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Kunst onder een chemisch
vergrootglas
Een relaas van een boeiend symposium over de bijdrage van chemisch onderzoek aan de kunst.
Paul Balduck

O

p 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.

thoden, liefst helemaal zonder monstername. Haar collega Hélène Dubois verhaalde 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

Onderzoek gebeurt het
liefst zonder monstername
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Het werd een verrassend treffen van
scheikundigen met belangstelling voor
geschiedenis en mensen uit de kunstwereld. Er waren ook veel studenten in
restauratie van roerend erfgoed aanwezig. Plaats van samenkomst was het
mooie geklasseerde gebouw van het KIK
te Brussel met zijn uitstekende faciliteiten, dat werd voorgesteld door haar directeur Christina Ceulemans.
De rijk geïllustreerde presentaties gegeven 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-

we de conservatie van middeleeuwse manuscripten 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 technieken in fysica en chemie, zoals synchrotrons, die hun
bijdrage leveren
om afbraakprocessen in schilderwerken en
andere kunstwerken te bestuderen.
De sprekers

raakten zelf zo betrokken dat het voorziene vragenkwartiertje naar de namiddag verschoven werd. Na een smakelijke
catering nam Geert Vanpaemel (KU
Leuven) het woord en kwam de moeizame verovering van de kunstwereld door
de chemie tijdens de vorige eeuw aan
bod. Vervolgens vertelde Maarten van
Bommel van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed uit Nederland dat in de
loop der tijden de aanmaak en het gebruik van kleurstoffen grondige wijzigingen heeft ondergaan. Analytisch onderzoek geeft ook hier waardevolle informatie
over historische receptuur en verouderingsverschijnselen, aldus Van Bommel.
René Van Grieken van de Universiteit
Antwerpen ging tot slot in op de luchtanalyse in musea die aan de basis ligt van
adviezen voor conservatie van gebouwen
en topstukken. Een bezoek aan de drie
laboratoria (steen, verfstalen en C14datering) met deskundige commentaar
van de medewerkers sloot deze uiterst
leerrijke dag af.
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