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Patrick Storme 

Docent UAntwerpen, Conservatie-restauratie, Onderzoek op metalen 

Materialenanalyse op orgelpijpen 

Meestal worden bij orgelrestauraties slechts enkele monsters genomen om een chemische analyse 

op uit te voeren.  Dit betekent dat er slechts een zeer fragmentarisch beeld verkregen wordt van de 

legeringssamenstelling van sommige pijpen in een heel orgel, dat vaak uit duizenden pijpen bestaat.  

Door een breed beeld te krijgen van de gebruikte legeringen in complexe objecten zoals een orgel, is 

het ook gemakkelijker om een juiste keuze van monstername te maken en vervolgens een zeer 

precieze chemische analyse te laten uitvoeren.  Door het meer systematisch uitvoeren van XRF 

metingen kan informatie gegenereerd worden die complementair is aan andere waarnemingen van 

historische of kunsthistorische aard.  Door de aard van de apparatuur en het gebruiksgemak in het 

zeer breed inzetbaar, zowel in het labo, in het atelier of in situ. Een bredere toepassing in de 

conservatie zal ook steeds meer precieze informatie opleveren over historische materialen, door de 

verwerking van de resultaten te koppelen aan andere analysetechnieken. 

________________________________________________ 

Lucy ‘t Hart 

PhD UAntwerpen, Conservatie-restauratie, Metaalcorrosie en klimaatbeheersing 

Corrosie monitoring 

‘Corrosie monitoring’ is een toepassing om de agressiviteit van de omgeving tegenover metalen te 

bepalen. Lood is specifiek gevoelig aan organische gassen zoals zuren en formaldehyde. Het gebruik 

van lood als sensor geeft een directe indicatie van de agressiviteit van de omgeving en indirect kan 

dit materiaal gebruikt worden als sensor voor de identificatie van schadelijke stoffen in de omgeving. 

De snelheid van het corrosieproces en de samenstelling van de corrosieproducten worden hiervoor 

gebruikt. Aan de hand van de resultaten kunnen maatregelen worden genomen voor de bewaring 

van loden objecten en hun bewaaromstandigheden. Een casestudie in het Koninklijk Museum voor 

het Leger en de Krijgsgeschiedenis illustreert het praktisch gebruik van lood sensoren. Vervolgens 

wordt een mogelijke toepassing toegelicht voor het gebruik bij orgels en in kerkgebouwen.  

________________________________________________ 

Olivier Schalm 

Dr. in de chemie, UAntwerpen, Conservatie-restauratie, Klimaatonderzoek 

Plotse veranderingen in de binnenlucht en hun impact op erfgoed 

Erfgoedbewaarders volgen temperatuur en relatieve luchtvochtigheid nauwgezet op. Ze gaan na of 

afwijkingen en overmatige fluctuaties aanvaardbaar zijn. Occasioneel zijn er ook plotse 



veranderingen in de binnenlucht die slechts kortstondig optreden. Het valt op dat dergelijke 

gebeurtenissen vaak over het hoofd worden gezien. Maar zijn dergelijke gebeurtenissen wel zo 

onschuldig ? 

_______________________________________________ 

Charles Indekeu 

Docent UAntwerpen, Conservatie-restauratie Hout 

Orgelkasten en hun afwerkingslagen 

Orgels zijn per definitie muziekmachines en horen bij de oudste mechanische muziekinstrumenten 

waarvan al getuigenissen aan te tonen zijn in de Oudheid. Ze zijn verwant aan  doedelzakken waarbij  

lucht van een extern reservoir naar een trillingsbron gestuurd wordt. Algemeen kent iedereen dit 

instrument als een verzameling van aangeblazen pijpen die elk maar één noot voortbrengen, in 

tegenstelling tot een grote groep van blaasinstrumenten. 

De uitgebreide variëteit van orgeltypes in het Westen zijn altijd voorzien van een behuizing in de 

vorm van een kist of een kast en komen  vaak voor als monumentaal schrijnwerk. Betreffende de 

orgelkasten in de Zuidelijke Nederlanden worden in deze lezing een aantal onderwerpen toegelicht 

die in verband staan met materiaaltechnisch onderzoek, historisch onderzoek en 

conservatieproblematiek. 

Deze zullen aspecten belichten van bouwlogica, gebruik van aangewende houtsoorten, 

houtanatomie en aspecten bij conceptvorming voorkomend uit onderzoek van afwerkingslagen in 

casu verflagenonderzoek, waslagen en vernissen. 

Enige aspecten waarbij conservatieproblematiek tot andere zienswijzen leidt, vergeleken met andere 

objecten van toegepaste kunst, worden aangeraakt.  

________________________________________________ 

Joris Van Acker en Jan Van den Bulcke 

Woodlab UGent 

Hoe expertise en technologie in het houtonderzoek kunnen bijdragen aan kennis over historische 

orgels 

Materiaalonderzoek is een discipline die heel sterk steunt op het gebruik van vaak niet-destructieve 

technologieën. Echter, zonder expertise kan men zelfs met het meest geavanceerde instrumentarium 

geen antwoord bieden op sommige vragen. Zeker in het houtonderzoek is een grondige kennis van 

het materiaal, zijn gedrag in functie van omgeving en tijd en de specifieke eigenschappen van de 

toegepaste technieken van groot belang. Deze presentatie gaat specifiek in op de structuur van het 

hout en de verschillende technieken om de anatomie van hout, en eventueel afgeleide materialen in 

kaart te brengen aan de hand van conventionele microtomie en lichtmicroscopie, maar eveneens 

gebruik makend van geavanceerde 3D beeldvormingstechnieken zoals X-stralen tomografie. Ook de 

impact van productcombinaties kan in kaart worden gebracht aan de hand van gelijkaardige 

technieken. De verbeterde beeldvorming aangaande het raakvlak tussen hout en lijmen en ook 



afwerkingsproducten als verf en vernis zijn een onderwerp waar dieper op wordt ingegaan. Hout als 

materiaal ondergaat op zich veranderingen met de tijd, maar verschillende abiotische zowel als 

biotische factoren kunnen dit versnellen. Zo kunnen schimmelaantasting een aanzienlijke impact 

hebben, maar ook interacties met andere materialen zijn relevant. Dikwijls is de impact van hout op 

andere materialen zoals metalen inherent verbonden aan zuurtegraad. Dit is ondermeer bekend bij 

eikenhout en kan eveneens rol spelen naar de uiteindelijke gebruiksduur toe. 

______________________________________________ 

Jolien Paeshuys 

Beheerder collectie dansorgels Stad Antwerpen 

De collectie Ghysels: Een nieuw verhaal voor een nagenoeg vergeten muziekcultuur. 

In 2007 kocht de Vlaamse Gemeenschap een collectie mechanische muziekinstrumenten van Jef 

Ghysels, een vermaard verzamelaar, gepassioneerd door dans- en kermisorgels van hoofdzakelijk 

Vlaamse – en vooral Antwerpse makelij.   Deze aankoop betekende voor de instrumenten een 

omschakeling van een gebruiks- naar een erfgoedcollectie, waardoor de benadering van het behoud 

van de materialen en de functionaliteit veranderde en het belang van de bestaansgeschiedenis sterk 

toenam.  Het bepalen van grenzen bij conservatie- en/of restauratiebehandelingen gebeurt met het 

oog op een optimaal functioneel behoud van dit jong maar doorleefd patrimonium.  

_______________________________________________ 

Andrzej Perz 

Onderzoeker KASK Gent 

Iconografie als bron voor het reconstrueren van muziekinstrumenten: reconstructie van een 

orgelpositief naar het “Lam Gods” (1432) van de gebroeders Van Eyck.' 

Orgels uit de late middeleeuwen en vroeger zijn slechts fragmentarisch bewaard gebleven, en de 

bronnen die kunnen leiden naar kennis en inzichten met betrekking tot de orgelbouwtechnieken en 

concepten zijn niet of onvoldoende ontsloten. Bijgevolg ontbreekt het de musici van vandaag aan 

adequate instrumenten die de mogelijkheid bieden om de studie en de praxis van laatmiddeleeuwse 

muziekliteratuur en begeleidingspraktijk te herontdekken om deze stijlgetrouw uit te voeren. 

Daarom is er nood aan reconstructies. Het fragmentarisch bewaarde materiaal moet aangevuld 

worden met andere bronnen, in het bijzonder de iconografie. De picturale voorstelling van het 

orgelpositief dat afgebeeld werd door de gebroeders Van Eyck op het altaarpolyptiek "Lam Gods" 

(1432) is van onschatbare waarde op dat vlak. Het door de gebroeders Van Eyck afgebeelde orgel 

geeft namelijk – tot in de kleinste details – een extreem realistische indruk. Toch botsten de tot nu 

toe gemaakte studies van dit instrument en de pogingen om het te reconstrueren telkens op een 

inconsistentie inzake het manuaal en het gedisponeerde pijpwerk. Analyses van de nieuwe 

documentatie van het "Lam Gods", die voorbereid werd naar aanleiding van de huidige 

restauratiecampagne van dit meesterwerk met behulp van o.a. digitale infrarood macrografie, 

infrarood reflectografie en X-straal radiografie, werpen echter een nieuw licht op het “Van Eyck”-

orgel. Naar het idee van Jan Boon is er dus in 2015 een project van start gegaan aan de School of Arts 



van de Hogeschool Gent om dit instrument op basis van de huidige stand van kennis te 

reconstrueren. Nieuwe hypotheses worden nu vooropgesteld en zullen in de loop van het project 

semi-experimenteel worden getoetst. 

_______________________________________________ 

Guido Schumacher 

Orgelbouwer-restaurateur 

Materialen en technieken bij orgelbouw en restauratie 

Wordt verwacht 

_______________________________________________ 

Koos Van de Linde 

Orgeldeskundige 

De filosofie en beslissingen rond het Schijvenorgel 

Wordt verwacht 

___________________________________________ 

Nicolas Alexiades 

Schumacher Orgelbau 

De intonatie van het Schijvenorgel 

Wordt verwacht 

___________________________________________ 

Rondetafel 

Een discussie- en overlegmoment om hedendaagse topics in de orgelrestauratie aan te halen en te 

bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 




