
 

Een Brueghel klaargestoomd voor expositie 
 
 
 
 

 
De moord op de onnozele kinderen, Pieter Brueghel de Jonge, Brukenthal National Museum, Sibiu 

© KIK-IRPA, Brussel 
 
 

Persbezoek KIK 
28 maart 2012 

 
Persdossier 

 
 

Perscontact: 
Simon Laevers 

simon.laevers@kikirpa.be  
02 739 68 03 

 
 

 



 

 
Programma: 
 

11.00-11.30 Ontvangst en introductie door Pierre-Yves Kairis, departementshoofd 
conservatie-restauratie aan het KIK, en Christina Currie, kenner van de Pieter 
Brueg(h)els en hoofd wetenschappelijke beeldvorming aan het KIK 

 
11.30-13.00 Korte voorstelling door de betrokken restaurateurs en wetenschappers:  

- conservatie-restauratie (Jean-Albert Glatigny & Françoise Rosier), in 
aanwezigheid van het schilderij 
- wetenschappelijke beeldvorming (Christina Currie) 
- laboratoriumonderzoek voor pigmentanalyse en jaarringenstudie (Steven 
Saverwyns & Pascale Fraiture) 

 
Aansluitend bieden we u een lichte lunch aan en staan de specialisten ter beschikking voor 
interviews.  

 
 



 

Een Brueghel klaargestoomd voor expositie 
Persbericht 

 
 
 
Brussel, 28 maart 2012 – Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) 
heeft de restauratie en studie voltooid van De moord op de onnozele kinderen uit het 
Brukenthal National Museum te Sibiu (Roemenië), traditioneel toegeschreven aan Pieter 
Bruegel de Oude. Dit magistrale schilderij werd toevertrouwd aan het KIK als 
voorbereiding op de aankomende tentooonstelling Brueghel, Cranach, Titian, van Eyck. 
Art treasures from the Brukenthal collection, vanaf 27 april in de Villa Vauban – Art 
Museum of Luxembourg City.  
 
Ondanks de uitmuntende bewaartoestand van de verflaag, werd de schildering structureel 
bedreigd door de geblokkeerde parkettering aan de achterzijde van het paneel. Dankzij de 
verwijdering en vervanging door een mobiel lattenwerk bestaande uit flexibele aluminium 
latten bevestigd op eiken blokjes, een zeer heikele operatie, is de goede conservatie van het 
werk nu gevrijwaard. Het KIK sleepte deze opdracht binnen vanwege zijn ruime ervaring in 
de conservatie van Vlaamse paneelschilderijen, en van werken van de schildersdynastie 
Brueghel in het bijzonder.  
 
Onderzoek liet bovendien toe om De moord op de onnozele kinderen met zekerheid te 
identificeren als een zeer hoogkwalitatieve en getrouwe kopie door Pieter Brueghel de Jonge, 
naar zijn vaders origineel uit de collectie van de Engelse koningin. De stijl van de schildering 
en ondertekening verwijzen volgens Christina Currie – hoofd wetenschappelijke 
beeldvorming aan het KIK en co-auteur van een referentiewerk over de atelierpraktijken van 
de Brueghels (in druk) – duidelijk naar de meester. Vanwege de bijzondere picturale kwaliteit 
werd lang een toeschrijving aan Pieter Bruegel de Oude overwogen. Hier bracht het 
jaarringenonderzoek soelaas: het werk werd ten vroegste in 1585 geschilderd, oftewel 
verschillende jaren na diens dood.  
 
Het publiek zal op de tentoonstelling in de Villa Vauban op interactieve wijze kunnen 
kennismaken met het onderzoek en de restauratiebehandeling van dit pronkstuk.  
 



 

Behandeling van de picturale laag 

De verflaag bevond zich in een vrij goede bewaartoestand. De behandeling vond plaats in 
twee fases: eerst werden de overschilderingen langs de voegen verwijderd (een ingreep die 
mechanisch werd uitgevoerd, met een scalpel) en werd het vernis afgenomen. Vervolgens 
werden de lacunes in de picturale laag geretoucheerd en werd het schilderij ten slotte opnieuw 
gevernist.   

� Françoise Rosier – conservatrice-restauratrice van schilderijen –  
francoise.rosier@kikirpa.be - (+32) (0)2 739 67 85 

 
 
Behandeling van de drager 

Het paneel waarop Pieter Brueghel de Jonge De moord op de onnozele kinderen schilderde, 
bestaat uit 4 vrij dunne, horizontaal georiënteerde planken van goede kwaliteit. Het paneel 
heeft nog steeds zijn oorspronkelijke afmetingen en dikte, en draagt nog het merkteken van de 
Antwerpse paneelmaker Hans Van Haecht. Helaas liep het paneel in de loop der eeuwen 
schade op (gebroken hoeken en voegen) en onderging het twee schadelijke ingrepen die het 
hout beletten om te ‘werken’ (verlijming van een houten raam in de 19de eeuw, parkettering 
in de 20ste eeuw). De fragiele toestand van het paneel en beide onnodige interventies 
verplichtten ons om een verregaande ingreep uit te voeren: de geblokkeerde parkettering werd 
verwijderd. De scheuren en de gebroken voegen werden geopend en herlijmd. De hoeken 
werden gereconstrueerd en een nieuwe, buigzame parkettering in aluminium werd op de 
achterzijde gemonteerd. Een microklimaatbox zal worden geïntegreerd in de lijst om het werk 
te beschermen tegen schommelingen in luchtvochtigheid en om zo een goede conservatie te 
verzekeren.   

� Jean-Albert Glatigny – specialist in de studie, conservatie en restauratie van houten dragers – 
asajag@yahoo.com – (+32) (0)486 52 54 19  

 
 
Wetenschappelijke beeldvorming 

Wetenschappelijke beeldvorming, te weten infrarood reflectografie en röntgenfotografie, 
maakten het mogelijk om onder de verflaag te kijken en om de verborgen 
uitvoeringstechnieken van dit meesterwerk te bestuderen. Zo werd onder andere een bijzonder 
knappe ondertekening zichtbaar gemaakt, die typisch is voor de hand van Pieter Brueghel de 
Jonge.  

� Dr. Christina Currie – Hoofd wetenschappelijke beeldvorming aan het KIK – 
christina.currie@kikirpa.be – 02 739 68 09 

Christina Currie is doctor in de kunstgeschiedenis en archeologie. Ze heeft tevens een 
masterdiploma in de restauratie van schilderijen. Ze wijdde talrijke jaren van onderzoek aan 
de studie van de schilderijen van Pieter Bruegel de Oude en van zijn zoon Pieter Brueghel de 
Jonge en bereidt, samen met Dominique Allart (prof. kunstgeschiedenis en hoofd van 
Transitions. Centre d’études du Moyen Âge tardif & de la première Modernité de l’Université 
de Liège) de publicatie The Brueg(H)el phenomenon. Paintings by Pieter Bruegel the Elder 
and Pieter Brueghel the Younger, with a special focus on techniques and copying practices 
voor, een uitgave in de Scientia Artis-reeks van het KIK, beschikbaar vanaf mei 2012.  

 
 
 

 



 

Laboratoriumanalyse van de picturale techniek 

De laboratoriumstudie van het schilderij spitste zich toe op de identificatie van enerzijds een 
aantal blauwe pigmenten, anderzijds op het materiaal gebruikt voor de ondertekeningen.  
 
Bepaalde blauw-grijze partijen zijn op andere gekende kopieën van De Moord op de onnozele 
kinderen van Pieter Brueghel de Jonge intenser blauw van kleur. De uitgevoerde niet-
invasieve X-straal fluorescentie (XRF)-studie liet toe de gebruikte blauwe pigmenten te 
identificeren. De blauw-grijze partijen werden geschilderd met smalt, de nog steeds blauwe 
lucht met azuriet. Daaruit kon afgeleid worden dat de blauw-grijze kleur meer dan 
waarschijnlijk een gevolg is van de welbekende degradatie van smalt, waarbij de 
oorspronkelijk blauwe kleur van smalt overgaat in een grijs-blauwe tint. 
 
Aangezien de ondertekening op bepaalde delen van het schilderij blootligt, werd getracht het 
materiaal gebruikt voor de ondertekening niet-invasief te identificeren met micro-
Ramanspectroscopie (MRS), zoals reeds eerder werd uitgevoerd op een aantal andere werken 
van Brueghel. In tegenstelling tot de vorige bestudeerde werken, werd het materiaal van de 
ondertekening niet geïdentificeerd als zijnde grafiet, maar wel als zwart krijt.  
 

� Dr. Steven Saverwyns – specialist in de analyse van picturale technieken, laboratoria 
KIK – steven.saverwyns@kikirpa.be - +32 (0)2 739 68 46 

 
 
Dendrochronologisch onderzoek 

Dendrochronologie is de discipline die de groeiringen van bepaalde bomen bestudeert. In het 
KIK, waar men deze technologie doorontwikkelt, wordt ze reeds langer dan 10 jaar quasi-
systematisch toegepast op paneelschilderijen afkomstig uit het atelier van Pieter Brueghel de 
Jonge. In het kader van deze studie werd de eiken drager van De moord op de onnozele 
kinderen uit het Brukenthal National Museum bestudeerd door onze dendrochronologe 
Pascale Fraiture, specialiste in de dendro-archeologische studie van kunstwerken in hout.  

De jaarringenstudie van de drager van De moord op de onnozele kinderen onthulde dat de 
bomen waaruit de vier planken van het paneel werden gehaald, tussen 1585 en 1594 zijn 
gekapt. Het tijdsinterval tussen het kappen en de verwerking van het hout kan enkele maanden 
tot enkele jaren bedragen. We kunnen dus stellen dat het paneel ten vroegste in 1585 werd 
vervaardigd. Dit resultaat komt overeen met de periode waarin Pieter Brueghel de Jonge 
werkzaam was, en sluit de mogelijkheid van een verwezenlijking vroeg in zijn loopbaan niet 
uit.  

Deze studie bevestigt eveneens een van de gewoontes in het materiaalgebruik van de 
kunstenaar die werd ontdekt in het kader van onze jaarringenstudies rond de Antwerpse 
schilders van het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw: de kunstenaar koos voor 
zijn panelen in groot formaat voor Baltische eik, terwijl hij voor de kleinere panelen opteerde 
voor Maaslandse eik.  

� Dr. Pascale Fraiture – dendrochronologe gespecialiseerd in de studie van kunstwerken en 
hoofd van de cel dendrochronologie van het KIK, een laboratorium werkzaam in het domein van 
de kunst en van de archeologie van gebouwen en van ondergrondse constructies – 
pascale.fraiture@kikirpa.be – +32 (0)2 739 68 48 

 
 



 

 
 

Brueghel, Cranach, Titian, van Eyck 
Art treasures from the Brukenthal collection 
 
27.04. > 14.10.2012, Villa Vauban – Art Museum of Luxembourg City 
 
Van 27 april tot 14 oktober 2012 toont de Villa Vauban – Art Museum of Luxembourg City een 
uitzonderlijke selectie meesterwerken van de 15de tot de 18de eeuw uit de collectie van baron Samuel von 
Brukenthal.  
 
Het Brukenthal National Museum in Sibiu (Roemenië) herbergt een van de belangrijkste collecties van oude 
meesters in Zuidoost-Europa. Onder de werken van Italiaanse, Vlaamse, Hollandse en Duitse kunstenaars vindt 
men pareltjes van Jan van Eyck, Hans Memling, Jacob Jordaens, Lucas Cranach, Pieter Brueghel de Jonge, 
Lorenzo Lotto en Titiaan. De tentoonstelling introduceert de culturele en esthetische wereld van een 18de-
eeuwse verzamelaar en biedt een breed publiek de kans om kennis te maken met de topstukken van een collectie 
die in West-Europa nog weinig gekend is.  
 
Samuel von Brukenthal (1721-1803), een aristocraat afkomstig uit Transylvanië, bekleedde hoge functies aan het 
Oostenrijkse hof en werd later door keizerin Maria Theresia benoemd tot gouverneur van Transylvanië. Parallel 
met zijn klim op de sociale ladder stelde hij een kunstcollectie samen die, in de geest van de Verlichting, niet 
beperkt bleef tot schilderkunst en beeldhouwkunst, maar ook boeken, zegels, munten, medailles, mineralen en 
edelstenen omvatte. Vanaf 1817 werd een deel van zijn verzameling tentoongesteld in het gouverneurspaleis dat 
hij liet bouwen te Sibiu.   
 
De tentoonstelling in de Villa Vauban put voornamelijk uit de schilderijencollectie die Brukenthal in 1759 
aanvatte en die reeds tijdens zijn leven een grote vermaardheid genoot. Naast werken van Italiaanse meesters telt 
ze een groot aantal schilderijen van Hollandse, Vlaamse, Duitse en Oostenrijkse meesters. Naar het voorbeeld 
van de keizerlijke collectie te Wenen, rangschikte Brukenthal de schilderijen in zijn galerie per nationale 
schilderschool. Deze presentatiewijze, die toen revolutionair was, wordt hernomen in de Villa Vauban door elk 
van de drie hoofdzalen te wijden aan een andere school.  
 
Onder de schilderijen uit het Quattrocento en het Cinquecento vermelden we een Kruisiging van Antonello da 
Messina, een Ecce Homo van Titiaan en het Hoofd van een jongeman van Veronese. De selectie Hollandse  en 
Vlaamse werken toont voorbeelden van Jan van Eyck, Hans Memling, Frans Boels en Jacob Jordaens. De Duitse 
schilderkunst van de vroegmoderne periode is eveneens goed vertegenwoordigd, met name door een Madonna 
van Lucas Cranach de Oude en door meerdere portretten van de hand van Hans Schwab von Wertinger.  
 
In voorbereiding op de tentoonstelling consulteerde de Villa Vauban het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel voor een onderzoek en restauratie van een schilderij uit de collectie 
Brukenthal. Het gaat om De moord op de onnozele kinderen, een werk dat traditioneel wordt toegeschreven aan 
Pieter Bruegel de Oude. Het parcours van de tentoonstelling wordt afgesloten met een ‘Brueghelzaal’, waarin het 
onderzoek en de conservatie-restauratie die het KIK uitvoerde op dit meesterwerk, worden voorgesteld. Het 
werk wordt er omringd door andere schilderijen van de Brueghelfamilie afkomstig uit de collectie Brukenthal, en 
wordt aangevuld met twee schilderijen uit de Villa Vauban zelf.   
 
De tentoonstelling gaat vergezeld van een geïllustreerde Duitstalige catalogus die verschijnt bij Deutscher 
Kunstverlag. Een uitvoerige bespreking vindt men tevens in het tweede nummer van ons Franstalige 
tijdschrift La Villa.  
  
Voor meer info verwijzen we u graag door naar onze website: www.villavauban.lu 
 
Perscontact: 
Boris Fuge 
TEL (+352) 4796 4561 
bfuge@2musees.vdl.lu 



 

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) 
Een bundeling van disciplines ten dienste van ons erfgoed 

  

  

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd in 1948 opgericht en is één van de 
tien 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 werken zij aan zij: Documentatie, Conservatie-Restauratie en 
Laboratoria. Door de confrontatie van de bevindingen van kunsthistorici, fotografen, chemici, 
fysici en conservatoren-restaurateurs worden relevante gegevens samengebracht en kunnen 
werken vanuit verschillende invalshoeken worden bestudeerd: hun samenstelling, hun 
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, beheerders van openbare collecties en 
privé-verzamelaars. Het Instituut stelt ook een indrukwekkende infotheek ter beschikking van 
het publiek: een fototheek die meer dan een miljoen foto’s telt, waarvan bijna 700 000 online 
toegankelijk, en een bibliotheek gespecialiseerd in kunstgeschiedenis. De publicaties, de 
fotografische inventaris, de door het Instituut georganiseerde cursussen, seminaries en 
colloquia 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. Met de 
recentelijke integratie van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven in het departement 
Documentatie van het KIK, verzekert het Instituut tevens de toegankelijkheid van dit unieke 
documentatiebestand.   
  
De jarenlange expertise en de nauwe samenwerking tussen de specialisten in zeer 
uiteenlopende disciplines stellen het KIK in staat om synthesewerken te publiceren die 
verschillende aspecten van een problematiek rond ons kunstpatrimonium bundelen.  
  
Zo huisvest het Instituut in één enkel gebouw laboratoria, ateliers voor conservatie-restauratie,  
fotografische studio’s en een infotheek. Het 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 interdisciplinaire onderzoek 
van kunstwerken mogelijk te maken. 

 
 

www.kikirpa.be 
 
 
 
 



 

Fotomateriaal voor publicatie, zie de perspagina op www.kikirpa.be 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Behandeling van de verflaag – Françoise Rosier (© JAG)
       2. Analyse van de picturale techniek – Steven   

                Saverwyns (© JAG) 
 

 
3 en 4. Behandeling van de drager (l.: verwijdering van de parkettering; r.: afstellen van de voeg) – Jean-Albert 

Glatigny (© JAG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
5. De moord op de onnozele 
kinderen, Pieter Brueghel de Jonge 
(Brukenthal National Museum, Sibiu) – 
vóór behandeling (© KIK-IRPA, 
Brussel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
6. De moord op de onnozele kinderen (Sibiu) – infrarood 
reflectografie: ondertekening (© KIK-IRPA, Brussel) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. De moord op de onnozele kinderen (Sibiu) – 
röntgenfoto: de honden werden uitgespaard in de achtergrond 
(© KIK-IRPA, Brussel) 
 
 

 
 
 
 
 
8. De moord op de onnozele kinderen (Sibiu) – normaal 
licht (© KIK-IRPA, Brussel) 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
9. De moord op de onnozele kinderen (Sibiu) – infrarood reflectografie: 
ondertekening met, rechts tussen de twee bomen, de lans van de soldaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. De moord op de onnozele kinderen (Sibiu) – normaal licht: de lans van de 
soldaat werd niet overgenomen in de schildering  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
11. De moord op de onnozele kinderen (Sibiu), origineel van Pieter 
Bruegel de Oude (verz. koningin van Engeland) – normaal licht: de lans van 
de soldaat is ook geschilderd 
 
 
 
 


