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Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 

Interdisciplinair onderzoek, ten dienste van.… kunstwerken 

Aan de rand van het Jubelpark, in 

het groen, staat een modernistisch 

gebouw. Je zou er eigenlijk zo aan 
voorbij lopen. Maar door zijn 
strenge uitzicht en zijn witte kleur, 
staat dit massieve gebouw in con- 

trast met de fin-de-siècle gebouwen 

rondom. Charles Rimanque was de 

architect en het gebouw werd neer- 

gezet tussen 1959 en 1962. Het 

was speciaal ontworpen voor een 

  

wetenschappelijke instelling waar- 

van de geschiedenis begint aan de 

overkant van het park, in de bijge- 

bouwen van de Koninklijke Musea 

voor Kunst en Geschiedenis. 

DE GEVEL VAN HET INSTITUUT 

In 1934 vertrouwde de hoofdconservator van deze musea, de 

bekende egyptoloog Jean Capart, aan Paul Coremans, toen een 

jonge doctor in de wetenschappen, de leiding toe van de dienst 

voor Belgische documentatie. Coremans moest ook een labo 

voor fysisch en chemisch onderzoek oprichten. Coremans was 
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een visionair en begreep onmiddellijk hoe belangrijk laboratorium- 

onderzoek kon worden voor het bestuderen, het bewaren en het 

restaureren van kunstwerken. Omdat vele andere musea in bin- 

nen- en buitenland al vlug een beroep op hem deden, begon hij 

meer en meer te denken aan de oprichting van een centraal labo- 

ratorium voor de musea. Inspiratie hiervoor had hij opgedaan in 

andere landen en meer bepaald in de Verenigde Staten. 

Maar aan dit mooie internationale elan kwam een einde wanneer 
België werd meegesleept in de Tweede Wereldoorlog. Gedwon- 
gen door de omstandigheden begon Paul Coremans aan een 
belangrijke opdracht: het voornaamste cultureel erfgoed van het 
land vastleggen in een foto-inventaris. De Eerste Wereldoorlog 
was ook voor het erfgoed rampzalig geweest. Paradoxaal genoeg 
waren toen de foto's die Duitse troepen hadden gemaakt, heel 
waardevol gebleken bij de wederopbouw. Maar nu nam België 
zelf de fotocampagnes in handen met de steun van het Commis- 
sariaat-generaal voor de Passieve Luchtbescherming. Tijdens de 
oorlogsjaren werden meer dan 160 000 clichés gemaakt, vaak in 
avontuurlijke omstandigheden. Onmiddellijk na de oorlog werd 
Coremans betrokken bij de repatriëring van de kunstwerken die 

de Duitsers hadden meegenomen. Zijn reputatie als onderzoeker    



was reeds van tevoren gevestigd. Voor, tijdens en na de oorlog 
had hij ook zijn kwaliteiten als manager in de verf gezet, vooral 
door de manier waarop hij zich onvermoeibaar in deze moeilijke 
tijden voor het behoud van ons erfgoed had ingezet. In 1948 
kreeg hij voor het realiseren van zijn levensdroom de steun van 
Camille Huysmans, minister van Openbaar Onderwijs. Hij wou 

een instelling oprichten die onafhankelijk was van het Jubelpark- 
museum, met als exclusieve opdracht: het erfgoed van België in- 
ventariseren, bestuderen en bewaren. En zo zagen het Centraal 
Iconografisch Archief voor Nationale Kunst en het Centraal 

Laboratorium der Belgische Musea — beter bekend onder het 

Franse letterwoord ACL — het daglicht. In een interdisciplinair 
project werkten kunsthistorici, fotografen, scheikundigen, na- 

tuurkundigen en restauratoren samen. Coremans werd er uiter- 

aard de eerste directeur van. En vlug werden de meest kostbare 

schatten uit het nationale erfgoed aan zijn ateliers toevertrouwd: 

de Triptiek van het Heilig Sacrament van Dirk Bouts (in 1948), 

het Schrijn van de heilige Remaclus uit Stavelot (1952), en niet 

te vergeten het bijzonderste meesterwerk van her hele land: het 

Lam Gods van de gebroeders Van Eyck (1950). 

In 1957 werd het ACL uiteindelijk officieel erkend; het werd 

zelfs verheven tot de rang van ‘nationale wetenschappelijke in- 

stelling’ en kreeg de naam die vandaag nog steeds gangbaar is: 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). Het 

nieuwe organogram bevatte drie departementen. Interdiscipli- 

nariteit zat en zit erin verweven: Fotoarchief, Scheikundige en 

Natuurkundige Laboratoria en Conservatie-Restauratie. Mer de 

    TN FOTOGRAFISCHE ZENDING 

mT TE ZOUTLEEUW IN 1943 

jaren ontplooide het KIK steeds meer activiteiten en vestigde 
het een stevige reputatie. Vele Belgische en buitenlandse stagiairs 
werden hierdoor aangetrokken. Maar het personeel huisde nog 
steeds her en der in het Jubelparkmuseum, ook in kelders en op 
zolders. Daarom ging Coremans een nieuwe, enorme uitdaging 

aan. Op korte termijn was een functioneel gebouw nodig dat 
beantwoordde aan de opdrachten van de jonge instelling. De 
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‘chef’, zoals Coremans toen genoemd werd in het KIK, slaagde 

erin de bevoegde overheden — waaronder Omer Vanaudenhove, 
minister van Openbare Werken — te overtuigen van de noodzaak 
dar kantoren, restauratieateliers en labo's in één gebouw werden 

ondergebracht. Hierdoor zouden kunsthistorici, restauratoren 
en scheikundigen vlotte contacten kunnen onderhouden. De 
eerste steen van het huidige gebouw werd gelegd in 1959 en de 
inhuldiging vond drie jaar later plaats. 

Toen Coremans in juni 1965 onverwacht stierf, liet hij een in- 

stelling na met een stevige internationale faam. De uitstraling 
en het natuurlijk gezag van haar stichter waren hier niet vreemd 

aan. Het KIK zat in een eigen gebouw, had reeds vele belangrijke 

PAur COREMANS (LINKS) GEEFT 

AANWIJZINGEN BĲ HET FOTOGRAFEREN 

VAN HET LAM Gons (1945) 
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Belgische erfgoedstukken behandeld, maar bleef desondanks een 

instelling in wording. Doorheen de woelige wateren van de in- 

stitutionele hervormingen, die soms zijn voortbestaan in vraag 

stelden, ging her Instituut resoluut zijn eigen weg, Nieuwe vor- 

men van dienstverlening werden uitgebouwd en de competentie 

van het KIK breidde zich uit naar andere kunstvormen: restaura- 

tieateliers voor schilderijen, muurschilderingen, beeldhouwwerk 

en kunstwerken in metaal waren er al. Er kwamen er nog bij 

woor textiel, glas, steenachtige materialen, leder en perkament. 

Ook een dienst voor de studie van glasramen werd opgericht en 

onlangs nog de cel voor onderzoek van afwerking van histori- 

sche monumenten. 

De ateliers en laboratoria van het KIK kunnen bogen op een 

   



lange traditie van stages voor Belgen en buitenlanders. Het In- 
stituur stond aan de wieg van de opleiding van de eerste conser- 
vatoren-restaurareurs in België. Nog steeds is het betrokken bij 
vele internationale projecten, bijvoorbeeld de onderzoeksprojec- 
ten met de Europese Unie, Het KIK werkte ook samen met de 
Koning Boudewijnstichting, in de SOS-campagnes: hierdoor 
werd het grote publiek gesensibiliseerd voor het bewaren van 
bedreigde kunstwerken. 

Federaal Wetenschapsbeleid geeft nieuwe impulsen aan het 
onderzoek in de federale instellingen en stimuleert de samen- 
werking met de universiteiten. Hierdoor kon het KIK op het 
Internet een opmerkelijke portaalsite bouwen voor de geschie- 
denis van de Belgische kunst (BALaT — Belgian Art Links and 
Tools). Sinds 1999 gooide her Internet trouwens de deuren van 
het Instituut open voor de hele wereld en kunnen ‘de surfers 

gratis grasduinen in de indrukwekkende fototheek. 

Het fotoarchief: het Belgisch cultureel erfgoed on line 

In zijn detectiveroman ‘De secrètes injustices’ schrijft de Belg Xa- 
vier Hanotte dat weinig mensen precies weten wat zich afspeelt 
‘achter de vierkante ramen van her Instituut. Hanotte situeert 
trouwens verschillende passages uit zijn roman in het KIK. De 
deuren van het KIK gaan zelden open, behalve dan die van de 
forotheek en die van de gespecialiseerde bibliotheek. Het KIK is 
inderdaad een plaats waar je allerhande saorren van onderzoek 
kan uitvoeren, Xavier Hanotte heeft her bij het rechte eind. Met 

haar 850 000 clichés, de bijna volledige foto-inventaris van het 
Belgisch cultureel erfgoed, is de fototheek een ware goudmijn. 
De negatieven van deze kostbare fotocollectie gaan soms terug 
tor het midden van de 19de eeuw. Ze worden veilig ondergronds 
bewaard, bij een constante temperatuur en vochtigheid. Hon- 
derden meters rekken, met glasplaten (de grootste meten 50 bij 
60 em), vlakke film, filmrollen, kleurennegatieven en -positieven, 
en sinds kort ook CD-ROMs met digitale beelden in hoge 
resolutie. En wie komt de dossiers van her KIK inkijken en 
reproducties halen? Liefhebbers van plaatselijke geschiedenis tot 
spectalisten van de meest geraffineerde iconografische thema’s, 
en ook politiediensten die over een foto van een gestolen kunst- 
werk willen beschikken, 

Her KIK heeft ook een zeer goed uitgeruste fotodienst, met 
donkere kamers en een grote studio. Zelfs werken die buiten alle 
proporties vallen, kunnen er worden gefotografeerd. De studio 
beschikt over alle mogelijke belichtingstechnieken. Zo kon, met 
behulp van een geperfectioneerde technische kamer, een enorm: 
wandtapijt worden gefotografeerd en opgeslagen als digitaal be- 
stand van 28 miljoen pixels, In de studio werd hiervoor een spe- 
ciaal ophangsysteem gebouwd. Digitale foto's deden hun intrede 
in her KIK zodra professionele toestellen beschikbaar waren. 

Dat ontketende een stille revolutie: de gordijnen van de donkere 
kamers gingen open en computersystemen voor beeldverwer- 
king zagen het licht. 
Uit de fotocollecties van het Jubelparkmuseum en uit specifieke 
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DE VERZAMELING NEGATIEVEN, NETJES 

GEORDEND IN HET DEPOT 

aankopen bij privéfotografen werd de eerste fototheek van het 

KIK samengesteld. Maar ze kreeg vooral haar huidige vorm 

door drie grote campagnes. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

doorkruisten Duitse fotoploegen het land en ze maakten meer 

dan 12 000 opnames. België kocht ze aan op rekening van de 

Duitse Marken die na 1918 waren geblokkeerd. Van 1940 tot 

1945 zouden de ploegen onder leiding van Coremans nog eens 
160 000 foto's maken. Maar het was cultuurminister Pierre 

Wigny die in 1967 de aanzet gaf voor de beslissende uitbreiding. 
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Vanuit de bekommernis dat sinds het Tweede Vaticaans Con- 
cilie (1962-1965) steeds meer roerend erfgoed uit onze kerken 

verdween, gaven Pierre Wigny en zijn Nederlandstalige collega 

Renaat Van Elslande aan het KIK de opdracht een fotoreperto- 
rium aan te leggen van het roerend erfgoed uit Belgische kerken 
en kapellen. Bijna twintig jaar lang bezochten gemotiveerde 
kunsthistorici systematisch de kerken. Uit dit titanenwerk 
groeide een inventaris van een honderdtal boekdelen. Toen deze 
campagne in de jaren 1980 werd afgesloten, telde de fototheek 
reeds 800 000 documenten. 

In 1989 werd begonnen mer de uitvoering van een ambitieus en 
toentertijd baanbrekend opzer: het digitaliseren van de verzame- 
ling. Een on line fototheek moest het worden, gratis te raad- 
plegen. Dit werk van lange adem is nog steeds bezig en vereist 

steeds grotere schijfruimte. Maar het loont: een Australiër die 
foto's wil bekijken van de Kruisafneming van Rubens uit de Ant- 
werpse kathedraal, hoeft enkel achter zijn PC te gaan zitten. Alle 

opnames van kunstwerken uit Belgische kerken staan immers al 

on line. Onze Australiër kan de foto's afprinten die hem interes- 
seren en thuis zijn eigen documentatiemappen aanleggen. 

De inventaris van het kunsterfgoed van een land blijft uiteraard 

steeds onvolledig. Werken verschijnen en verdwijnen. Ze wor- 

den gestolen, raken zoek, duiken weer op. Smaken veranderen 

en wat men 20 jaar geleden verschrikkelijk vond kan nu weer in 

de smaak vallen. Denken we bijvoorbeeld aan alle ‘neo’-kunst, 

vandaag het onderwerp van eindwerken, tentoonstellingscata-



logi en doctoraten. Het KIK houdt voeling mer al deze verande- 

ringen. En daarom blijft een ploeg kunsthistorici en fotografen 

voortdurend de inventaris vervolledigen. Daarbij komen ze 

soms voor verrassingen te staan. Zo ontdekte een van onze we- 

tenschappers een belangrijk jeugdwerk van de Franse schilder 

Nicolas Poussin. Specialisten waren er al lang naar op zoek. Het 

hing wat verloren boven een biechtstoel in de kerk van Sterre- 

beek. Een ander kunsthistoricus maakte in het Groot-Seminarie 

van Namen een inventaris van de verluchte handschriften. Een 

codex die volgens de bibliothecaris in Namen was vervaardigd, 

bleek miniaturen te bevatten van Enguerrand Quarton, halfweg 

de 15de eeuw de bekendste vertegenwoordiger van de school 

van Avignon. 

Onderzoek en valorisatie van ons erfgoed kan ook op andere 

manieren. De portaalsite BALaT is een virtuele ontmoetings- 

plaats die de toegang tot informatie over ons kunsterfgoed moet 
vergemakkelijken. Je vindt er een repertorium van Belgische kun- 
stenaars en hun activiteiten en ook een on line versie van het be- 

kende ‘Dictionnaire des peintres belges’. Vanuit de biografische 
notities ligt een link naar de fototheek waardoor je tegelijkertijd 
een biografie en foto's van de belangrijkste werken krijgt. 

Het Fotoarchief, thans Departement Documentatie, begon 

ook met een project over de pre-Eyckiaanse schilderkunst. De 
Vlaamse Primitieven kwamen niet uit het niets maar waren 

verankerd in een traditie. Hun voorlopers zijn echter nauwelijks 

gekend. Een van de hoofdwerken uit deze periode is het char- 
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Het torenretabel van Antwerpen: een interdisciplinaire 
studie met de steun van het Federaal Wetenschapsbeleid 

In het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen wordt een 
van de mooiste pareltjes bewaard van de pre-Eyckiaanse schil- 
derkunst. De periode tussen 1380 en 1420 gaar nier alleen de 
bloeiperiode van de gebroeders Van Eyck vooraf, maar ook de 
grote traditie van Vlaamse schilderkunst uit de 15de eeuw. Toch 
heeft ze nog lang niet al haar geheimen prijsgegeven. Wereld- 
wijd worden vandaag nog een dertigtal panelen uit deze periode 
bewaard, wat heel weinig is, vooral in vergelijking met de zowat 
5 000 à 6 000 geïnvenrariseerde werken van Primitieven. Maar 
die enkele fragmenten bevatten misschien het antwoord op een 
van de vragen die kunsthistorici al generaties lang fascineren: 
hoe kan het dat er plots sublieme schilders zijn als Van Eyck en 
Robert Campin, die in geen tijd hun kunst tot quasi perfecte 
hoogtepunten brengen? Kunnen we vandaag beter begrijpen 
hoe deze generatie is ontstaan? Om hierin meer duidelijkheid te 
brengen initieerde het KIK in 2003 een interdisciplinair onder- 
zoeksproject, mer de steun van het Federaal Wetenschapsbeleid. 

Toen het retabel van Antwerpen in het KIK binnenkwam, was 
het nog nooit diepgaand onderzocht, maar men vermoedde wel 
al dat het om een heel belangrijk werk ging. Eerst werd het vanuit 
alle hoeken gefotografeerd en werd het grondig bestudeerd door 
een kunsthistoricus van het departement Documentatie. Uit dit 
onderzoek bleek dat het om een uniek werk gaat: deze construc- 
tie in de vorm van een torentje stond waarschijnlijk bovenop  



een. Passieretabel. Dergelijke kunstwerken werden afgebeeld op 
schilderijen of miniaturen uit de 15de eeuw. Ook de iconografie 
van het torenretabel stemt overeen met formules die toen in de 
Zuidelijke Nederlanden gangbaar waren. Het geboortetafereel 
bijvoorbeeld, met Jozef die de luiers van Christus droogt boven 
een vuurtje, of graanstengels — allusie op de Eucharistie — die 
van onder Maria's matras uitsteken: deze thema's komen rond 
1400 veelvuldig voor in onze gewesten. De schildering is krach- 
tig en spontaan. De personages werden realistisch afgebeeld en 
er is een poging om ruimte te suggereren. Daardoor hoort dit 
Antwerpse retabel bij een stroming in de Vlaamse schilderkunst 
waarvan het epicentrum in Brugge lag. 

Een cruciaal probleem bij de opkomst van de Eyckiaanse kunst 
is dat van de schildertechniek. Een oude legende wijst Jan Van 
Eyck aan als de uitvinder van de olieverf. Hiermee zou hij zijn 
weergaloze techniek op punt hebben gesteld. Die bestaat in het 
boven mekaar aanbrengen van doorzichtige glazuurlagen, die 
aan de verf een nooit geziene diepte geven. Vandaag is deze 
legende grotendeels achterhaald. Teksten duiden erop dat lang 
vóór de gebroeders Van Eyck, al van in de Sste eeuw, olie werd 
gebruikt als bindmiddel. Maar het is wachten tot de 15de eeuw 
voor olieverf in de paneelschilderkunst, tempera op basis van 
ei zou vervangen. De laboratoria van het KIK moeten daarom 
uitmaken of in de pre-Eyckiaanse werken reeds sporen te vinden 
zijn van het gebruik van drogende olie. De chemici gebruiken 

een niet-destructieve methode — de Ramanspectroscopie — om 
te bepalen welke pigmenten door de pre-Eyckiaanse schilders 

  

HET TORENRETABEL VAN 

HET MUSEUM MAYer 

VAN DEN BERGH TE ANTWERPEN



mante torenretabel van het Museum Mayer van den Bergh in 

Antwerpen. Momenteel loopt hierover een onderzoeksproject 

(zie kader). 

De laboratoria voor scheikundig en natuurkundig onderzoek: 5 5 
gebruikte de kunstenaar materialen van goede kwaliteit? 

Wie de verschillende verdiepingen van het KIK doorkruist, 

ontdekt ultramoderne lokalen met gesofistikeerd materieel. 

Hier en daar valt het oog nog op reageerbuizen, proefbuisjes 

en distilleerkolven, maar computerschermen zijn dominant 

aanwezig, met daarop grafieken en cijfers, die door specialisten 

worden gelezen en geïnterpreteerd. Dat is vandaag het hart van 

de laboratoria. 

Een ploeg onderzoekers bestudeert stalen uit de zijde van een 

oude lijkwade en detecteert ldleurstoffen met de HPLC-methode 

(High Performance Liquid Chromatography). Na geduldige 

analyses komt de scheikundige te weten met welke kleurstoffen 
de draden rood en geel werden gekleurd. 

Met Scanning Electron Microscopy (SEM) dringt een ander 
scheikundige door in de anorganische materie om et de samen- 
stelling van te doorgronden. Met een elektronische microscoop 
visualiseert hij de bewerking van het metaal en bestudeert hij de 
corrosie ervan. 

  

Het ziekenhuis heeft ons allen vertrouwd gemaakt met röntgen- 
foto's en hun bevreemdende beelden van ons lichaam, Weinig 
mensen weten dat oude kunstwerken dezelfde behandeling kun-  



nen ondergaan. Voor een paneel uit de 15de eeuw kan op deze 

manier worden uitgemaakt of de schilder materialen van goede 

kwaliteit gebruikte, hoe de verschillende planken van het paneel 

werden samengevoegd, of hoe interventies van recentere datum 
handig werden weggemoffeld. 

Het beeld dat met infraroodstralen wordt verkregen is nog 

boeiender: je kan er zeer indiscrete blikken mee werpen in de 
intimiteit van her schilderij, onder de zichtbare verflaag, om het 

subriele spel te volgen waarmee de schilder zijn schets maakt, de 
onderliggende tekening. De schets moest niet worden gezien en 

daarom is ze een stille getuige van de spontaneïteit bij de eerste 

momenten van de artistieke creatie, waar de schilder de grote 

lijnen van de compositie vastlegt. Die enkele trekken geven in- 

formatie over de keuze van de schilder, zijn aarzelingen over de 

perspectief, over de gebaren van de personages, of over details. 

Het bijwerken van de compositie en de overschilderingen ken- 
merken vaak een oorspronkelijk kunstwerk. In de schilderingen 

van het torenretabel van Antwerpen (zie kader) zijn hiervan 

sprekende voorbeelden te vinden. 

De samenstelling van het kleurenpalet kan ook aan het licht wor- 
den gebracht. Daartoe wordt een minuscuul staal uit de verflaag 

genomen en in hars gegoten. Het kan dan worden onderzocht 

onder de microscoop en vergeleken met de zowat 10 000 stalen 

die de scheikundigen van het KIK reeds bij mekaar brachten. 

Her gaat hier om cumulatieve kennis: elke analyse draagt bij tot 

een betere kennis van het palet van de oude meesters. En zodra     
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iets afwijkt van de norm gaat een alarmbelletje rinkelen: is de 

verflaag wel oorspronkelijk of authentiek? Er volgen dan bijko- 
mende analyses. De laboratoria staan in voor al deze analyses. 

Een andere afdeling doet onderzoek naar het conserveren van 

monumenten. Ze identificeert de gebruikte materialen bij de 

bouw, de samenstelling van de mortel of de aanwezigheid van 

zout in de gevels. Een belangrijk deel van het werk van deze 

afdeling bestaat in het uittesten van de doeltreffendheid van ma- 
terialen die in de handel zijn. Daarvoor worden toestellen voor 

kunstmarige veroudering gebruikt, die zijn afgesteld in functie 

van het Belgisch klimaat. Vele architecten en erfgoedverant- 

woordelijken doen een beroep op de zeer gewaardeerde diensten 

van dit onderzoekscentrum. Ook de preventieve conservering 

komt hier aan bod. Organisatoren van tentoonstellingen, mu- 

seumverantwoordelijken of kerkfabrieken weten dit centrum te 

vinden. 

Met röntgenfoto's, scans of bloedanalyses bepaalt de dokter de 

gezondheidstoestand van een patiënt, maakt hij een diagnose 
en stelt hij desgevallend een aangepaste behandeling voor. Dit 

geldt ook voor kunstwerken. Het is boeiend ze op alle mogelijke 
manieren te onderzoeken, hun historische context te bestude- 

ren, de technieken, de materialen en de latere veranderingen te 

analyseren. Maar dit heeft enkel zin in de optiek van het con- 
serveren van het kunstwerk. En dat is de opdracht van hert derde 
departement van het KIK, ‘Conservatie-restauratie’,



Conservatie-restauratie: een verjongingskuur 

in ervaren handen 

De kunstwerken in het KIK zijn soms ernstig ziek. Xavier Ha- 

notte schrijft, en her is nauwelijks overdreven: ‘met zijn gewonde 

standbeelden, zijn gescheurde doeken, zijn wandtapijten die ge- 
tekend waren door de tijd en door mijten, die allemaal wacht- 
ten op krukken en verbanden, stond het Instituut in de stad als 

een ziekenhuis van her geheugen, het laatste Casualty Clearing 

Station van een fluwelen oorlog tegen de tijd’. Gelukkig worden 
schaafwonden, brandwonden, scheuren, breuken, blaren, wor- 

men, spleten, openingen en oneffenheden verzorgd door thera- 

peuten met een algemeen erkende vakbekwaamheid. 

Met de jaren groeide de ervaring van het KIK in het conserveren 

van erfgoed en verwierf het Instituut tevens een stevige reputatie 
in binnen- en buitenland. De conservatoren en rèstauratoren 

van het atelier voor schilderkunst hebben een uitstekende faam 

in het behandelen van Vlaamse Primitieven. Talrijke werken van 

grote meesters gingen door hun handen. Bij de meest spectacu- 

laire recente restauraties vermelden we Maria met kind van Jean 

Fouquet, uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van 

Antwerpen (1986), de Triptiek van het Heilig Sacrament van 
Dirk Bouts, gerestaureerd naar aanleiding van de tentoonstel- 

ling ervan in Leuven (1998) en de beeldschone Madonna bij de 

Fontein van Jan Van Eyck, ook uit Antwerpen (2002). 
Alle schilderijen op paneel of doek, klein of groot, kunnen in 

Brussel worden behandeld. In de Rubenszaal op de gelijkvloerse 

verdieping krijgen de buitenmaatse schilderijen van de barok- 
meesters de nodige zorgen toegediend. Interventies in situ zijn 

trouwens ook mogelijk, wanneer de kunstwerken niet kunnen 

worden verplaatst. Rubens’ Bekering van de Heilige Bavo uit de 

Gentse Sint-Baafskathedraal en de Kruisiging van Van Dyck, uit 

de Mechelse Sint-Rombourtskathedraal, werden respectievelijk 
in 1994 en 1998-1999 in Brussel behandeld. 

De VERRIJZENIS VAN CHRISTUS DOOR RUBENS, 

IN DE KATHEDRAAL VAN ANTWERPEN, BEHANDELD IN 2004 
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Een andere uitdaging is de behandeling van grote altaarstukken. 
Ook van deze monumentale werken wordt eerst de geschiedenis 

bestudeerd en wordt nadien een volledige beschrijving gemaakt. 
Vervolgens wordt het transport georganiseerd. Wanneer het 

kunstwerk in het KIK aankomt, ondergaat het desgevallend een 

ontsmerttingsbehandeling. Nadien kan het eventueel worden ge- 
demonteerd. Dan wordt een minutieuze descriptieve inventaris 

opgemaakt en worden alle onderdelen gefotografeerd. Elk onder- 
deel wordt in detail bekeken, merktekens worden genoteerd en 

het oppervlak wordt systematisch geanalyseerd onder microscoop; 

dit ‘stratigrafisch’ onderzoek brengt de verschillende lagen verf of 

polychromie aan het licht. Soms beslissen de restauratoren ‘een 

venstertje te maken’, dit wil zeggen dat een kleine gepolychro- 
meerde oppervlakte wordt vrijgemaakt, meestal op een verborgen 

plaats, om de boven elkaar liggende lagen te observeren. 

Pas wanneer de materiële staat van het werk perfect gekend is, 

wordt overgegaan tot een aangepaste behandeling. De eerste 

zorg van de restauratoren is het werk in een stabiele toestand 

te bewaren. Maar ook de leesbaarheid en de esthetische waarde 

zijn belangrijk. 

De gebruikte materialen worden gekozen omwille van hun 

stabiliteit. In de labo's wordt uitgezocht hoe ze zich gedragen 

bij veroudering. Ze mogen geenszins een gevaar vormen voor 

het oorspronkelijke materiaal en ze moeten beantwoorden aan 

strikte criteria van omkeerbaarheid, zoals die door het Instituut 

worden aanbevolen.



In de ruime lokalen van het textielatelier staan grote weefge- 
touwen klaar voor de wandtapijten die regelmatig aan het KIK 
worden toevertrouwd. Ze dienen niet om beschadigde stukken 
opnieuw te weven, maar om het weefsel op te spannen waarvan 
de ketting en de inslag met veel geduld zullen worden verste- 
vigd. Voor de belangrijkste leemtes die aan het oog moeten 
worden onttrokken, worden neutrale achtergronden ingepast. 

Vervolgens wordt het wandtapijt gedoubleerd met een linnen 
doek. Hierop zijn velero's aangebracht, zodat het stuk kan wor- 
den opgehangen en zijn gewicht mooi kan worden verdeeld. 

DE LIJKWADE, 

TIJDENS 

BEHANDELING 

DE PUNTGEVEL VAN HET SCHRIJN 
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Wat verder ligt op een tafel een vuil en scoffig kluwen van dra- 

den die volledig in de knoop zitten. Van dergelijke brokstukken 

is niemand bang ap het Instituut. Met een engelengeduld be- 

gint de restaurateur aan zijn monnikenwerk. Onder invloed van 

koude stoom krijgt de stof draad voor draad haar vorm terug, 

Glazen plaatjes zorgen ervoor dat ze blijft platliggen. Vervolgens 

werken twee restaurateurs samen — en één gaat zelfs onder de ta- 

fel zitten — om de stof vast te maken op een linnen doek waarvan 

de kleur goed past in her geheel. Met haarfijne zijde omsnoeren 

ze de oorspronkelijke draden zonder ze te breken. Het resultaat 

is verbazingwekkend. Hert gaat niet zomaar om een oud stuk 

stof. Geleidelijk wordt een lijkwade uit de 12de eeuw zichtbaar. 

Een echte relikwie, mer een aureool van heiligheid, komt weer 

tot leven. 

De reliekhouders en de schrijnen waarin deze oude stoffen tot ons 

kwamen zijn over het algemeen gemaakt uit edele metalen. In vele 

gevallen gaat het om belängrijke werken van edelsmeedkunst, die 

ook in het KIK worden behandeld. Op hun beurt worden ze ge- 

demonteerd, behandeld en stuk voor stuk weer opgebouwd. Het 

kouten binnenwerk wordt in handen van specialisten gegeven en 

de stukken uit edel metaal gaan naar het atelier voor edelsmeed- 
kunst. In samenwerking met buitenlandse collega's werd onlangs 
een efficiënt systeem voor reiniging via elektrolyse op punt ge- 
steld. Zo wordt elke schade aan de voorwerpen vermeden, 

De ateliers voor conservering en restauratie van glas, muurschil- 

deringen, steenachtige materialen, leder en perkament, en ook 
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de dienst voor onderzoek van afwerking van historische monu- 

menten behandelen of bestuderen met dezelfde vakbekwaam- 

heid de stukken die hun worden toevertrouwd. 

Stagiairs uit België en van overal ter wereld 

Als je kijkt naar het belang van de opdracht van het KIK, is het 
verbazend te zien dat er minder dan honderd mensen tewerkge- 
steld zijn. Zonder de tijdelijke of de zelfstandige medewerkers 
zou het Instituut zijn taak niet kunnen uitvoeren. 

Bovendien werkt een groep jonge beroepsrestaurateurs elk jaar 

mee met het vast personeel, in het kader van vervolmakingsta- 
ges. Belgische en buitenlandse stagiairs, afgestudeerden van ho- 
gescholen voor restauratie of van universiteiten, krijgen de kans 
omm in contact te treden mer het Belgisch erfgoed en de metho- 
den die in het KIK worden gebruikt, en dat in optimale omstan- 
digheden. Iedereen brengt zijn specifieke kennis aan, waardoor 
de specialisten van her Instituut ook ideeën en methoden leren 

kennen uit andere landen en instellingen. 

Het personeel van het KIK blijft niet binnen de muren van het 

uiterst functionele gebouw. Elke dag worden opdrachten ver- 

vuld op andere locaties: fotocampagnes, adviezen, consultancy 

bij behandelingen, staalnamen voor analyses of behandelingen 

in situ van werken die nier kunnen worden verplaatst. Reeds van 

bij zijn oprichting was consultancy een belangrijke opdracht van 

het KIK, maar met de jaren nam die rol nog enkel toe en in de    



toekomst zal her niet anders zijn. De wetenschappers van het 

KIK organiseren seminaries en congressen in binnen- en buiten- 
land. Mert het grote publiek en met specialisten wordt dan van 
gedachten gewisseld over expertise en onderzoeksresultaten. Het 
‘Bulletin’ van het KIK is een tijdschrift dat bestaat sinds 1958 

en waarin het personeel de kans krijgt te publiceren over zijn 
activiteiten. 

Interdisciplinariteit, sleutel van het succes van het KIK 

Her KIK heeft tal van troeven: de rijkdom van zijn fototheek, de 

deskundigheid van zijn kunsthistorici, de vergevorderde techno- 
logie van de laboratoria en de ervaring van de ateliers voor con- 

servering en restauratie, Maar de kracht van het KIK ligt vooral 

in de dialoog tussen specialisten uit verschillende vakgebieden. 
Deze vruchtbare interdisciplinaire samenwerking komt het erf- 
goed van ons land ren goede. 

Dominique Vanwijnsberghe 
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