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door Vincent van Drie, meubelrestaurator

heid zijn. Daarnaast komt er een Raad van
Advies waarin alle beroepen, beroepsgroepen
en verenigingen uit het erfgoedveld vertegenwoordigd zullen zijn. Door het onafhankelijke
bestuur worden de criteria en de toetsingsprocedure uitgewerkt die aan alle restauratoren
de kans geven om zich met dit keurmerk als
geregistreerd deskundige te profileren.
De stichting streeft er naar om binnen 1 jaar
het nieuwe keurmerk operationeel te hebben waarmee de bestaande merken, logo’s en
registraties van het oude Restauratoren Register zullen komen te vervallen.
Voor meer informatie: info@restauratoren.
nl, restauratorenregister@gmail.com, info@
aranederland.nl
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Het materieel cultureel erfgoed verdient de
beste kwaliteit als het gaat om conserveren en
restaureren. Voor opdrachtgevers is het vaak
ondoenlijk om die kwaliteit bij een willekeurige
restaurator te herkennen. Maar dat gaat
veranderen! Het Restauratoren Register en
de verenigingen Restauratoren Nederland en
Art Restorers Association Nederland werken
aan een Keurmerk dat restauratiekwaliteit
in deze beroepsgroep erkenbaar en herkenbaar maakt. Dit is hard nodig want de titel
‘restaurator’ is onbeschermd. Iedereen kan
en mag zich Restaurator noemen, ongeacht
scholing, ervaring dan wel vakkundigheid.
De samenwerkende organisaties vertegenwoordigen samen ruim 750 leden, die het nu
eens zijn over waar een restaurator aan moet
voldoen om een keurmerk te mogen voeren.
De Stichting Restauratorenregister (SRR) zal
als onafhankelijk beheerder van dit keurmerk
optreden. Om het keurmerk te realiseren
worden binnenkort de statuten van het Restauratoren Register aangepast en gaat een
nieuw opstartbestuur de procedure voor het
gebruik van dit keurmerk in gang zetten. Het
besluit hiertoe is op donderdag 4 februari in
Amsterdam, ten overstaan van leden en ingeschrevenen van alle drie de organisaties, met
de handtekeningen van de voorzitters in dit
tripartite-overleg bekrachtigd. In het nieuwe
stichtingsbestuur zullen vertegenwoordigers
uit het hele erfgoedveld plaats kunnen nemen
maar zullen de restauratoren in de minder-
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Uit de vereniging

Nieuwe redacteur Au Courant

door Marya Albrecht, freelance schilderijenrestaurator

Sinds september 2015 ben ik een nieuw redactielid van de Au Courant en bij deze wil ik
de gelegenheid nemen mezelf voor te stellen.
In 2014 heb ik mijn opleiding tot schilderijenrestaurator aan de Universiteit van Amsterdam afgerond, waarbij ik stages heb gelopen
in het Mauritshuis te Den Haag en het Museo
Nacional del Prado te Madrid. Na een periode
werkzaam te zijn geweest als restaurator bij
het Mauritshuis werk ik nu als freelance restaurator in Den Haag. Naast het behandelen
van schilderijen ben ik zeer geïnteresseerd
in materiaal-technisch onderzoek en ik zou
onderzoek en behandeling graag blijven combineren in mijn werk.
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Na zelf een aantal keer verslagen van symposia en workshops te hebben geschreven voor
de Au Courant zal ik me nu bezig gaan houden
met het verzamelen en redigeren van kopij.
Dus als er ideeën zijn voor het volgende nummer, dat in mei zal verschijnen, kan er met mij
contact worden opgenomen!

4

door Vincent van Drie, meubelrestaurator

Op basis van deze vraagstelling ben ik in opdracht van Het Centrum voor Restauratietechniek een onderzoek gestart naar de inrichting
van een doorlopende leerlijn voor meubelrestauratie. Het gaat hier om een deelproject van
Het Platform Erfgoedopleidingen, dat is gericht
op het creëren van een duurzame doorlopende
opleidingsstructuur voor restauratoren.
Er is op de arbeidsmarkt, aan de kant van
restauratie/conservering van roerend erfgoed,
een groeiende vraag naar kwaliteit van verschillende opleidingsniveaus en in verschillende prijsklassen. Daarnaast bestaat er onvrede
over het aanbod van (vervolg) restauratieonderwijs. Dit ontbreekt vooral op hboniveau. Vroeger was er de een dagopleiding
tot restaurator bij het ICN, met een diploma
op hbo-niveau. Tegenwoordig is er de universitaire opleiding aan de UvA-Restauratiekunde.
Autodidacten en anders opgeleiden met een
bewezen staat van dienst kunnen via een Restauratorenregister en mogelijk in de toekomst
via een keurmerk worden erkend. Hoewel men
bij het praktijkexamen van een mbo wel graag
spreekt van het ‘meesterstuk’, is het vanuit
het schilders- en meubelvak slechts mogelijk
om zich op een mbo de beginselen van restauratie aan te leren. Een hbo-vervolg is daarna
niet mogelijk terwijl de overstap naar de Universiteit (UvA-Restauratiekunde) voor velen
een onoverbrugbare kloof betekent. Er zou
een duurzame opleidingsstructuur moeten komen om op verschillende niveaus de kwaliteit,
van zowel de wetenschap als de technische
vaardigheid te kunnen verkrijgen.
Om richting te geven aan de ontwikkeling van
een doorlopende mbo-hbo-wo leerlijn voor
meubelrestauratie, heb ik de volgende missie
geformuleerd:
Het verkrijgen van de noodzakelijke expertise
is in belangrijke mate afhankelijk van passend

onderwijs. Een doorlopende leerlijn ontbreekt
op het gebied van de meubelrestauratie terwijl
expertise nodig is op verschillende niveaus en
voor verschillende taken. Met de c
 ompletering
van bestaand onderwijs wordt voldaan aan
de behoefte die er bij de aankomende maar
ook bij de gevestigde restauratoren bestaat,
om toegang te krijgen tot goed onderwijs. De
verbeterde onderwijsstructuur zal voorzien in
de behoefte aan vervolgonderwijs, na de mbo,
en tevens kunnen worden ingezet bij het eveneens zeer gewenste aanvullend onderwijs.
Door diplomering en certificering zal worden
bijgedragen aan de erkenning van de beroepsgroep.
Meubelrestauratie (hout en interieur) beslaat
het gebied van meubelvervaardiging tot en
met meubelconservering en is onderdeel van
de bredere behoudskundige zorg voor ons
materieel en technisch erfgoed. Het duurzaam
beheren en behouden van ons erfgoed vereist
expertise in vaardigheid en kennis, van een
specialist in restauratie en conservering. De
meubelrestaurator is een vakman of vakvrouw
die zich richt op de noodzakelijke, terughoudende, bij voorkeur reversibele maar vooral
duurzame behandeling van reeds vervaardigd
meubilair. Voor het aanleren van dit vakmanschap en het verkrijgen van de gewenste hoge
kwaliteit in kennis en kunde kan deze kleine
groep restauratiespecialisten onvoldoende
gebruik maken van de bestaande onderwijsstructuur. Het is tijd voor goed meubelrestauratie-onderwijs en dit kan niet tot stand komen zonder de onafhankelijke coördinatie van
Het Centrum voor Restauratietechniek dat een
breed gedragen initiatief is van het Platform
Erfgoedopleidingen.
Mijn onderwijsvisie luidt hierbij als volgt: De
beoogde doorlopende leerlijn voor meubelrestauratie is gericht op vakmanschap dat wordt
ingezet bij de waardering en behandeling van
duurzaam te gebruiken/te behouden materieel
en technisch erfgoed. Het vereist kennis van
traditioneel vakmanschap, creativiteit en analytisch vermogen, oefening in handvaardigheid
en toepassing van relevante technieken,
goede taalvaardigheid, kennis van
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Wat ontbreekt er voor een restauratiemeubelmaker/meubelrestaurator om een goede
aansluiting en vervolgopleiding te kunnen
bewerkstelligen en wat zijn daarbij de wensen
vanuit het werkveld?

Uit het veld

Onderzoek gestart naar doorlopende leerlijn meubelrestauratie
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Uit het veld

 erelateerde chemie, kunstgeschiedenis,
g
wiskunde, natuurkunde, ethiek, collectiebeheer en oude en nieuwe trends in het restauratievak/erfgoedveld. Binnen een complete
onderwijsroute kunnen leerlingen hun talent
ontdekken en uitgroeien tot de gediplomeerd
vakman of vakvrouw in de restauratie die ons
erfgoed veilig stelt voor de toekomst.
Het onderwijs moet worden afgestemd op het
specifiek takenpakket van de restauratiespecialist, terwijl binnen de ontwikkeling van dit
vakmanschap ruimte moet zijn voor een meer
ambachtelijke of een meer wetenschappelijke
oriëntatie. De coördinatie en kwaliteitsbewaking is essentieel. Die komt bij voorkeur in handen van Het Centrum voor Restauratietechniek. De meubelrestauratie -leerlijn start bij
het HMC te Amsterdam waar twee belangrijke
onderdelen, historische meubelvervaardiging
en collectiebeheer, reeds op mbo-niveau worden gedoceerd. Deze mbo-meubelrestauratie
richt zich op de taken voor de meubelmaker
binnen het veld van de restauratie en zal
resulteren in het diploma restauratiemeubelmaker. De leerlijn wordt vervolgd met een
hbo-opleiding, mogelijk een duale, waar men
zich (ambachtelijk/handvaardig) kan ontwikkelen tot meester restauratiemeubelmaker als
men in staat blijkt een volledige reconstructie
te maken van een historisch meubel en anderzijds zich kan voorbereiden op de bachelor/
master Restauratiekunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Binnen het hbo zal tevens
veel aandacht kunnen zijn voor branchegericht
ondernemerschap.
Graag vraag ik hierbij vooral de collega meubelrestauratoren om hulp bij dit initiatief. Je
kunt me enorm helpen door schriftelijk antwoord te geven op de vraag: Wat ontbreekt er
voor een restauratiemeubelmaker/meubelrestaurator om een goede aansluiting en vervolgopleiding te kunnen bewerkstelligen en wat
zijn daarbij jouw wensen vanuit het werkveld?
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Reacties graag naar info@vincentvandrie.nl
Hartelijk dank!
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door Emmy de Groot

Maar eerst rijst de vraag: “Wat is een Socratische dialoog?”.
Socrates wordt gezien als de Founding Father
van de westerse filosofie. Hij beleed filosofie in de praktijk en ging daarvoor de straat
op. Hij onderzocht kwesties als: “Hoe kun je
samen leven, samenwerken?”, “Hoe zie je de
werkelijkheid?”, door in gesprek te gaan met
mensen, door hen te bevragen en tot zelfonderzoek te verleiden. Een socratisch gesprek
in onze tijd is een gestructureerde maar open
dialoog onder begeleiding, waardoor gewaarborgd wordt dat iedere deelnemer aan het
woord komt, zijn of haar mening inbrengt en
deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Gezamenlijk wordt verkend wat het is dat onze
mening en perceptie vormt. Toegespitst op
het thema van deze studiedag: Ik zie iets,
maar wellicht zie ik ook iets niet, hoe kom ik
daar achter? Het socratisch gesprek is niet
oplossingsgericht: het is in de eerste plaats
een verheldering van zienswijzen en denkbeelden. Deze aanpak is wellicht interessant
om tot afwegingen en besluiten te komen in
de wereld van erfgoedbehoud.
Aldus onderzochten we met zo’n 80 deelnemers uit de wereld van roerend en onroerend
erfgoed op 18 november gezamenlijk onze
perceptie om te komen tot een antwoord op

de vraag wat is een goede restauratie is. Het
programma van de dag kende een staps
gewijze opbouw, in verschillende rondes. De
aanwezigen werkten daarbij samen in paren
of in kleine groepen, waarna het besproken
thema telkens plenair werd teruggekoppeld.
De eerste ronde betrof een oefening in waarnemen en duiden. Uit een grote hoeveelheid
foto’s werd aan iedereen gevraagd intuïtief
een beeld te kiezen dat hem of haar trof, en er
over na te denken waarom dat zo was. Vervolgens werden tweetallen gevormd die hun
foto’s zonder erover te praten ruilden, waarna
ieder voor zich in de andere foto verdiepte.
Pas daarna werd erover van gedachten gewisseld, en gingen we in gesprek met de ander,
op zoek naar wat onze waarneming over
onszelf vertelde.
Na deze opmaat kwamen we al dichter bij
de kern van de dag met de tweede oefening.
Deze betrof de vraag: “Ik ben het met een
restauratiebeslissing niet eens. Hoe kom ik
erachter dat ik iets over het hoofd zou kunnen
hebben gezien?”. Deze wordt al lastiger. De
opdracht houdt in dat je los probeert te komen
van het oordeel dat je al hebt (’niet eens’),
en je open stelt voor andere mogelijkheden.
Dit gebeurde in kleine groepjes. Elke deelnemer hield een kort betoog over een voorbeeld
uit zijn of haar praktijk, waarna de anderen
probeerden meer informatie te verkrijgen door
slechts één vraag te stellen, zonder daarbij
oordelend te zijn. Per groepje werd dit proces
door een begeleider in goede banen geleid.
Ieder voor zich noteerde daarbij wat hem essentieel leek, opviel of wat de twijfels waren,
waarna de belangrijkste observaties binnen de
groep werden vastgesteld. Dat werd dan weer
plenair gedeeld met de andere aanwezigen.
Het derde programmaonderdeel kwam het
dichtst bij de dagelijkse werkelijkheid. Aan
de hand van door deelnemers vooraf ingebrachte casestudies werd de socratische
gespreks-techniek in de praktijk gebracht.
Meerdere deelnemers hadden een restauratieproject ingediend waarbij de besluitvorming
nogal wat haken en ogen had en een goede
strategie niet gemakkelijk te bepalen was. De
overige deelnemers waren vrij om te kiezen
welk van deze vraagstukken ze nader wilden
onderzoeken, binnen de randvoorwaarden
dat de gevormde groepjes ongeveer even
groot zouden zijn en dat van de verschillende
‘bloedgroepen’ onder de deelnemers er ten
hoogste twee per groepje mochten deelne-
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Onder de titel ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’
vond op 18 november 2015 een op filosofische
leest geschoeide onderzoeksdag plaats naar
de kwaliteitsbeoordeling van restauraties. Het
initiatief daartoe kwam van Bill Wei, die binnen zijn onderzoek naar perceptie in relatie
tot cultureel erfgoed sinds 2011 p
 eriodiek
dit soort bijeenkomsten organiseert. Hij doet
dat volgens het principe van de socratische
dialoog. De aanleiding: het lijkt alsof er
geleidelijk een verandering is opgetreden in
de manier waarop professionals beslissingen
nemen over de restauratie van verschillende
soorten objecten. Restauratieopleidingen en
museale studies gaan tegenwoordig uit van
een integrale benadering, waarbij disciplines
als restauratie ethiek, kunstgeschiedenis en
natuurwetenschappen gecombineerd worden
met de aanname dat deze aanpak in de praktijk leidt tot verantwoorde beslissingen. Maar
is dat zo? Hoe beoordeel je dat? De bijeenkomst van afgelopen november was de vierde
op rij. Elk van de bijeenkomsten start met
een centrale vraag. Na eerdere thema’s rond
besluitvorming, waardestelling en de vraag
“Wat is vies?”, was het vraagstuk deze keer:
“Wat is een goede restauratie?”.

Geweest

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.
Socratische dialoog, 18 november 2015, RCE Amersfoort
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Geweest

men. Aldus werd voorkomen dat bouwprojecten alleen door restauratie-architecten
en monumentenbeheerders zouden worden
besproken en schilderijenvraagstukken alleen
door schilderijenrestauratoren. Dat maakte
de kans dat we door buiten onze comfortzone
zouden treden en daardoor met een meer
open mind de kwesties zouden bespreken
beslist groter. De inbrenger van de casus hield
een korte inleiding waarbij het ‘hittepunt’ werd
gedefinieerd, waarna de anderen volgens de
zojuist geoefende socratische methode eerst
meer informatie probeerden te verzamelen om
vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Het
eigen gelijk bleef daarbij even buiten beschouwing, het ging om leren vragen om een beter
en completer zicht op de kwestie te krijgen.
Het groepje waar ikzelf in deelnam boog zich
over een vraag over orgelrestauratie. Hoe
bepaal je eigenlijk wat ‘originele klank’ is? Is
dat meetbaar? Spelen factoren als stabiliteit
van de toonhoogte een rol, mag je concessies
doen aan materiaal en mechaniek om klank
te verbeteren? Wat is eigenlijk ‘verbeteren’ en
zijn er andere omstandigheden dan het orgel
zelf, die de beleving van klank beïnvloeden?
En wanneer is de restauratie dan een goede
restauratie? Muziek is bij uitstek een aspect
van erfgoed waarbij emotie een belangrijke
rol speelt. Dat maakt het naar mijn mening
gemakkelijker om over de grens van het materiële heen te kijken en eens te verkennen
hoe je er nog meer over kunt denken.

Au Courant 11, februari 2016

Blijkbaar hadden anderen in andere groepjes
soortgelijke ervaringen. Tijdens de plenaire
discussie aan het eind van het programma
kwam naar voren dat de meeste beroepsbeoefenaars in de restauratie gewoonlijk heel
veel zeker denken te weten, maar dat luisteren naar elkaar en het verkennen van standpunten zeker iets oplevert.
Objectief leren luisteren en dat toepassen is
misschien nog niet in één dag gelukt, maar
een filosofische inbreng bij het bepalen van
behandelingsstrategieën is zeker de moeite
waard.
Ik hoor ik hoor wat jij niet hoort.
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Op 12 november 2015 vond het najaarssymposium van de Textielcommissie.nl plaats.
In het gebouw van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort kwamen belangstellenden bijeen om meer te
weten te komen over het thema van dit
symposium: leer. Binnen de textielwereld is
dit m
 ateriaal nog veelal onderbelicht. Het
doel van de textielcommissie.nl was dan ook
om kennis over leer vanuit diverse disciplines
samen te brengen. De dag werd voorgezeten
door hoogleraar conservering en restauratie
aan de Universiteit van Amsterdam, Maarten
van Bommel. Na een welkomstwoord door Ria
van Els-Dubelaar, de voorzitter van de Textielcommissie.nl, werd het publiek een zestal
presentaties voorgeschoteld die de verschillende facetten van het veelzijdige materiaal
belichtten. Naast ontwerpers en kunstenaars
die met leer werken, kwamen ook een onderzoeker van de RCE, een leerrestaurator en een
conservator aan het woord.
Het symposium startte met een presentatie
van Liesel Swart, docent aan de Dutch Shoe
Academy en ambachtelijk schoenmaker, gespecialiseerd in hakken en zolen. Zij gaf een
overzicht van het productieproces van leer
en de diversiteit in het verwerken van het
materiaal. Daarbij werden de facetten van het
slachthuis, de diverse looimethoden en de uiteindelijke verwerkingsmogelijkheden bespro-

afb. 1 - Tijdens de pauzes was er volop mogelijkheid tot
het voelen van allerhande bijzondere leersoorten zoals
vissen- en paddenleer. (Foto: Lieke Boerstra)

ken. Onder de verwerkingstechnieken werden
zowel de traditionele embossing en debossing
besproken, alsook de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van laseren en driedimensionaal
printen met restmateriaal. Ook kwamen de
kenmerkende eigenschappen en het herkennen van diverse typen leer, waarbij gekeken

kan worden naar de wijze van haarinzet en
vorm van het stuk leder, aan bod. Liesel
Swart had diverse soorten leer meegenomen;
van python tot pad en van zalm tot luipaard.
Deze konden in de pauze door iedereen beter
bekeken en gevoeld worden.
Er was op het symposium niet alleen aandacht
voor echt leer. Suzan de Groot, s
 pecialist
Conservering en Restauratie bij de RCE, bracht
in haar lezing een overzicht van de verschillende soorten kunstleer die in gebruik zijn.
Zij ging hierbij in op de ontstaansgeschiedenis van kunstleer, de manier waarop het in
heden en verleden geproduceerd wordt, en de
vele soorten en toepassingen die er van dit
materiaal zijn. Ook stond ze stil bij de degradatie die typerend is voor objecten gemaakt
van kunstleer en het onderzoek dat de RCE
uitvoert naar de problematiek rondom de
conservering ervan. Die kennis van de RCE is
van belang, niet alleen vanwege de n
 ieuwheid
van dit materiaal, maar ook omdat het steeds
vaker voorkomt in museale collecties. Dit werd
geïllustreerd aan de hand van diverse casestudies, variërend van een antieke pop tot
regenjas.
De derde spreker was Elizabet Nijhoff Asser,
lederrestaurator en docent boek- en papierrestauratie aan de Universiteit van Amsterdam.
Zij besprak verschillende casussen uit haar
restauratiepraktijk, zoals zeventiende-eeuwse
schoenen, goudleerbehang en een moderne
designstoel. Daarbij ging zij in op de voor
leer typerende problematiek. De verschillende
restauratiemethoden, zoals het reinigen, het
lijmen, het naaien, het opwrijven en de impregnatie van leer kwamen hierbij aan bod.
Nijhoff Asser sprak tevens over de duurzaamheid van leer, waarbij ze als voorbeeld een
schoen uit het jaar 1350 nam die nog in goede
conditie was. Ze eindigde haar presentatie met
het advies dat het altijd belangrijk is om bij dit
soort restauraties als lederrestaurator interdisciplinair te werk te gaan en de samenwerking met bijvoorbeeld textielrestauratoren op
te zoeken.
Waar andere sprekers vertelden over de
chemische of praktische aspecten van leer,
vertelde Hester van Eeghen, tassen- en
schoenendesigner in Amsterdam, vooral vanuit
haar liefde en passie voor leer. Ze vertelde hoe
haar liefde voor het materiaal werd geboren
toen zij ooit op de Zeedijk in Amsterdam haar
eerste lapje leer kocht. Vanaf dat moment is
zij steeds op zoek gegaan naar meer leer en
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door Lieke Boerstra, Paulien Coopmans, Annelena de Groot en Hanneke Kramer, masterstudenten Conservering en Restauratie van textiel aan de Universiteit van Amsterdam

Geweest

‘L E E R [ l e • d e r ]’
Verslag van het najaarssymposium van de Textielcommissie - 12 november 2015
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nieuwe toepassingen. Van Eeghen nam ons
in het eerste deel van haar verhaal mee op
een reis door de geschiedenis van het leer. Ze
toonde ons de veelzijdigheid van het materiaal
en de creativiteit waarmee er door de eeuwen
heen met leer is omgegaan. Daarna gaf zij
uitleg bij haar eigen werkwijzen en toonde zij
zowel haar ontwerpen als de vele uiteenlopende inspiratiebronnen die voor deze ontwerpen hebben gediend.
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Een kijkje in een geheel andere toepassing
van leer werd verzorgd door Linda Hanssen,
conservator van etnografisch textiel, mode en
design. Zij ging in op het gebruik van gerookt
en beschilderd hertenleer in Japan, waar dit
materiaal voornamelijk als decoratiemiddel gebruikt wordt. Daarnaast heeft de techniek van
het roken ook gevolgen voor de eigenschappen en de conservering van het materiaal. De
oorsprong, de toepassing, en de traditionele
wijze waarop gerookt hertenleer nog steeds
gemaakt wordt, kwamen aan bod. Er was aandacht voor de verschillende manieren waarop
het leer gedecoreerd wordt, zoals beschildering en ingeperste reliëfs, en de bijzondere
maatschappelijke status van de ambachtsmannen die werken met dit materiaal. Haar
passie over dit onderwerp was overduidelijk
door de manier waarop zij schijnbaar moeiteloos haar kennis van de Japanse geschiedenis
en cultuur wist te verwoorden. Haar verhaal
werd begeleid door talloze foto’s uit eigen collectie van indrukwekkend uitziende harnassen
en kostbare kunstvoorwerpen, gedecoreerd
met verfijnd leder. Dergelijke kunstvoorwerpen
komen ook regelmatig voor in etnografische
collecties in Nederland.
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De laatste presentatie kwam van kunstenares Mandy den Elzen en vereiste een sterke
maag van de luisteraars. Den Elzen vertelde
over haar haast wetenschappelijke benaderingswijze bij het creëren van haar kunst. Haar
zoektocht naar alternatieven voor bont tijdens
haar Bachelor of Fine Arts aan de Academie
St. Joost in Den Bosch resulteerde in haar afstudeerwerk ‘Metamorfoses’ waarin zij gebruik
maakte van dierlijke producten zoals melk
voor het maken van imitatiebont. Hierna liet
zij ons met behulp van foto’s haar manier van
werken tijdens het schoonmaak- en looiproces
van rundermagen zien. Door de magen (persoonlijk, in het slachthuis) te ontdoen van hun
viezigheid ging Den Elzen op een andere manier naar de dieren kijken. Ze raakte gefascineerd door de verschillende texturen en vormen
van de magen en besloot deze als individuele
kunstvoorwerpen te gaan presenteren. De
gelooide magen zijn binnenstebuiten gekeerd
en opgevuld zodat de verrassende structuur
van de binnenzijde zichtbaar wordt. Diverse
magen van verschillende diersoorten waren in
de pauzes te bewonderen en aan te raken.

Tussen de sprekers door waren er ook flitspresentaties waarin men in vijf minuten
bijzondere projecten of onderwerpen onder de
aandacht bracht. Zo presenteerde kunstenares
Amber Veel haar bevindingen in het looien van
leer door middel van plantaardige middelen.
Inge Specht, conservator leerproducten van
het Nederlands Leder en Schoenen Museum,
gaf een kijkje in de collectie natgevormde
leren objecten in het bezit van het museum.
Tevens introduceerde zij als medeoprichtster
van SHOEdesignmakers, het online platform
waarop zelfstandige schoenontwerpers en potentiële klanten elkaar kunnen vinden.

afb. 2 - Het symposium wordt geopend door Ria van
Els-Dubelaar (Foto: www. textielcommissie.nl/htmldocs/
symposia.html)

De combinatie van deze flitspresentaties met
de langere lezingen leverde een interessante
mix van verschillende invalshoeken op. Hierdoor was er voor iedere bezoeker wat wils en
werd het veelzijdige karakter van leer steeds
weer benadrukt. De textielcommissie is er
hiermee in geslaagd de eigenschappen van
leer en bijbehorende problematiek inzichtelijk
te maken voor de verschillende deelnemende
beroepsgroepen. Voor wie alle presentaties nog eens rustig na wilt lezen, zullen de
lezingen gepubliceerd worden in het volgende
jaarboek van de Textielcommissie.nl.

door Anna Don, paintings conservator

On the 9th of October I attended the ICON
conference Appearance & Reality: Colour
Change in Paintings at London’s Tate Britain.
The eight talks that were presented throughout the day proved fascinating, and offered a
diverse range of interpretations of the day’s
theme.
The first speaker was Marika Spring, the Head
of Science at the National Gallery in London.
Her talk focused on a few key pigments that
are commonly used in Old Master paintings,
how these degrade and visually change. As
her role at the National Gallery suggests,
there was an emphasis on the chemistry behind these degradation mechanisms, and how
this may affect conservation practices. It was
noted, for example, that the pigment smalt
can react with the binding medium to form
potassium soaps, which are slightly watersoluble and therefore may have an impact on
aqueous cleaning.

In a similar vein, Hendriks spoke of colour
changes altering the way we view Van Gogh’s
painting The Bedroom. In its current state,
the blue of his bedroom walls creates a sense
of space. However, it is the fading of a red
lake pigment that has created this impression,
as the original intention was a bedroom with
purple walls, a somewhat more claustrophobic
atmosphere. Both Statens Museum for Kunst
and the Van Gogh Museum responded to these
realisations by making reconstructions of how
they believed the paintings would have originally appeared, to allow the audience to gain
an understanding of its intended state.
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Appearance & Reality: Colour Change in Paintings
ICON conference, 9 oktober 2015, Tate Britain Londen.

Overall, it was an absolutely enthralling day of
an assorted range of topics. It highlighted the
impact of colour changes for both the viewer
and the conservator, and drew to light the
importance of understanding these changes
during conservation treatments.

Conversely, a number of talks supplied a
more art history focused, ethical viewpoint in
regard to colour changes in paintings. Both
Troels Filtenborg of the Statens Museum for
Kunst in Copenhagen, and Ella Hendriks of
the Van Gogh Museum examined case studies of pieces in the respective museums.
Filtenborg’s presentation notably discussed
Købke’s View of Lake Sortedam, a known and
endeared Danish painting depicting a lake in,
what appears to be, the soft haze of a sunset.
When removing the painting from the frame,
however, the area underneath the rebate of
the frame revealed the original to be a much
more vivid blue than expected for the colours
of a red sunset; colours attributed to a bright,
midday sun. It became clear that the dramatic
fading of the Prussian blue component had
entirely altered the reading of the painting.
Understandably, this was a shocking revelation
to many of those to whom this painting was
very familiar.
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Providing another focus on chemical properties, Bronwyn Ormsby, of the Tate, discussed
colour changes in modern paints. Due to the
breadth of this topic, Ormsby provided an
overview of modern paint properties, which
was clear that with the time frame permitted,
could only skim the surface. It was an incredibly interesting talk that highlighted the importance of having a full understanding of the
surface to inform conservation treatments.

11

Geweest

Examining cross-sections of paint layers
Georganiseerd door International Academic Projects, Londen 20-25 november 2015
Docent: Tracey Chaplin
Locatie: London Metropolitan University, Londen

door Marjan de Visser, schilderijenrestaurator, Den Haag

Het doel van de workshop is dat de cursist na
afloop zelf verfmonsters en dwarsdoorsneden
kan maken en deze weet te beoordelen onder
verschillende lichtbronnen.

Waarom een dwarsdoorsnede?
Een dwarsdoorsnede geeft informatie over
de gehele opbouw van de verflagen en de
gebruikte pigmenten. Het nemen van een
monster bij een schilderij is een destructieve
handeling en deze stap moet goed overwogen worden genomen. Denk voorafgaand aan
het nemen van een monster goed na over de
vraag waarom je een monster nemen wilt. De
doelstelling moet duidelijk zijn. Zorg dat de
eigenaar akkoord is met deze handeling en dat
het monster zo klein is dat het met het blote
oog haast niet zichtbaar is.
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Welke vragen kunnen zoal gesteld worden
voor het nemen van een verfmonster? Zoals
wat is de structuur opbouw van de verflaag,
is het schilderij een echt of is het een vervalsing, of is de verflaag gedegradeerd? Bij historische binnenruimtes kan met een verfmonster
worden beoordeeld hoe de verflaagopbouw is
geweest. Ook de geschiedenis van een object
kan duidelijk worden, zo kunnen toevoegingen
en restauraties worden aangetoond.
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In de workshop werden voorbeelden van
verfmonsters getoond over de opbouw van de
verflagen. Bijvoorbeeld ‘Madonna met kind’
door Dieric Bouts uit 1465 (National Gallery).
Het monster heeft twee lagen blauw, eerst een
laag azuriet dan een laag lazuriet. Een ander
voorbeeld was een 17de-eeuwse vergulde lijst.
Het monster bestaat uit een originele laag met
een latere toevoeging. Bij ‘Portret van een
dame’ door Rubens uit 1625 uit het Mauritshuis is monster onderzoek gedaan om de
degradatie problemen te begrijpen. Rode vermiljoen vormt donkere bovenlaag, dit wordt
veroorzaakt door degradatie onder invloed van
licht. Een ander degradatieprobleem, nu veroorzaakt door loodzepen, werd bij een schilderij van Picasso ‘Portret van een dame’ met
behulp van een monster aangetoond.
Monstername
Belangrijk is om de meest relevante data te
verzamelen. Met het nemen van een monster
wil je zoveel mogelijk informatie vergaren
met zomin mogelijk schade. Voordat je gaat
prikken moet je je doel bepalen. Bedenk dus
vooraf hoe, hoeveel en waar je een monster

gaat nemen.
Hoe neem je een monster? Volgens Tracey
is de techniek van monstername zeer persoonlijke. Zorg voor een goede belichting en
vergroting. Een scherp gereedschap zoals een
scalpel, een mal of doosje om het monster in
op te vangen. Het meest voor de hand liggend
is om het monster direct in de mal te stoppen.
Ook een label en een pen heb je nodig. Zorg
dat alles schoon is.
Hoeveel neem je? Het monster moet groot
genoeg zijn om alle belangrijke componenten
in de verflaag te bevatten. Een dwarsdoorsnede moet minimaal de grootte hebben van
(>0,5mm2) en alle lagen tot op de drager
moeten aanwezig zijn.
Waar neem je een monster? Kies met zorg om
er zeker van te zijn dat de gestelde vragen
beantwoord kunnen worden. Neem een monster bijvoorbeeld van een beschadigde plek,
een barst of een randje. Vermijdt plekken met
restauraties tenzij dat je vraagstelling is.
Documentatie van de plek waar het monster
is geprikt is essentieel. Een markering op een
afbeelding of het noteren van de coördinaten.
Ook een foto van de plek en het nummeren
van het monster zijn noodzakelijk om de data
die wordt verzamelt zin te geven.
Het inbedden van het monster
De mal kan zelf gemaakt zijn of commercieel
vervaardigde siliconen mallen met nummers
(zie afb. 1). Plaats het monster zoveel mogelijk aan de rand, dan hoef je minder te schuren. Daarna schenk je de hars in de mal (zie
afb. 2). De hars moet vloeibaar zijn, mag het
monster niet aantasten, bij voorkeur helder,
makkelijk te schuren en te polijsten en het
moet stabiel zijn op de lange termijn. Daarnaast is het belangrijk dat het tegen de materialen kan waarmee het monster zal worden
bestudeerd.
Het eerste inbedmedium dat werd gebruikt is
was. Dit was echter opaak en alleen de echt
harde wassen waren geschikt. Nu worden er
kunstharsen gebruikt. Er zijn verschillende
soorten harsen en harders, zoals twee componenten polyesterharsen die in dertig minuten
drogen en waarvan de werktijd vijf tot tien
minuten is. Deze moet in kleine hoeveelheden
worden gemaakt en direct gebruikt. Bewaar

Schuren en slijpen
Voorafgaan aan het schuren en slijpen bekijk
je het monster onder de microscoop om te
beoordelen hoe je het beste te werk kan
gaan. Om het monster zowel voor als na het
slijpen te beoordelen duw je het in een stukje
zwarte gom (plasticine) en plaatst het onder
de microscoop. Na het drogen kan het monster worden geschuurd met schuurpapier en
daarna gepolijst met Micro Mesh van 1500 tot
12000 totdat er geen krasje meer te zien is.
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar
pas op voor je het weet schuur je te ver en
ben je het monster kwijt, iets waar meerdere
cursisten mee werden geconfronteerd. Controleer daarom regelmatig je monster onder
de microscoop!

afb. 2 - Het inbedden van een monster met epoxyhars.
(foto: auteur)

Praktijk
In het praktijkdeel van de workshop hebben we monsters geprikt, ingebed, geslepen
en beoordeeld. Meerdere malen prikten we
verkeerd en als er eenmaal een monster goed
was geprikt verdween dit voordat het de mal
bereikte. Ook zaten er geregeld luchtbelletjes
in het monster of werd er een fout gemaakt
met de nummering van de monsters zodat we
elkaars monsters aan het slijpen waren. Zelf
sleep ik een monster eerst niet ver genoeg en
daarna juist te ver, zodat er niets meer over
was. Het bleek best moeilijk om een monster
mooi vlak te schuren. Tracey beloofde ons
dat we met oefening en herhaling onze skills
zouden verbeteren!
Dwarsdoorsnedes hebben beperkingen
Een dwarsdoorsnede is een goede onderzoeksmethode maar heeft zeker beperkingen.
Daarom wordt een dwarsdoorsnede vaak aangevuld met een analytische onderzoekstechniek zoals Raman, FTIR, SEM EDX en secondary ion mass spectrometry.
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deze harsen in het donker. Acrylharsen hebben een langere droogtijd, minimaal achttien
uur en deze krimpen. Door de lage viscositeit
heeft het minder luchtbelletjes. Het kan langer
worden bewaard (zes maanden). De acrylharsen vergelen licht en kunnen in het poreuze
monster dringen.

Geweest

afb. 1 - Kant-en-klare mallen van perspex, te gebruiken
met acrylhars. (foto: auteur)

Beoordelen dwarsdoorsnede
Eenmaal gepolijst wordt het monster op een
glazen microscoop plaatje geplakt met plasticine en op de microscooptafel geplaatst
voor beoordeling onder gereflecteerd licht
(glasvezel lampen) deze staan direct - of in
een hoek gericht. Beschrijf exact wat je ziet.
Nummer de lagen en noteer de kleur. De
laag diktes (constant of variabel) en de pigmentkorrel grootte. Wat is de relatie tussen
de lagen en is er vuil, is er overschildering
of reiniging te zien. Maak een tekening van
de dwarsdoorsnede. De eerste beoordeling
zonder dekglaasje daarna met dekglaasje en
glycerol waarbij sommige monsters beter te
beoordelen zijn door de penetratie van de
glycerol. De dwarsdoorsnedes kunnen ook
worden beoordeeld onder UV straling waarbij bepaalde pigmenten fluoresceren en een
scheiding tussen lagen of materialen beter
te zien kan zijn. Met eenvoudige micro chemische tests kunnen bepaalde pigmenten
en bindmiddelen worden aangetoond. Hiervoor wordt een reagens direct op het oppervlak aangebracht. Het reagens reageert met
bepaalde componenten. Zo wordt lood helder
geel als het in contact komt met azijnzuur.
Zinkwit fluoresceert met toevoeging van
azijnzuur helder geel/groen. De aanwezigheid
van proteïne, zetmeel, olie en harsen kunnen
worden aangetoond met een stain. Bindmiddelstains zijn onder te verdelen in fluorescerende en niet fluorescerende stains. De stains
Fuchsine (fluorescentie) en Amido Black 2
(reflectie) worden gebruikt om proteïne aan
te tonen. Sudan black B kan de aanwezigheid
van olie aantonen onder gereflecteerd licht, en
DCF 2% in ethanol toont de aanwezigheid van
olie aan onder UV-straling.
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Praktijkvoorbeeld 1 (zie afb. 3-5):
1. Nummer & kleur van de aanwezige 		
lagen: drie lagen: geel, zwart, 		
blauw en creme
2. De laag dikte is bij alle drie de verflagen 		
en substraat verschillend (constant of
variabel). De deeltjesgrootte is voor 		
alle drie de lagen uniform fijn.
3a. Toplaag geel: verflaag dikte is varia		
bel en de deeltjes zijn fijn.
b.Tweede laag zwart. Verflaag, dikte is varia		
bel en de deeltjes zijn fijn.
c. Derde laag blauw: verflaag dikte is varia		
bel en de deeltjes zijn fijn.
d. Laatste laag crème: substraat hout dikte 		
is variabel.
4. Relatie tussen de verlagen: lijkt goed.
5. Bewijs van vuillagen, overschildering of 		
reiniging: geen.
6. Volgorde waarin de lagen werden toege		
past: houten ondergrond, blauwe 		
verflaag zwarte verflaag en 			
gele verflaag.

afb. 5 - Het monster onder 200x vergroting. (foto: auteur)

Praktijkvoorbeeld 2 (zie afb. 6-7):
Een staining test op een monster van een lijst
om de aanwezigheid van gelatine (dierlijke
lijm - proteïne) aan te tonen met Fuchsine
(1% in ethanol). Onder UV-straling kleurt het
monster roze met uitzondering van de toplaag
die rood blijft. De conclusie is dat er gelatine/
proteïne aanwezig is -met uitzondering van de
toplaag- waardoor het monster roze kleurt.

Vragen:
1. Welke kleur heeft het oppervlak?
geel
2. Welke kleur was het object eerst?
zwart en daarvoor blauw.
3. Wat is de kleur van het substraat?
crèmekleurig en de structuur is hout.

afb. 6 - Dwarsdoorsnede van een lijst zonder stain.
(foto: auteur)

afb. 3 - Ingebed monster voor slijpen en polijsten.
(foto: auteur)
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afb. 7 - Dwarsdoorsnede van een lijst met fuchsine
stain onder UV-straling. (foto: auteur)

14

afb. 4 - Beoordeling van het monster onder de microscoop. (foto: auteur)

Last november, the ICON Paintings Group in
London hosted a talk by Professor Elizabeth
Cowling from Edinburgh University, a world
renown scholar on Pablo Picasso (18811973).
Cowling uses new evidence from x-rays and
studio photographs to gain insight into Picasso’s working practices during the First World
War. She questioned what motivated
Picasso to reuse and rework several of his
canvases during this period. As he reworked
these paintings, he drastically altered his style
several times, changing both subject
matter and composition. She focused on a
few selected works such as Man with Guitar
(1913) from the MoMa and Table, Guitar, and
Bottle (1919) from Smith College, where
she had the opportunity to examine the paintings in collaboration with conservators. Cowling uses pentimenti found in the x-rays and
rotates them to see changes in the
composition that may relate to similar paintings. She was able to effectively relate a
pentimenti in one of the x-rays to a painting
visible in a photograph of Olga Khokhlova
(spring 1918) from Picasso’s Montrouge studio. What became apparent is that Picasso
reused this canvases to repeat and rearrange
a small set of motifs to achieve stylistic
variety during his experimentation with Cubism. Following her talk, Cowling and Dr. Libby
Sheldon discussed the possibility that Picasso
was encouraged to experiment and
reuse canvases due to a possible shortage of
supplies during the Great War. It was a very
insightful talk and demonstrated the importance of a reciprocal relationship between
technical analysis and art history.
For more information on Cowling’s work, she
has published: Picasso: Style and Meaning
(2002) and Visiting Picasso: the Letters and
Notebooks of Roland Penrose (2006). She
has co-curated several major exhibitions,
including Picasso: Sculptor/Painter (1994),
Matisse Picasso (2002-3) and Picasso Looks at
Degas (2010-11). Her next exhibition,
Picasso Portraits, opens at the National Portrait Gallery in October 2016.
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door Maggie Barkovic, student painting conservation Courtauld Institute of Art
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Picasso in two minds: the revelations of X-radiography
ICON talk, 3 november 2015, the Robing Room at Freemasons Hall Londen.
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Picture meeting. Show and tell: practical paintings conservation issues

29 Januari 2016, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort

door Laura Kolkena, restaurator van schilderijen

Deze Picture Meeting, georganiseerd door
Klaas Jan van den Berg (onderzoeker RCE),
was gericht op praktische problemen in schilderijenrestauratie, huidig onderzoek dat leidt
naar praktische toepassingen in conservering en restauratie en tips en voorbeelden
van behandelingen uit de restauratiepraktijk.
Klaas Jan van den Berg maakte van de gelegenheid gebruik om het programma Erfgoed
van de Moderne tijd toe te lichten, dat bij de
RCE gaande is.Tevens is een website gepresenteerd waarop het tijdschrift Technische
Mitteilungen Für Malerei is ontsloten, dat werd
opgericht in 1884 door Adolf Wilhelm Keim
(van de minerale Keimverf). Zie technischemitteilungen.com. Daarop is te zoeken in de
uitgaven van 1884 tot 1943 en vormt het een
belangrijke bron over de restauratiegeschiedenis en voor kunsttechnologisch onderzoek.
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Schilderijenrestaurator Marjan de Visser
schetste de problematiek van delaminerende
verflagen in moderne schilderijen. Case studies van Kees van Bohemen en andere schilders uit de jaren 1960 tonen delaminatie in
witte verflagen. Dit kan leiden tot scheuren
in de verf, opstaande verf, scholvorming en
uiteindelijk verfverlies. De behandeling van
deze schilderijen roept vragen op over de
oorzaak van de delaminatie en welke behandelingsmethoden en materialen hierbij passend en mogelijk zijn. Onderzoek en analyse
moeten uitwijzen wat de rol is van aanwezige
pigmenten (zoals loodwit, zinkwit, titaanwit of
cadmiumgeel) die kunnen verzepen of op een
andere manier degradatie kunnen veroorzaken.
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Birgit van Driel, PhD student bij de RCE, Technische Universiteit Delft en het Rijksmuseum
Amsterdam (RMA), doet onderzoek naar de
oorzaak van problemen bij titaanwitte verven.
XRF metingen zullen worden verricht van de
witte verf in +/- 200 schilderijen uit 6 collecties in Nederland. Deze data zal worden
gecombineerd om een overzicht te verkrijgen
van de gebruikte witte pigmenten in schilderijen uit de 20e en 21e eeuw. Titaanwit wordt
als pigment geproduceerd in de kristalvormen
rutiel en anataas. Anataas is minder stabiel
en kan degradatie van een verflaag veroorzaken. Tegenwoordig wordt de rutielvorm in
verven gebruikt. Maar sinds de jaren 1940 tot
de jaren 1990 werd de anataasvorm gebruikt
door de Nederlandse verffabrikant Talens. Van
Driel zou graag een makkelijkere methode
vinden om onderscheid te maken tussen de
rutiel en anataas vorm van titaanwit, zodat
dit toegankelijker wordt voor onderzoekers en
restauratoren.
Het onderzoek van Laura Raven (Post-Initieel
student aan de Universiteit van Amsterdam
(UvA) en stagiair bij het Rijksmuseum) richt
zich op delaminatie van olieverflagen door de
vorming van zinkzepen. Door zinkzepen kan
een olieverflaag verharden, bros worden, kan
scholvorming ontstaan en kan het in volume
toenemen.
Dit is inzichtelijk gemaakt aan de hand van
een case study waarbij delaminatie zich voordoet in een schilderij van Piet Mondriaan uit
1917. Verfdwarsdoorsneden van dit schilderij
tonen een verhoogde concentratie van zinkzepen. Verdere analyse heeft aangetoond dat
er twee typen zinkzepen aanwezig zijn, die
elk staan voor een andere fase in degradatie.
Verwacht wordt dat de aanwezigheid van twee
type zinkzepen gevolgen zullen hebben voor
behandeling, maar dit is nog onderwerp van
verder onderzoek.
Schilderijenrestaurator Lise Steijn presenteerde de opzet voor een promotieonderzoek
naar reiniging van moderne verf dat plaatsvindt bij de RCE en UvA. Aan de hand van case
studies zullen problemen worden aangekaart
die specifiek zijn voor moderne verf.

afb. 1 - Klaas Jan van den Berg heet het publiek welkom
(foto: Zuhura Iddi)

Matthijs de Keijzer (onderzoeker bij de RCE)
heeft een overzicht gegeven van de opkomst
en productie van verschillende zwavelkleurstoffen sinds de 19e eeuw. In de 19de en 20ste
eeuw waren dit belangrijke zwarte kleurstoffen. Zwavelkleurstoffen zijn vooral geschikt
voor katoen, minder geschikt voor wol. Rond-

Schilderijenrestaurator Kathrin Kirsch (Restauratieatelier Amsterdam) heeft praktische
tips gegeven over het gebruik van Evolon®CR
tissues voor reiniging van oppervlaktevuil of
vernisafname. Evolon®CR is een zacht nonwoven polyester microfiber textiel zonder
bindmiddel. Het heeft een zeer sterk absorberend vermogen. Tijdens een behandeling blijft de vorm en afmeting onveranderd.
Het kan worden gebruikt als een kompres met
een oplosmiddel of een reinigingssyteem op
waterbasis. Met een spray kan dit gelijkmatig
op de tissue worden gespoten. De tissue sluit
goed aan op het oppervlakte van een verflaag
en kan ook op een verticaal geplaatst oppervlak goed blijven zitten. Bij een vernisafname
is de reactietijd vergelijkbaar met de SRAL
tissue techniek. Een tweede, absorberende
tissue is hierbij niet nodig. Het voordeel van
deze methode is dat er minder mechanische
actie wordt uitgeoefend dan bij het gebruik
van een wattenstaafje en het ook minder tijd
kost. Het wordt ook wel gebruikt om lagen
(bijvoorbeeld vernis) op een egale manier van
elkaar te scheiden waarbij een onderliggende laag zo min mogelijk wordt verstoord.
Evolon®CR is als losse tissue (40 cm x 40 cm)
of als rol (1,20 m x 10 m) te koop via deffnerjohan.de.
Vanuit Studio Redivivus waren er meerdere
bijdragen waarin praktische tips werden
gegeven. Magdalena Brela en Beatriz Lorente hebben een aantal schilderijen van de
Italiaanse Zero kunstenaar Lucio Fontana

Julia van den Burg (schilderijenrestaurator RCE) heeft meerdere testen uitgevoerd
om matte, poederige en verkruimelende verf
te consolideren. Aquazol 200, Paraloid B72,
JunFunori en ethylcellulose zijn getest. De
gebruikte methoden zijn applicatie met een
kwast door Japans papier heen en applicatie
met een ultrasone vernevelaar. De beste resultaten voor poederige verf zijn behaald met
JunFunori in gedemineraliseerd water (0,5%
en 1%) dat is aangebracht middels een kwast
en Japans papier. De verf is eerst met de ultrasone vernevelaar licht voorbevochtigd met
0,125% JunFunori in water. Verkruimelende
verf kon het best worden geconsolideerd met
Aquazol 200 (2,5%) in isopropanol.

afb. 2 - Het publiek luistert naar Gwendolyn Boevé-Jones
(foto: Marjan de Visser)
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Maranthe Lamers (Post-Initieel student aan
de UvA) presenteerde onderzoek dat plaatsvond binnen het project Iperion (RCE) naar
vernisafname op moderne olieverflagen.
Het effect op de verflaag van verschillende
methoden van vernisafname werd beoordeeld.
Dit waren vernisafname met een katoenen
wattenstaafje en vloeibare oplosmiddelen,
oplosmiddelen in gel vorm, het gebruik van de
tissue techniek zoals deze op de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) is ontwikkeld
(Klucel G oplosmiddelgel en een non-woven
tissue) en ten slotte het gebruik van vloeibaar
oplosmiddel dat word aangebracht met een
Evolon®CR tissue. De effecten hiervan zijn
beoordeeld met het blote oog, de fluorescentie in UV-licht, met een Hirox hoge resolutie
microscoop en Scanning Electron Microscopie
Secondary Electron Imaging. Er was geen
significante schade geconstateerd als resultaat van de verschillende methoden. Binnen
het Iperion project zal dit onderwerp verder
worden onderzocht.

behandeld. Dit waren monochrome schilderijen waarin Fontana met een mes een snede
heeft aangebracht. Eén van de problemen
voor de conditie van het werk waren deformaties in het doek. Het was niet altijd duidelijk
of deze deformaties waren ontstaan door de
vervaardigingstechniek van de kunstenaar,
of dat deze deformaties ongewenste veranderingen waren ten opzichte van het originele
uiterlijk van het doek. Reconstructies van de
werken zijn uitgevoerd. Zo werd duidelijk dat
sommige deformaties van het doek inherent
zijn aan de vervaardigingstechniek van de
kunstenaar en dus niet moeten worden behandeld. Ongewenste deformaties zijn behandeld
door o.a. reversibele touwtjes aan de achterzijde van het doek en het spanraam te bevestigen en zodoende deformaties in het doek
te corrigeren. Gwendolyn Boevé-Jones heeft
praktische tips gedeeld over conservering van
grote doeken van Anselm Kiefer, Mark Rothko
en Andy Warhol uit de collectie van Museum
Boijmans van Beuningen. Van het transport
en de opslag van de grote werken tot het
retoucheren van de monochrome verflagen
van Rothko en een aluminium verflaag in het
schilderij van Warhol.

Geweest

om de patentaanvragen was er destijds veel
strijd en concurrentie. Verder onderzoek van
De Keijzer zal zich richten op de patenten van
de kleurstoffen.
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Lijstenrestaurator Huub Baja (Rijksmuseum
Amsterdam) deelde zijn kennis over moderne
conserveringstechnieken van vergulde lijsten.
Zo maakt hij o.a. gebruik van cellulosevezels
gemengd met methylcellulose voor de reconstructie van ornamenten op een houten lijst.
Dit vormt een stevige en lichte opvulling (bij
het drogen krimpt deze wel iets). Baja werkt
graag met een gouacheverf van Talens als
basiskleur voor retoucheren. Deze verf bevat
dextrine, wat bij vergulden zeer gunstig kan
zijn. Ook gebruikt Baja Aquazol 500 als ondergrond voor verguldingen.
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In het Mauritshuis werd sinds 2007 het schilderij Saul en David van Rembrandt behandeld.
Een presentatie door schilderijenrestauratoren
Carol Pottasch en Susan Smelt toonde hoe het
werk werd geanalyseerd en gerestaureerd.
Met een macro XRF scan zijn de elementen in
de verf en grondering in kaart gebracht. Het
werk is in het verleden in stukken gesneden
en is nu samengesteld uit meer dan 15 stukken doek. Zo was het deel van het doek in
de rechter bovenhoek ooit onderdeel van een
heel ander schilderij en bevat dit een totaal
andere compositie die niet zichtbaar behoort
te zijn. Om dit andere doek goed te integreren
als achtergrond in de originele compositie van
Saul en David moest een groot deel van dit
inzetstuk worden geretoucheerd in een basiskleur. Het retoucheermiddel moest aan een
aantal specifieke eisen voldoen. Zo moest het
reversibel zijn en dun genoeg om de canvasstructuur zichtbaar te houden, terwijl het
ook dekkend genoeg moet zijn om de nietoriginele compositie te bedekken. Daarvoor
is gebruik gemaakt van Lascaux 2035 Water
Soluble Acrylic Medium, gemengd met pigmenten om een basiskleur te verkrijgen. Dit
geeft een onverzadigd oppervlak waarop een
vernis is aangebracht. Met behulp van stempels in een gel medium is het inzetstuk verder
geïntegreerd. Gamblin Conservation Colors
zijn gebruikt voor de laatste retouches.
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door Amelie Schwark, freelance paintings conservator

The workshop “New Methods of Cleaning:
Aqueous Gels” was organised by the Art
Restorers Association (ARA) and held in the
highly pleasant atmosphere of Nora van der
Veer’s studio in Hilversum. The group of participants consisted of fifteen conservators of
various specialisations and backgrounds.
During the workshop, participants learned
how the different components of Wolbers’
cleaning system work and how to use them in
practice. Lively discussions ensued during the
PowerPoint presentations, and in the practical part, participants used the opportunity to
mix cleaning agents and try them on dummies
as well as on objects they had brought themselves.
Richard Wolbers, who studied biochemistry as
well as fine arts and arts conservation, is well
known for the considerable influence he and
his cleaning systems have on the field of conservation. Skillfully combining his knowledge
of chemistry and fine art, he developed new
approaches to surface-cleaning which have
been inspiring conservators all over the world
for more than 25 years now. He also encourages restorers to use techniques from other
fields like the cosmetic and food industry for
their purposes. This includes not only various
gelling agents - like Agarose, Velvesil Plus and
Xanthan gum - but also, for example, silicone
forms intended for baking cookies (useful for
making little agarose plates) and little mixers
that are usually used to make milk foam for
coffee – all cheaply available.

The aqueous cleaning programme introduced
by Richard Wolbers basically consists of five
components, which are water, a pH buffer,
a chelating agent, surfactants and gelling
agents. When it comes to cleaning water-sensitive surfaces (like gilded surfaces), emulsions
can be mixed by adding a low percentage of
water/buffer to a solvent-based gel (for example the silicone solvent gel Velvesil Plus).
For a higher percentage (30-40%),
Wolbers presented Shin Etsu (KSG210/310/710/350Z), which can be used to
clean acrylic paint, for example.

Geweest

Richard Wolbers workshop
9th, 10th & 11th of December 2015 in Hilversum

Even though surfactants seem to be such a
crucial element of this five-component-system,
Wolbers says that usually they do not add a
lot and can be left out. He even warns about
using them, because they are not completely
removeable and can change the surface properties in a way that attracts more dirt.
Detailed information about Wolbers´ cleaning
methods can be found in “Wolbers, R. 2002.
Cleaning Painted Surfaces: Aqueous methods.
London: Archetype Publications”, which should
by now be part of every decent restorer’s
literature collection, as well as in several articles like
“A New Approach to Cleaning I: Using Mixtures
of Concentrated Stock Solutions and a Database to Arrive at an Optimal Aqueaus Cleaning
System” by Chris Stavroudis, Tiarna Doherty
and Richard Wolbers in the WAAC Newsletter
Volume 2 (May 2005, p. 17 – 28)
and

These articles were both provided to the participants before the workshop; an additionally
recommended are two highly elaborate reports
about similar workshops in former editions of
the Au Courant:

afb. 1 - Richard Wolbers giving a lecture (photo: author)

“New Methods of Cleaning (painted) Surfaces,
11 t/m 15 juni; twee theorie dagen op de Reinwardt Academie, Amsterdam en drie praktijk
dagen op het
RCE in Rijswijk.” by Maurice Steemers in the
Au Courant nr. 2, October 2012, p. 16-17.
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“The Modular Cleaning Program in Practice:
Application to Acrylic Paintings” by Chris Stavroudis and Tiara Doherty in Smithsonian Contributions to Museum Conservation Number 3
(p. 139 – 145)
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and
“Aqueous Materials and Methods: DOs and
DON’Ts, Raising Awareness on the Possibilities and Safe Bounderies of Surface Cleaning.
Richard Wolbers en Paolo Cremonesi, 30 juni
t/m 2 juli 2014,UPA (Universidad Politécnica
de Valencia), Departemento de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales, Spanje”
by Aleth Lorne in the Au Courant Nr 8 October
2014, p.12 -13.

afb. 2 - Richard Wolbers giving a demonstration of cleaning
(photo: author)
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You might think, after so many publications
and workshops having been held – also in the
Netherlands – that attending such a workshop
is not necessary any more, but in that case
you could not be more wrong. Even though
you can easily access all the theory, you still
need a lot of practice to be able to see all the
possibillities available with these methods and
how to apply them successfully to a certain
project. Even participants attending their
second or third workshop on this subject told
me that they were still learning a lot and that
the course was highly enriching for them.
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For me, meeting Richard Wolbers for the first
time, it was particularly inspiring to see how
passionate he still is about these methods
and discussing them with others, and that he
keeps looking for new inventions, new approaches and new challenges. This makes
me look forward to his next workshop in the
Netherlands; I am very curious what his latest
inventions and discoveries will be by then and
which objects the participants will bring to
challenge him. I am sure that no matter what
– armed with a milk foam mixer in one hand
and a pH-meter in the other, he will certainly
find a solution.

Schilderijen- en papierrestaurator

door Nancy Knaap

Ben je van plan om meer cursussen te
gaan organiseren?
In het begin liep het nogal moeizaam door
allerlei vergunningen die we moesten krijgen.
Maar nu is het eindelijk begonnen. Ik heb in
principe met Richard Wolbers afgesproken
dat hij in december 2017 opnieuw komt met
twee op de praktijk gerichte cursussen. We
moeten wel afwachten of het gaat lukken;
hij is een zeer gewilde ‘teacher’ en om hem
twee keer te laten komen vergt enige inspanning. De volgende cursus wordt dit jaar
gegeven door dr. Tracey Chaplin, een van de
schrijvers van het boek ‘Pigment Compendium, a dictionary of historical pigments’. Ze
is universitair docent, onder andere aan de
‘City & Guilds of London Art School’ en kan
daarom alleen in een schoolvakantie komen.
Ik denk dat het een soort ‘zomercursus’ moet
worden. Ik moet nog zien of ik genoeg studenten kan vinden om twee dezelfde workshops achter elkaar te organiseren (b.v. twee
keer ‘Pigmenten herkenning’ en daarna twee
keer ‘Onderzoek aan opbouw van schilderijen
d.m.v. dwarsdoorsnede-monsters’, ofwel één
van ieder, direct achter elkaar. De Engelse
pond staat momenteel hoog ten opzichte van
de euro; twee workshops achter elkaar kunnen de kosten aanzienlijk drukken. Dat is nodig omdat er maximaal slechts 10 studenten
per cursus kunnen komen.
Verder ben ik in gesprek met S. Stogiu en
S. Iannuccelli voor cursussen of workshops
op gebied van papierrestauratie (gebruik van
enzymen en gellan-gum). Hoewel ik zelfstandig cursussen kan organiseren, wil ik ook
samenwerken met het RN of het ARA, zoals in
het geval van Richard Wolbers. Veel restauratoren zijn lid van deze verenigingen en ik wil

de restauratoren laten weten wat ik doe. Als
iemand een goed idee heeft voor een bepaalde
cursus of workshop die ik hier zou kunnen
organiseren, hoor ik dat graag!
Volg je zelf veel cursussen?
Jazeker! Ik ga een of twee keer per jaar naar
internationale cursussen zoals de cursus van
Tracey Chaplin. De laatste was die van ‘het
onderzoek aan dwarsdoorsneden’, waarover Marjan de Visser een uitstekend verslag
schreef in Au Courant (november 2015). Ik
volg de cursussen in principe twee keer voordat ik het geleerde zelf toe kan passen; mijn
Engels is niet geweldig.
Na de cursus van Wolbers ben ik nog van
plan om één keer in drie a vier maanden een
terugkomdag organiseren, waar de hele groep
bijeen kan komen om te bespreken hoe iedereen de stof toepast of om vragen te bespreken. We kunnen elkaar helpen om het geleerde
toe te passen. De bedoeling van Wolbers is
dat iedere restaurator zijn tests zelf doet en
de emulsies zelfstandig kan maken en niet
bij een soort ‘Albert Heijn voor restauratoren’
boodschappen gaat doen. Per saldo is ieder
object uniek. Je moet het principe begrijpen!
In deze context heb ik afspraken gemaakt met
leveranciers en importeurs om de benodigde
stoffen in grotere hoeveelheden te gaan
bestellen, op deze manier zijn wij goedkoper
uit. Iedereen moet zijn eigen recepten ontwikkelen en uitproberen.

afb. 1 - De praktijkruimte tijdens een cursus (foto: auteur).
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De cursussen door Richard Wolbers die je
georganiseerd hebt afgelopen december
waren erg succesvol!
Nora: Er was zelfs een wachtlijst! Ik ken
Richard Wolbers al jaren door zijn cursussen
en heb hem op een gegeven moment benaderd met de vraag of hij een cursus zou willen
geven in mijn werkruimte. Je moet weten dat
het huis waarin mijn man en ik alweer sinds
2005 wonen, een voormalige bakkerij is. Op
de begane grond heb ik een atelier gemaakt
in de voormalige kneed-, rijs- en bakruimtes.
Om genoeg ruimte te creëren voor een groep
van 16 cursisten hebben we nog het nodige
moeten aanpassen. Ook hebben we een appartementje gemaakt waar degene die de
cursus geeft kan logeren.

Interview

Interview met Nora van der Veer-Curpan
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Interview

Ik wil heel graag kwalitatief hoogstaande
cursussen, zoals die van Wolbers en Chaplin voor restauratoren organiseren, die niet
zomaar even naar Londen, Parijs, Milaan
of Rome kunnen gaan, restauratoren die al
jaren werken en in de praktijk tegen dingen
aanlopen waar ze vragen over hebben. Bij de
cursussen met Wolbers brachten sommige
deelnemers werk mee waar iedereen iets over
geleerd heeft doordat het bij de les betrokken
werd. Aan de cursussen in mijn huis kon ik
zelf niet deelnemen; er moest te veel te geregeld worden!

Afb. 2. Demonstratie van de zuigende werking van kleine
blokjes Agarose op een inktvlek. De blokjes zijn net van
de inktvlek afgehaald en hebben een deel van de inkt
opgenomen (foto: auteur)

Au Courant 11, februari 2016

Je bent niet in Nederland geboren?
Nee, ik ben geboren in Roemenië en heb
daar een opleiding als mijnbouwkundig ingenieur gevolgd met als bijvakken scheikunde
en geologie, vandaar mijn enthousiasme
over fossielen en mineralen (pigmenten).
Ik was de eerste vrouwelijke mijnbouwkundig ingenieur van Roemenie; ze hebben de
wet voor mij moeten aanpassen voordat ik
ondergronds mocht werken. Na de geboorte
van mijn tweede kind ben ik gaan werken bij
een onderzoeksinstituut voor de mijnbouw,
ik wilde niet meer hele dagen onder de grond
zijn.
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Afb. 3. Groepsfoto van de cursisten van de
tweede groep van de Wolbers-cursus (restauratoren van papier en boek, textiel, etnografica,
globes en historische binnenruimten). (foto:
Nora van der Veer-Curpan)

Hoe ben je ertoe gekomen om te gaan
restaureren, ben je autodidact?
Bij mijn aankomst in Nederland waren alle
mijnen dicht en kon ik alleen nog op een
boorplatform in de Noordzee werken, maar ik
wilde mijn kinderen niet lang alleen laten. Om
mijn geld te verdienen heb ik toen van alles
aangepakt en cursussen gevolgd op restauratiegebied. Via het ICN en andere instellingen
in binnen- en buitenland. Ik heb meerdere
restauratoren in mijn familie en heb dus enige
kennis op dit gebied al van huis uit meegekregen. Het is me helaas niet gelukt om op
de opleiding restauratoren te komen wat ik
nog steeds jammer vind. Men twijfelde of ik
genoeg ‘motivatie’ had, ik heb dat nooit begrepen. Door contacten te leggen met restauratoren van verschillende disciplines en onder
hun leiding stages te lopen, bracht ik het geleerde in de praktijk. Omdat ik altijd leerde van
een docent of leermeester zie ik mezelf zeker
niet als autodidact. Ik kan een boek schrijven
over mijn vallen en opstaan in Nederland, het
is niet altijd leuk geweest, maar ik ben volhardend van aard en houd ervan om te blijven
leren. Dat ik nu zelf begin met het organiseren
van cursussen is dus niet zo gek.

Uit het veld

GEREEDSCHAP: Microscoop
door Nancy Knaap

Nora van der Veer-Curpan, schilderijenen papierrestaurator
Wat is het?
Een microscoop van het merk Brunel, het is
een combinatie van de SP300P en de SP300F
Mijn microscoop heeft twee koppen. De eerste
kop, SP300P, werkt met doorvallend licht, ik
kan hiermee vezels of pigmenten determineren door ze in gepolariseerd licht te bekijken en de tafel te draaien. De tweede kop,
SP300F, werkt met opvallend licht. Hiermee
kan ik de gebruikte stoffen en de opbouw van
de lagen van een schilderij onderzoeken. Ik
neem dan een klein monster dwars door de
verflagen van een schilderij, dit wordt in een
kunstharsblokje gegoten en aan een zijde
afgeschaafd tot op het monster. Dit wordt met
strijklicht belicht. Met de SP300F kop kan ik
het fluorescerend effect van de samenstelling van het monster in UV, Violet, Groen
en Blauw licht bekijken, dat is nodig om de
reactie van de verschillende indicatoren op
het monster waar te nemen. Dit is in het kort
hoe je een analyse maakt van de dwarsdoorsnede van verflagen. Richard Wolbers was
trouwens de eerste die UV licht gebruikte om
cross-sections te onderzoeken, én hij heeft
de ‘reactive fluorescent dyes’ geïntroduceerd
waarmee je bindmiddelen kunt aantonen.

Afb. 1. Onderzoek van gronderingslagen onder UV-straling
, vergroting 100x. (foto: auteur)

Hoeveel keer kun je ermee vergroten?
De revolver heeft vier objectieven. Hoewel ik
de objectieven niet altijd en voor hetzelfde
doel gebruik, kan ik 40x, 100x, 200x, 400x en
600x vergroten.

Wat kost het?
Toch nog €5000,-. En dan heb je nog een speciale camera en een laptop nodig waarop je
de live view shot foto’s vast kunt leggen. Maar
het is een geweldige microscoop!

Ideeën voor deze rubriek naar: aucourant@
restauratoren.nl
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Hoe kom je eraan?
Ik wilde hem al een tijdje hebben, maar hij
was zo duur. Uiteindelijk heb ik hem op advies
van Tracey Chaplin in Engeland gekocht. Zij
zal deze microscoop in haar tweede workshop
gaan gebruiken.
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Conserveren van beeldenparken

Verslag van de conferentie SPARK (Conservation of Sculpture Parks)
14-16 september 2015, in Sisak, Kroatië.
www.spark2015sisak.wordpress.com

door Corrie van de Vendel

Restauratoren Nederland (RN) heeft een
Educatiefonds voor het ondersteunen van de
leden bij permanente educatie. Ik ben RN
zeer erkentelijk dat ik een financiële bijdrage
heb mogen ontvangen voor het bezoeken van
de conferentie in Sisak. Ik ben gespecialiseerd
in buitenbeelden (van alle materialen) en de
conferentie sloot daar precies bij aan. Hieronder volgt een verslag.
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In Sisak, 60 kilometer van Zagreb, vond een
conferentie plaats over beeldenparken. Aanleiding voor de conferentie was het beeldenpark van Sisak. Tussen 1971 en 1990 werden
Joegoslavische kunstenaars van faam uitgenodigd door de voormalige fabriek Željezara
(Steelworks) om beelden uit te voeren met
het aanwezige staal en met gebruikmaking
van de kennis en kunde van de fabrieksarbeiders (zie afb. 1 en 2). Achtendertig grote
beelden zijn geplaatst langs de weg en in het
park tussen de woonwijk en het fabrieksterrein (zie: https://spark2015sisak.wordpress.
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afb. 1 - Ivan Kozaric, Sisak Beeldenpark (foto: auteur).

afb. 2 - Perusko Bogdanic, Sisak Beeldenpark (foto: auteur).

com/tours/).
In de verschillende periodes na 1990 werden
de beelden grondig verwaarloosd totdat het
park een paar jaar geleden op de monumentenlijst van Kroatië belandde. Sindsdien heeft
Sagita Mirjam Sunara (Conservation-Restoration Department, Arts Academy, University
of Split) zich ingezet voor het beeldenpark.
De verwaarloosde beelden vormen een ware
staalkaart voor beheer- en materiaalproblemen. Een belangrijke vraag is hoe het park
beheerd en behouden kan worden.
Sagita is initiatiefnemer van de conferentie. Zij
heeft hiermee een huzarenstukje uitgevoerd.
De internationale conferentie was een gebeuren in Sisak en genereerde veel belangstelling
van de pers.
Vanwege die belangstelling bezochten afgevaardigden van bestuurlijke organisaties op
landelijk, regionaal en lokaal niveau de conferentie. De hierdoor gewekte belangstelling zal
op zijn beurt moeten leiden tot ondersteuning
van het park in de toekomst.
In het programma was naast beeldenparken
ook aandacht voor een aantal monumentale
begraafplaatsen. Een logische keus want er
zijn vele overeenkomsten: fondsen werven,
bezoekers trekken, de verantwoordelijken op
hun taken wijzen, materiaalkundige oplos
singen vinden. De uiteenlopende materiaalproblemen die bij conservering van begraafplaatsen en beeldentuinen een rol spelen is
wat mij het meeste aansprak op deze conferentie.

Een frisse inbreng kwam van Renata
Tomljenović van het Institute of Tourism in Zagreb. Zij benadrukte dat beeldenparken gedragen moeten worden door de lokale bevolking.
Zij stelde dat betrokkenheid van omwonenden
zelfs voorwaarde is voor het aantrekken van
meer publiek.

afb. 3 - SPARK (Conservation of Sculpture Parks), 1416 september 2015, in Sisak, Kroatië (foto: auteur).

De conferentie bood precies wat ik verwachtte: kennis van de vele facetten van beheer
en behoud van beeldentuinen. De sfeer was
informeel en de participanten voelden zich vrij
om te reageren en vragen te stellen. Contact
leggen en netwerken was vanzelfsprekend
door de open sfeer van deze conferentie. Het
is fijn om gelijkgestemden te kennen in diverse landen. Nu ken ik diverse collega’s met
hun expertise persoonlijk en zou hen via mail
relatief makkelijk kunnen benaderen als ik iets
zou willen vragen of voorleggen.
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Een tweede interessante lezing ging over de
restauratie van zinken beelden door Anders
Ekstroem Loekkegaard (department of Conservation, Deense Nationaal Museum, Kopenhagen). Omdat er geen originele beelden
meer zijn in de barokke tuin van Kasteel
Frederiksborg in Kopenhagen zijn zinken
beelden van andere plekken gebruikt voor
afb. 4 - SPARK (Conservation of Sculpture Parks), 14-16 sepinvulling en completering van de tuin. Al deze tember 2015, in Sisak, Kroatië (foto: auteur).
beelden zijn nagekeken op constructie, waar
nodig opnieuw gesoldeerd of van stalen verMij verraste ook de presentatie over de Cristal
stevigingen voorzien. Opvallend was dat bij de
Palace Dinosaurusbeelden. Tussen 1851 en
ongeveer honderd zinken beelden en fontein1853 zijn in het park rondom Crystal Palace,
en die er tussen 2007 en 2015 behandeld zijn
Londen, betonnen beelden van Dinosauruser geen galvanische corrosie tussen ijzer en
sen geplaatst. Destijds was kennis over de
zink is geconstateerd.
prehistorische dieren nieuw (en naar nu blijkt
niet altijd correct) en het gebruik van beton
met stalen wapening ook. Om het publiek te
informeren over oorzaak en gevolg van vocht,
vorst, schimmel en andere schadelijke processen zijn een aantal grappige, informatieve animatiefilmpjes op YouTube geplaatst (https://
www.youtube.com/watch?v=W2-bKMypxGM
of zoeken op: seven deadly agents of destruction). Men hoopt dat dit meer belangstelling
voor de beelden zal opwekken en het publiek
zal betrekken bij het behoud ervan.

Verslagen RN-Educatiefonds

Twee lezingen wil ik onder de aandacht
brengen omdat ze mij bij uitstek interesseerden. Nikki van Basten (net afgestudeerd
aan de Universiteit van Amsterdam, Conservering en Restauratie) behandelde het
retoucheren van kleine lacunes of beschadigingen op geschilderde stalen objecten. Zij
had onderzoek gedaan naar welke materialen
(zowel de vulling als de verfsoort) het beste
effect gaven. Haar presentatie was duidelijk
van opbouw en haar onderzoek heeft tot
concrete resultaten geleid wat betreft de te
gebruiken verfsoorten en vulmiddelen.
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Workshop hanji papier maken: een verslag
Zuid-Korea, 8-11 december 2015

door Eliza Jacobi

In december nam ik deel aan een workshop
“hanji papier maken” in Zuid-Korea. Hanji
papier lijkt op Japans papier (washi) – een
van de meest gebruikte materialen in de
papierrestauratie – maar het wordt op een
andere manier gemaakt en heeft een paar
bijzondere eigenschappen. De workshop was
georganiseerd (en deels gefinancierd) door
de Korea Craft & Design Foundation (KCDF)
en het Zuid-Koreaanse Ministerie van Cultuur,
Sport en Toerisme (MCST) en bedoeld voor
buitenlandse papierspecialisten (met name
restauratoren). Het doel was om hanji papier
meer bekendheid te geven buiten Zuid-Korea
en de verschillende eigenschappen en mogelijkheden van het materiaal te laten zien.
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afb. 1 - Eliza aan een Koreaanse maaltijd (foto: auteur).
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Washi versus hanji
Het bekende washi wordt gebruikt voor het
repareren van scheuren, het verstevigen van
leren banden en het doubleren van papier.
In de afgelopen dertig jaar is washi gaan
behoren tot de standaarduitrusting van de
papierrestaurator. Japans papier, dat wordt
gemaakt van de houtvezels van de moerbeiboom, bestaat in vele soorten en maten en
wordt inmiddels ook buiten Japan gemaakt.
Er bestaan echter ook andere, vergelijkbare

tradities van papier maken. Zo zijn we al
iets bekender met het Chinese papier, al

wordt dat zelden gebruikt door Europese
restauratoren. Ook in Korea wordt al honderden jaren papier gemaakt. De moderne
benaming is hanji (letterlijk: “het papier
van Korea”). Vroeger werden er meerdere
benamingen gebruikt, afhankelijk van periode, kleur, gebruik en de regio van afkomst.
Een veel voorkomende benaming was jong-i
of dakjong-i . Een andere benaming was
baekji, wat betekent dat het papier in honderd handelingen gemaakt werd.
Hanji en washi lijken op elkaar. Beide worden gemaakt van de bast van de moerbeiboom (mulberry in het Engels, dak in het
Koreaans). De verwerking van de boom
en de vezels uit de bast is in beide tradities vrijwel hetzelfde, behalve dan dat er
voor hanji een andere stof wordt gebruikt
voor de dispersie van de vezels in het
water (afkomstig uit een andere wortel).
Het grootste verschil zit hem echter in het
scheppen van het papier. Voor de Japanse
en de Koreaanse methodes worden verschillende zeven gebruikt, waardoor verschillende soorten papier ontstaan. Voordat ik
hier dieper op in ga zal ik eerst wat meer
vertellen over de reis en de opzet van de
workshop.
Seoul
Op 6 december vertrok ik van Schiphol, via
Moskou, naar Seoul (Korea), een reis van
zo’n 20 uur. Bij aankomt op maandag had ik
een halve dag de tijd om Seoul te verkennen: geen eenvoudig opgave in de op een
na grootste stad ter wereld. Toch voelde
het niet als een hele drukke stad. Ondanks
de Koreaanse bordjes kon ik gemakkelijk
mijn weg vinden tussen de leuke winkels en
prachtige tempels en paleizen.
Op dinsdagochtend werden we met een bus
opgehaald van het hotel en ontmoette ik
ook de andere deelnemers. In totaal waren
er tien andere papierspecialisten uit de VS,
Canada, Australië, Denemarken, Duitsland,
en Groot-Brittannië. In de bus werden we
hartelijk ontvangen door Seongeun Myong,
Sang-Ah Lee en Haen-jung Lee, allen van de
KCDF. Er was ook een vertaalster, Sol Jung,
die als PhD kandidaat verbonden is aan
Princeton University maar tijdelijk in Seoul
onderzoek doet.

afb. 2 - De route die tijdens de workshop is afgelegd. (afb:
auteur).

afb. 3 - Het officiële Hanji keurmerk. (foto: auteur).
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Kim Chun Ho
Onze eerste bestemming was de papiermakerij MoonGyung Traditional Hanji in
Mungyeong, een regio in de provincie
Gyeongsangbuk in het midden van het land.
We werden ontvangen door Sam Shik Kim.
Hij maakt al sinds zijn zestiende papier en
heeft een aantal jaren geleden het bedrijf
overgenomen van zijn vader Kim Chun Ho,
die nog tot zijn 74e in het bedrijf gewerkt
heeft. Meneer Kim gaf ons uitleg over het
gehele proces, van het oogsten van de
moerbei (de dak), het stomen, het schoonmaken, het koken het malen van de bast en
het scheppen van het papier. Meneer Kim
heeft voor zijn bedrijf een officieel keurmerk van de overheid gekregen, in de vorm
van een reusachtige steen met inscriptie,
wat aangeeft dat hij een van de weinigen
is die geheel volgens de oude traditie hanji
papier vervaardigt. Meneer Kim vertelde dat
hij direct kan leveren aan papierrestauratoren, mocht daar belangstelling voor zijn.
Hij staat er erg voor open om op verzoek
papier te vervaardigen, op basis van de
specifieke eigenschappen die de restaurator van het materiaal verlangt. Hij maakt
met enige regelmaat papier in opdracht en
stuurt in zo’n geval eerst meerdere samples
totdat de opdrachtgever tevreden is.
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Ik had rekening gehouden met kou en flinke
sneeuw, maar dat bleek mee te vallen. Ook
Zuid-Korea merkt de gevolgen van de klimaatverandering en dit jaar was het – net
als in Nederland – een zeer zachte decembermaand met temperaturen tussen de nul
en acht graden. Dit is desastreus voor de
makers van hanji. Het papier wordt altijd in
de winter geschept. Bij temperaturen onder
nul blijven de grondstoffen lang goed. Bij
warmere temperaturen vergaan ze.
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afb. 4 - Kim Chun Ho naast bundels dak (foto: auteur).
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Daesung Hanji Village
Na het bezoek aan MoonGyung Traditional
Hanji vertrokken we met de bus naar de plek
waar we de volgende drie nachten zouden
verblijven en waar we ook zelf papier zouden
gaan maken. “Daesung Hanji Village” ligt
op zo’n drie uur ten zuiden van Seoul in de
provincie Jeonju. We kwamen ’s avonds in het
donker aan dus het was de volgende ochtend
een verrassing om te zien waar we precies
waren beland. Het bleek een prachtig nieuw
complex, gebouwd op traditionele manier,
en volledig gericht op de productie en promotie van hanji. Alles was dan ook van hanji
gemaakt: de muren waren behangen met
hanji, de houten schuifdeuren waren bekleed
met hanji, het dekbed waar we onder sliepen
bestond uit hanji vezels en we douchten met
moerbeienzeep. Op woensdag kregen we een
inleiding van Seo Jeong-hwa (KCDF). Zij gaf
vooral feitelijke informatie over het proces van
papier maken. Verder gaf ze uitleg over een
groot project waarbij facsimile’s zijn gemaakt
van boeddhistische teksten uit de 14de eeuw.
Hiervoor was door de overheid een open
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afb. 6 en 7 - Daesung Hanji Village (foto’s: auteur).

afb. 5 - Seo Jeong-hwa (foto: auteur).

aanbesteding gedaan bij lokale papiermakers om superieure kwaliteit papier te maken,
met als eis dat dit papier nog 1000 jaar (!)
zou meegaan. Een van de motivaties voor het
project was overigens om die lokale papiermakers van meer werk te voorzien, omdat
ze bang zijn dat het ambacht verdwijnt. Op
woensdag, donderdag en vrijdag liet meneer
Kwak, de lokale papiermaker, ons het gehele
proces van het papier maken zien. Sommige
onderdelen mochten we zelf doen, onder zijn
begeleiding. De procedure bestaat uit veel
verschillende stappen, teveel om hier allemaal
op te noemen. Ik heb het geheel hier opgedeeld in zeven stappen die ik elk kort langs
zal lopen.

3. Koken en spoelen
De schoongeschraapte bast wordt gekookt in
een alkalische oplossing (jeunghae). Hiervoor
is as nodig, verkregen uit het verbranden van
verschillende gewassen (sojabonen, katoen,
peperplanten). De grote zakken as zijn het
meest waardevolle bezit van de papiermaker.
Het produceren van goede as is ook arbeidsintensief werk en de kans op mislukking – een
verkeerde pH-waarde – is relatief groot. Om
deze reden gebruiken veel papiermakers
tegenwoordig kant-en-klare oplossingen (natriumcarbonaat of natriumhydroxide). Na het
koken worden de vezels grondig gewassen
totdat er geen enkele vervuiling meer in zit.
Ook kunnen de vezels enkele dagen in de zon

afb. 8 - Meneer Kwak (foto: auteur).

afb. 9 - Het koken van de bast (foto: auteur).

afb. 10 - Het schrapen van de bast (foto: auteur).

worden gezet, in grote bakken in het water,
om zo de vezel te bleken en een nog witter
papier te krijgen.
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2. Stomen, drogen en schrapen
De gesnoeide takken worden gebundeld en
verticaal in een grote ketel met een laagje
water gezet. Daaronder wordt een houtvuur
gestookt. De stengels worden afgedekt en het
geheel wordt zo’n vijf tot acht uur gestoomd
(dakmuji). Door het stomen krimpt de bast
een beetje, waardoor deze makkelijk los te
halen is.
Na het loshalen van de bast blijft er een witte
kale tak over. Dit is een restproduct. Meestal worden er vuurtjes van gestookt. De bast
bestaat uit een bruin/groen buitenste deel
(heukpi) en een wit binnenste deel (baekpi).
Na drogen kan de bast het gehele jaar worden verwerkt. Voor een hoge kwaliteit papier
kan alleen het binnenste gedeelte worden
gebruikt. Soms wordt ook het buitenste deel
van de bast benut. Zo ontstaat een decoratief
papier dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden
voor het maken van behang.
Om het witte en het bruine deel te scheiden
wordt de bast geweekt in water en geschraapt. Dit is een zwaar en arbeidsintensief
onderdeel van het proces maar cruciaal om
een schone witte vezel te krijgen. Omdat de
arbeidskosten steeds hoger worden wordt
deze stap steeds vaker overgeslagen. De gehele bast wordt dan gebruikt en gebleekt. Het
resultaat is een relatief goedkoop papier van
(veel) lagere kwaliteit.
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1. De moerbeiboom: groei, oogst en gebruik.
De moerbeiboom (dak) is waar alles om
draait. Er wordt altijd met eenjarige takken gewerkt. Tijdens de groei worden kleine
uitgroeisels aan de takken zoveel mogelijk
gesnoeid zodat alle energie in de tak gaat zitten. Daarnaast wil de papiermaker een zo’n
recht mogelijke tak hebben. Dat levert de
beste kwaliteit vezels op. Bij het snoeien van
de dak, tussen november en februari, worden
de takken afgeknipt tot ongeveer 10 cm boven
de grond. Het volgende jaar groeien hier weer
nieuwe takken uit. Na zeven jaar heb je de
beste kwaliteit dak.

29

Verslagen RN-Educatiefonds

afb. 12 - Het slaan van de pulp (foto: auteur).

afb. 11 - De as opgelost in water (foto: auteur).
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4. Het slaan en/of malen van de vezels
Na het koken zijn de vezels nog steeds als
bundels aan elkaar verbonden. Om de individuele vezels van elkaar los te krijgen (zodat ze geschept kunnen worden) moeten ze
worden geslagen (gohae). Er zijn nog steeds
enkele papiermakers die dit met de hand
doen. Zij leggen de vezels op een groot, plat
stuk graniet en bewerken het vervolgens langdurig met een lange houten stok. We hebben
het zelf ook geprobeerd: een fijn karwei als
je wat energie kwijt moet, maar dus ook erg
zwaar. Tegenwoordig gebruiken de meeste
papiermakers een machine die de vezels in vijf
minuten maalt, waarna ze klaar zijn voor gebruik. Ook bij deze stap wordt er voortdurend
gecontroleerd op overgebleven vuil.
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5. Dakpul: een viskeuze substantie
Om papier te kunnen scheppen moeten de
vezels worden gemengd met water. Om te
voorkomen dat de vezels direct naar de bodem van het vat zinken en samenklonteren
worden de vezels in dispersie gebracht met
behulp van een viskeuze vloeistof. In Korea
gebruiken ze hiervoor, net als in Japan, de
wortel van de hibiscus maar net een andere
soort (hibiscus manihot). De temperatuur
is hierbij van groot belang. Hoe kouder het
water, hoe hoger de viscositeit. Wij mochten
zelf de wortel uit de grond trekken, die vervolgens werd schoongespoeld en gestampt in
een grote bak met water. Het product was een
zeer viskeuze substantie die werd opgevangen
en toegevoegd aan het mengsel van water en
vezels.
6. Webal: papierscheppen
Toen het vat gevuld was met water, dakpul en
de pulp van vezels (3%) konden we beginnen
met scheppen. We hebben twee technieken
geprobeerd: heulimtteugi (ook wel webaltteugi
genoemd), een typische Koreaanse techniek,
en gadumtteugi, de scheptechniek die ook in

afb. 13 - Ongeslagen/ongemalen pulp (foto: auteur).

Japan wordt gebruikt. Bij de meer bekende
Japanse techniek, gadumtteugi, wordt het
mengsel van water en pulp langs de voorzijde van het schepraam opgeschept, (heftig)
naar voor en achter geschud en vervolgens
aan de achterzijde weer eruit gegooid. Een
schepraam houdt het mengsel enige tijd op
de zeef. Bij heulimtteugi wordt er van links
naar rechts geschept en voortdurend door het
water heen. Het water/pulp mengsel glijdt
dus in een continue beweging heen en weer
over het oppervlak van de zeef om er aan de
tegenovergestelde kant weer van af te glijden.
Er wordt geen raam op de zeef gelegd en het
water wordt dus ook niet vastgehouden. De
techniek is dus zeer dynamisch en verreist
minstens twintig keer scheppen in het water
om genoeg vezels op de zeef te krijgen (daar
waar je met de gadumtteugi techniek na 2-3
keer scheppen klaar bent).
Terwijl de gadumtteugi techniek een papier
oplevert met een relatief sterke looprichting
(in de richting van de korte zijde), levert de
heulimtteugi techniek een papier op waarin de
vezels kriskras in elkaar grijpen. Het resultaat is een zeer sterk papier zonder duidelijke
looprichting.

afb. 14 - Gadumtteugi (foto: auteur).

afb. 15 - Het koetsen van het papier (foto: auteur).

afb. 16 - Heulimtteugi (foto: auteur).

afb. 17 - De zeef met verspringende kettinglijnen (foto:
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7. Persen, drogen en gladmaken
Nadat de papierschepper een flinke stapel
papier heeft geschept (alle geschepte vellen
worden op elkaar gelegd), wordt de gehele
stapel gedurende een nacht in een hydraulische pers gezet. Zo wordt al het overtollige
water eruit geduwd. De volgende dag worden
de vellen papier voorzichtig van elkaar los
getrokken en gedroogd. Tijdens het scheppen is tussen elk vel een blauwe draad gelegd
zodat duidelijk is waar een nieuw vel begint.
Het vel papier wordt met behulp van een stok
langs de lange zijde los getrokken en op een
stalen tafel geplaatst die verwarmd is. Vervolgens moet in een razend snel tempo het
vel worden aangeduwd met een grote borstel
zodat het papier goed strak tegen het stalen
oppervlak zit en mooi glad opdroogt. Het drogen op de stalen tafel duurt zo’n drie minuten.
Hanji papier kan dan nog op verschillende
manier afgewerkt worden. Een traditionele
manier is het gebruik van een dochim. Dit is
een grote houten arm die hard neerslaat op
een blok graniet. Hiertussen wordt een dik pak
papier gelegd (zo’n honderd vel per keer) en
zo wordt het papier hard gestampt en in feite
gekalanderd. Het papier krijgt zo een dicht
oppervlak waardoor het bijvoorbeeld zeer
geschikt wordt voor kalligrafie. De inkt wordt
dan niet al te zeer door het papier opgezogen.
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De heulimtteugi techniek heeft ook nog een
ander opvallend kenmerk. In tegenstelling
tot de Japanse techniek heeft de zeef geen
doorlopende kettinglijnen. Deze lopen slechts
tot de helft en verspringen dan een stukje.
De reden hiervoor is dat hanji papier meestal
uit twee lagen bestaat. Bij doorlopende kettinglijnen zou het papier op de betreffende
plek heel zwak worden. Doordat de kettinglijnen verspringen, en doordat bij het koetsen
van het papier de zeef wordt omgedraaid ten
opzichte van het vorige vel, komen de kettinglijnen van de twee lagen niet op elkaar
terecht en ontstaat er geen zwakke plek.
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afb. 18 - Het lostrekken van een vel papier
(foto: auteur).

afb. 19 - Snel vegen om het papier goed aan te drukken op tafel
(foto: auteur).

Nadat we het door onszelf geschepte papier
hadden gedroogd, op vrijdagochtend, zat de
workshop erop. Natuurlijk zijn we nog met
meneer Kim op de foto gegaan. Vrijdagmiddag
vertrokken we met de bus weer terug naar
Seoul, waar we nog een avond hadden in de
stad.
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De hanji workshop was werkelijk fantastisch
georganiseerd. We werden goed verzorgd en
voorzien van een berg van nuttige informatie.
Verder kregen we een mooi sample boek met
hanji papier mee naar huis en natuurlijk een
moerbeizeepje! Ik heb door deze workshop
veel beter inzicht gekregen in het materiaal
dat we als boek- en papierrestauratoren dag
in dag uit gebruiken. Daarnaast heb ik een
introductie gekregen in de productie van een
papiersoort die ik nog niet kende. Naar mijn
inzicht zou het papier goed toepasbaar kunnen zijn bijvoorbeeld in de restauratie van
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afb. 20 - Dochim (foto:
auteur).

perkament, omdat het een zeer sterk papier is
zonder duidelijke looprichting.
Ik heb in dit stuk natuurlijk lang niet alles
kunnen vertellen. Op het internet is vrij veel
informatie te vinden over hanji. De Amerikaanse boekkunstenares Aimee Lee heeft
er een mooi boek over geschreven, getiteld
“Hanji Unfurled”. Zij is na een jaar in de leer te
zijn geweest in Zuid-Korea een studio begonnen waarin hanji papier wordt gemaakt. Naar
mijn weten is zij tot dusver de enige westerse
producent van hanji. Als er verder naar aanleiding van dit stuk nog vragen zijn, dan hoor ik
die natuurlijk graag. Voel je vrij om te mailen
naar elizajacobi@gmail.com.
Ten slotte een woord van dank. De workshop
en het verblijf zijn mogelijk gemaakt door de
Korea Craft & Design Foundation (KCDF) en
het Zuid-Koreaanse Ministerie van Cultuur,
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afb. 21 - Alle deelnemers en organisatoren van de workshop (foto: auteur).
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Sport en Toerisme (MCST). De reis naar Seoul
werd mogelijk door een bijdrage van het
Restauratoren Nederland Educatie Fonds. Ik
wil alle partijen hiervoor graag zeer hartelijk
bedanken.
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Onderzoek

XXL-Textiel: de restauratie van een parachute.

door Marjolein Homan Free, Atelier Homan Free textielrestauratie.

Eind 2013 werd het Nationaal Militair Museum
te Soesterberg benaderd met de vraag of zij
geïnteresseerd waren in een parachute uit de
Tweede Wereldoorlog. Deze parachute was
van een Duitse parachutist, die tijdens de
invasie van Nederland door Duitsland in 1940
uit de lucht was geschoten. De parachute is
destijds uit een weiland gehaald en voor meer
dan 70 jaar op een zolder opgeborgen.
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Historisch gezien is de parachute een interessant object, met een bijzonder verhaal. Vanuit
het perspectief van een textielrestaurator was
de restauratieproblematiek een uitdaging.
In februari 2014 kwam het object binnen bij
Historic Engineering Services B.V. Dit bedrijf
doet alle restauraties en andere voorbereidingen aan de objecten van onder andere
het Nationaal Militair Museum. De textielrestaurator, Marije de Mol, werd gevraagd een
behandelingsvoorstel te schrijven voor de
parachute. Zelf was ik als freelance textielrestaurator ingehuurd om te werken aan het textiel dat tentoongesteld zou worden en kreeg ik
de kans mee te denken over de behandeling
van dit object. De parachute kwam binnen in
een enorme plastic zak, hierin zat een warboel van zijde en touwen. In totaal bestaan
de parachutes gebruikt door het Duitse leger
in 1940 uit 64 m2 naturelkleurige zijde en een
harnas van katoenen canvas. In dit artikel
zal de behandeling van de zijden parachute
worden besproken met een nadruk op de
uitdaging om deze grote hoeveelheid zijde te
behandelen. De touwen en het harnas waren
zeker net zo uit uitdagend om te behandelen
en de behandeling van deze onderdelen zal in
een volgend artikel worden besproken.
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afb. 1 - De parachute bij aankomst op het atelier, in
een grote plastic zak. (foto: auteur).

Zeventig jaar op een zolder had zijn sporen
nagelaten in de parachute. Het gehele oppervlakte vertoonde kreuken en vouwen. De parachute was vies; in de parachute werden takjes,
modder, zand en vuil achtergelaten door ongedierte teruggevonden. Van een aantal vlekken,
zoals felgele vlekken was het niet duidelijk wat
de oorzaak was. Het klimaat op de zolder had
ook niet bijgedragen aan het behoud van de
parachute. Schimmelsporen in uiteenlopende
kleuren waren terug te vinden in de zijde.
Voor het museum was het van belang dat de
parachute weer leesbaar werd en opgesteld
kon worden in een relatief kleine vitrine. Dit
betekende dat de parachute opgevouwen
zou moeten worden, wat niet ideaal is voor
de zijde. Jammer genoeg komt de parachute
niet tot zijn recht in kleine vitrine. Door het
museum is aangegeven dat de schade door
verblijf op de zolder gezien werd als onderdeel
van het verhaal achter het object en dus niet
gecamoufleerd hoefde te worden.
De extreme vervuiling en de scherpe vouwen
en kreuken in de parachute gaven aanleiding
om een methode te bedenken om de parachute nat te kunnen behandelen. Dit was een
uitdaging. Na vele, steeds wildere ideeën,
inclusief tropische zwembaden afhuren en
enorme opblaasbare ballen is er gekozen
voor een beschaafde en relatief eenvoudige
oplos-sing. De gehele parachute bevochtigen
was geen optie, de grootte van het object en
de driedimensionale vorm betekent dat het
object geheel onhandelbaar zou worden op
het moment dat deze nat wordt. De zijde zou
aan elkaar gaan kleven door het vocht en het
gehele proces zou oncontroleerbaar worden.
De al zwakke zijde zou onder invloed van water nog zwakker worden, waardoor de kans op
verdere schade groot was.
Aangezien het object in zijn geheel moeilijk
te hanteren is, is er voor gekozen om het in
gedeelten te behandelen. De gehele parachute bestaat uit 28 panelen, deze lopen naar
boven taps toe. Deze panelen zijn weer in drie
stukken verdeeld die aan elkaar zijn gezet
met dubbele naden. Van Kapaline® en Melinex® is er een oppervlak gemaakt dat net
iets groter was dan de panelen van de parachute. Hieronder waren kussens gevuld met
piepschuimkorrels bevestigd. Deze constructie is in de parachute geschoven, de kussens
moesten verdere schade aan de kwetsbare
parachutezijde voorkomen. Om de panelen
te behandelen moest deze namelijk doorge-

De natte behandeling bestond uit bevochtigen van een paneel met water door middel
van verstuivers. Voor bevochtiging werden de
panelen uitgespeld. Om te voorkomen dat er
vocht naar het volgende paneel zou trekken
en daar vochtkringen zou veroorzaken is er
voor gekozen om niet geheel tot de zomen te
bevochtigen. Daarnaast werd er per gedeelte
bevochtigd en werd het vocht meteen zoveel
mogelijk weer verwijderd met filtreerpapier.
Het proces van bevochtigen en deppen met
filtreerpapier werd meerdere keren herhaald
om zoveel mogelijk vuil te verwijderen. In het
filtreerpapier was vergeling te zien, waar
schijnlijk toe te schrijven aan losgekomen
degradatieproducten. Verschillende pogingen
om de vlekken te verminderen of te verwijderen zijn niet gelukt. Het had geen effect
om deze plekken extra te bevochtigen en te
behandelen met filtreerpapier, ook het gebruik
van zachte kwasten om het vuil los te maken
van de vezel had geen verwijdering van het
vuil tot resultaat.
De natte behandeling verminderde de vouwen
en kreuken aanzienlijk. Na de natte behandeling kon het gehele paneel verder worden
uitgespeld. Drogen werd in de eerste plaats
gedaan met föhns. Het werd echter al snel
duidelijk dat de oude vouwen en kreuken, ondanks het opspannen, tijdens het drogen weer
gemakkelijk terugkwamen. Uiteindelijk is er
voor gekozen om daarnaast ook een strijkijzer
te gebruiken op de nog vochtige zijde. Het
strijken gebeurde op een lage temperatuur

De gaten en scheuren in de zijde zijn meteen
na het reinigen en ontkreuken behandeld.
Hierdoor werd het hanteren van de nog steeds
fragiele zijde zoveel mogelijk beperkt. Stabilisering van de grootste gaten en scheuren
was het doel. Hiervoor is een in de juiste kleur
geverfde zijdecrêpeline gebruikt. Hierop is
BEVA® 371 25μm film gehecht, vervolgens
is dit per gat of scheur in vorm gebracht en
achter de beschadiging aangebracht. Hechting
is tot stand gekomen met behulp van warmte.
Zo was het mogelijk de fragiele randen rond
de gaten te stabiliseren. Het voordeel was
dat het lijmvlies gemakkelijk weer verwijderd
kon worden met warmte op de plaatsen waar
het geen zijde hoefde te ondersteunen. Dit
was van belang om er zeker van te zijn dat de
restauraties niet vast zouden gaan kleven op
ongewenste plaatsen, tijdens het vouwen van
de parachute. Deze methode van stabiliseren
werkte erg efficiënt en geeft de juiste hoeveelheid steun zonder dat het oppervlakte van de
zijde er verstoord uitziet. De parachute wordt
gevouwen tentoongesteld, hierdoor worden
de gaten gecamoufleerd door de zijde van de
parachute die zichtbaar is onder de half doorzichtige zijdecrêpeline.

afb. 3 - Boven een groot gat voor restauratie en onder
hetzelfde gat na restauratie met een steunlaag van
zijdecrêpeline. (foto: auteur).
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afb. 2 - Parachute op de geimproviseerde tafel; links
een deel wat nog behandeld moet worden en rechts een
paneel wat al behandeld is. (foto: auteur).

met een stuk filtreerpapier tussen de zijde en
het strijkijzer. Hierdoor hebben de panelen
weer hun oorspronkelijke vorm en afmetingen
terug gekregen.

Onderzoek

schoven worden. Nu was het mogelijk om het
geïmproviseerde werkoppervlak op te tillen en
de zijde er onder door te schuiven wanneer
nodig. Het geheel lag op lange werktafels, de
te behandelen vieze zijde aan één kant en de
behandelde zijde zoveel gescheiden van de
onbehandelde zijde aan de andere kant. Voordat er met vocht gewerkt kon worden is het
losse vuil verwijderd met behulp van kwasten
en museumstofzuigers.
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De behandeling heeft als resultaat dat de
parachute weer herkenbaar is als zodanig.
In plaats van een massa gekreukte en vervuilde zijde, is de vorm van de panelen en
de constructie van de parachute weer leesbaar. De sporen van het lange verblijf op de
zolder zijn niet geheel verwijderd. De schade
is gestabiliseerd, waardoor het weer mogelijk
is het object op te stellen in het museum. Bij
dit project zat er bijna een jaar tussen het
moment dat het object binnenkwam en het
moment dat er gestart kon worden met de
restauratie. Dit gaf tijd om na de te denken
en te brainstormen over de behandeling. De
meest eenvoudige en praktische oplossingen bleken uiteindelijk het beste te werken.
De grootte van het object en de hoeveelheid
schade betekende dat efficiëntie absoluut
noodzakelijk was om de parachute überhaupt
te behandelen. Door tijdens de restauratie
dit grote object terug te brengen tot kleinere
overzichtelijke onderdelen werd het project
werkbaar en efficiënt. Met als resultaat dat
de parachute op dit moment in het Nationaal
Militair Museum te zien is.
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afb. 4 - Parachute in de vitrine na
behandeling in het Nationaal Militair
museum. Waarbij de parachute helaas
opgevouwen moest worden om in de
vitrine te passen. (foto: auteur).
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