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Samenvatting

Dat polychromie eeuwenlang een wezenlijk artistiek bestanddeel van de steensculptuur is geweest, staat vast. De 
manier waarop dat erfgoed vandaag wordt onderzocht, geconserveerd en gerestaureerd blijkt echter nog steeds vele 
vragen op te roepen. Aan de hand van een aantal casestudies wordt de complexiteit van het behoud en beheer van 
gepolychromeerde steensculpturen aangetoond. Niet alleen de kunstobjecten op zich zijn complex omdat ze uit 
de meest uiteenlopende materialen bestaan die elk een eigen verouderingsproces ondergaan, ze worden ook vaak 
bewaard in de meest barre omstandigheden en door de stenen drager onterecht beschouwd als voor de eeuwigheid 
geschapen. Omdat het oorspronkelijk concept, de historische identiteit doorheen zijn bestaan, de culturele, 
esthetische en economische waarden voor elke sculptuur of beeldengroep verschillend zijn, is het noodzakelijk om 
zich steeds opnieuw te bezinnen over hoe elk individueel gepolychromeerd beeld kan geconserveerd worden zonder 
zijn integriteit aan te tasten.

Abstract 

That polychromy has been an essential artistic component of stone sculpture for centuries is a fact. However, 
the way in which that heritage is being researched, conserved and restored today still raises many questions. On 
the basis of a number of case studies, the complexity of the conservation and management of polychromed stone 
sculptures is demonstrated. Not only are the art objects themselves complex because they consist of the most diverse 
materials, each of which undergoes its own ageing process, but they are also often kept in the harshest conditions 
and are wrongly labeled, due to the natural stone support, as having been created for eternity. The original concept, 
the historical identity throughout its existence, the cultural, aesthetic and economic values are different for each 
sculpture or group of sculptures. That is why it is necessary to rethink how each damaged sculpture should be treated 
without compromising its integrity.

Sleutelwoorden: reconstructie, stratigrafisch onderzoek, traceologie, vergulding
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Inleiding

Bij de studie van steensculpturen is eigenlijk over 
niets zo weinig bekend als over de polychromie die 
deel uitmaakte van het oorspronkelijk concept van 
het driedimensionaal beeld. De meeste Europeanen 
denken bij stenen beeldhouwwerk allereerst aan 
marmeren beelden uit Italië, het Louvre of het Met 
(Metropolitan Museum New York), de witte beelden 
van de Grieken en Romeinen, Michelangelo, Bernini, 
Canova of Rodin. De reden voor de ontkenning 
van het gekleurde beeld ligt enerzijds aan de 
hedendaagse appreciatie van het wit marmer als edel 
materiaal maar is ook historisch gegroeid. Tot begin 
20e eeuw was reizen eerder voor een kleine elite 
weggelegd en kenden de meeste mensen uitsluitend 
de beeldhouwkunst van openbare gebouwen, parken 

en kerken uit hun omgeving. Die beelden waren toen 
vaak al vele malen overschilderd, meestal in het wit, 
een “kleur” die meestal niks met het origineel concept 
te maken heeft. Anderzijds werden topstukken van de 
Griekse en Romeinse beeldhouwkunst via belangrijke 
Europese musea en kunstacademies gepromoot door er 
gipsen afgietsels van te maken en deze onderling uit 
te wisselen. Kleurfoto’s en geïllustreerde publicaties 
in kleur kwamen pas in de tweede helft van de 
20e eeuw op grote schaal in omloop. Tot 20 jaar 
geleden, tot pakweg de digitalisering, werden foto’s 
van beeldhouwkunst bijna uitsluitend in zwart-wit 
gepubliceerd. Kwaliteitspublicaties in kleur waren 
duur en kleurenillustraties meestal voorbehouden 
voor de tweedimensionale schilderkunst. Zo zijn in 
de catalogus van de tentoonstelling over laatgotische 
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beeldhouwkunst in het MSK van Gent uit de  
jaren 1990 (Steyaert 1994) minder dan 1 op de 4 
afbeeldingen in kleur, terwijl in diezelfde publicatie het 
grote belang van kleur en polychromie in de middeleeuwse 
beeldhouwkunst wordt uiteengezet (fig. 1). 

1. De ontdekking van de polychromie

In de tweede helft van de 19e eeuw werd een hele reeks 
Griekse en Romeinse beelden met polychromieresten 
opgegraven. Een van de meest bekende is het 
imposante beeld van keizer Augustus, de Augusto di 
Prima Porta. Gehouwen in lychnites marmer afkomstig 
van het eiland Paros (Pollini et al. 1998) werd het beeld 
op 20 april 1863 ontdekt ten Noorden van Rome, in 
de buurt waar de villa van Livia, eigendom van de 
derde vrouw van Augustus, zou hebben gestaan. Het 
marmer was in prima staat en ondanks enkele breuken 
vrijwel compleet. Om het te kunnen tentoonstellen 
in de Vaticaanse musea werd het opgegraven beeld 
gerestaureerd door de neoclassicistische beeldhouwer 
Pietro Tenerani (1789-1869) (Vilerani 2005). De 
toen goed zichtbare resten van polychromie werden 
opgetekend waarna reconstructies in de vorm van 
kleurprenten werden gemaakt die gepubliceerd zijn 
(Fenger 1886). 

In de geest van het wetenschappelijk positivisme werd 
in de hierop volgende periode zeer intensief onderzoek 
gedaan naar de veelkleurige beschildering van beelden 
uit de Oudheid (Brinkmann 2005). Aan de hand van 
kleurresten werden 2D reconstructies (de gevels van 
de Akropolis) en 3D reconstructies (gipsen afgietsel 
van het hoofd van de Herculaneum Vrouw) gemaakt. 
Georg Treu, archeoloog, lector en curator van talrijke 
tentoonstellingen in Berlijn en Dresden, demonstreerde 
wat het effect was van de kleuren op beelden en richtte 
tentoonstellingen (Dresden 1883; Berlijn 1884) in rond 
het thema polychromie waar zowel gepolychromeerde 
antieke beelden, reconstructies als contemporaine 
kunst werd tentoongesteld (Hägele 2013). Omwille 
van ideologische en esthetische beweegredenen alsook 
de starre afwijzing van polychromie en versiering 
die in de 20e eeuw steeds meer terrein won, liep de 
verspreiding van de kennis over de gepolychromeerde 
beeldhouwkunst echter spaak. De Tweede Wereldoorlog 
zou dat nog versterken (Brinkmann 2005).

In de loop van de 20e eeuw wordt de polychromie 
van middeleeuwse beeldhouwkunst voor het 
eerst wetenschappelijk onderzocht. Volgens de 
werkmethode van Johannes Taubert (Taubert 1978) 
worden vensters gemaakt, stratigrafieën vergeleken en 
de opeenvolgende polychromielagen via ingekleurde 
tekeningen in beeld gezet. Dit kreeg ook navolging 
in België. Hier vonden de eerste wetenschappelijke 
onderzoeken van gepolychromeerde beeldhouwwerken 

Figuur 1. Foto van de laat 14e eeuwse Madonna uit 
Brugge, nu bewaard in het Museum Mayer van den Bergh  
(Antwerpen). De zwart-wit foto gebruikt voor de catalogus 
van de tentoonstelling in het MSK Gent (1994) laat niet 
toe de fijne oorspronkelijke en zeer subtiel gekleurde  
polychromie te illustreren.
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plaats vanaf de jaren 1950 in de ateliers van het 
Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium Brussel 
(KIK-IRPA). Dit gebeurde aanvankelijk onder leiding 
van Agnès Ballestrem, opgeleid door de Duitser Ernst 
Willemsen (1913-1971), hoofd van het toenmalig 
restauratieatelier van LVR-LandesMuseum te Bonn en 
grondlegger van de moderne restauratie-ethiek. 

2. Kleurenreconstructies

De kleurenreconstructies die aan de hand van het 
polychromieonderzoek worden opgesteld, zijn in het 
verleden vaak uitgevoerd in aquarel. Tegenwoordig 
worden vooral digitale reconstructies gemaakt. Om het 
grote publiek het rijke palet aan kleuren dat men op 
beeldhouwkunst heeft ontdekt te leren kennen, worden 
ook gipsen afgietsels van Griekse en Romeinse beelden 
beschilderd naar de oorspronkelijke kleuren, of worden 
gotische portalen ‘s nachts verlicht met kleurprojecties 
(bv. Franse kathedralen van Amiens, Reims en Lyon). 
Maar komen die kleurreconstructies de objecten wel ten 
goede? 

De gipsen afgietsels en lichtprojecties gereconstrueerd 
aan de hand van enkele microscopische sporen, bewaard 
in holtes of diepe plooien van de beelden of aan de hand 
van een 10-tal stalen waarbij de kleuren in doorsnede 
worden gepercipieerd, zijn vaak niet overtuigend. Zeker 
als we die reconstructies vergelijken met goed bewaarde 
voorbeelden zoals het Romaans portaal da Gloria van 
Santiago van Compostella die nog een 15e eeuwse 
polychromie heeft of de uitwerking van de wimpers van 
een marmeren buste van Herculaneum, 79 v.C. 

Nicias, een beroemde schilder uit de tweede helft van de 
4e eeuw v.C. heeft niet alleen het portret van Alexander 
de Grote geschilderd maar ook verschillende marmeren 
beelden van Praxiteles, één van de belangrijkste en 
invloedrijkste beeldhouwers uit zijn tijd. De Romeinse 
schrijver Plinius de Oudere vertelt dat toen Praxiteles 
werd gevraagd welke van zijn werken in marmer hij 
het meest bewonderde, hij antwoordde: “De werken 
waar Nicias de hand aan legde”. Nicias zou bekend 
geweest zijn om zijn schaduw- en lichteffecten die zijn 
figuren extra perspectief gaven (Neutsch 1939). We 
kunnen uit deze citaten afleiden dat de Griekse beelden 
oorspronkelijk, in tegenstelling tot de gekleurde gipsen 
reconstructies, niet uit één tint werden geschilderd maar 
toevertrouwd werden aan grote schilders die beschikten 
over speciale schildertechnieken waardoor zij de huid, 

haarpartijen en gewaden een eigen karakter konden  
geven (fig. 2).

Archivalia hebben aangetoond dat ook de middel-
eeuwse beeldhouwkunst uit de Lage Landen rijkelijk 
gestoffeerd werd door de grootste schilders zoals Robert 
Campin, Rogier Van der Weyden of Jan Van Eyck. 
Niet alleen de kleur maar ook de reflectie van de 
verschillende soorten verven en bladmetalen gaven de 
beelden een heel eigen karakter. 

Over de gepolychromeerde beeldhouwkunst uit de 
Vlaamse Renaissance, maniërisme en barok tast men 
nog in het donker. Hoewel vaak beweerd wordt, aan 
de hand van de gepolijste doorsnede van een paar 
stalen van verfpakketten, dat sculpturen in die periode 
monochroom wit of grijsachtig geschilderd waren met 
eventueel een vergulde boord zijn er momenteel geen 
originele monochroom geschilderde beeldhouwwerken 
bewaard gebleven die niet overschilderd zijn. 

Het probleem van reconstructies is dat het effect te 
kort schiet omdat men probeert iets, dat eigenlijk niet 
of onvoldoende bekend is, zichtbaar te maken. Men 
tracht een totaalbeeld te reconstrueren door pigmenten 
van verfresten te analyseren en het oppervlak met 

Figuur 2. Reconstructie in gips en verf naar kalkstenen leeuw 
met microscopisch kleine sporen van de oorspronkelijke 
polychromie afkomstig van een graftombe, Korintië 600-
550 v.C., Ny Carlsberg Glyptothek, Kopenhagen (© KIK-
IRPA, Brussel).
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behulp van gebundeld strijklicht, UV-foto’s en andere 
natuurwetenschappelijke methoden te onderzoeken om 
patronen te achterhalen die met het blote oog niet meer 
zichtbaar zijn. Omdat een pigment- en bindmiddelanalyse 
op meerdere kleur- en glansvarianten kan wijzen, zijn 
reconstructies niet eenduidig. Een vaag idee van de 
basiskleuren kan men nog wel achterhalen maar het hele 
kleurenpalet dat schilders gebruikten, de effecten van 
opeenliggende lagen of de lichtreflecties van zilver en 
goudblad kunnen uiteraard niet gereconstrueerd worden 
aan de hand van de coupes van enkele stalen of in 
verborgen hoekjes bewaard gebleven verfsporen.

Om de beeldhouwkunst doorheen de geschiedenis in 
zijn totaalbeeld beter te begrijpen en te appreciëren is 
veelvuldig diepgaand onderzoek van de nog bestaande 
polychromielagen, met hun nuances, transparanties en 
glans, onontbeerlijk.

3. Belang van het onderzoek en behouden   
 van de polychromielagen

3.1. Polychromie in functie van het cultusobject

De studie gekoppeld aan de vrijlegging van de Madonna 
van het torenportaal van de Sint-Martinuskerk van 
Halle heeft aangetoond dat deze sculptuur doorheen 
haar bestaansgeschiedenis geëvolueerd is van een 

cultusobject versierd met schitterende materialen tot een 
donkergrijze gedaante (fig. 3).

Over de oorspronkelijke locatie en opstelling van de 
“Onze-Lieve-Vrouw met Kind” beschikken we over 
onvoldoende informatie. Uit de gedocumenteerde bouw- 
en restauratiefases blijkt dat het best mogelijk is dat het 
beeld in het verleden ergens anders was opgesteld. De 
oudste bron die naar de Madonna verwijst, is namelijk 
amper een dikke eeuw oud, namelijk een foto van 1895, 
bewaard op het KIK, BALAT. Het beeld heeft een totale 
lengte van 107 cm. De figuren van moeder en kind zijn 
uit één blok Avendersteen gehouwen, uitgezonderd de 
stenen kroon die afzonderlijk gemaakt is. De achterzijde 
van het beeld is afgevlakt en niet gepolychromeerd, 
wat erop wijst dat het geconcipieerd is om tegen een 
muur of in een nis te staan. Aan de hand van stilistische 
vergelijkingen dateren kunsthistorici de Madonna tussen 
1340 tot rond 1400.

Toen het beeld in 2004 werd toevertrouwd aan het 
steenatelier van het KIK, zag het dichtgeschilderde werk 
met vormloze donkergrijze oppervlak en besmeurd met 
vogeluitwerpselen er zwaar en stijlloos uit. Door talrijke 
overschilderingen was elk sculpturaal detail zoals dat 
van de fijn uitgewerkte kroon, haren en riem eeuwenlang 
verborgen. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat 
de sculptuur ook in een recent verleden weinig werd 
geapprecieerd en als ze al eens in de literatuur werd 
vermeld, was de kritiek weinig lovend: weinig elegant, 
zonder diepte en minderwaardig (Hamann 1923), 
bescheidener (de Borchgrave d’Althena 1945) en 
opvallend zwaar en massief (Steyaert 1974).

Om een restauratiebehandeling te bepalen, startte 
het atelier steensculptuur van het KIK met een 
onderzoek van de materialen en technieken. Uit het 
stratigrafisch onderzoek van de polychromie dat 
gedurende de jarenlange vrijlegging werd verdergezet, 
bleek dat zich onder een schil van vuil en overhaaste 
gevelschilderingen waardevolle polychromielagen 
bevonden. De oorspronkelijke 14e eeuwse polychromie 
werd aangebracht op een oranje grondlaag bestaande uit 
minium (lood-mineraal) en gebonden met lijnzaadolie 
en proteïnes afkomstig van caseïne of eiwit (Saverwyns 
2004). De madonna was gehuld in een gouden kleed 
bestaande uit bladgoud dat gekleefd werd op een 
okerkleurige mordant uit lijnzaadolie en proteïne. De 
halslijn was afgeboord met een fijn zwart lijntje. Op de 
borst schitterde een grote bergkristallen cabochon die 
gedeeltelijk verstopt zit achter de witte sluier die door 

Figuur 3. Madonna van het Torenportaal. Links toestand 
voor behandeling, rechts na behandeling: de restauratie 
heeft de tweede overschildering aan het licht gebracht, een  
verfijnde, goed bewaarde polychromie (© KIK-IRPA  
Brussel).
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het Christuskind vastgehouden wordt. De cabochon met 
een diameter van 21 mm zit ingebed in een holte van de 
stenen drager en is rondom rond vastgezet met de oranje 
gekleurde grondlaag. Doorheen de cabochon zien we 
een tinnen of zilveren blad dat ervoor zorgt dat het licht 
dat eerst doorheen de heldere steen schijnt vervolgens 
wordt teruggekaatst en zodoende een bijzondere 
schittering teweegbrengt (fig. 4). Hoewel de toegepaste 
inbeddingstechniek vergelijkbaar is met voorbeelden uit 
de houtsculptuur (Serck-Dewaide & Serck 1978, 1979), 
komt de verwerking van edelstenen in de polychromie 
op steensculptuur veel minder vaak voor (De Clercq 
2013). 

Het feit dat de cabochon gedeeltelijk verstopt zit 
achter de hand van het Jezuskind, dat de sluier van 
zijn moeder vastneemt, en bovendien sinds enige tijd 
volledig bedolven zat onder vuilophoping en talrijke 
overschilderingen, heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen 
dat hij nog steeds, vrijwel ongeschonden, op zijn 
oorspronkelijke plaats zit. De glanzende materie van 
goud en edelsteen stond in fel contrast met de matte 
azuriet-blauwe sluier en mantel die op zijn beurt 
versierd was met een vergulde boord en motieven. De 
azurietlagen werden op een roodbruine ondergrond 
aangebracht om de kleur meer diepte te geven.

Een waarheidsgetrouwe reconstructie van de 
matte azurietlagen enerzijds en de glans van goud 
anderzijds is moeilijk weer te geven. Wel kunnen 
we verwijzen naar de 14e eeuwse “Virgin and Child” 

(37 159) uit de Cloisters collectie in New York die 
tussen 1938 en 1946 werd vrijgelegd tot op de originele 
polychromie (Becker & Schorsch 2010) en een 
kleurenpalet heeft dat grotendeels overeenkomt met de  
Madonna van Halle. 

De “Onze-Lieve-Vrouw met Kind” werd in de 
middeleeuwen reeds opnieuw gepolychromeerd, 
gevolgd door talrijke andere schilderingen. Daarbij werd 
de cabochon in eerste instantie uitgespaard. Pas veel 
later raakte hij bedolven onder minderwaardige over-
schilderingen. De talrijke overschilderingen getuigen 
van een verderzetting van het beeld als cultusobject, de 
donkere korstlagen van de laatste decennia daarentegen 
getuigen van een verloren gegane glorie: 650 jaar later, 
was van de oorspronkelijke uitstraling niks meer te zien.

Wat betreft de behandeling, bleek bij nader toezien 
dat de oorspronkelijke polychromie alsook de eerste 
overschildering in die mate lacunair waren dat een 
vrijlegging tot op die interventies uitgesloten was. 
De tweede overschildering (derde interventie) leende 
er zich echter wel toe mits een behandeling van bijna 
5000 werkuren, gefinancierd door de fondsen van 
Onroerend Erfgoed, de kerkfabriek en van het K.I.K. 
Een vrijlegging betekende ook dat het beeld niet meer 
in een buitensituatie kon worden opgesteld. Na overleg 
werd beslist het beeld naar de Onze-Lieve-Vrouwekapel 
van de basiliek te verplaatsen, de plek waar de beroemde 
“Zwarte Madonna” oorspronkelijk stond, maar 
sinds 1866 ook al verplaatst was naar het hoogkoor 
dankzij de grote verering ervan. Het vrijgelegde beeld 
heeft nu zijn gratie teruggevonden en op zijn nieuwe 
plaats wordt het geherwaardeerd door de talrijke 
bezoekers. 

3.2. De polychromie als getuigenis  
 van verschillende bouwfasen

De studie van polychromielagen kan ook in een 
bredere context zijn nut hebben. Aan de hand van 
de polychromiestudie van de gotische beelden van 
het portaal van het stadhuis van Brussel werd de 
bouwgeschiedenis van het oudste deel van het stadhuis, 
het portaal, herschreven. 

In zijn huidige vorm is het portaal van het Brusselse 
stadhuis een neogotische reproductie van de 
oorspronkelijke gotische aankleding met talrijke stenen 
beelden. Dit is het resultaat van de restauratiecampagne 
die in de 19e eeuw plaatsvond. Het gotische 
beeldhouwwerk van het portaal, bestaande uit acht 

Figuur 4. Macro opname van de rand van de cabochon (20 x 
Keyence Microscope). Het zilverkleurig metaalblad schittert 
doorheen het bergkristal. Aan de rand van de cabochon zien 
we in een kleine lacune de stratigrafie van de lagen: 0 is de 
oranjekleurige grondlaag, 1 is de mixtion of kleeflaag voor 
het bladgoud, 2 het bladgoud en 3 de zwarte aflijning rondom 
de cabochon (© KIK-IRPA Brussel).
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profeten uit de rondboog en negen korbelen afkomstig 
van het timpaan, de deurpost en de pinakels, werd toen 
als te fragiel beschouwd om buiten in zijn originele 
opstelling te blijven. In 1860 werden de beelden 
vervangen door kopieën en de originele kwamen in het 
Museum van de stad Brussel, aan de overkant van het 
stadhuis terecht (Morand 1991).

De oudste vermelding van het beeldhouwwerk van het 
oude deel van het Brusselse stadhuis is terug te vinden 
in een archiefdocument uit 1405, dat verwijst naar de 
betaling aan de schilder Heinrec Breynart voor het 
“scone te makenen” van de beeldhouwwerken op de 
gevel van de toren (Des Marez 1959). In het document 
wordt echter niet vermeld over welke beelden het gaat, 
noch over het aantal of waar ze zich bevonden.

Volgens de meeste kunsthistorische bronnen zouden 
de profeten en korbelen stilistisch tot dezelfde periode 
kunnen worden beschouwd, namelijk rond 1400. 
Desondanks worden de afzonderlijke sculpturen 
toegeschreven aan verschillende beeldhouwers/ateliers, 
die in de dezelfde tijdsspanne zouden hebben gewerkt. 
Een aantal korbelen van het timpaan heeft grote 
overeenkomsten met de korbelen van Champmol van 
de hand van Claus Sluter (Bodiaux 2001). De middelste 
profeetfiguren van de rondboog zijn in stijl vergelijkbaar 
met die van het atelier van de Meester van Hakendover, 
een Brabants atelier dat tot de invloedssfeer van André 
Beauneveu behoort (Didier & Steyaert 1978).

Wat de drager van de gebeeldhouwde elementen betreft, 
werden twee steensoorten waargenomen. De eerste is 
de Avendersteen, gebruikt voor de vijf korbelen van 
het timpaan, de acht profeten en het korbeel van de 
deurpost. De tweede steen is de Ledesteen, gebruikt voor 
de drie korbelen van de pinakels die de poort flankeren. 
Beide steensoorten werden in de 14e en 15e eeuw in de 
Zuidelijke Nederlanden op grote schaal gebruikt voor 
beeldhouwwerken. 

De traceologie heeft verschillende soorten gereedschaps-
sporen aan het licht gebracht. Beeldhouwers uit de 
gotische periode lieten sporen na van zagen, scharen en 
getande schraapijzers of ripes1. De beelhouwers uit de 
19e eeuw die de kopieën maakten, lieten ook hun sporen 
na: schraapsporen door het strippen van de talrijke 

1 De naam ripe die in 1676 in het Frans is ontstaan komt van het werk-
woord “riper”, zelf gerelateerd aan het Nederlandse woord “rippen”. 
Dit woord verwijst naar een gereedschap dat in vele beroepen wordt 
gebruikt, waaronder beeldhouwers, metselaars en steenhouwers. In 
dit geval gaat het om een metalen spatel in S-vorm, waarvan het blad 
aan elk uiteinde gebogen is en waarvan één met fijne tandvormige uit-
steeksels. Het maakt het ook mogelijk om de grovere sporen van ver-
schillende gereedschappen te verwijderen. Bij het schrapen wordt de 
materie weggetrokken. Dit in tegenstelling tot de tandbeitels waarbij de 
materie wordt weggebeiteld, geklopt. Bron etymologie: Le petit Robert.

overschilderingen die de te kopiëren vormen hadden 
dichtgeschilderd en puntjes en potloodkruisjes van het 
gebruik van de puntpasser, een mechanisch systeem 
voor de overdracht van metingen dat erin bestaat 
een kopie nauwkeurig in drie dimensies te vertalen. 
Oorspronkelijk waren de huidpartijen uitgevlakt zodat 
alle werktuigsporen zijn weggewerkt. In de kleding van 
de personages daarentegen, kunnen de werktuigsporen 
voor elk afzonderlijk beeld sterk verschillen. Op de 
korbelen van het timpaan zijn de sporen van de ripe 
relatief diep, parallel en in welbepaalde richtingen. Op 
sommige beeldhouwwerken die de profeten voorstellen, 
zijn de sporen van de ripe zeer oppervlakkig, gaan in 
alle richtingen en verdwijnen onder de oorspronkelijke 
polychromie, op andere profeten getuigen de relatief 
diepe sporen, zichtbaar doorheen de polychromie, van 
de grote bekwaamheid van de beeldhouwer en geven de 
stoffen de indruk van een weefpatroon. De nauwelijks 
waarneembare gereedschapssporen op de korbelen 
van de pinakels wijzen op een beeldhouwtechniek die 
verschilt van degene die is toegepast op de sculpturen 
van het portaal.

Aan de voorzijde van de sculpturen zijn resten van de 
oude polychromieën, ondanks het strippen van talrijke 
overschilderingen door de 19e eeuwse beeldhouwers, 
nog steeds aanwezig. De afwezigheid van polychromie 
aan de soms sterk uitgewerkte achterzijden wijst erop 
dat de beelden gepolychromeerd zijn nadat ze waren 
geïntegreerd in de architectuur. Het stratigrafische 
onderzoek met microscoop en de coupes van de 
microstalen hebben aangetoond dat het beeldhouwwerk 
diverse polychromiecampagnes heeft ondergaan. 
Analogieën en verschillen tussen de polychrome lagen 
werden uitgelicht. De observaties zijn vastgelegd in 
tabellen die het mogelijk hebben gemaakt de beelden in 
drie opeenvolgende bouwcampagnes te verdelen (fig. 5).

De vijf korbelen van het timpaan zijn de enige 
beeldhouwwerken die de oudste polychromie bezitten 
en vormen zo de eerste groep. De afwerkingslagen 
(vergulding, huidskleuren enz.) werden rechtstreeks 
op de steen aangebracht, zonder preparatie-laag, 
en het bladgoud werd op een okerkleurige mixtion 
gelegd. Die oudste polychromie vertoont echter wel 
schraapsporen die onder de bovenliggende polychromie 
doorlopen. We kunnen daaruit concluderen dat de 
oudste polychromie eerst oppervlakkig werd geschraapt, 
waarschijnlijk voor een beter hechting, vooraleer de 
tweede polychromie werd aangebracht zonder een 
preparatie-laag. Het schrapen en herpolychromeren zou 
kunnen overeenstemmen met de vermelding van het 
“scone maken” die in de rekeningen van 1405 aan de 
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schilder Heinrec Breynart is toevertrouwd. Misschien 
bedoelden ze met het “scone maken” het aanbrengen 
van een nieuwe polychromie? Maar waarom een 
nieuwe polychromie? Dat weten we niet zeker, maar 
wel dat die nieuwe polychromie overeenstemt met de 
eerste polychromie van de tweede groep, namelijk de 
acht profeten en de korbeel van de deurpost (De Clercq 
2018). Het enige verschil met de eerste groep is dat de 
vers gehouwen profeten eerst werden ingesmeerd met 
lichtgrijze preparatielagen eer de afwerkinslagen werden 
aangebracht. Het herpolychromeren van de eerste groep 
volgens overeenkomsten van de tweede groep zou op 
een verbouwing of uitbreiding van het portaal kunnen 
wijzen. De derde groep, de drie korbelen afkomstig van 
de pinakels, hebben sporen noch van de eerste noch van 
de tweede polychromiecampagne. De weinige sporen van 
hun oudste polychromie blijken overeen te komen met 
de polychromie van de korbelen van de rechtervleugel 
van het stadhuis, die pas rond 1450 werd gebouwd. 
Zoals hoger vermeld, blijken deze drie korbelen niet 
zoals de andere sculpturen in Avendersteen te zijn 
gehouwen maar in Ledesteen, net zoals de korbelen en 
kapitelen (Scupstoel, Paepenkelder…) uit de tweede 
bouwfase van het stadhuis, ca. 1450. De studie van de 
steensoorten gecombineerd met de stratigrafische studie 

van de polychromielagen lijkt er dus op te wijzen dat 
de pinakels aan weerszijden van het portaal geen deel  
uitmaakten van het architectonische ensemble uit het 
begin van de 15e eeuw, maar dat ze bij de bouw van de 
rechtervleugel, na 1449, werden toegevoegd. 

Er hebben nadien nog minstens twee andere 
polychromiecampagnes plaatsgevonden, waarbij 
alle beeldhouwwerken werden overschilderd, maar 
waarschijnlijk de volumes onder te veel lagen hebben 
doen vervlakken. De 19e eeuwse ambachtslui die 
de beelden kopieerden, vonden het waarschijnlijk 
noodzakelijk om deze verf-pakketten weg te schrapen om 
de oorspronkelijke volumes opnieuw te kunnen lezen. 
Zo hebben ze een deel van de materiële geschiedenis van 
de kunstwerken gewist die we door de minieme sporen 
van de later toegevoegde polychromie campagnes niet 
meer kunnen reconstrueren. Nadat ze gekopieerd zijn, 
zijn de beeldhouwwerken bedekt met een bruinachtig, 
kunstmatig patina. Dit gebeurde waarschijnlijk om 
de geschraapte oppervlakken en kleine restauraties 
uitgevoerd door de kopiisten te homogeniseren eer ze in 
het museum zouden worden opgesteld.

Toen in 2009 de donkerbruin gepatineerde beelden-
groepen aan het KIK werden toevertrouwd voor 
restauratie, was quasi niks geweten over hun geschiedenis. 
De beslissing het artificieel donkerbruin patina te 
verwijderen en het onderzoek over verschillende jaren te 
spreiden heeft ertoe geleid dat we de geschiedeins deels 
hebben kunnen reconstrueren en dat de leesbaarheid van 
de sculpturen ondanks de lacunes in de vorm en in de 
polychromie opmerkelijk is verbeterd (fig. 6).

Figuur 5. Schematische voorstelling van de drie 
polychromiecampagnes en respectievelijke bouwcampagnes. 
De korbelen in het blauw maken deel van de oudste fase die 
niet gedateerd kan worden. De profeten en korbeel van de 
deurpost in het rood zijn van de tweede fase, waarschijnlijk 
bouw van het huidige portaal rond 1405, de korbelen in het 
groen zouden tot de bouwfase van de rechtervleugel van het  
stadhuis behoren, na 1449 (© KIK-IRPA Brussel).

Figuur 6. Zittende profeet afkomstig van de rondboog boven 
het timpaan, behorende tot de tweede polychromiecampagne. 
Links voor restauratie: bedekt met een donkerbruin artificieel 
patina, aangebracht na het maken van de kopieën, rechts na 
restauratie: hoewel het oorspronkelijk uitzicht grotendeels 
verloren is gegaan, zijn door het weghalen van het artificieel 
patina de resten van de originele polychromie aan het licht 
gekomen; lacunes tot op het steenoppervlak zijn zichtbaar 
gelaten (© KIK-IRPA Brussel).
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3.3. Monochroom?

De Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Doornik, met haar 
vijf klokkentorens is erfgoed van de hoogste plank, een 
juweeltje dat sedert 2000 op de werelderfgoedlijst van 
de Unesco prijkt.

Hoewel de kathedraal vooral bekend staat om zijn 
unieke Romaanse elementen zoals de Mantile- en 
Capitoolportalen, de brede middenbeuk en talrijke 
fantastische kapitelen, werd het Romaans westportaal in 
de 15e eeuw verstopt achter een nieuw gotisch portaal. 
Deze werd op zijn beurt verschillende keren aangepast 
en omgebouwd zodat we vandaag een eclectisch 
geheel hebben van gotische, renaissance, barokke en 
neogotische elementen (fig. 7).

De afwezigheid van een pure, herkenbare eenheidsstijl 
zal de 19e eeuwse kunsthistorici doen huiveren 
hebben en die mentaliteit sijpelt door tot op vandaag. 
Bovendien is de huidige toestand van het portaal 
abominabel: het onderste register in Doornikse steen 
vertoont delaminaties, de rest is verscholen onder een 
dik pak zwarte gipskorsten. Nochtans verdient dit 

ensemble van hoogstaande steensculptuur, dat nu al 
twee eeuwen verwaarloosd wordt, grondig bestudeerd 
en gerestaureerd te worden. Een slecht beleid en een 
summier polychromieonderzoek waarbij het geheel 
als monochroom werd bestempeld hebben ertoe geleid 
dat het zwartgeblakerde westportaal binnen de grootste 
restauratiecampagne van de kathedraal eenvoudigweg 
zou gereinigd worden met een laserbehandeling. Na 
een klacht werd besloten dat het KIK een jaar de tijd 
kreeg om de lasertesten te evalueren en zo nodig een 
alternatief voor te stellen om het volledige portaal 
adequaat te behandelen. 

De 26 meter lange en 5 meter hoge lambrisering 
waarin 31 grote volplastische beelden en dubbel zoveel 
reliëfs figureren kon uiteraard niet in die tijd helemaal 
onderzocht worden. Er werd dus geopteerd om een aantal 
grote representatieve zones uit te kiezen als pilootproject 
voor de definitieve restauratie.

Het historisch onderzoek (Van Den Noortgaete 1996) 
bevatte interessante informatie waar we ons materiel-
technisch onderzoek aan wilden toetsen. Van het 
centrale standbeeld van het voorportaal, de Maagd 
met kind, bekend als de Maagd van de zieken die 
uit de 14e eeuw dateert weten we dat ze tijdens de 
Beeldenstorm van augustus 1566 onthoofd is. In 1609 
wordt ze gerestaureerd waarbij de hoofden van de 
madonna en het kind werden vervangen. Kort daarna, 
tussen 1625 en 1663, worden de huidige beelden rond de 
twee poortingangen geplaatst, waarschijnlijk vervangen 
ze de gemutileerde gotische beelden. In 1673 is er een 
schildercampagne. 

Uit het polychromieonderzoek waarbij grote vensters 
werden gemaakt om de schilderlagen goed te begrijpen, 
bleek dat, tot ieders verbazing, met uitzondering van 
de gotische reliëfs in Doornikse steen van het onderste 
register, de aanwezigheid van originele polychromie 
matig tot grotendeels nog aanwezig is. De polychromie 
op de 16e eeuwse renaissance-reliëfs is lacunair maar een 
doorgedreven onderzoek en een aangepaste behandeling 
zou de uitzonderlijke kwaliteit van de reliëfs terug 
zichtbaar kunnen maken. De 14e eeuwse madonna lijkt 
nog grotendeels haar 17e eeuwse polychromie behouden 
te hebben die op het eerste zicht lijkt overeen te stemmen 
met de 10 volplastische beeldhouwwerken rondom de 
poortingangen waarbij de gezichten subtiel geschilderd 
zijn in natuurlijke gelaatskleuren en de gewaden en 
attributen van de personages in verschillende tinten grijs 
met vergulde accenten (fig. 8). 

Figuur 7. Algemeen zicht van het midden en rechterzijde 
van het westportaal: onderste register: gotische reliëfs, 
middelste register: renaissance reliëfs, bovenste register; 
centraal figureert de 14e eeuwse Madonna met Kind tussen 
barokke beelden. Er is hier geen sprake van stijleenheid, wel 
een getuigenis van historisch gegroeid ensemble dat daarvoor 
esthetisch niet minderwaardig is (© KIK-IRPA Brussel).
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De subtiele bichrome polychromie stond dus in contrast 
met de overige 18e eeuwse (?) beelden die monochroom 
wit geschilderd waren. We hebben hier dus te maken met 
een uniek steensculpturen ensemble met een vrij goed 
bewaarde polychromie die niet alleen deel uitmaakt 
van dat ensemble maar ook kracht en uitstraling geeft 
aan de steensculptuur. Het is dus van heel groot belang 
die polychromieën te bewaren. De behandelingstesten 
uitgevoerd door het KIK hebben aangetoond dat het 
verwijderen van de gipskorsten mogelijk is zonder de 
polychromielagen aan te tasten en dit door de toepassing 
van verschillende methodes, zowel abrasieve als 
chemische, die amper meer tijd en geld in beslag zou 
nemen dan de eerder voorgestelde laserbehandeling 
(De Clercq et al. 2016). De behandeling kan echter 
niet door een bouwonderneming worden uitgevoerd, 
maar moet door experten met kennis van de steen- 
en polychromieproblematiek gebeuren, elk beeld en 
elk onderdeel ervan moet op maat behandd worden 
met aangepaste methodes. Indien niet, zal de unieke 
polychromie verloren gaan.

3.4. Polychromie als bescherming tegen  
 de klimatologische omstandigheden

De talrijke overschilderingen waarmee vooral 
buitenbeelden zoals de Antwerpse straatmadonna’s, 
beelden op monumenten en fonteinen zijn bedekt, 
worden vaak als een last gezien. Dikke verfpakketten 
hebben de gesculpteerde vormen doen vervagen en 
de artistieke uitstraling van het beeldhouwwerk doen 

verdwijnen. Een misvatting is echter dat het verwijderen, 
decaperen van al die lagen zou leiden tot het terugvinden 
van de oorspronkelijke artistieke uitstraling. De 
gedecapeerde beelden tenslotte opnieuw schilderen met 
een witte, steenkleurige of terracottakleurige verflaag 
die een compleet verschillende textuur heeft dan de 
originele verflagen, is het beeld vervalsen. Er zijn wel 
degelijk oplossingen om dit waardevol patrimonium 
te conserveren, alleen zijn het geen kant-en-klare 
oplossingen: elk beeld verdient een onderzoek en 
behandeling op maat. Zowel eigenaars, opdrachtgevers 
als fondsenwervers moeten bij de beslissingen over 
de conservatie en restauratiebehandelingen betrokken 
worden maar het is aan de gespecialiseerde conservator-
restaurateurs om deze mensen juist te informeren, om ze 
te begeleiden en om ze op hun verantwoordelijkheid te 
drukken dat het patrimonium dat ze hebben geërfd ook 
onvervalst aan de volgende generaties moeten worden 
doorgeven.

Hoewel de volgende case study geen beeld in natuursteen 
betreft maar een gepolychromeerd terracotta beeld, is de 
benadering en de problematiek gelijkaardig aan dat van 
gepolychromeerde natuursteensculpturen. De heilige 
Antonius uit Padua, opgesteld aan de straatkant van het 
gelijknamige klooster in Brussel, illustreert hoe men 
tot een oplossing is gekomen om een sterk verweerd en 
overschilderd beeld te behandelen, te beschermen en op 
zijn oorspronkelijke plaats terug op te stellen. 

De terracotta is van de hand van Georges Houtstont 
(Parijs 1832 - Brussel 1912), een belangrijke Brusselse 
ornamentalist uit de tweede helft van de 19e eeuw die 
onder andere werkte voor de architecten Henri Beyaert 
en Joseph Poelaert. 

Het 138 centimeter hoge standbeeld van Sint-Antonius 
is waarschijnlijk steeds buiten, in zijn oorspronkelijke 
zuidelijk gerichte nis op 8 meter hoogte bewaard 
gebleven (fig. 9).

Het maakt deel uit van een volledig bewaarde neogotische 
site in Brussel, bestaande uit een kerk en een klooster 
die in 1868 door architect P.J.H. Cuypers (16 mei 1827-
1833 maart 1921) werden opgericht. De heilige 
Antonius, patroonheilige van de kerkgemeenschap, 
is op een typische manier en met zijn gebruikelijke 
attributen vertegenwoordigd. Hij draagt het franciscaner 
habijt, een touwgordel en een grote rozenkrans die 
aan zijn mantel hangt. Hij houdt het Kindje Jezus in 
zijn handen. Na een buitenexpositie van 150 jaar was 
de conserveringstoestand van het beeld problematisch. 

Figuur 8. Detail van sokkel met ingekerfde datum 1625 
waarbij het rechtergedeelte gedeeltelijk werd vrijgelegd 
tot op de oorspronkelijke polychromie. Voor behandeling 
verwachtte men niet dat de oorspronkelijke gesculpteerde 
vorm en zijn polychromie nog zo goed bewaard zouden 
gebleven zijn onder de dikke gipskorsten (© KIK-IRPA 
Brussel).
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De meest verweerde delen bevonden zich aan de 
onderkant van de rechterarm en aan de basis. De infiltratie 
van regenwater en opstijgend vocht in combinatie met 
vorstwerking veroorzaakte een reeks kleine scheurtjes 
en delaminatie met materiaalverlies tot gevolg. Het 
hoofd van Sint-Antonius was overschilderd, terwijl 
op het lichaam het terracotta oppervlak grotendeels 
onbeschermd was aangezien een groot deel van de 
verflagen was verdwenen. Stratigrafisch onderzoek 
toonde echter aan dat het beeld oorspronkelijk was 
afgewerkt met een verflaag. Het realistische effect 

van het beeld werd benadrukt door de polychromie. 
De soutane leek op zwart fluweel met een geelbruine 
rozenkrans en het Kindje Jezus droeg een lichtblauwe 
lendendoek. De oorspronkelijke polychromie is goed 
bewaard gebleven op de vleestonen maar grotendeels 
verdwenen op de gewaden, vooral op de voorkant. Het 
beeld werd in het verleden twee keer overschilderd: eerst 
in dezelfde kleuren als de oorspronkelijke polychromie 
en later met een witte verflaag. De bindmiddelen zijn 
niet volledig geïdentificeerd. Er zijn echter aanwijzingen 
dat alle verflagen in een oliemedium gebonden waren.

Het is duidelijk dat de prioriteit van de conservatie-
behandeling ligt bij het stabiliseren van de terracotta 
drager. De scheuren waar het regenwater kon 
binnendringen werden opgevuld en de gedeeltelijk 
gebroken basis van het beeld werd geconsolideerd. Om 
de ingreep tot een minimum te beperken, zijn gebroken 
delen die geen ondersteunende functie hebben, zoals 
de monniksmouw en de ledematen van het kind, niet 
hersteld.

Omdat de uitdrukking van het gezicht van de heilige 
Antonius volledig verloren was gegaan, hebben we 
besloten om de mogelijkheid te testen om de witachtige 
dekverf te verwijderen. Het resultaat was esthetisch 
zeer bevredigend. Helaas kon deze benadering niet 
worden toegepast op de andere delen van het beeld 
omdat de polychromie grotendeels was verdwenen. Op 
de voorkant van het gewaad van de heilige Antonius 
bijvoorbeeld, waren er nauwelijks nog resten van de 
oorspronkelijke verflaag te vinden. 

Een belangrijk element in de besluitvorming over de 
restauratie/restauratiebehandeling is de locatie van het 
beeld, omdat zowel de eigenaren als de architect er 
sterk voor waren om het beeld in zijn oorspronkelijke 
nis te houden, zuid-gericht zonder noemenswaardige 
bescherming. Omdat het beeld teruggeplaatst moest 
worden, was een bescherming van het beschadigde 
oppervlak tegen zware weersinvloeden een absolute 
noodzaak. De kwetsbare terracotta drager had zeker 
een beschermende coating nodig. Daarom besloten we 
om de witachtige overschildering van de vleestinten te 
verwijderen en de gewaden terug te schilderen in hun 
oorspronkelijke kleurstelling met reversibele verven 
(fig. 10). 

De resten van de oorspronkelijke polychromie zijn niet 
verwijderd maar moedwillig onder de nieuwe verflaag 
blijven zitten, als een historische getuige. Als nieuw 
schildersmateriaal werden een grondlaag (“Gesso”, 

Figuur 9. De Sint-Antonius van Padua-kerk ligt ten westen 
van het gelijknamige klooster. De neogotische kerk is 
verbonden met de straat via een overdekte doorgang en 
een poortgebouw (1871, volgens de plannen van architect 
P.J.H. Cuypers). Het terracotta beeld van Sint-Antonius 
maakt deel uit van het neogotisch ensemble. Toestand na 
restauratie (© KIK-IRPA Brussel).
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een acrylverflaag van Golden) en verf (Golden MSA) 
gebruikt. Beiden zijn uitvoerig op het KIK getest met 
zeer goede resultaten: goede kleur, goede hechting, geen 
peeling en perfect omkeerbaar.

Het beeld van de heilige Antonius is op een zeer klassieke 
manier voorgesteld met de gebruikelijke attributen en 
kleuren. Omdat het beeld niet bepaald een vernieuwend 
meesterwerk is, ondanks het feit dat Houtstont een 
belangrijke beeldhouwer was in het 19e eeuwse Brussel 
en de patroonheilige van de kerk en het klooster voorstelt 
aan de straatkant, hebben de betrokken instanties beslist 
het beeld terug te plaatsen. Het herschilderen van het 
beeld heeft, naast een esthetische en iconografische 
functie, ook een zeer belangrijke beschermende functie 
tegen de extreme weersomstandigheden.

Besluit

Onbekend is onbemind en dus worden doorgedreven 
onderzoeken te vaak vermeden wegens te kostelijk 
en tijdrovend. Uit de beschreven voorbeelden kan 
geconcludeerd worden dat doorgedreven onderzoek 
van de polychromieën op steensculptuur absoluut 
noodzakelijk is om de materiële toestand te begrijpen. 
Zonder deze voorkennis kan men niet bepalen hoe 
de beelden te conserveren en te restaureren. Het niet 

uitvoeren van een dergelijk onderzoek was en is nog 
steeds de oorzaak van vele rampen die zich voordoen. 
Doorgedreven onderzoek daarentegen leidt vaak tot 
verrassende ontdekkingen die motiverend zijn om 
goed onderbouwde restauraties uit te voeren en zo het 
blijkbaar onbekoorlijk patrimonium te herwaarderen. 
Ze kunnen bovendien nieuwe inzichten verschaffen 
in de techniek van polychromeren en de gebruikte 
grondstoffen.
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