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Op zaterdag 12 november heb ik een RN werkbezoek georganiseerd voor de werkgroep schilderijen 

van RN. In mijn nieuwe werkruimte in de ‘werkschuur’ werk ik sinds een jaar. Hier heb ik ook 

samengewerkt met Madeleine Vaudremer, Noa Kollaard, Amelie Schwark, en Bianca Goncalves.  

Na binnenkomst met een welkomstdrankje heeft de verhuurder en filmmaker Jeroen 

de Groot een geschiedenis verteld over het gebied en het ontstaan van de 

werkschuur, met uiteraard een filmpje ter ondersteuning. De schuur werd gebouwd 

net na WOII in het tuindersgebied, op dit moment fungeert het gebied als park 

(Maximapark).  

Vervolgens heb ik een rondleiding gegeven door mijn atelier. Na de UvA-opleiding 

en de werkleertrajecten bij het Rijksmuseum en Stedelijk museum ben ik beetje bij 

beetje gestart met mijn eigen atelier. De inhoud van de 100 m2 is door de jaren 

heen bij elkaar verzameld en gekocht via marktplaats, giften en de RCE-veiling. Nu is de ruimte klaar 

voor samenwerking, ruimte voor andere collega’s om in te werken en andere evenementen, zoals de 

workshop ‘Tear Mending’ die hier waarschijnlijk in december gehouden gaat worden.  

In het atelier staan op het moment twee grote 

schilderij van particulieren. Het ene 17e eeuwse 

schilderij op doek heeft voornamelijk baat bij een 

esthetische behandeling (vernis-, overschilderingen-, 

vuilafname, vernissen en retoucheren). In ‘stripped 

state’  is te zien dat de verflaag erg sleets is. Het 

andere 19e eeuwse schilderij krijgt binnenkort een 

structurele behandeling (scheuren hechten en het 

heropspannen van het doek). De spanranden zitten  

her en der niet meer vast aan het raam en het doek 

is gedeformeerd door de slappe opspanning. 

Na de rondleiding was het tijd om wat te eten en te drinken, waarop 

een presentatie volgde door Johanneke Verhave over haar 

restauratie van de herontdekte Rembrandt. Op basis van observaties 

met het blote oog (VIS en UV), microscopie, XRF en 

dendrochronologie is de toeschrijving aan Rembrandt vastgesteld. 

Johanneke heeft laten zien hoe zij een digitaal retoucheerresultaat 

heeft toegepast in de discussie hoe nu verder te gaan en een inzage 

gegeven in de diverse partijen die betrokken zijn in dit Rembrandt-

project. 

 

Vervolgens heeft Madeleine Vaudremer een presentatie gegeven over een behandeling van een 

modern werk van de Haagse kunstenaar Herman Berserik. Door adhesieproblemen tussen verf en 

grondering was de verflaag gaan schilferen. Ook zat er oppervlaktevuil op het oppervlak. Het 



watergevoelige karakter van de verflaag vormde een uitdaging 

tijdens de behandeling van het verwijderen van de vuillagen. 

Hiervoor is uiteindelijk een emulsie gebruikt van Laureth 4, Shellsol 

D40 en een gebufferd water. Na het schudden werd deze viscose 

emulsie niet direct op het verfoppervlak aangebracht, eerst werd 

cyclomethicone D5 aangebracht, tevens ook het middel om het 

geheel na te reinigen.  

 

 

 

Na nog een hapjesronde heeft Barbara Schoonhoven 

vertelt over een interessante casus, de behandeling van 

een lijst voorzien van een tromp l’oeil schildering. De 

lijst, uit de collectie van Museum Prinsenhof Delft, is 

voorzien van een relatief brede (nieuwe?) binnenlijst. 

Van de lijst is een zeer oude vernislaag verwijderd, om vervolgens een in water oplosbare vuillaag te 

verwijderen. Discussie is er over de functie van de lijst, heeft het gediend als omlijsting van een spiegel, 

een portret, iets anders? Aangezien het werk uniek is in zijn soort is hier nog geen vast antwoord op. Er 

is een ander object bekend die lijkt op deze lijst, waar deze zich bevindt is onduidelijk. Het zou leuk zijn 

deze te kunnen achterhalen om vergelijkend onderzoek uit te kunnen voeren. De aanwezige collega’s 

hadden allen interessante ideeën en inbrengen, tijdens een drankje is er flink bijgepraat.  

 


