
Uitnodiging RN Werkbezoek Pleinfoyer 
stadsschouwburg Amsterdam 
 
Vanuit de werkgroepen Muurschilderingen en Historische Binnenruimten willen wij jullie 
uitnodigen voor een werkbezoek aan de stadsschouwburg (thans International Theater 
Amsterdam, ITA) te Amsterdam waar zich een zestal grote 20ste eeuwse muurschilderingen 
van gerenommeerde kunstenaars als Joop Sjollema, Anton Rovers en Lex Horn bevinden. In 
de pleinfoyer van het ITA bevinden zich drie muurschilderingen van Gerard Hordijk uit 1939. 
Karin van der Lem (De Kunstkoesteraars. Research, conservering en restauratie van modern 
en historisch cultuurgoed) is gevraagd kleurhistorisch onderzoek te doen in de pleinfoyer en 
een plan te ontwikkelen voor de restauratie van de schilderingen.  Gezien het 
kunsthistorische belang van de muurschilderingen is de belangrijkste vraag hoe het vertrek 
eruitzag toen Hordijk in 1939 deze wandschilderingen Arlecchino, Amor en Columbina 
aanbracht. 1 
 
Het kleurhistorisch onderzoek is inmiddels afgerond en in april is er een start gemaakt met de 
reiniging van de zwaar vervuilde muurschilderingen van Gerard Hordijk in de ‘rookfoyer’. 
Toen het rookverbod in ging voor publieke ruimtes, werd de naam gewijzigd in ‘pleinfoyer’. 
Het behoeft geen uitleg dat er na 70 jaar blootstelling aan sigaren- en sigarettenrook een 
sluier van nicotine op het kunstwerk aanwezig was. Voor de reiniging is een nieuwe spray-
techniek toegepast op basis van Agar. De Agar-spray techniek is een techniek waarmee 
een warme Agar gel middels een verfpistool op het kunstwerk wordt gesprayd. De Agar 
geleert vrijwel direct bij aanraking met het oppervlak en vormt een flexibele film op het 
kunstwerk. Bij de juiste toepassing  kan de Agargel film er in een beweging vanaf gehaald 
worden en daarmee ook het oppervlakte vuil.  
 
Graag delen we onze ervaringen met betrekking tot deze nieuwe techniek waarmee groot 
formaat muurschilderingen gereinigd kunnen worden. En we hopen soortgelijke ervaringen of 
andere reinigingsmethoden tijdens deze middag te kunnen bespreken met vakgenoten. 
 

Datum 
Dinsdag 14 juni 2022 van 16.00 uur tot 18.00 uur met aansluitende borrel ! 
Maximale grootte van de groep restauratoren is 15 personen 
 
Waar? 
Het International Theater Amsterdam aan het Leidseplein  
 

Het programma: 
16.00  inloop op locatie , ontvangst met koffie of thee 
16.15  Introductie gebouw Frederik Franken (Monumentenadviseur M&A) 
16.30  introductie kleuronderzoek en uitleg reinigingstechniek met de Agar spray 
  Karin van der Lem 
17.00  demonstratie van de techniek door Martine Posthuma de Boer 
17.30 rondgang langs de andere muurschilderingen 
18.00  Borrel in de brasserie  

	
1	Voor het materiaal technisch onderzoek is voor zowel de kleurafwerkingen van het interieur als  voor het 
materiaalgebruik van Hordijk samengewerkt met het erfgoedlaboratorium van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE).   
	

 



 
Pleinfoyer 2022 voor restauratie 

   
 
 
Aanmelden  
via email: bbor.franken@icloud.com 
of:       muurschilderingen@restauratoren.nl 
 
 
 

Kosten 
De deelname is gratis, meld je zo spoedig mogelijk aan! 

 

Met vriendelijke groet, 

Sien, Jorien, Bernice, Frederik en Karin 


