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In 1986 werd in het Stedelijk Museum het grote schilderij Who’s afraid of red, yellow and 
blue III van Barnett Newman kapotgesneden met een mes. Tien jaar later, in 1997, sloeg 
dezelfde dader nogmaals toe en sneed Newmans Cathedra aan flarden. Louise Wijnberg 
werkte destijds in het Stedelijk Museum en was een van de eersten op zaal na het incident. 
Op 15 december 2022 verzorgde zij op uitnodiging van de werkgroep Schilderijen van 
Restauratoren Nederland een workshop scheuren hechten voor een groep van 11 
restauratoren in het atelier van Zuhura Iddi. Maar voor we aan het hechten gingen, vertelde 
ze eerst uitgebreid over het restauratieproces van Cathedra aan de hand van een 
powerpoint presentatie. Aan bod kwamen onder andere de eerste hulp die zij destijds bood, 
het onderzoek naar de opbouw van het schilderij en de restauratiegeschiedenis, de keuzes 
gemaakt in de behandeling en het eindresultaat. Deze geschiedenis is in 2000 opgetekend in 
SMA Cahier nr 24 ter gelegenheid van de presentatie van het schilderij na restauratie en dus 
voor geïnteresseerden na te lezen.  
 
Het restauratieteam bestond uit drie restauratoren: Irene Glanzer werd speciaal hiervoor 
ingehuurd en de twee restauratoren van het museum, Louise en Elisabeth Bracht werkten 
mee naast hun gewone museumwerkzaamheden. Het was een ingewikkelde restauratie 
want er was 15 meter aan scheuren, het was een groot schilderij en monochroom, dus 
moeilijk te retoucheren. Na een uitgebreid literatuuronderzoek en veel testen besloten zij de 
scheuren te puntlassen met lijm en te hechten met chirurgische naalden en draad. Het 
voordeel van chirurgische naalden is dat ze krom zijn, heel dun en bovendien geen 
verdikking aan het eind hebben omdat ze geen oog hebben, maar de draad aan de naald 
gelijmd is. Deze methode kon in hun geval goed worden toegepast omdat het schilderij was 
bedoekt. Zij weefden het chirurgisch draad door het bedoekingsdoek. Om te voorkomen dat 
het doek zou deformeren rond de scheuren hechtten zij bovendien ijzerdraadjes (voor in de 
beugel, te krijgen bij de orthodontist) dwars op de scheuren. De methode zou ook kunnen 
worden gebruikt in origineel doek wanneer de verf rond de scheur is verdwenen. Echter 
wanneer er grondering en verf op het te naaien doek ligt, loop je het risico dat je deze los 
duwt met je naaldje.  
De restauratoren die vandaag meededen met de workshop wilden allemaal dolgraag deze 
vaardigheid toevoegen aan hun ‘gereedschapskist’. Na de lekkere lunch (dank Johanneke en 
Zuhura!) konden we aan de slag op dummies. Het was een heel gepriegel. Niet iedereen had 
de slag meteen te pakken, maar het ging steeds beter. We maakten allemaal een weefsteek, 
naaiden een ijzerdraadje vast op het doek en tenslotte maakten we allemaal zelf een 
kromme naald van dunne gewone naalden, volgens de methode van textielrestauratoren. 
Deze grotere naalden bleken makkelijker te hanteren want je had er geen pincet voor nodig, 
maar waren te dik voor het fijne doekje dat wij vandaag gebruikten. Ze zouden op grover 
doek wel gebruikt kunnen worden. We kijken terug op een superleuke dag en waren vol lof 
voor Louise, tevreden met ons eigen resultaat en vol respect voor het werk van het Cathedra 
team. 


