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P a u l  B a l d u c k

op vrijdag 8 november werden 99 
deelnemers verwelkomd in het 
Koninklijk Instituut voor het 

Kunstpatrimonium (KIK) te brussel voor 
een reis doorheen de analyse, restauratie 
en conservatie van kunstvoorwerpen 
vroeger en nu. Het symposium was tot 
stand gebracht door de sectie Historiek 
van de Koninklijke Vlaamse chemische 
Vereniging, de chemie Historische Groep 
van de Koninklijke nederlandse 
chemische Vereniging en het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium.

CONSERVATIE
Het werd een verrassend treffen van 

scheikundigen met belangstelling voor 
geschiedenis en mensen uit de kunst-
wereld. er waren ook veel studenten in 
restauratie van roerend erfgoed aan- 
wezig. Plaats van samenkomst was het 
mooie geklasseerde gebouw van het KIK 
te brussel met zijn uitstekende facilitei-
ten, dat werd voorgesteld door haar direc-
teur christina ceulemans. 

de rijk geïllustreerde presentaties gege-
ven door bevlogen sprekers lieten een 
grote indruk na.

Hilde de clercq van het KIK opende het 
symposium met haar verhaal over de 
tendensen in het onderzoek naar meer 
niet-invasieve en niet-destructieve me-

raakten zelf zo betrokken dat het voor-
ziene vragenkwartiertje naar de namid-
dag verschoven werd. na een smakelijke 
catering nam Geert Vanpaemel (Ku 
leuven) het woord en kwam de moeiza-
me verovering van de kunstwereld door 
de chemie tijdens de vorige eeuw aan 
bod. Vervolgens vertelde maarten van 
bommel van de rijksdienst voor het cul-
tureel erfgoed uit nederland dat in de 
loop der tijden de aanmaak en het ge-
bruik van kleurstoffen grondige wijzigin-
gen heeft ondergaan. Analytisch onder-
zoek geeft ook hier waardevolle informatie 
over historische receptuur en veroude-
ringsverschijnselen, aldus Van bommel.

rené Van Grieken van de universiteit 
Antwerpen ging tot slot in op de lucht-
analyse in musea die aan de basis ligt van 
adviezen voor conservatie van gebouwen 
en topstukken. een bezoek aan de drie 
laboratoria (steen, verfstalen en c14-
datering) met deskundige commentaar 
van de medewerkers sloot deze uiterst 
leerrijke dag af. |

KuNST ONdER EEN ChEmISCh 
VERgROOTglAS

thoden, liefst helemaal zonder monster-
name. Haar collega Hélène dubois ver-
haalde daarna over de studie naar vroegere 
verfstalen, genomen tijdens de restauratie 
van het lam Gods in 1950, die nu meer 
inzicht verschaft in de schildertechnieken 
van die tijd en de degradatieprocessen. 

nieuwe analysemethoden vergroten onze 
kennis van pigment- en inktsamenstelling, 
zo stelden lieve Watteeuw (Ku leuven) en 
marina Van bos (KIK), en daarmee kunnen 

we de conservatie van middeleeuwse ma-
nuscripten en miniaturen verbeteren. Als 
voorbeeld gaven zij de restauratie van de 
uitzonderlijk rijk geïllustreerde “bijbel van 
Anjou” en andere topstukken. Jaap boon 
van het onderzoeksinstituut AmolF uit 
nederland gaf inzicht in nieuwe technie-
ken in fysica en chemie, zoals synchro-
trons, die hun 
bijdrage leveren 
om afbraakpro-
cessen in schil-
derwerken en 
andere kunst-
werken te bestu- 
deren. 

de sprekers 

Onderzoek gebeurt het 
liefst zonder monstername
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