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Programma

11u00   Verwelkoming door Myriam Serck-Dewaide, Algemeen Directeur

11u10  Voorstelling van het boek

• Cyriel Stroo: Aspecten van het onderzoek
• Christina Currie: De wetenschappelijke beeldvorming
• Wim Fremout: Laboratoriumstudie van de picturale laag

Gelegenheid tot vraagstelling

12u00 Korte rondleiding, de auteurs van het boek houden zich ter beschikking 
van de pers

• Het Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de 
Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik

• Het laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek en 
beeldvorming

• Het laboratorium voor picturale technieken
• Conservatie-restauratieatelier van gepolychromeerde houten 

sculpturen (Reliekschrijn van de Heilige Ursula)

12u30  Lichte lunch  

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1. BE-1000 Brussel
www.kikirpa.be
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Persbericht

De pre-Eyckiaanse schilderkunst onder de loep

Met de publicatie Pre-Eyckian Panel Painting in the Low Countries vestigt het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een mijlpaal in het onderzoek 
naar de schilderkunst die de Vlaamse Primitieven voorafging. Voor het eerst werd 
een aanzienlijke groep pre-Eyckiaanse paneelschilderijen aan een diepgaande 
multidisciplinaire studie onderworpen. Dit basiswerk is een gezamenlijke uitgave 
met het Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke 
Nederlanden en het Prinsbisdom Luik dat onlangs werd opgenomen in het KIK.

Brussel, 12 maart 2009 – Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium stelt  een 
tweedelige publicatie voor die de resultaten onthult van zes onderzoeksjaren waarin 
kunsthistorici, restaurateurs, scheikundigen, fysici en dendrochronologen hun krachten 
hebben gebundeld om de pre-Eyckiaanse schilderkunst te ontraadselen. Het eerste 
volume gaat dieper in op het materieeltechnische en kunsthistorische onderzoek van tien 
in België bewaarde werken die samen ongeveer één derde van het wereldwijde bestand 
uitmaken. Het tweede volume bundelt een zestal bijdragen van nationale en internationale 
experten betreffende randaspecten en/of overkoepelende observaties in de marge van 
het onderzoek. De huidige stand van zaken van het lopende project maakt reeds een 
opmerkelijke hertekening van het pre-Eyckiaanse landschap mogelijk. 

Op 1 januari 2009 is het Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in 
de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, co-uitgever van deze publicatie, 
opgenomen in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Het Centrum zet zijn 
activiteiten integraal voort en zijn bibliotheek blijft toegankelijk voor het publiek.
 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Federale wetenschappelijke instelling

Perscontact: Simon Laevers 02 739 68 08
 simon.laevers@kikirpa.be

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1. BE-1000 Brussel
www.kikirpa.be
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Pre-Eyckian Panel Painting in the Low Countries

Aspecten van het onderzoek – Cyriel Stroo

Cyriel Stroo is doctor in de kunstwetenschappen, gepromoveerd aan de 
KULeuven in 1992. Sinds 2003 is hij lid van de Koninklijke Vlaamse 
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Als werkleider in 
het KIK legt hij zich toe op de studie van de laat-middeleeuwse kunst in de 
Zuidelijke Nederlanden, met speciale aandacht voor de paneelschilderkunst 
en de miniatuurkunst. Cyriel Stroo is projectleider en editor van Pre-
Eyckian Panel Painting in the Low Countries.

Het onderzoek naar de paneelschilderkunst in de Nederlanden omstreeks 1400 heeft betrekking op 
een variëteit aan objecten. Het gaat om retabels, reliekschrijnen, en devotionele schilderijen in de 
vorm van een zelfstandig paneel, tondo, diptiek, triptiek of quadriptiek. Opvallend is het pluriforme, 
vaak mobiele, en multifunctionele karakter. Vorm, formaat en uitvoering variëren naargelang de 
bestemming en de functie van het werk.

Het eerste volume van de publicatie is gewijd aan tien pre-Eyckiaanse werken in Belgische 
verzamelingen1. Naast het kunsthistorische onderzoek, met speciale aandacht voor herkomst, 
beeldanalyse en functie van het object, steunt de interpretatie op observaties met de stereomicroscoop, 
macro-foto’s, röntgenopnames, infraroodfotografi e en -refl ectografi e, dendrochronologisch 
onderzoek en laboratoriumanalyses van pigmenten en bindmiddelen. In het tweede volume 
worden de bijdragen van gastauteurs en specialisten van het KIK betreffende uiteenlopende topics 
gebundeld.

Het creatieve groeiproces dat ten grondslag lag aan de geraffi neerde verbeelding van de kunst der 
Vlaamse Primitieven, is reeds gedeeltelijk traceerbaar in de kunst omstreeks 1400. Uit archivalia 
blijkt dat er toen reeds een bloeiende activiteit was in de schildersateliers van de Nederlanden, waar 
zeer gesofi sticeerde werken werden geproduceerd. Dit wordt bevestigd door de studie van de werken 
zelf. De schilderijen op paneel omstreeks 1400 beantwoorden aan de materiaalesthetiek van de 
edelsmeedkunst, met quasi-geëmailleerde fi guraties tegen een gedecoreerde gouden achtergrond. 
Dergelijke beschilderde objecten werden in de inventarissen van juwelen en kostbaarheden van 
eigentijdse vorstenhoven overigens geregistreerd bij de zgn. joyaux. Het lijkt vaak een soort van 
ersatzkunst – maar niet in de pejoratieve betekenis van het woord –, een kunst die de illusie wekt 
van authentieke kostbaarheid.

Het is een bijzonder voorrecht om vandaag, met behulp van moderne technische hulpmiddelen, het 
picturaal vernuft van de schilderkunst omstreeks 1400 tot in de kleinste details te ontrafelen en te 
exploreren. Het hele spectrum van het artistieke kunnen komt erin tot uiting, van het rudimentaire 
tot het sublieme. 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1. BE-1000 Brussel
www.kikirpa.be

1 Voor de lijst met kunstwerken, zie de prospectus van de publicatie
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Christina Currie promoveerde in 2003 aan de Université de Liège met een 

doctoraat over de techniek van Pieter Brueghel de Jonge. Ze is werkzaam in  

het KIK als verantwoordelijke voor de cel Wetenschappelijke beeldvorming 

en het stageprogramma. Christina Currie is coauteur van Pre Eyckian Panel 

Painting in the Low Countries.

Wetenschappelijke beeldvorming - Christina Currie

Fragment uit het boek

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1. BE-1000 Brussel
www.kikirpa.be
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Laboratoriumstudie van de picturale laag – Wim Fremout

Wim Fremout studeerde scheikunde aan de Universiteit Gent. Als specialist 
in de materieel-technische analyse van picturale lagen is hij werkzaam bij 
het Laboratorium schilderkunst en gepolychromeerde sculptuur van het 
KIK. Daarnaast bereidt hij een doctoraat voor aan de Universiteit Gent, 
in samenwerking met het KIK. Wim Fremout is co-auteur van Pre-Eyckian 
Panel Painting in the Low Countries.

De laboratoriumstudie van de picturale laag van schilderijen is een discipline die sterk bijdraagt tot 
een ruimer begrip van de gebruikte materialen en technieken evenals van hun evolutie doorheen de 
tijd en verschillende stijlperiodes. Zowel voor het kunsthistorisch onderzoek als bij de restauratie 
en conservatie van kunstwerken is een dergelijk begrip van het allerhoogste belang. 

In het Laboratorium schilderkunst en gepolychromeerde sculptuur werden de tien geselecteerde pre-
Eyckiaanse kunstwerken uitgebreid onderzocht met behulp van de modernste analysetechnieken. 
Waar mogelijk werden niet-invasieve technieken ingezet, die het kunstvoorwerp op geen enkele 
wijze schade toebrengen. Daarnaast werd een beperkt aantal microstaaltjes gelicht. De opbouw van 
de verfl agen werd bestudeerd aan de hand van dwarsdoorsneden. Ook de afzonderlijke verfl agen 
werden onderzocht naar samenstelling en functie. Hierbij werden de beide hoofdingrediënten van 
verf geanalyseerd: pigment en bindmiddel.

Enerzijds kon dankzij de studie van de pigmenten het palet van de pre-Eyckiaanse meesters 
worden geïdentifi ceerd. Dit bevat een vrij ruime verscheidenheid aan natuurlijke anorganische en 
organische pigmenten die niet uitzonderlijk waren voor die periode. In de geselecteerde werken 
werd vaak gebruik gemaakt van dezelfde pigmenten. Slechts zelden vonden we een pigment terug 
dat niet op een ander object voorkwam.

Anderzijds liet ook de analyse van de bindmiddelen, numeriek ingeperkt vanwege de noodzaak van 
een grotere micromonstername en de moeilijkheid om laagzuiver te lichten, interessante resultaten 
optekenen. Veruit de meeste monsters duidden op waterige bindmiddelen, met name dierlijke lijm 
of andere proteïneuze bindmiddelen. In enkele gevallen bleek men reeds te experimenteren met de 
oliegedragen verven en emulsies waarmee de Vlaamse Primitieven wereldfaam maakten. 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1. BE-1000 Brussel
www.kikirpa.be
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Auteurs 

Barbara BAERT

Professor KULeuven
 Specialiste in de kunst van de late Middeleeuwen
 barbara.baert@arts.kuleuven.ac.be

Lorne CAMPBELL

Research Curator bij de National Gallery, London
 Specialist in de kunst van de late Middeleeuwen
 lorne.campbell@ng-london.org.uk

Christina CURRIE

Doctor in de kunstgeschiedenis en de archeologie, KIK
Verantwoordelijke voor de cel wetenschappelijke beeldvorming van het KIK

 christina.currie@kikirpa.be

Dominique DENEFFE

Licentiaat in de kunstwetenschappen, KIK
Specialiste in de miniatuur- en schilderkunst van de late Middeleeuwen uit de Zuidelijke 
Nederlanden

 dominique.deneffe@kikirpa.be

Livia DEPUYDT-ELBAUM
Conservatrice-restauratrice van schilderijen, KIK
Verantwoordelijke voor het atelier Schilderkunst van het KIK, specialiste in de restauratie 
van schilderijen uit de XIVde, XVde, XVIde en XVIIde eeuw uit de Zuidelijke 
Nederlanden en het Prinsbisdom luik

 livia.depuydt@kikirpa.be

Elisabeth DHANENS

Doctor in de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde, ere-inspectrice van het 
kunstpatrimonium bij het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen
Specialiste in de kunst van de late Middeleeuwen

Pascale FRAITURE
Doctor in de kunstgeschiedenis en de archeologie, KIK

 Specialiste in de dendrochronologie
 pascale.fraiture@kikirpa.be

Wim FREMOUT

Doctorandus in de scheikunde, KIK
Specialist in de materieel-technische analyse van picturale lagen
wim.fremout@kikirpa.be

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1. BE-1000 Brussel
www.kikirpa.be
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Ingrid GEELEN

Doctorandus in de kunstwetenschappen, KIK
 Specialiste in de laatgotische beeldhouwkunst en geperste brokaten
 ingrid.geelen@kikirpa.be

Famke PETERS
Licentiaat in de kunstwetenschappen, KIK
Specialiste in de kunst van de late Middeleeuwen uit de Zuidelijke Nederlanden 

 famke.peters@kikirpa.be

Jana SANYOVA

Doctor in de scheikunde, KIK
 Specialiste in de materieel-technische analyse van picturale lagen
 jana.sanyova@kikirpa.be

Steven SAVERWYNS

Doctor in de scheikunde, KIK
 Specialist in de materiaal-technische studie van picturale lagen
 steven.saverwyns@kikirpa.be

Victor M. SCHMIDT

Professor Rijksuniversiteit Groningen
 Specialist in de kunst van de late Middeleeuwen
 v.m.schmidt@rug.nl

Delphine STEYAERT
Doctorandus in de kunstgeschiedenis en de archeologie, KIK
Specialiste in de middeleeuwse en laatgotische gepolychromeerde beeldhouwkunst en 
geperste brokaten

 delphine.steyaert@kikirpa.be

Cyriel STROO
Doctor in de kunstwetenschappen, KIK

 Specialist in de kunst van de late Middeleeuwen uit de Zuidelijke Nederlanden
 cyriel.stroo@kikirpa.be

Dominique VANWIJNSBERGHE

Doctor in de kunstwetenschappen, KIK
 Specialist in de kunst van de late Middeleeuwen
 dominique.vanwijnsberghe@kikirpa.be

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1. BE-1000 Brussel
www.kikirpa.be
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Praktische informatie

Bibliografi sche referenties 

D. DENEFFE, F. PETERS en W. FREMOUT (laboratory studies by J. SANYOVA and S. SAVERWYNS; 
technical observations by C. CURRIE, L. DEPUYDT-ELBAUM and P. FRAITURE), Pre-Eyckian Panel 
Painting in the Low Countries, 1, Catalogue (Contributions to Fifteenth-Century Painting in the 
Southern Nederlands and the Principality of Liège, 9), edited by C. STROO, Brussels, 2009.

Pre-Eyckian Panel Painting in the Low Countries, 2, Essays (Contributions to Fifteenth-Century 
Painting in the Southern Netherlands and the Principality of Liège, 9), edited by C. STROO, 
Brussels, 2009.

Voor bestellingen gelieve zich te richten tot: 

Dienst Bestellingen 
Begijnhof 67

B-2300 Turnhout

Tel.: (+32) 14 44 80 20
Fax: (+32) 14 42 89 19 

e-mail: info@brepols.net 
http://www.brepols.net 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1. BE-1000 Brussel
www.kikirpa.be

De twee volumes zijn niet apart verkrijgbaar.
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De uitgevers

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd in 1948 opgericht en is één van 
de 10 wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Federale Minister voor 
Wetenschapsbeleid. Het staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijke studie, conservatie en 
valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van het land, en heeft een opdracht van 
zowel onderzoek als dienstverlening. Het vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van het 
roerende en onroerende patrimonium van ons land.

Drie departementen verenigen kunsthistorici, fotografen, chemici, fysici en conservatoren-
restaurateurs. Door de confrontatie van hun bevindingen kunnen relevante gegevens worden 
samengebracht en kunnen werken vanuit verschillende invalshoeken worden bestudeerd: hun 
samenstelling, evolutie, de veroudering van de gebruikte materialen en de middelen om dit tegen 
te gaan. Elke restauratiebehandeling is gebaseerd op een dergelijke diepgaande voorstudie.

Onze specialisten verstrekken advies aan onderzoekers, eigenaars van openbare collecties en 
privé-verzamelaars. Het Instituut stelt ook een indrukwekkende fototheek ter beschikking aan het 
publiek, die thans uit iets meer dan één miljoen foto’s bestaat. De bibliotheek die is gespecialiseerd 
in kunstgeschiedenis, krijgt jaarlijks een aanzienlijk aantal bezoekers over de vloer. De publicaties, 
de fotografi sche inventaris, de door het Instituut georganiseerde lessen, congressen en seminaries 
demonstreren de rol die het KIK speelt bij de valorisatie van het patrimonium en bij de verspreiding 
van werkinstrumenten voor onderzoekers en voor het grote publiek.

Het Instituut huisvest in één enkel gebouw laboratoria, ateliers voor conservatie-restauratie, 
fotografi sche studio’s, een fototheek en een bibliotheek. Zijn gebouw, waarvan bepaalde delen 
beschermd zijn, is het eerste ter wereld dat speciaal werd ontworpen om er de verschillende 
disciplines gerelateerd met kunstconservatie in onder te brengen en zo het interdisciplinair 
onderzoek van kunstwerken mogelijk te maken.

In 2009 wordt het Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke 
Nederlanden en het Prinsbisdom Luik opgenomen in het departement Documentatie van het KIK.

Meer informatie vindt u op de website van het KIK: www.kikirpa.be

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1. BE-1000 Brussel
www.kikirpa.be
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Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke 
Nederlanden en het Prinsbisdom Luik

In de schoot van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd in 1949 door dhr. Paul 
Coremans het Nationaal Centrum voor navorsingen over de Vlaamse Primitieven opgericht. De 
aanleiding daartoe was het uitvoerige onderzoek van het retabel De Aanbidding van het Lam Gods 
van Jan en Hubert van Eyck, dat na de Tweede Wereldoorlog was teruggekeerd uit de zoutmijnen 
van Alt Aussee bij Salzburg. De resultaten van dit technische, iconografi sche en historische 
onderzoek werden uitgegeven in een bijzonder rijk geïllustreerde publicatie.

Met dit model voor ogen begon het Studiecentrum aan een systematische catalogisering van de 
15de-eeuwse schilderijen uit de Zuidelijke Nederlanden. De realisatie van dit ambitieuze project, 
onder leiding van een interuniversitaire commissie en in samenwerking met binnen- en buitenlandse 
specialisten, uit zich in de vorm van drie reeksen wetenschappelijke uitgaven: het Corpus, het 
Repertorium en de Bijdragen. Laatstgenoemde reeks wordt thans, in co-uitgeverschap met het 
KIK, aangevuld met de tweedelige studie Pre-Eyckian Panel Painting in the Low Countries. 

Daarnaast heeft het Studiecentrum zich ontwikkeld tot een documentatiecentrum dat beschikt 
over een databank over de vijftiende-eeuwse schilderijen in de Zuidelijke Nederlanden, een 
gespecialiseerde bibliotheek en een fototheek met meer dan 35.000 foto’s. Van 1993 tot 2003 
werkte het Studiecentrum onder de benaming Internationaal Studiecentrum voor de Middeleeuwse 
schilderkunst van het Schelde-en Maasbekken, een VZW onder de voogdij van de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Académie royale des Sciences, 
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. In februari 2003 werd de offi ciële benaming gewijzigd 
tot Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het 
Prinsbisdom Luik. In 2009 zet het Centrum haar werkzaamheden integraal voort als onderdeel van 
het departement Documentatie van het KIK. 

Meer informatie vindt u op de website van het Studiecentrum: http://xv.kikirpa.be/



Voor bijkomende informatie :
Simon Laevers
02 739 68 08

simon.laevers@kikirpa.be

We stellen het ten zeerste op prijs indien u ons, in de mate van het mogelijke, 
een seintje geeft na het verschijnen van een artikel.

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Jubelpark 1. BE-1000 Brussel
www.kikirpa.be
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