taak op zich genomen.

2.2.4

Valorisatie-Communicatie (o.l.v. Catherine Bourguignon)

VolTa: samen de missie van het KIK hertekenen
Eind 2018 startte het KIK een reflectie op om zijn missie en visie te herdefiniëren. Het gaat om een participatief
project waaraan elk personeelslid een bijdrage levert. In november en december gingen talrijke collega’s op
pad om als verkenner onze stakeholders te interviewen over het werk en het imago van het KIK. Dit project zal
in 2019 worden voortgezet.
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3

Middelen

3.1
3.1.1

Personeel
Personeelseffectief

Op 31/12/2018 telde het KIK een personeelseffectief van 136 personeelsleden (FE), overeenstemmend met
118,25 voltijdse equivalenten (VTE).
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3.1.2

Volgens statuut
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3.1.3

Volgens niveau

3.1.4

Volgens taalrol en niveau

p. 27 / 43

3.1.5

Volgens leeftijd
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3.1.6

Volgens geslacht
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3.2

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!
Stagiairs 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).
Stagiairs 2018-2019

- Atelier schilderkunst: Natacha Daubercy & Laura Guilluy
- Atelier polychrome houtsculptuur: Lucas Diniz Carvalho & Sophie Kirkpatrick
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3.3

Financiën

3.3.1

Overzicht

Totaal inkomsten

€8.792.338,10

Dotatie

5.807.000,00

66,05%

Eigen inkomsten

1.809.092,10

20,58%

Giften & sponsoring

256.779,00

2,92%

Overeenkomsten

919.467,00

10,46%

Totaal uitgaven

8.467.580,76

Personeel

6.870.023,52

81,13%

Werking

1.242.712,37

14,68%

Uitrusing

344.376,52

4,07%

10.468,35

0,12%

Bibliotheek

Enveloppe van het personeel, beheerd door het
KIK

Over te boeken saldo

2.938.685,81

Over te dragen saldo

1.306.729,33 Vereffeningskrediet

Secties

Inkomsten

Uitgaven

Sectie 0

5.807.000,00

62,73%

5.420.420,95

61,73%

Sectie 1

2.333.813,04

25,21%

2.214.240,89

25,22%

Sectie 2

595.367,96

6,43%

711.505,96

8,10%

521.174,44

5,63%

435.130,30

4,96%

Sectie 3

9.257.355,44

8.781.298,10
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3.3.2

Inkomsten

Totaalbedrag

€9.257.355,44

100,00%

Sectie 0

5.807.000,00

62,73%

Sectie 1

2.333.813,04

25,21%

Sectie 2

595.367,96

6,43%

Sectie 3

521.174,44

5,63%

Inkomsten
Sectie 2
6,43%

Sectie 3
5,63%

Sectie 1
25,21%
Sectie 0
62,73%

3.3.3

Uitgaven

Totaalbedrag

€8.781.298,10

100,00%

Personeel

Werking

Uitrusting

Totaal

Sectie 0

4.625.185,46

691.898,82

103.336,67

5.420.420,95

61,73%

Sectie 1

1.618.165,91

388.191,94

207.883,04

2.214.240,89

25,22%

Sectie 2

576.429,69

91.451,11

43.625,16

711.505,96

8,10%

Sectie 3

363.959,80

71.170,50

0,00

435.130,30

4,96%

Het actuele begrotingssaldo is 4.245.415,14 euro, waarvan naar 2019 respectievelijk 2.938.685,81 euro is over
te boeken en 1.306.729,33 euro over te dragen.
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3.3.4

Verhouding inkomsten-uitgaven 2008-2018
Inkomsten

Uitgaven

Verschil

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

2018

8.792.338,10

8.467.580,76

324.757,34
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KIK zwaait deuren open en zet
restaurateurs in de spotlights
02/03/2018 om 01:57doorAmaury Michaux,amg | Het Nieuwsblad

Veel interesse voor De Dulle Griet. FOTO: AMG
BRUSSEL - Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) kreeg gisteren tijdens

de open dag zo'n 500 bezoekers over de vloer. Zij konden er enkele prestigieuze
kunstwerken zien tijdens hun restauratie.

Het kunstwerk dat het meest tot de verbeelding spreekt, is De Dulle Griet van Pieter Bruegel de
Oude. Het werk wordt er al meer dan een jaar gerestaureerd. “Daar is in al die tijd toch een team
van tien mensen mee bezig geweest”, zegt Simon Laevers van het KIK. “Vroeger werd er meer
geëxperimenteerd met restauraties, de laatste jaren is er meer controle op. Ook in deze
restauratie bouwen we ruimte in voor correcties. Later zijn de mogelijkheden waarschijnlijk nog
veel breder om te restaureren. De restauratie van De Dulle Griet zit trouwens in een eindfase. In
april zou het schilderi gereed moeten zijn.”
“We ontvangen zowel jonge als oudere bezoekers. In het verleden kregen we veel aanvragen
voor bezoeken. Daarom hebben we deze open dagen in het leven geroepen. De werknemers
nemen de tijd om aan iedereen uitleg te verschaffen.”
Studentendroom
Anke Van Achter (21) bracht gisteren samen met haar vriendinnen een bezoek aan het KIK. “We
studeren allemaal conservatie-restauratie en zijn hier al eens geweest met de school”, zegt ze.
“Dat was toen zo'n interessante dag dat we besloten hebben om ieder jaar naar de open dag te
komen. Hier zie je hoe het er in de praktijk aan toe gaat en we kunnen heel gerichte vragen
stellen. Ik denk dat het voor iedereen van ons een droom is om hier te kunnen werken of zelfs
maar stage te doen.”
Deeltjesversneller
De aanwezigen konden niet alleen werken in restauratie zien. Elke documentatiedienst, atelier
en laboratorium van het KIK was geopend. Zo was er ook een deeltjesversneller te zien die via
de radiokoolstofdateringsmethode met grote precisie en slechts in enkele uren tijd zeer kleine
stalen kan meten.
“Objecten jonger dan 50.000 jaar kunnen we hier meten”, zegt verantwoordelijke Mathieu
Boudin. “Dat kan gaan over hout, textiel, botten of andere texturen, zolang het maar niet ouder is
dan 50.000 jaar. We hebben maar 6 milligram van het object nodig, de deeltjesversneller doet de
rest.”

VIDÉO I Margot la folle, le roi Philippe, la reine Mathilde
11/06/2018 Maryline Chalon et Jacques Duchateau

Le roi et la reine se sont déplacés à l’Institut royal du patrimoine artistique
situé dans le parc du Cinquantenaire. Objet de leur attention, le portrait de
«Margot la Folle».
Visite royale, hier, à l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA). Philippe et Mathilde se sont
rendu au sein de l’atelier de restauration des peintures. Parmi la quinzaine de chefs-d’œuvre en
attente ou en cours de restauration, se trouvent des Paul Delvaux, un Monet ou encore des
Théodore Van Loon.
La visite royale mettait toutefois l’accent sur celle de Dulle Griet («Margot la Folle») œuvre majeure
de Pieter Bruegel l’Ancien. Rarement déplacée, la peinture a quitté le musée Mayer van den Bergh
(Anvers), qui en est le propriétaire, en janvier 2017 pour des soins spéciaux. L’œuvre doit être prête
pour célébrer le 450e anniversaire de Bruegel en 2 019. Après sa remise en état, la peinture sera
exposée à Vienne, au Kunsthistorisches Muséum à partir d’octobre prochain.

Visite du roi et de la reine à l'atelier de restauration de peinture de l’Institut Royal pour le
Patrimoine Artistique (IRPA).PHOTO: © EDA - JACQUES DUCHATEAU

Grâce à un procédé utilisant la lumière infrarouge, les chercheurs ont pu découvrir le premier tracé
du tableau. Ils ont d’abord retiré les vernis et les retouches du tableau. Puis ont analysé les
différents pigments présents. Le travail de restauration a permis d’éclaircir le tableau et de voir des
détails. «On sent beaucoup mieux l’effet de profondeur» remarque Livia Depuydt, responsable de
l’atelier des peintures de l’Irpa, en charge de la restauration de la Dulle Griet.
Visite royale et découverte de l’atelier de restauration d el’IRPA dans notre reportage vidéo cidessus.
Reconnaissance mondiale
L’Irpa, crée en 1948, veille à la conservation et à la restauration des œuvres d’art. Il se divise en trois
départements; documentation, laboratoires, conservation-restauration
L’institut bénéficie d’une reconnaissance mondiale, après avoir restauré des tableaux tel L’Agneau
mystique, des frères Van Eyck ou L’Autoportrait de Rubens. Cet institut se définit à la fois comme
centre de recherche et atelier de restauration. Lydia Depuydt vente la multidisciplinarité de l’institut
qui permet à la fois l’étude et la rénovation d’un objet d’art: «on étudie l’œuvre d’art sous tous ses
aspects». L’Irpa trouve la majorité de ses financements via le fonds Baillet Latour, présidé par le
baron Jan Huyghebaert.
Le département de restauration traite divers matériaux à l’instar de peintures, textiles, verres dans
des ateliers consacrés.

Livia Depuydt travaille à la restauration de «Dulle Griet» (Margot la Folle) de Pieter Bruegel
l’Ancien.PHOTO: © EDA - JACQUES DUCHATEAU

Restorers unveil original face of Belgium's 'Mystic Lamb'
19/06/2018

Restorers of the Royal Institute for Cultural Heritage remove surpeints and reveal the original of
"Adoration of the Mystic Lamb" altarpiece by Van Eyck brothers at the art gallery in Ghent on June
19, 2018. JOHN THYS / AFP.

GHENT (AFP).- A painstaking restoration of the "Mystic Lamb", a 15th-century Flemish
masterpiece by the Van Eyck brothers, was unveiled on Tuesday, revealing a "much more
expressive and intense" version of the central image of the giant altarpiece.
Restorers from Belgium's Royal Institute for Cultural Heritage began working on the
altarpiece in 2012, but in recent months focused on removing the overpainting from the
central part of the work which includes the head of the lamb.
And the results were unveiled at St Bavo's Cathedral in Ghent on Tuesday, with the restorers
highlighting a number of surprising discoveries about the altarpiece, which is one of the
world's most stolen artworks.

“The head is very different from what we've known since the 16th century. It depicts a lamb

which is much more intense and expressive, which connects far more directly with the
people, with big eyes," restoration project leader Helene Dubois told AFP.
"We didn't know how much this panel had been overpainted during the 16th century, we
have rediscovered the original painted by the Van Eycks," she said of the giant 12-panel
altarpiece, which measures 4.4 metres by 3.4 metres (15 feet by 10 feet).
"The Adoration of the Mystic Lamb", which completed in 1432 by Jan Van Eyck and his
brother Hubert, is made up of hinged panels that can be opened and closed, with images
relating to passages in the Bible and daily life in Ghent when it was the wealthy powerhouse
of the European wool cloth trade.
The work was first unveiled at St Bavo's Cathedral 600 years ago, but its glory had dimmed
after being split into pieces, seized by Napoleon, then the Nazis, and also nabbed by
thieves.
The full restoration of both sides of its 12 hinged panels is due to be complete by the end of
2019, Dubois said, just in time for the start of a year of celebrations centred on the works of
Jan Van Eyck.

© Agence France-Presse
Source: http://artdaily.com/news/105520/Restorers-unveil-original-face-of-Belgium-s-Mystic-Lamb--#.WyzGlVUza2y
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