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IPARC
conservatie en restauratie is geen kunst,
maar een wetenschap
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We overdrijven wellicht een beetje, maar al eeuwenlang bleef conserveren en restaureren
een ambacht uitgevoerd door éénmanszaken. Beslagen ambachtslieden die hun kennis,
recepten, producten, materialen angstvallig verborgen hielden voor de concurrentie. En
hun geheimen enkel doorvertelden aan hun opvolgers. Of met zich meenamen in het
graf. Eind 2011 kwam hier verandering in. Vijf ‘meesters’ die elk een carrière van
meer dan tien jaar als zelfstandig restaurateur in hun respectievelijke discipline achter
de rug hadden, besloten toen dat er kracht ligt in samenwerking. Dat gedeelde kennis
en gebundelde multidisciplinariteit meerwaarde hebben. Zowel voor het team, de opdrachtgevers, andere bouwpartners en met uitbreiding zelfs de hele restauratiesector.
Samen richtten ze IPARC op.

Multidisciplinaire samenwerking
Het International Platform for Art Research and
Conservation (IPARC) is een veelzijdig, multidisciplinair
conservatie- en restauratieplatform dat met zorg oude
en moderne meesters, hedendaagse kunst, hout, polychromie, steen, metaal, textiel, papier en foto conserveert en restaureert.
“De eerste wortels van ons platform ontsproten tijdens
restauraties aan de vaste collectie in het kader van de
opening van het nieuwe Museum M in 2009”, steekt
managing partner Leen Gysen van wal. “De verschillende restaurateurs die er toen aan de slag waren als
freelancers ontdekten dat onderling overleggen verrijking en verruiming bracht. Want enkel door over de
disciplines heen samen te werken konden bepaalde
opdrachten tot een goed einde gebracht. Voor sommigen verliep dit stroef. Anderen merkten dat deze kennisdeling voordelen had. En niet alleen wat betreft de
kwaliteit van de restauratie.”
“Het bundelen van krachten en de samenwerking over
de disciplines heen, zorgt ervoor dat ons team kan

instaan voor grootschalige en complexe opdrachten.
Multidisciplinariteit is daarbij niet alleen gewenst, maar
bijna een vereiste.”
“Dankzij IPARC en de schaalvergroting staan we nu ook
sterker. Waar toch al te vaak restauratoren onder druk
gezet worden om te werken aan een te strakke deadline
voor een uiterst beperkt budget (wat vooral winstgevend
is voor de tussenpartijen) zitten we nu als echte partner
rond de tafel. Treden we in overleg met de opdrachtgever zelf en desgevallend de architect. En kunnen we
met respect en in vertrouwen met alle bouwpartners de
juiste projectbeslissingen nemen met respect voor de
methodologie.”
Masters in kwaliteit
Om aan de hooggespannen verwachtingen van zijn
opdrachtgevers te voldoen, en uit respect voor het
betrokken erfgoed, draagt IPARC knowhow, ervaring en
inzet hoog in het vaandel.
“Elk restauratievraagstuk benaderen we via een multidisciplinaire aanpak. Dit is de beste garantie om duurzame, methodologisch omkaderde
en wetenschappelijk onderbouwde
conservatie-restauraties te bereiken”, aldus Leen. “Elk materiaal
wordt vertegenwoordigd door een
senior conservator die kan aansturen en tevens de eindverantwoordelijkheid draagt. Op die manier
worden kwaliteit en methodologie
gegarandeerd, maar is er ook ruimte
voor uitwisseling van knowhow en
best practices tussen de disciplines
onderling.”
“Want willen we onze opgebouwde
knowhow op een duurzame manier
voor de toekomst verzekeren, dan
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mikken we best op de creatie van duurzame tewerkstelling en een open werkkader voor jonge afgestudeerden. De bedoeling? Hen een werplek bieden waarin
coaching en kennisoverdracht centraal staan.”
“In de aanloop naar die tewerkstelling fungeren we trouwens ook als stageplek voor universiteiten in binnen- en
buitenland die de opleiding master in de restauratieconservatie aanbieden. Want om onze klanten en de
kunstwerken de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen, werken we enkel met gediplomeerde masters.”
Gespecialiseerde dienstverlening
Klanten kunnen bij IPARC terecht voor een heel scala
aan gespecialiseerde diensten. “In eerste instantie
staan we in voor de conservatie- en restauratie van
roerend erfgoed. Bijvoorbeeld: moderne en hedendaagse kunstobjecten, schilderijen, gepolychromeerde
sculpturen, kunstwerken in steen of steenachtige
materialen zoals gips en terracotta, textiel, metalen
of houten kunstobjecten en meubilair, foto en papier.
Op locatie of in ons atelier.”
“Dat is trouwens volledig uitgerust om meerdere
objecten parallel te behandelen en beschikt over
een uitgebreid gamma technische apparatuur, ezels
en behandelingstafels zoals een warme vacuümtafel
en bevochtigingskoepels. Bovendien werd de werkruimte helemaal geoptimaliseerd. Schadelijke, stofvrije/
stofrijke en lawaaierige activiteiten werden geïsoleerd.
En op verschillende plaatsen werd afzuiging voorzien
voor dampen en geuren die bij behandelingen kunnen
vrijkomen.”
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“Naast conservatie en restauratie voeren we voor
publieke en private projecten (voor)onderzoeken uit.
Daarbij kan, naast een materiaaltechnisch onderzoek,
ook aanvullende kunsthistorische en iconografische
research gebeuren. In ons atelier beschikken we over
een volledig uitgerust, state-of-the-art labo waarin we
zowel microscopisch als chemisch onderzoek kunnen
uitvoeren, maar evengoed multispectrale beeldvorming
met o..a. UV, infraroodreflectografie en X-ray.”
“We staan in voor Integrated Pest Management (IPM)
via de vochtgereguleerde warmtemethode van Thermo
Lignum. Een uitermate geschikte methode voor een

grote variëteit aan materialen. Bovendien 100 % effectief en vraagt slechts ca. 24 uur voor een volledige
uitvoeringscyclus. Een goede optie dus voor bruiklenen en quarantaine. De behandeling kan zowel op
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Geen kunstenaars, maar
wetenschappers
“Belangrijke nuance is dat ons team niet
bestaat uit een verzameling kunstenaars. We
creëren niets, we maken geen kunst. Onze
taak bestaat eruit kunstwerken te restaureren waar nodig, en deze zo lang mogelijk
te conserveren in de tijd. Onze ingrepen
moeten minimaal zijn en steeds omkeerbaar zonder schade aan de originele lagen.
Zijn we toch genoodzaakt om een ingreep
of toevoeging te doen? Dan moet dit duidelijk herkenbaar zijn. Om hierin te slagen
werkt ons team via een wetenschappelijke
methodiek. Met uitgebreid onderzoek in een
gespecialiseerd labo wordt niets aan het
toeval overgelaten. We zijn zo eigenlijk veel
meer wetenschappers dan ambachtslieden.”
Bij elke opdracht voor publieke en private
opdrachtgevers hanteert IPARC de ethische code van de Beroepsvereniging
voor Conservators en Restaurateurs van
Kunstvoorwerpen (BRK-APROA vzw) en
van E.C.C.O (European Confederation of
Conservator-Restorers’ Organsisations).
De belangrijkste principes:
Het principe van de reversibiliteit: een
conservatie-restauratiebehandeling moet
in principe omkeerbaar zijn. De restaurator gebruikt alleen producten, materialen
en technieken die het cultureel erfgoed niet
beschadigen en die specifiek voor dit doel
gemaakt zijn. Zijn of haar interventie mag
latere behandelingen en onderzoeken op
geen enkele manier belemmeren of verhinderen. Uitgaande van het respect voor de
uniciteit en de authenticiteit van de voorstelling, moet elke restauratieve ingreep,
omkeerbaar zijn.
Dit wil zeggen dat men ze in principe altijd
ongedaan kan maken. Producten die men
aanbrengt, moeten eenvoudig terug verwijderd kunnen worden. Retouches moeten
discreet en makkelijk te verwijderen zijn.

Hoewel de restaurator steeds zal proberen
te conserveren met de beste beschikbare
technieken, is het mogelijk dat men later
betere technieken ontwikkelt en beschikbaar
heeft. Op dat moment moet het theoretisch
mogelijk zijn de toegepaste conserverende
behandeling zonder schade te verwijderden, zodat men de verbeterde conserveringstechnieken kan toepassen. Volgens
de opvattingen van de monumentenzorg in
de strikte zin, gaat men dus proberen om
zoveel mogelijk het authentieke kunstwerk
te bewaren, zelfs als dat betekent dat daarin
een aantal lacunes zichtbaar blijven.
Het principe van de minimale ingreep:
de restaurator respecteert het unieke
karakter van elk kunstwerk, de oorspronkelijke materialen en hun natuurlijke veroudering. En beperkt de ingrepen tot het
strikte minimum. Conservatie-restauratie
mag in geen geval verward worden met
vernieuwing, creatie of reconstructie. Al te
veel werken werden op die manier in het
verleden te zwaar aangepakt: overdreven
reiniging, decapering van sculpturen en
meubilair, ondeskundige aanpak van historische interieurs.
Het principe van de herkenbaarheid:
elke ingreep of toevoeging moet herkenbaar en onderscheidbaar zijn met het blote
oog of met behulp van onderzoeksmethodes. Vanuit de erfgoedzorg verdedigt
men immers de opvatting dat het prioritaire belang van het erfgoed eruit bestaat
dat zij een drager van informatie is, een
boodschapper. Conservatie en restauratie
heeft als doel de historische boodschap te
bewaren door de materiële drager ervan
maximaal in stand te houden. Daarom
legt men de nadruk op het conserverende
aspect, en gaat men slechts tot op een
beperkte hoogte de boodschap opnieuw
leesbaar maken, waarbij men zijn eigen
ingrepen dient ondergeschikt te houden aan
de historische materie.
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Duurzame ingrepen
Bij het selecteren van producten en
behandelingsmethoden kiest IPARC steeds
bewust voor duurzame producten met zo
laag mogelijke chemische risico’s en een
lichte ecologische voetafdruk. Zo verbruikt
de thermische en volledig ecologische
methode van Thermo Lignum beduidend
minder energie dan bevriezing of anoxie
en heeft deze niet de toxiciteit van behandeling met gassen. Ook de evolutie van
waterige reinigingsmethodes (in plaats
van toxische solventen) wordt op de voet
gevolgd en aangeleerd.

locatie (dankzij de behandelingskamer in een truck) als in onze vaste
behandelingskamer.”
“Er is een toenemende vraag van verzamelaars – zowel publieke als
private – naar collectiedienstverlening. Zoals collectiemanagement
(registratie en digitalisatie), gespecialiseerde kunstopslag, conditiechecks en -rapportering. IPARC biedt al deze diensten aan in zijn
atelier. Maar ook op locatie, in functie van tijdelijke tentoonstellingen, kunstbeurzen en andere evenementen.”
“Tot slot bieden we klanten ook opslagruimte aan. Die kan van
korte of langdurige aard zijn. Onze opslagfaciliteit ‘ARPORT’ werd
gebouwd in 2016 en is voorzien van klimatisatie, bewegings- en
branddetectie volgens de recentste normering.”
Hieronder volgen enkele voorbeelden van recente restauratie- en
conservatiedossiers.
Restauratie Wolferwinkel
IPARC werd – in samenwerking met Denys NV en architecte Barbara
Van der Wee- ingeschakeld om de kasten van de beroemde
Wolferwinkel van Victor Horta te restaureren voor de nieuwe opstelling in het Jubelparkmuseum. Deze Art Nouveau-meubels uit 1912
werden op basis van de tekening van Horta in Londen vervaardigd
in segmenten en na hun transport in België samengevoegd.
“De kasten leken te bestaan uit massief mahoniehout, maar tijdens
het demonteren voor transport naar een nieuwe zaal bleek dat bijna
alle onderdelen samengesteld waren uit een andere, minder waardevolle houtsoort verlijmd met mahoniefineer, licht Peter Taeymans,
partner houtrestauratie en IPM, toe.”
“In de mahoniefineer waren verschillende lacunes, opstuwingen,
blaasvorming ... Bij de samenstelling van de kasten werd een traditionele collageenlijm (van dierlijke oorsprong) gebruikt. De restaura-
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tie zelf werd uitgevoerd met een gelijkaardige lijm (huidenlijm), die
omkeerbaar is zonder impact op het originele hout. “
“Mahonie wordt traditioneel afgewerkt met een ‘Franse politoer’.
Een hoogglans schellakvernis aangebracht met een prop. Met het
oog op conservatie werd deze afwerking niet volledig verwijderd
maar geconserveerd. Door testen werd de politoerlaag geïdentificeerd, gereinigd met gebruik van popot (een soort reinigingsmelk),
en opnieuw glanzend gemaakt met ethanol. Waar nodig werd een
nieuwe laag aangebracht en bijgekleurd.”
“Hiernaast vervingen we de textielbekleding van de achterwandpanelen, de bodems van de vitrines en de toonbanken. Deze onderdelen hadden al eens een herstoffering ondergaan, maar die was
echter radicaal verschillend qua kleur en type van wat Horta ontworpen had. We beslisten deze eerdere interventie te verwijderen en de
achterwanden van de vitrines en legplanken van de toonbanken in
dezelfde stofafwerking als het origineel te herbekleden. Daarvoor
deden we uitgebreid onderzoek naar eenzelfde uitstraling: groen
fluweel met een bepaalde haarlengte en dichtheid. De metalen
onderdelen werden gereinigd. Het volledig verwijderen van de patinalaag was daarbij niet aan de orde omdat dit het principe van de
minimale ingreep zou schenden. Ontbrekende onderdelen werden
naar origineel bijgemaakt. Voor het integreren van nieuwe metalen
onderdelen voerden we kleur- en patinatesten uit.”
“Het demonteren en opnieuw samenstellen tot slot bleek geen
sinecure. Constructiemethodes waren niet consequent op dezelfde
manier gebruikt, en bovendien niet altijd op een logische manier.
Toch slaagden we erin om de kasten stap voor stap te demonteren en
op dezelfde achterwaartse manier te hermonteren. Samenstellingen,
montagemethodes en type verbindingen werden uitvoerig gedocumenteerd in het restauratiedossier.”
Leuvense Sint-Pieterskerk
Ook in de Sint-Pieterskerk in Leuven was een multidisciplinaire
aanpak nodig. Enkel door de gebundelde kennis en ervaring van
steenrestauratoren, houtrestauratoren, schilderijenrestauratoren, de
textielrestaurator en polychromierestauratoren kon dit project als een
geïntegreerd geheel worden aangepakt.” Een substantieel gedeelte
van het werk omvatte de restauratie en conservatie van steensoorten.

“

IPARC bevordert de samenwerking
en kennisuitwisseling tussen de
verschillende disciplines door een
360°-methodologische aanpak
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Zo moesten vier altaren in verschillende soorten marmer
worden gereinigd. Elk van de altaren was opgebouwd
uit een verschillende marmersoort: Carrara, Noir de
Mazy, de zeldzame Belgisch veelgekleurde marmer
Rouge Royal en een laatste altaar in blauwe hardsteen
met albast. Elk van de vier had een bekroning in gepolychromeerd hout of kalksteen.
Hiernaast waren er ook vier epitafen of grafschriften:
eentje in witte marmer met vergulde details, een tweede
in kalksteen met vergulde letters, een derde in blauwe
hardsteen met witte marmer, en de laatste in avendersteen met polychromie. Tot slot moesten ook een
volplastisch terracotta beeld en een torenmaquette in
avendersteen worden aangepakt.
“Elke steensoort, ook elk type marmer, heeft nood aan
een aangepaste reiniging. Wat werkt voor witte marmer,
is bijvoorbeeld weinig zinvol op zwarte marmer. Grootste
uitdaging in dit project was de ernstige vergrijzing van
de zwarte Noire de Mazy. Maar ook de gekleurde
marmers zorgden bij ons team voor hoofdbrekens, aldus
Linda Temmink, partner steenrestauratie. De oorzaak
van de vergrijzing was de verzanding van het oppervlak
op microniveau die de brekingsindex van de polijsting
verstoorde. In het verleden werden vergrijsde stenen
vaak met olie geïmpregneerd om de kleur te verdie-

pen. Deze oliën versnelden echter de microverzanding
doordat ze de dampdoorlaatbaarheid obstrueren. Ze
crosslinken waardoor ze vergelen en moeilijk oplosbaar
worden. Een gepigmenteerde waslaag aanbrengen op
dit verzadigde oppervlak pakt trouwens niet en geeft een
vlekkerig resultaat.”
“Na zes weken onderzoek en testen werd er in overleg
met Arter, de begeleidend architect, beslist een doorgedreven reiniging uit te voeren met een gelkompres. Door
de pH van het kompres aan te passen aan de te reinigen zone bekwamen we een gelijkmatig resultaat. De
reiniging onttrok de olie uit het oppervlak wat de dampdoorlaatbaarheid van de steen verbeterde. En waardoor het oppervlak poreus genoeg werd om een dunne
laag microkristallijne was streeploos aan te brengen.
Het resultaat: de contrasten tussen de marmers werden
hersteld.”
“Polychrome onderdelen geschilderd in zwarte marmerimitatie die door degradatie van de verflagen erg mat
waren geworden, werden na fixatie en reiniging eveneens behandeld met een microkristallijne was. De zwarte
marmerimitatie kreeg hierdoor terug diepte en vormt nu
opnieuw een mooi geheel met de marmeren onderdelen
van het altaar.”
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St.-Genoveva, Steenhuffel (c) KIK-IPRA

“

In onze kennisorganisatie zijn
gekwalificeerde en bekwame
medewerkers ons meest
waardevolle kapitaal.
Continu leren stelt hen
in staat zich te ontwikkelen
en verder te evolueren.

“Hier en daar waren er ook houten
onderdelen, en behalve één vloertje, waren ze allemaal geschilderd
in marmerimitatie. Hier zorgden
we er voor dat verloren onderdelen
werden bijgesneden in lindehout
en integrerend gepolychromeerd.
Verder kwamen er structurele
verstevigingen aan meerdere
altaarbekroningen en losstaande
polychrome houten beelden.”
“Het laatste deel van de opdracht
bestond uit twee paneelschilderijen,
een marouflage en vijf werken op
doek. De werken op paneel en
doek werden gereinigd, oude overschilderingen door vorige restauraties werden verwijderd en de werken
werden heropgespannen, geretoucheerd en vernist. De marouflage
had reeds een conservatiehandeling
gekregen. Hier volstond een oppervlaktereiniging, verbetering van de
hechting en enkele retouches, aldus
David Lainé, partner schilderijenrestauratie en onderzoek.”
Museum Hof Van Busleyden
Bij de heropening van het Museum
van Busleyden in Mechelen werden
24 verschillende albasten objecten
tentoongesteld. Op vraag van de
opdrachtgever stond IPARC in voor
een gelijkmatig reinigingsresultaat
Linda Temmink: “Geen sinecure.
Want door historische behandelin-

gen van de objecten waren ze allen
sterk verschillend in oppervlaktetoestand. Sommige waren uitstekend
bewaard, met volledig behoud van
polychromie. Andere waren sterk
aangetast met nagenoeg volledig
verlies van polychromie. Ondanks
dat het allemaal dezelfde steensoort
betreft, moest elk object individueel
benaderd worden.”
“Bijvoorbeeld
het
topstuk
Calvarieberg van Jan Mone werd in
het verleden vermoedelijk behandeld met een zuuroplossing om
te reinigen en de polychromie te
verwijderen. Dat verwijderen van
polychromie van objecten was
toen een modefenomeen. Net
zoals enkele andere albasten in de
collectie, was het oppervlak daardoor sterk aangetast. Terwijl andere
reliëfs in zeer goede toestand zijn en
hun originele polychromie nagenoeg volledig behouden hebben. “
“De albasten in goede staat
hebben het doorschijnend karakter van albast nog volledig. Terwijl
de albasten waarvan het oppervlak werd aangetast door historische behandelingen een verstoring
in de kristalstructuur hebben.
Daardoor zijn ze erg mat in uiterlijk. Bovendien heeft zich vuil vastgezet in het oppervlak. En vinden
we soms impregnering met een olie
terug. De sterk aangetaste albas-
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ten hebben trouwens een zeer ruw
oppervlak waarbij zelfs wrijven met
een wattenstaafje voor schade kan
zorgen. Voorlopig kunnen we deze
oude impregnering niet onttrekken
van de fragiele steensoort. Verder
onderzoek is hiervoor nodig.”
“Een veilige reinigingsmethode
met behoud van de, soms microscopisch kleine, fragmenten en de
gepolychromeerde verflagen werd
in overleg tussen de steenrestaurator en de polychromierestaurator
ter plekke uitgevoerd. Door alle
objecten tegelijkertijd in behandeling te hebben op één locatie is het
makkelijker om eenheid in resultaat
te bekomen.”
“Onze behandelingen werden
uitgevoerd onder de stereomicroscoop om de kleine fragmenten
polychromie niet te beschadigen.
Waar mogelijk werkten we enkel
met solvent, in een aantal gevallen werd er met een gelkompres
gewerkt om het vuil los te weken en
te onttrekken uit het oppervlak.”
“Vanwege het zeer zachte karakter van deze steensoort (1,5 op de
schaal van Mohs - cfr. marmer: 6)
werd niet gewerkt met schurende
reinigingsmiddelen zoals diatomeeënaarde (3 op schaal van Mohs).”
www.iparc.eu
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