
Uitnodiging Werkbezoek 
voor RN leden van de werkgroep HB.   
 
Restauratoren Nederland wil jullie uitnodigen twee beschilderde 17de eeuwse houten 
balkenplafonds in Amsterdam te komen bekijken. Graag delen we vragen en ervaringen 
rondom de restauratie van het plafond op Leliegracht 35 met vakgenoten, en vergelijken we 
de problematiek met soortgelijke projecten. Vragen als: “Hoe valt zware vervuiling te 
verwijderen van een zeer watergevoelige verf? Waar ligt de grens bij het retoucheren? 
Bestaan er effectieve behandelingen tegen schimmels? En welke protocollen moeten 
gevolgd worden bij giftige pigmenten?” zijn discussiepunten die aan bod zullen komen. 
 

Datum 
Vrijdag 8 oktober 2021 van 15.00 uur tot 17.30 uur met aansluitende borrel 
Maximale grootte van de groep restauratoren is 15 personen 
 

 
 

   
 

 
Waar? 
 
Locatie 1: woonhuis Leliegracht 35, Amsterdam 
Locatie 2: woonhuis Keizersgracht 74 , Amsterdam (op loopafstand van elkaar)  
 
Uitnodiging van Frederik Franken, Martine Posthuma de Boer en Karin van der Lem (De 
Kunstkoesteraars); laatstgenoemden hebben recentelijk een conditieopname gedaan van 
de plafondschilderingen van de Leliegracht en testen uitgevoerd. Frederik Franken; 
monumentenadviseur bij de gemeente Amsterdam is nauw betrokken bij deze twee 
projecten.  

 



Locatie 1: Wat is er te zien en waar gaat het over? 

 
Recentelijk zijn tijdens renovatiewerkzaamheden zeventiende eeuwse plafondschilderingen 
van hoog monumentale waarde ontdekt op de bel-etage van een pand gelegen aan de 
Leliegracht 35 te Amsterdam. Leliegracht 35 werd vermoedelijk rond 1615 gebouwd als 
woonhuis. De beschilderde velden en balken dateren van later en worden door 
Monumenten en Archeologie geschat op 1635.1  

 

De ontdekte plafondschilderingen - met ieder een uitgebreide volière tegen een 
monochroom groen en blauw gekleurde achtergrond versierd met zwierige ranken van 
planten en bloemen - passen in de zeventiende-eeuwse traditie van decoratieve 
schilderingen. De dikke ronde barokke stijl waarin de ranken van het ‘groene’ plafond zijn 
geschilderd, wordt ook wel de ‘knorpelstijl’ genoemd, waarin kraakbeen-, deeg- of 
oorachtige vormen voorkomen. De schilderingen van Leliegracht 35 tonen overeenkomsten 
met het werk van Antonie Hendricks op het plafond van de sacristie in de Oude Kerk (1728). 
Ook het onlangs onderzochte plafond in de Nieropkamer in Alkmaar vertoont grote ver-
wantschap met het ‘groene’ plafond van de Leliegracht 35 en er zijn er gelijkenissen 
waargenomen met het plafond van de Grote Oost 22 in Hoorn.  

 

Discussie 
In mei 2021 is een uitgebreide schade-inventarisatie en mapping gemaakt van de twee 
beschilderde plafonds.2 Hierin kwam naar voren dat de twee plafonds uiteenlopende 
schades hebben waarvan de technische problemen complexer van aard bleken dan in 
eerste instantie werd vermoed. Onlangs zijn testen gedaan om te kijken op welke manier niet 
alleen de vervuiling (stof, roetaanslag) maar ook de (water)vlekken, de blindslag en de 
heftige verkleuring van het vernis kunnen worden behandeld. Ook zijn er op meerdere 
locaties verschillende vormen van schimmel aangetroffen en zijn minstens twee giftige 
pigmenten (loodwit en orpiment) gedetecteerd.  Hoe gaan we in de restauratie eigenlijk om 
met schimmels, welke  expertise is er op dit vlak  en hoe  kunnen we schimmel het beste 
behandelen ? Hoe wordt er tegenwoordig omgegaan met de aanwezigheid van giftige 
pigmenten in de restauratie? Bestaat er bijvoorbeeld een protocol hoe er veilig gewerkt kan 
worden met de aanwezigheid van giftige pigmenten? 3 

 

Restaurator van Hout & Meubelen Han Jacobs is bij het project betrokken om de grote 
ontbrekende delen en lacunes van het plafond aan te vullen en de vele uitstekende 
kopnagels te verwijderen. Hij zal vertellen over de dilemma’s en zijn plan van aanpak. 
Daarnaast zal een visie moeten worden ontwikkeld voor het omgaan met deze aanvullingen  
en ontbrekende delen. De vraag is uiteraard of een reconstructies waarbij op illusionistische 
wijze de schilderingen op de ontbrekende delen worden aangevuld wel wenselijk is of dat 
de lacunes en ontbrekende delen terughoudend worden geïntegreerd, zodat duidelijk is 
welke onderdelen oorspronkelijk zijn, en welke delen aangevuld (restauratie).  
 

 
																																								 																					
1	Derksen,	D.,	Notitie	over	Leliegracht	35,	M&A,	Amsterdam.	P.1			
2	De	technische	staat	van	het	plafond	en	de	conditie	van	het	hout	zijn	opgenomen	door	houtrestaurator	Han	Jacobs.	
3	Er	zijn	zes	verfmonsters	van	het	plafond	bestudeerd	en	de	belangrijkste	pigmenten	zijn	geanalyseerd	waaronder	loodwit	en	
orpiment	



Het programma (deel 1): 
 
14.30  inloop op locatie 1: Leliegracht 35  
15.00 Welkom en introductie:  

Karin van der Lem, Martine Posthuma de Boer en Han Jacobs 
15.30  discussie en brainstorm sessie  
 

Locatie 2: Wat is er te zien en waar gaat het over? 
 
Net als op de Leliegracht is in het huis aan de Keizersgracht een recent ontdekt beschilderd 
balkenplafond uit circa 1620 een van de hoogtepunten in het interieur.  Het plafond, deels 
decoratief en deels figuratief beschilderd, was door een verlaagd plafond aan het zicht 
onttrokken. De balken werden hiervoor aan de onderzijde geschaafd om een vlak oppervlak 
te verkrijgen waardoor dat deel van de schilderingen al ruime tijd geleden was verdwenen.  
De reden van dit bezoek is dat deze plafondschildering recentelijk zeer terughoudend is 
gerestaureerd door restaurator Rob Bremer.  Hij vertelt ons graag welke overwegingen en tot 
welke besluitvorming hij is gekomen voor de restauratie van dit plafond en hopelijk kunnen 
we daar lering uit trekken met betrekking tot de verschillende restauratie opties voor de 
restauratie van de plafondschilderingen van de Leliegracht.  
 

   
 

Het programma (deel 2): 
 
16.30 Welkom en introductie van de schilderingen op de Keizersgracht door Frederik 

Franken 
16.45  Toelichting op de restauratie door Rob Bremer  
17.15  Vragen? 
17.30 Borrel en hapjes -  De eigenaar van het pand, Dhr. Mau Levin is zo vriendelijk 

zijn huis ter beschikking te stellen voor deze samenkomst en borrel ! 
 
 
  

 
Aanmelden  
 
via email: historischebinnenruimten@restaurartoren.nl 
 
Kosten 

De deelname is gratis  

 


