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De redactie van de Au Courant is op zoek naar 
versterking! De redactie van de Au Courant 
bestaat momenteel uit vijf leden van de disci-
plines hout en meubelen, papier en organisch 
materiaal, schilderijen, textiel. Als redactielid 
verzamel je kopij zoals verslagen van 
relevante symposia en conferenties of ar-
tikelen over onderzoeken of restauratieprojec-
ten binnen je discipline. Het streven is de Au 
Courant 3 keer per jaar te laten verschijnen, 
maar dat is afhankelijk van de hoeveelheid 
kopij. Voor een interessant blad dat nieuws uit 
het veld brengt is dus input nodig!

Als het je leuk lijkt een structurele bijdrage te 
leveren aan de Au Courant, neem dan contact 
op met aucourant@restauratoren.nl!

       Au Courant zoekt redactieleden 
   

door Marya Albrecht 

       De redactie ontvangt ook graag jouw kopij!
   

De Au Courant fungeert als digitaal platform 
voor leden van RN. De berichten en versla-
gen kunnen aanleiding geven om contacten 
te leggen, samenwerking op te starten en via 
Au Courant kun je collega’s de kans geven om 
kennis te nemen van een geheel andere disci-
pline; Jouw discipline! We hopen ook op jouw 
bijdrage te mogen rekenen want participatie 
is voor ons als vereniging van groot belang. 
Natuurlijk heb je iets goeds te melden. 
Schroom daarom niet en deel het met ons en 
je andere collega’s via Au Courant. Kopij kun 
je aanleveren via aucourant@restauratoren.nl 
De redactie maakt een selectie van aange-
leverde kopij en bekijkt per keer wat ook 
daadwerkelijk geplaatst kan worden. Inge-
stuurde teksten kunnen worden geredi-
geerd. De indiener van de kopij is zelf verant-
woordelijk voor de inhoud van de teksten.

Ken je trouwens iemand die geïnteresseerd 
is in een bepaald artikel dat je hebt gelezen, 
stuur de Au Courant dan gerust eens door!
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Thomas Brain, Papierrestaurator Leiden

Gebruik:
Het brilletje vergroot 2x en je kunt het per 
oog van + 3 naar – 3 dpt. Instellen. Het is dus 
door meer mensen te gebruiken.
Het is gemaakt door de Duitse firma Eschen-
bach: www.eschenbach.com

Hoe kom je eraan:
Na de IADA in Berlijn stuurde Nadia Kersten 
een mailtje aan een aantal papier-
restauratoren dat ze deze bril gezien had in 
de stand van Deffner & Johann. Volgens haar 
was hij erg comfortabel in het gebruik; je kijkt 
er makke-lijk overheen als je meer overzicht 
wilt hebben. Hij geeft een helder gedetailleerd 
beeld. Nadia heeft hem vervolgens voor een 
aantal mensen besteld, ik was daar een van. 
Inmiddels weet ik dat je ook speciale 
led-verlichting kunt kopen om op deze (of een 
andere) bril vast te zetten zodat je nog beter 
kunt zien wat je doet. Informatie hierover vind 
je op deze website. 

Prijs:
Bril: € 69,50 op de site van Deffner & Johann
Verlichting
Bril met LED verlichting € 150,- op de site van 
Deffner & Johann. 
Alleen de LED verlichting voor een bril kost 
€82,50 en is ook bij Deffner & Johann ver-
krijgbaar. 

       Gereedschap: 2x vergrotend brilletje

door Nancy Knaap

2x vergrotend brilletje van Eschenbach (foto: Nancy Knaap). 

Papierrestaurator Thomas Brain met de vergrotende bril 
(foto’s: Nancy Knaap)

http://www.eschenbach.com/dde951f1-c255-466c-9320-1de23fa5275b/products-telescopes-galilean-detail.htm
http://www.eschenbach.com/Collateral/Documents/English-US/July%202015%20Newsletter-HeadLight%20LED.pdf
http://www.deffner-johann.de/lupenbrille-maxdetail-2-fach-mit-headlightled-1.html
http://www.deffner-johann.de/headlightled-fu-r-maxdetail-2-fach.html
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       Gereedschap: kiezentrektang 
   

door Marya Albrecht

Gebruik: 
De extractietang boven premolaar 7 is ge-
maakt voor het trekken van de voorste kiezen 
in de bovenkaak. Het is een tang met een 
ronde, holle bek die gegroefd is waardoor hij 
goede grip heeft op de gladde kiezen. De tang 
is ideaal voor het verwijderen van nagels uit 
het spieraam bij schilderijen op doek. De bek 
van de tang past om de kop van de nagel 
heen en omdat de grip zo goed is kan de nagel 
er zonder veel moeite uit worden getrokken. 
Deze methode is veiliger en eenvoudiger dan 
het verwijderen van nagels met bijvoorbeeld 
een schroevendraaier en andere tangen. 

Hoe kom je eraan:
De tang is verkrijgbaar bij leveranciers voor 
tandartsmaterialen, zoals bijvoorbeeld Henry 
Schein Dental (productcode 9001047). Het is 
voor Henry Schein Dental niet mogelijk pro-
ducten te leveren aan particulieren/mensen 
die niet werkzaam zijn in de tandheelkunde. 
Het is dus niet mogelijk de tang zelf aan te 
schaffen. Wel zou je, als je een goede relatie 
hebt met je tandarts, kunnen vragen of je de 
tang via je tandarts kan bestellen. 

Prijs:
Bij Henry Schein Dental kost de tang €58,80 
exclusief BTW. 

De bek van de tang past rondom de kop van de nagel en heeft een goede grip, waardoor de nagel gemakkelijk 
verwijderd kan worden. (foto’s: Marjan de Visser)

Extractietang boven premolaar 7 (foto: Marya Albrecht)

Ideeën voor deze rubriek naar:
nk@nancyknaap.nl
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       Gereedschap: Idee voor het vervoeren van Japanse kwasten

door Nancy Knaap

Thomas Brain, Papierrestaurator Leiden

Gebruik:
Het vervoeren van meerdere Japanse kwasten 
is lastig: ze zijn kwetsbaar en duur dus je wilt 
ze liefst niet op elkaar pakken, zeker niet na 
gebruik, als ze nog vochtig zijn. 

Door in een laag kratje meerdere stroken PE-
foam naast elkaar te plaatsen onstaat een 
stevige basis waar de handvatten van de 
kwasten tussen gestoken kunnen worden.

Hoe kom je eraan:
Ik neem regelmatig al deze kwasten mee om 
op locatie te werken dus ik heb deze oplossing 
bedacht.
 
Prijs:
Het kratje en de polyethyleen had ik al, de PE 
stroken heb ik op maat gesneden. Samen zal 
het ongeveer €10,- kosten.

Ideeën voor deze rubriek naar:
nk@nancyknaap.nl

De Japanse kwasten staan met de handvatten tussen het 
PE-foam gestoken, waardoor ze ver uit elkaar staan en veilig 
vervoerd kunnen worden. (foto’s: Nancy Knaap) 
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       Te koop: grote wastafel voor textielrestauratie 
   

door Marjolein Homan Free, Atelier Homan Free textielrestauratie

Wastafel van het merk Donka. De afmetingen 
zijn 3.00 meter bij 1.60 meter, de tafel heeft 
een afvoer. De tafel is gebruikt in het textiel-
restauratieatelier van de Onze Lieve Vrouwe 
Abdij te Oosterhout. Het atelier is niet meer in 
gebruik en de zusters zoeken een goede plek 
voor deze specialistische wastafel. De prijs is 
nader overeen te komen. Bij interesse in de 
wastafel of voor verdere informatie, kan er 
contact opgenomen worden met de zusters op 
het volgende e-mailadres: 
info@olvabdijoosterhout.nl



8

Au
 C

ou
ra

nt
 1

2,
 ju

ni
  2

01
6

G
ew

eest

        Metal Soaps in Art
   14-15 maart 2016, Rijksmuseum Amsterdam

inleiding door Marjan de Visser

Het symposium werd geopend door Taco 
Dibbits, kunsthistoricus en directeur col-
lecties van het Rijksmuseum. Petria Noble 
introduceerde de geschiedenis van metaal-
zepen in conservering. Door internationaal 
onderzoek worden de veranderingen in de 
verflaag en aan het verfoppervlak veroorzaakt 
door metaalzepen nu herkend bij duizen-
den olieverfschilderijen. De eerste benaming 
‘protrusions’ stamt uit 1998. Metaalzepen zijn 
reactieproducten van metaalionen uit pig-
menten en vetzuren die vrijkomen tijdens het 
crosslinken van de olie. De gevormde me-
taalzepen klonteren samen, migreren, groeien 
en zwellen. Uiteindelijk ontstaat er verfverlies, 
textuurverandering, vorming van onoplosbare 
korsten en een witte waas. Dit zijn nog maar 
enkele van de verschijnselen. Gebrek aan 
kennis heeft in het verleden vaak geleid tot 
misinterpretaties. 

Petria Noble, toenmalig hoofd van het res-
tauratieatelier van het Mauritshuis, beschreef 
als eerste het verschijnsel van loodzepen bij 
Rembrandts ‘Anatomische les van Dr. Nicolaes 
Tulp’ uit 1632. De verflaag van het schilderij 
vertoonde gaten en een wit, mat en wazig ma-
teriaal op het oppervlak.1 Rond dezelfde tijd 
verscheen ook het artikel ‘Lead soaps in early 
19th century paintings’ van Leslie Carlyle. 
Ook werd in 1999 in Duitsland voor het eerst 
een inventarisatie van loodzepen gedaan. In 
2000-2005 vond er een survey plaats waarbij 
ca. 100 voorbeelden van  loodzeepaggregaten 
werden beschreven (MOLART). De beschrijvin-
gen waren als volgt: gaten gevuld met vernis, 
gaten die de grondlaag tonen, gaten gevuld 
met lood. Ook de grootte van de loodzeep-
aggregaten werd beschreven. Een schilderij 
door Fabritius in het Groninger museum had 
de grootste gaten. Het schilderij ‘Gezicht op 
Delft’ door Vermeer bleek niet geschilderd te 
zijn met zand, zoals voorheen aangenomen. 
Bij visuele inspectie van de lumpy/bob-
belige verflaag onder de microscoop werden 
loodzeepaggregaten gedetecteerd.  Andere 
manifestaties van loodzepen zoals beschreven 
in de survey zijn lokale nadonkering en het 
transparant worden van verflagen, waas- en 
korstvorming op de verf en fluorescentie. 
Nadonkering en verlies van het dekkend ver-
mogen van loodwit werd aangetoond bij een 
schilderij van Roelant Savery in het Maurits-
huis. Zeepvorming vindt niet alleen plaats bij 
loodwit maar ook bij zinkwit. De manifestatie 
hiervan is echter anders dan bij lood. In dit 
symposium verschoof de aandacht van loodwit 
naar zinkwit.

Het symposium gaf ruimte aan meerdere 
sprekers. Chemisch onderzoeker Joen Her-
mans van de UvA presenteerde op de eerste 
dag ‘The dynamics of metal soap formation’. 
Hij ging in op de correlatie tussen degradatie-
fenomenen en de compositie van de verf plus 
de condities van de verflaag. Hoe wordt een 
enkel proces beïnvloed door de conditie van de 
verflaag? Wat is de correlatie tussen een hoge 
relatieve luchtvochtigheid en de vorming van 
metaalzepen? Voor de vorming van vrije vet-
zuren is water nodig. Zijn deze vrije vetzuren 
de cruciale factor? Theoretische onderwerpen 
kwamen eerst aan bod, de praktijk cases in 
tweede instantie. Persoonlijk had ik dit liever 
andersom gezien, aangezien ik mij beter kan 
inleven in een praktijkvoorbeeld en van daa-
ruit de theorie enigszins kan bevatten.

Naast de langere presentaties werden er in 
presentaties van vijf minuten vierendertig 
posters gepresenteerd uit meerdere landen. 
De onderwerpen liepen uiteen. Ruth Hoppe 
(restaurator Gemeentemuseum Den Haag) 
presenteerde ‘Paint delamination as a result 
of zinc soap formation in an early Mondrian 
painting’.  Dawn Rogala (schilderijenrestaura-
tor Hirshhorn Museum, Smithsonian Museum 
Conservation Institute) sprak over ‘The unusu-
al behaviour of zinc soaps in mid-20th century 
paint films’. Zuhura Iddi (freelance schilderi-
jenrestaurator) presenteerde haar afstu-
deeronderwerp ‘Metal soaps and the dating of 
varnish layers. How lead soaps can contribute 
in the determination of an initial varnish layer’. 

Er waren ook workshops waarbij samen met 
een gespreksleider in kleine groepen werd 
gediscussieerd vanuit eigen ervaring. In totaal 
waren er negen verschillende workshops. 
Enkele onderwerpen die bij de workshops aan 
bod kwamen waren de volgende: ‘Metal soaps 
voor dummies’, ‘Analytical Challenges’, The 
visual effect of the formation of metal soaps 
and the interpretation of the original inten-
tion of the artist’, ‘What is the relationship 
between metal soap formation and painting 
materials and technique?’. Beide dagen van 
het symposium werden afgesloten af met een 
paneldiscussie waarin de gespreksleiders hun 
bevindingen presenteerden. Op de volgende 
bladzijden zijn verslagen van workshops en de 
paneldiscussie van dag twee te lezen, ge-
schreven door collegarestauratoren.

     _______
1. Norbert Middelkoop et al. Rembrandt onder 
het mes: de anatomische les van dr. Nicolaes 
Tulp ontleed. Den Haag: Mauritshuis, 1998
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Een anorganisch pigment en een drogende 
olie: dit zijn de benodigde ingrediënten om 
een metaalzeep te vormen. Maar wat triggert 
dit proces? Op welke manier manifesteren 
metaalzepen zich? En hoe zijn deze visueel te 
herkennen? 
In de workshop ‘Metal soaps for Dummies’ 
kwamen vooral de grote vragen van dit sym-
posium naar voren. 

Tijdens het symposium werden de volgende 
visuele kenmerken van metaalzepen 
genoemd:
- Protrusies
- Gekristalliseerde metaalzepen die een korst 
vormen op het oppervlak
- Verdonkeren/ transparant worden van de 
verflaag
- Bloom, of een laag van gemigreerde vet-
zuren op het oppervlak
- Delamineren van de verflaag (zinkzepen) 

De deelnemers aan de workshop vroegen 
zich af onder welke omstandigheden metaal-
zepen kunnen ontstaan en welke invloeden dit 
proces versterken. Deze vragen ontstonden 
vooral vanuit de behoefte aan handvaten voor 
het creëren van de optimale omstandigheden 
om metaalzepen te voorkomen. Maar ook om 
de gevaren bij het behandelen van dergelijke 
schilderijen te minimaliseren. Alle deelnemers 

        Workshop analytical challenges
door Gwen Tauber, schilderijenrestaurator Rijks-
museum

Seven scientists and four painting conserva-
tors participated in the workshop “Analytical 
Challenges”.
 
As numerous analytical techniques used to 
characterize metal soaps and their kinetics 
had been presented at the symposium (from 
synchrotron-based micro-analyses, XRD, XRF, 
FTIR, NMR mouse, to macro-imaging,…), the 
workshop discussion evaluated these and 
creatively speculated on the directions in 
which future analytical work should go to fully 
understand the mechanisms behind the forma-
tion and life of metal soaps in paint.
 
Much discussion centered on the desired 
focus of research: whether identification was 
as relevant as looking at reaction boundaries 
or the migration and efflorescence of soaps. 
Looking for triggers for soap development and 
efflorescence was a mandate which had been 
proposed at the end of the first day.
 
To bridge the gap between treatment 
problems related to metal soaps and molecu-
lar research, practical ways were discussed 
with which conservators could more easily 
identify various metal soaps on their paintings. 
Morphology, conductivity or UV fluorescence 
(high-resolution UV photography) could aid in 
simple soap identification. Using X-radiographs 
to locate and ‘map’ their presence were dis-
cussed as well as the value of a damage atlas 
to show the variety of types and formations of 
soaps identified to date.
 
A database of model systems or pure spectra 
which everyone working on soaps could access 
was proposed to help research advance.
 
Though experiments based on model systems 
have given insight, the complex structure of 
aged paint layers was acknowledged, making 
the translation from model experiments not 
always relevant. However, the use of models 
does not limit the research to non-invasive 
techniques as does using paintings. Using 
naturally aged paint reconstructions (such as 
those made for the MolArt project by 
Leslie Carlysle 11 years ago) would be another 
alternative to artificially aged models where no 
technique limitation would be necessary.
 
Much of the workshop was a free-flow of 
ideas, one suggestion inspiring the next. There 
was speculation as to whether sharper peaks 
or broader bands in FTIR might indicate which 
soaps are the most dynamic. Or perhaps 

looking at differences in luminescence with 
micro techniques at a synchrotron could con-
tribute more. Many were impressed by the 
new XRD-PDF analysis possibilities to map 
cross-sections, where a soap on the verge of 
becoming crystalline could be identified  (post-
er presented by Francisco Javier Martinez-
Casado (P9): Lead(II) soaps: crystal struc-
tures, solid and liquid mesophases and glass 
phases). Or perhaps a correlation 
between this work with FTIR would be prom-
ising. Or perhaps EXAFS, neutron-scattering 
micelle research, TEM,.. Monitoring stress 
or performing conductivity analysis with EIS 
(electro-chemical impedance spectroscopy) 
could be used on models.
 
In the end, the realization of the complexity of 
paint layers and the success booked 
using FTIR as a tool to characterize soaps so 
far, led to a proposal that perhaps metal soap 
research should simply continue concentrating 
on the fundamental studies of what relative 
humidity does at room temperature before 
it takes the next steps (reactions with sol-
vents,…).

        Workshop metal soaps for dummies
door Juul Bierings, student professioneel docto-
raat restauratie van schilderijen, Universiteit van 
Amsterdam
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vonden het moeilijk om zich niet verlamd te 
voelen als men een dergelijk schilderij zou 
moeten behandelen. 

De huidige kennis over de vorming van me-
taalzepen vertelt ons dat een verhoogde tem-
peratuur en relatieve vochtigheid het proces 
versnelt. Ook het gebruik van oplosmiddelen 
heeft een versnellende werking op het ont-
staan. 

De ‘dummies’ hadden nog geen antwoord op 
de gestelde vragen en legden deze voor aan 
het discussiepanel. 

        Workshop hoe snel ontwikkelen 
metaalzepen zich: visueel, schriftelijk 
en wetenschappelijk bewijs.
door Zuhura Iddi, freelance schilderijenrestauror

Tijdens deze workshopsessie zijn observa-
ties gedeeld en trends in de ontwikkeling van 
metaalzepen bediscussieerd. Over metaal-
zepen werd eerder gedacht dat deze zich na 
30 tot 50 jaar vormen, schriftelijk bewijs hier-
voor is echter schaars. Uit recent onderzoek, 
onder andere dat wat op het symposium is 
gepresenteerd, blijkt dat metaalzepen al direct 
tijdens het droogproces worden gevormd. De 
volgende vragen zijn gesteld: Waarom willen 
we weten hoe snel loodzepen zich vormen? 
Wat voor mechanische invloeden hebben zij 
op verflagen? Wanneer worden deze invloe-
den een probleem? Zinkwit wordt bijvoorbeeld 
binnen een paar jaar bros, men wil weten of 
dit wordt veroorzaakt door de vorming van 
metaalzepen. Het kwam er dus op neer dat er 
een grote behoefte is de chemische en fysieke 
eigenschappen aan elkaar te kunnen koppelen 
en deze te kunnen relateren aan de restau-
ratieproblemen die deze metaalzepen met 
zich meebrengen. De indruk is dat vooral het 
onderzoek naar zinkhoudende verflagen erg 
dringend is, vanwege de snelle ont-
wikkeling van verfverlies. De vraag ontstond 
‘welke bronnen of middelen zijn er voor han-
den om dit te onderzoeken?’ Het bleek dat 
dit de schilderijen zelf zijn. Ook is gewezen 
op natuurlijk verouderd archiefmateriaal van 
zogenaamde Colourmen. Dit is meer dan 
honderd jaar oud en vanuit dit onderzoeks-
oogpunt mogelijk erg interessant. In hoeverre 
deze verflaagsystemen model kunnen staan 
voor ‘echte’ verflaagsystemen is weer een 
volgende stap in de discussie.

        Workshop The visual effect of the 
formation of metal soaps and the inter-
pretation of the original intention of the 
artist

door Laura Ledwina, paintings conservator Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed

After spending two days looking at over-
whelmingly different cross sections, chemical 
charts, measurements and technical aspects 
of Metal Soaps in Art, this workshop zoomed 
our minds from the microscopic and macro-
scopic scale back out to the actual, depicted 
image.

Questions like “What do metal soap formations 
for the painting at this very moment mean; 
its tonal values, its (new) characteristics, its 
rendering of details, ... and can we accurately 
distinguish between what we see now and the 
original intention of the artist and does this 
has an effect on its presentation?” occurred 
to us. All these – and many more – questions 
were shortly, but very intensely discussed, 
looking at three case studies:

Case study 1:
Jan van Goyen, Gezicht op een gefantaseerde 
stad aan een rivier met de toren van Saint 
Pol uit Vianen, 1649, oil on panel, 65 x 97 cm 
(image: Rijks Museum):

This painting can be described as a “typical” 
17th century Dutch painting. Furthermore, 
visible is the distinct horizontal wood grain and 
the ground layer with thin, partially transpa-
rent paint layers on top.
Here, discussion focused on the depicted 
clouds and water; fore- and background:
Does the painting look more flat and less co-
lourful now? Does the now visible wood grain 
disturb the artists intention; were the ground  
and paint layers deliberately painted thinly in 
order to still see the wood grain or was this 
effect caused by aging? What can be expected 
from such a 17th century Dutch panel pain-
ting? Are visible wood grain and thinly applied 
paint layers found more often in the artists 
oeuvre on panel paintings; what about his 
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paintings on canvas? And did artists already 
anticipate changes due to ageing in the 17th 
century?

Different points of view were discussed as to 
the original intentions of the painter: on the 
one hand technical and chemical research 
show that the formation of metal soaps 
changed the appearance considerably. On the 
other hand, contemporary scripts already de-
scribe unwanted changes of used 
materials due to aging and suggest diffe-
rent recipes. How much did the painting thus 
change? Is it possible – and if: how – to 
exactly measure the change?
Furthermore, within art historical research a 
debate persists: were horizontal wood grain-
lines tolerated – as one might assume due 
to comparisons with contemporary etchings, 
where distinct horizontal and vertical stripes 
are used for depicting shadowed areas. Or 
were those wood grains only an (wanted, un-
wanted?) effect of the used wooden support – 
contrasting similar drafted paintings on canvas 
or metal, where the support  is not as influen-
tial to the appearance of the composition.

Case study 2:
Emanuel de Witte, De Nieuwe Vismarkt te 
Amsterdam, oil on canvas, 52 x 62 cm, wax-
resin lined, grey ground layer (image: Rijks 
Museum):

The painting now appears in a very dark co-
lour scheme with grey tints and small contrast 
in colours. However, using very strong 
lighting, many incredible details are visible.
One of the main questions, reflected about 
this painting, was: What are the exhibitio n 
possibilities and how can the public become 
aware of these exhibition challenges?
How far does darkening due to lead soap for-
mation go; is this effect easily distinguishable 

and to what extent is this change acceptable 
for art historians/the public?

Case study 3:
Miniature Portrait, 17th century, Dutch 
(image: author)

Case study 3 showed “beautiful”, typical metal 
soaps protrusions – however in such a small, 
microscopic scale, making it non-visible to the 
eye. The depiction now appears with a “soft 
visual noise”, hardly altering the intention of 
the artist. Those “quantitative” and “qualita-
tive” differences of metal soaps hence strongly 
influence the restorers and art historian’s 
approach of treatment-, exhibition- and pre-
ventive conservation- proposals.

Concluding, Metal Soaps in Art have a very 
diverse and individual effect and thus greatly 
influence the individual decision and treat-
ment to be considered and conducted on each 
object separately. It is hard to grasp the inten-
tion of long dead artists and the exact level of 
damage, caused by ageing-effects.
While looking at the bigger picture, it is 
necessary to conduct chemical and theoretical 
research in order to broaden one´s under-
standing and come up with a well thought-of 
conclusion.

Further reading-suggestions:
- Gifford, E. Melanie, “Jan van Goyen en de 
techniek van het naturalistiche landschap”, in: 
exh. cat. Jan van Goyen, edited by Christaan 
Vogelaar, p. 70–79, 81. Leiden: Stedelijk Mu-
seum Het Lakenhal, 1996.
- Van Eikema Hommes, Margriet, Changing 
Pictures, Discoloration in 15th-17th Century 
Oil Paintings, London: Archetype books, 2006
- http://www.fromisolationtocoherence.nl/
publicaties.html

http://www.fromisolationtocoherence.nl/publicaties.html
http://www.fromisolationtocoherence.nl/publicaties.html
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        Panel discussion with workshop 
leaders of day 2

door Agata Graczyk, student Institut National du 
Patrimoine Parijs

What is the visual effect of the formation 
of metal soaps and the interpretation of 
the original intention of the artist ? 
Works of art were not meant to be looked at 
under a microscope, or any other device which 
permits us today to see metal soaps. It is hard 
to distinguish the artist’s intentions from the 
ageing/degradations. Some Old Master pain-
ters knew about problematic changes. 

What are the analytical challenges ? 
The interest of accessible analytical tech-
niques was underlined: low-technology tech-
niques such as UV photography were shown to 
improve its value for the diagnostic of metal 
soaps, and the interest to look at X-rays over 
time to see whether it has evolved was also 
evocated. Progress needs to be done in order 
to create early warning systems such as visual 
or chemical markers and determine some 
simple spot tests. Also, the difficulty to deter-
mine how to treat a modern painting without 
apparent metal soaps but which possibly may 
have some was underlined. The project of 
doing a broader “metal soap” database to re-
gister materials, treatment history, conditions 
of storage, etc, through phenomenological 
studies on groups of similar paintings presen-
ting metal soaps or not was advanced several 
times. 

How fast do metal soaps form? Visual, 
archival and scientific evidence
The question is not so much how fast do metal 
soaps form but when do they become a pro-
blem. Already in 1909 Eibner relates increased 
transparency and darkening to metal soaps. 
Metal soaps protrusions or damage appear 
generally within 30-50 years, quite quickly 
after the drying process, as have shown the 
case studies presented.  The hypothesis that 
the small number of cases in the 15th century 
was related to the choice of materials was 
pinpointed. 

What are the optimal display and storage 
conditions and how can we monitor metal 
soaps formation?
Several presentations have shown how impor-
tant the temperature and the relative humidity 
were. The proposition to add to a condition 
report pictures before/after travel of works 
of art, with consistent and equal illumination, 
distance and magnification in order to monitor 
the damage in a rigorous way was made by J. 
Salvant.  It is important to keep in mind that 
museums are the endpoint of an artwork, and 

that we have to adapt to the display condi-
tions in private clients houses. 

What is the relationship between metal 
soap formation and painting materials 
and technique? 
This relationship exists and is very strong. 
The influence of materials used and treat-
ment history needs to be more investigated, 
for example to show if the presence of varnish 
mitigates or triggers the formation of metal 
soaps. The importance of having a layer-by-
layer strategy was underlined to create phe-
nomenological studies. The idea of trying to 
minimize problems by education and transmis-
sion of knowledge on materials to the artists 
was evocated. 
The session ended with the positive remark 
that not all changes were detrimental. 
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       Workshop on Mastering Fills and Inpainting by James Bernstein
   18-22 april 2016, Stichting Restauratieatelier Maastricht

door Lenka Argalasova, painting conservator, L.A. Restauration de Peintures Paris

Presentation
The workshop on mastering fillings and re-
touching was hosted by James Bernstein 
at the Stichting Restauratieatelier Limburg 
(SRAL) in Maastricht, The Netherlands. James 
Bernstein is a paintings conservator based in 
San Fransisco, USA. James has a great  ex-
perience in restoring paintings, not only on 
canvas but also on paper and murals. He gra-
duated from the High School of Music & Arts, 
NYC and he was conservator and co-director 
of conservation for the San Francisco Museum 
of Modern Art from 1975 to 1989. Afterwards 
James founded his private conservation stu-
dio. For more than twenty years now Jim has 
taught colour and compensation technique.

This workshop was meant to present several 
types and techniques of fills and 
retouching media. Twenty professional con-
servators from The Netherlands, Belgium, but 
also from Norway, Italy and France attended 
the workshop. The attending conservators 
worked in European museological institutions 
and also in private studios. This master class 
was aimed at all types of conservators, not 
only painting conservators, but also at those 
who work on paper, objects and sculptures.

Workshop
The one week workshop was composed of 
lectures, theoretical information and of some 
hours of demonstration and individual prac-
tice, in order to try and experience the mate-
rials presented.

The lectures started with the general pre-
sentation of products used in conservation. 
James shared his professional experience, the 
products he is using. He gave tips on how to 
organise the work space and on how to keep 
material and pigments in order so that they 

Photo 1. James Bernstein grinding retouching paint. 
(image: Marjan de Visser)

are always well conserved and ready to use. 
Later we could experience and learn about dif-
ferent types of fills, such as the ones known in 
Europe as Modostuc® and Flügger®, but also 
Croford’s® fill product used in the U.S. We 
could also learn how to make silicon moulds 
for texturing fills which is a very useful tech-
nique when paintings have structure. James 
Bernstein presented several materials and 
ways to work and polish those fills.

There was one more interesting mix of mate-
rials presented, that can be used as a putty. It 
is a combination of cellulose fibres and glass 
balls. This mixture can practically be mixed 
with any resin or adhesive according to the 
support treated. This fill is very mouldable and 
works well on objects that undergo some ten-
sion such as architectural works of art.

The cellulose fibre was a big subject of the 
workshop and a very interesting material. It 
can serve several purposes, not only in fills, 
but also as retouches on paper or canvas 
supports. The cellulose fibres can be baked in 
order to modify their colour. So it is an ex-
cellent natural retouching material on paper 
and canvas that is altered by different kind of 
stains.

A large part of the lectures was on retouching 
and inpainting, its techniques and materials. 
Quite some time was devoted to the physical 
properties and the colour theories which are 
very important in order to understand how 
chromatic integration works. James has great 
experience in retouching, he was excellent at 
sharing all his tips and remarks. 

Photo 2. James Bernstein and workshop participant 
Lieve D’hont making a mahlstick (image: Marjan de 
Visser)
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Concerning the retouching media all the 
“classics” such as Gamblin®, Mowilith® 20 
and water colours were presented. James 
also showed and talked about a more recent 
retouching material which is Aquazol®, also 
used in the QoR® colours. Aquazol® is an 
interesting medium as is water soluble, but 
has the refraction index close to oil and acrylic 
media. James presented this material very 
well and quite deeply as it still quite a little 
known retouching medium.

We also had the occasion to learn about 
retouching additives, which can make the in-
painting either more deep, shiny or matte.
James also gave a small presentation on 
resins, varnishes and varnishing, as varnishing 
strongly influences the visual aspects of fills 
and retouches.

Conclusion
Globally the workshop was very rich on in-
formation. James really tried to give as much 
information, techniques and tips as possible. 
One week is still a short time to be able to 
learn and experience all the products on the 
market. Even though we use the majority of 
the products in our everyday practice as art 
conservators, there are always new tech-
niques and points to learn. Still it was great 
and very useful introduction and reminder for 
all conservators attending this workshop. This 
workshop was also an occasion to exchange 
and share experiences with other conservators 
from all over Europe. 

Photo 3. Workshop participants and James Bernstein looking at 
toasted cellulose fibres. (image: Marjan de Visser) 
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       Diagnostische strategieën voor het monitoren van vernisafname van schilderijen: 
een onderzoek binnen het project IPERION-CH

door Saskia van Oudheusden, schilderijenrestaurator, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Als schilderijenrestaurator en –onderzoeker 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) ben ik betrokken bij het Europese 
onderzoeksproject IPERION-CH. Wat is 
IPERION-CH voor een project? Wat stelt het 
als doel en op welke wijze draagt het project 
bij aan de dagelijkse praktijk van een restau-
rator? 

IPERION-CH staat voor Integrated Platform 
for the European Research Infrastructure ON 
Cultural Heritage. Het is een Europees project 
dat voortbouwt op eerdere onderzoekspro-
jecten LabS-TECH network, EU-ARTECH en 
CHARISMA. IPERION-CH is opgebouwd uit een 
consortium van 23 Europese partners en één 
uit de Verenigde Staten en bestaat uit onder-
zoeksinstituten voor Cultureel Erfgoed,
laboratoria, musea en universiteiten.   

Een van de deelprojecten in IPERION is gericht 
op het ontwikkelen van nieuwe diagnostische 
strategieën voor het monitoren van restaura-
tiebehandelingen, waarvan de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) de 
organisatorische partner vormt. Dit deelpro-
ject is weer onder verdeeld in drie activiteiten: 
1) het monitoren van vernisafname van schil-
derijen, 2) de effectiviteit van beschermende 
afwerklagen op metaal en 3) de effectiviteit 
van het consolideren van steen.  Als schil-
derijenrestaurator ben ik bij de eerste taak 
betrokken. 

Binnen IPERION is een lijst opgesteld van 
vragen van restauratoren die regelmatig 
terugkomen tijdens vernisafname en het ver-
wijderen van overschilderingen. Voorbeelden 
hiervan zijn: Wat is de werkelijke conditie van 
de verflaag onder de verouderde vernis? In 
welke mate heb ik de vernis van het oppervlak 
verwijderd? Beschadig ik de verflaag mecha-
nisch als gevolg van mijn schoonmaakactie? 
Wat is de laag of het materiaal waar ik naar 
kijk, is het origineel of niet? Hoe lang wordt 
het oplosmiddel vastgehouden in de verflaag 
en veroorzaakt dit een verandering in de ver-
flaag?

Vragen als deze zijn gegroepeerd in vier 
deeltaken. Binnen elke taak worden metingen 
uitgevoerd op schilderijen voor, tijdens en na 
schoonmaaktesten. De vier deelonderwerpen 
zijn: 1) Laagopbouw en stratigrafie; 2) Uiter-
lijke kenmerken van het verfoppervlak, zoals 
glans, kleur en verzadiging; 3) Chemische 
analyse van de verflagen, zoals onderzoek 
naar migratie van verfcomponenten en het 

onderzoek naar residuen; 4) Studies naar 
zwellen van verflagen, een onderwerp dat de 
penetratie en retentie van oplosmiddelen in 
verflagen bestudeerd. 

In het project zullen metingen worden uit-
gevoerd met OCT, macro XRF, Ultrasone 
tomografie, THz tomografie, Reflectie FTIR-
Spectroscopie, 3D licht microscopie (Hirox®) 
Micro-profilometrie, Colorimetrie, draagbare 
microscopie (Dino-lite®), LIBS/LIF, chro-
matografie analyse met massa spectrometrie 
(GCMS studies, LC, SPME), ATR-FTIR micros-
copie, FTIR analyse van wattenstaafjes, en 
NMR-Mouse®.1 

De metingen worden uitgevoerd op recon-
structies en op enkele schilderijen uit de  
referentiecollectie van de RCE en het Rijks-
museum, daterend van de 18de-20ste eeuw. 
De schilderijen zijn bedekt met meerdere ver-
ouderde vernislagen en overschilderingen en 
voor al de testschilderijen geldt dat vernisaf-
name een problematische ingreep vormt die 
vragen oproept. Voor de schoonmaaktesten 
zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van 
materialen en methoden die doorgaans veel 
toegepast worden door restauratoren, zoals 
polaire oplosmiddelen en oplosmiddelgels, 
aangebracht met wattenstaafjes, tissues of 
penselen. 

Samen met de schilderijen reis ik langs de 
Europese partners om analysen uit te 
voeren voor, tijdens en na vernisafname tes-
ten. Op dit moment zijn de eerste experimen-
ten uitgevoerd met OCT, macro XRF en Reflec-
tie FTIR-spectroscopie en de eerste resultaten 
zijn veelbelovend. Zo kon bijvoorbeeld met 
OCT de vernisafname vrij nauwkeurig op non-

Afb. 1. OCT scans worden in IPERION uitgevoerd door 
de partners van Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, 
Polen. Foto: auteur.  
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invasieve wijze worden gevolgd en kon een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen 
originele lagen en overschilderingen, waar dat 
met een optische microscoop en UV-fluores-
centie niet helder genoeg was.  

OCT (Optische coherentie tomografie) maakt 
gebruik van infrarood en is in staat de laagop-
bouw van een schilderij non-invasief te vi-
sualiseren als een 3D-dwarsdoorsnede. Een 
infrarode lichtbundel scant het oppervlak, het 
licht wordt door het oppervlak gereflecteerd 
en het gereflecteerde licht wordt door het 
apparaat opgevangen en vergeleken met de 
oorspronkelijke lichtbundel. Resultaten van 
de OCT meting worden meestal vertaald in 
een kleurenschaal, waarbij gebieden die geen 
infrarood reflecteren (de transparante lagen) 
zwart blijven, terwijl de gebieden die in 
lichte mate reflecteren worden weergegeven 
in koude kleuren (van blauw tot groen) en de 
gebieden die sterk reflecteren zich uiten in 
warme kleuren (van geel tot rood) (zie af-
beelding 2). 

De diepte van penetratie hangt samen met de 
absorptie-eigenschappen van het object. Dit 
bepaalt tevens het grootste nadeel van de toe-
passing van OCT op kunstwerken: alleen lagen 
die transparant of semi-transparant zijn voor 
de gebruikte infraroodlaser (spectrale reik-
wijdte 770-970 nm) kunnen worden weerge-
geven, zoals vernissen en glacislagen. Daarbij 
zijn witte oppervlakken of gouden afwerklagen 
gecompliceerder om te meten met OCT om-
dat deze een storende reflectie veroorzaken 
waardoor de laagopbouw minder duidelijk is af 
te lezen.2 Als een overschildering aanwezig is 
en deze sterk opaak is, kan het dus zijn dat de 
overschildering met OCT het zicht op de lagen 
daaronder blokkeert. Is deze over-
schildering echter semi-transparant en de 

lagen daaronder ook, dan worden deze lagen 
wel weergegeven. De laatst zichtbare laag 
in de  OCT scan is altijd een opake laag. Bij 
schilderijen is dit vaak één van de originele 
verflagen. 

In IPERION zullen aan de hand van de case 
studies de mogelijkheden van de onderzoeks-
technieken worden verkend. Beoordeeld wordt 
in hoeverre de technieken in staat zijn de 
stratigrafie van verflagen en het verfoppervlak 
tijdens vernisafname non-invasief te moni-
toren. Daarbij wordt bekeken in hoeverre de 
technieken een aanvulling vormen op de meer 
bekende technieken zoals UV-fluorescentie en 
infraroodreflectografie. Ook wordt onderzocht 
of technieken in bepaalde combinaties kunnen 
worden aanbevolen. Tot slot streeft de werk-
groep er naar om restauratoren te informeren 
over praktische zaken omtrent het gebruik van 
de instrumenten, zoals de tijd die een analyse 
in beslag neemt, de eenvoud in het transport 
en het hanteren, de gedetailleerdheid en reso-
lutiewaarden van een meting.

Wat dit deelproject binnen IPERION uitein-
delijk hoopt te bereiken is dat de restaurator 
inzicht krijgt in het scala van onderzoeks-
mogelijkheden en dat deze weet welke tech-
niek kan worden ingezet voor het beantwoor-
den van vragen die betrekking hebben op het 
schoonmaken van schilderijen. Dit kan de 
restaurator tevens helpen wanneer deze een 
aanvraag wil indienen voor het zogenaamde 
MOLAB.  

MOLAB, een faciliteit die wordt aangeboden 
door IPERION-CH, is een mobiel laboratorium 
dat door heel Europa op aanvraag onderzoek 
kan uitvoeren naar cultureel erfgoed. Typische 
aanvragers zijn restauratoren, conservatoren, 
kunsthistorici en wetenschappers. Als de aan-

Afb. 2. Een voorbeeld van een OCT tomogram van een schilderij.  Foto: M. Iwanicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Toruń, Polen.
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vraag wordt goedgekeurd worden de kosten 
voor MOLAB vergoed vanuit het project. De 
kern is dat het onderzoek non-invasief en ter 
plaatse kan worden uitgevoerd en dat de ob-
jecten niet hoeven te reizen.

De onderzoeksresultaten van IPERION zullen 
worden gedeeld met restauratoren in het veld 
via publicaties, lezingen, workshops en Sum-
mer Schools. Aankondigingen hiervan zijn te 
vinden op de website van IPERION (http://
www.iperionch.eu/). Via deze website zijn ook 
de aanvraagformulieren voor MOLAB te vin-
den.

1.  Betekenis afkortingen: 
OCT: Optische coherentie tomografie.
Macro-XRF: macro-röntgenfluorescentiespec-
trometrie. 
THz tomografie: Terahertz tomografie.
Reflectie FTIR-Spectroscopie: Reflectie 
Fourier-getransformeerde-Infrarood- Spectro-
scopie.
LIBS/LIF: Laser geïnduceerde afbraak spec-
troscopie/Laser geïnduceerde fluorescentie 
GCMS: Gas Chromatografie-Massa Spectro-
metrie.
LC: Vloeibare Chromatografie.
SPME: Vaste fase micro-extractie.
ATR-FTIR: Attenuatie Totale Reflectie - Fouri-
er-getransformeerde – Infrarood.
NMR-Mouse: Nucleair-Magnetische Resonant-
ie-Mobiele Universele Oppervlakte Verkenner.
2. Belangrijkste technische specificaties OCT 
instrument, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Toruń, Polen:
Axiale resolutie in vernis: 3.1 µm. Axiale beeld 
reikwijdte: 1.4 mm, laterale resolutie: 15 µm, 
kracht van lichtbron op object: niet meer dan 
800 µW, afstand tot het object: 43 mm.

http://http://www.iperionch.eu/
http://http://www.iperionch.eu/
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       XXL-Textiel: de restauratie van een parachute.
   Deel II: het harnas en de touwen.

door Marjolein Homan Free, Atelier Homan Free textielrestauratie

Dit artikel is het vervolg op het artikel over 
de restauratie van een parachute gebruikt in 
de Tweede Wereldoorlog uit de collectie van 
het Nationaal Militair Museum. In het eerdere 
artikel is vooral de behandeling van de zijde 
besproken. In dit artikel zal de behandeling 
van de touwen en het harnas aan bod komen. 
 
Op dit moment maakt de parachute onder-
deel uit van de permanente expositie in het 
museum. Om dit mogelijk te maken is de 
parachute behandeld bij Historic Engineering 
Services B.V. Het doel van de behandeling was 
het stabiliseren van de schade. Deze hoefde 
niet gecamoufleerd te worden. De sporen van 
gebruik en een verblijf van zeventig jaar op 
een zolder werden door het museum gezien 
als een belangrijk onderdeel van het verhaal 
achter het object. Het was van belang dat 
het object weer goed leesbaar werd voor een 
gevarieerd publiek.  

De parachute bestaat uit een zijden deel, de 
parachute, dat met een stelsel van touwen 
verbonden is aan een harnas. Het harnas 
bestaat uit riemen die om het lijf van de para-
chutist worden bevestigd met metalen 
sluitingen en een deel van donkergroene ka-
toenen canvas. Dit bestaat uit een rechthoek 
waaraan vier flappen van canvas zijn genaaid, 
waarin de parachute werd gevouwen. Het ge-
heel is afgebiesd met een groene keperband. 
In het harnas en het canvas zit een label met 
gegevens over de herkomst van het harnas 
en identificatienummers. De banden van het 
harnas zijn gemaakt van dikke linnen banden 
in combinatie met een systeem van metalen 
sluitingen en karabijnhaken. 

De parachute is met veertien touwen verbon-
den met het harnas. Deze lopen door tun-
nels in de zijde van de parachute, kruisen 
het open gedeelte bovenin en lopen door in 
de tegenoverliggende tunnel in de zijde. De 
touwen komen samen in vier lussen van een 
dik touw dat de verbintenis tussen harnas en 
parachute vormt. 

De touwen hebben de structuur van koor-
den en zijn gemaakt van katoen. De touwen 
waarmee de parachute aan het harnas is  
bevestigd zijn gemaakt van getwijnd hennep. 
De lussen zijn gevormd door een stuk van het 
touw terug te slaan en vervolgens het terug-
geslagen deel samen met de rest van het touw 
zeer stevig en zorgvuldig te omwinden met 
een dun koord van katoen.

Het harnas was ernstig vervuild. De vervuiling 

bestond uit onder andere zand, mottenresten 
en resten van andere plaagdieren. Sporen van 
modder en/of klei waren diep in de vezel
getrokken, in zowel het canvas als de linnen 
banden. Het textiel vertoonde waterkringen, 
over delen van het textiel lag een witte waas. 
Geel/bruine vlekken ontsierden de linnen 
banden. De metalen sluitingen waren ernstig 
gecorrodeerd, corrosiematerialen waren in 
het textiel getrokken. Rood/bruine roestvlek-
ken waren duidelijk herkenbaar, net zoals de 
groen/blauwe corrosieproducten van koper-
legeringen. 

De brede linnen band die over de buik werd 
gesloten was bijna geheel doorgescheurd 
of geknaagd. In het canvas zaten gaten, de 
groene bies was op meerdere plaatsen ern-
stig aangetast of zelfs geheel verdwenen. 
De meest waarschijnlijke boosdoeners zijn 
knaagdieren, motten en andere insecten.  
Sporen van deze plaagdieren zijn aangetrof-
fen over het hele object. Het label waarmee 
het tuig geïdentificeerd kan worden, vertoonde 
gaten en de stof rond de gaten was omgekruld 
en vervormd. 

Evenals het harnas waren de touwen vervuild. 
Dit varieerde van mosgroene tot geel/bruine 
vlekken en zwarte vegen. Vooral tussen de 
henneptouwen zat veel los zand. 
De katoenen touwen waren met elkaar ver-
ward,  touwen waren gebroken en hele delen 
ontbraken. Waarschijnlijk zijn knaagdieren 
hier de oorzaak van. 

In dit geval is er besloten om de vervuiling te 
behandelen door los vuil te verwijderen en de 
touwen en het harnas te wassen. De over-
wegingen hierbij waren dat de vervuiling een 

Afb. 1. Harnas voor behandeling, de extreme vervuiling 
en vervorming van de linnen banden en het canvas zijn 
hier duidelijk zichtbaar (foto: auteur).
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bij elkaar komen. De vervuiling van de touwen is hier 
goed zichtbaar, op dit moment was een gedeelte van 
de vervuiling al verwijderd uit de henneptouwen. (foto: 
auteur)

bron van nieuwe schade is op de lange ter-
mijn. De parachutezijde moest bevochtigd 
worden om de parachute zijn vorm terug te 
geven, de losse vervuiling van het harnas en 
de touwen zou ook verspreid worden in de 
zijde tijdens opstelling. Het zou ook be-
tekenen dat er een bron van vervuiling en 
schade geïntroduceerd zou worden in de 
permanente tentoonstelling. Ervaring met het 
wassen van objecten leert ook dat het vaak 
wel lukt om degradatieproducten (gedeeltelijk) 
te verwijderen, maar dat vlekken lastig tot 
niet te verwijderen zijn. Hierdoor blijven de 
sporen van de geschiedenis van het object 
zichtbaar. Daarnaast is de geschiedenis van 
het object bekend en geven de labels precieze 

Afb. 3. De touwen in hun wasbad, waarbij getracht 
is alleen heel specifieke delen te behandelen. (foto: 
auteur)

informatie over de herkomst en gebruik.

Voor het wassen van het harnas en de tou-
wen is eerst alle losse vervuiling zoveel mo-
gelijk verwijderd met een museumstofzuiger, 
voor de kleverige mottenresten is een pincet 
gebruikt. Daarna is door de metaalrestaurator 
alle losse corrosie van de metalen onderdelen 
verwijderd en hebben deze een behandeling 
met microkristallijne was (Tecero in Shellsol 
T) ondergaan. Dit is gedaan om te voorkomen 
dat de corrosieproducten tijdens het wassen in 
het textiel terecht zouden komen. 

Het was mogelijk om het harnas los te koppe-
len van de touwen. Het harnas is eerst gewas-
sen in een wasbad met alleen maar kraanwa-
ter. Het wasbad is een aantal malen ververst. 
Er kwam een grote hoeveelheid vervuiling vrij. 
Daarna is er aan het wasbad een detergent 
(Restore Detergent van Restore Products) 
toegevoegd. Met sponzen is geprobeerd zoveel 
mogelijk loszittend vuil te verwijderen uit de 
grove structuur van het canvas en de linnen 
banden. Vervolgens is het object gespoeld met 
water. Handdoeken zijn gebruikt om zoveel 
mogelijk water zo snel mogelijk te verwij-
deren. Met koude föhns is het harnas verder 
gedroogd en is het canvas in vorm gebracht. 
De dikke linnen banden konden niet geheel 
gedroogd worden in één dag. Besloten is om 
onder alle linnen banden die nog niet droog 
waren Melinex® te leggen en vervolgens 
filtreerpapier en de banden aan de lucht 
te laten drogen. Door het Melinex® werd 
voorkomen dat er nieuwe vlekken zouden ont-
staan in het canvas door de vochtige banden. 

De katoenen touwen zijn eveneens gewassen 
in een bad. Hierbij is geprobeerd het hennep-
touw zo min mogelijk vochtig te laten worden 
en de touwen niet helemaal tot aan de para-
chute nat te laten worden. Dit zou namelijk 
vochtkringen veroorzaken in de parachute-
zijde. Voor het wassen zijn de touwen grof-
weg uit de war gehaald en met een katoenen 
bandje bij elkaar gebonden om te zorgen dat 
tijdens het wassen de touwen hanteerbaar 
bleven. Evenals bij het harnas kwam er veel 
vervuiling uit de touwen, maar zijn de vlekken 
niet geheel verwijderd. 

Na het wassen zijn de grootste gaten in het 
harnas behandeld door er een katoenen 
steunweefsel achter aan te brengen, in een-
zelfde tint en structuur. De gaten in het label 
op het harnas zijn behandeld door een stuk 
Japans papier in overeenkomstige kleur te 
verven met Deka Silk universele zijdeverf. Hier 
is BEVA® 371 25μm vlies op aangebracht, 
onder de lacunes geschoven en met warmte 
gefixeerd. De beschadigingen in de linnen 
banden zijn behandeld door plaatselijk een 
aantal katoenen draden in het weefsel aan te 
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brengen. Hierdoor hebben de banden weer 
hun oorspronkelijke vorm terug gekregen en 
zijn de zwakste delen verstevigd.
Bij de behandeling van de touwen is af-
geweken van het eerdere voorstel aan het 
museum om de missende delen aan te vullen. 
Het beperkte formaat van de vitrine 
betekende dat de touwen niet volledig 
uitgelegd, maar opgerold tentoongesteld 
zouden worden. Er is voor gekozen om de 
gebroken touwen te fixeren aan een naast-
liggend compleet touw. De rafelige uiteinden 
zijn gefixeerd met een aantal naaisteken 
met katoenen naaigaren (Gütermann) en 
vastgezet. Worden er in de toekomst andere 
keuzes gemaakt, dan kan deze behandeling 
met een minimum aan schade ongedaan ge-
maakt worden. De parachute is in zijn geheel 
uitgelegd om te bepalen aan welk touw de 
losse uiteinden gefixeerd moesten worden. 

Behandeling van de touwen die alleen door-
geknaagd waren bestond uit het bij elkaar 
brengen van de uiteinden. Een stevige ka-
toenen draad is door beide uiteinden ge-
trokken, ongeveer tien centimeter in de ene 

Afb. 4. Het beschadigde label op de linnen banden voor 
behandeling. De zijde rond de gaten was zeer zwak, 
zonder behandeling zou deze schade gemakkelijk ver-
ergeren. (foto: auteur)

Afb. 5. Het label na behandeling. De lacunes zijn 
gestabiliseerd en vallen ook minder op. De belangrijke 
informatie op het label is nog steeds leesbaar. (foto: 
auteur)

helft en tien centimeter in de andere, de rafe-
lige delen zijn omslingerd met een draad. 
Vanuit het museum was er de wens om het 
harnas op te stellen zoals deze werd gedragen 
door een parachutist zonder een mannequin 
of iets dergelijks te gebruiken dat kan afleiden 
van het object. Om dit te bewerkstelligen is 
er een ondersteuning gemaakt van een dunne 
metalen plaat die het model van de banden 
van het harnas volgt. Deze constructie is 
bekleed met zwarte tricot. De metalen ogen 
aan weerszijde van de tailleband zijn met 
extra draden verbonden aan de constructie, 
zodat het gewicht van de touwen, die beves-
tigd zijn aan deze ogen, niet de banden belast. 
Om dezelfde reden zijn de metalen haken aan 
de banden die om de dijen gingen met een 
doorzichtige nylondraad aan de constructie 
bevestigd.

Het canvas is opgevuld met een op maat ge-
maakt kussen van Fiberfill en zuurvrij karton 
dat bekleed is met zwarte katoenen tricot, zo-
dat deze weer de vorm van een ‘rugzak’ heeft. 

Afb. 6. Touwen na het wassen, voor het bevestigen aan 
een naastgelegen compleet touw. De rood/bruine vlek-
ken zijn nog steeds zichtbaar, maar de losse vervuiling 
is verdwenen. (foto: auteur)

Afb. 7. Touw na het bevestigen aan een heel touw. De 
rafels zijn gestabiliseerd en de losse stukken kunnen 
niet meer in de war raken. (foto: auteur)
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Evenals bij de parachutezijde, was het bij de 
behandeling van het harnas en de touwen 
constant de vraag hoe ver de behandeling zou 
moeten gaan. Er moest een balans gevonden 
worden tussen stabilisatie van de schade om 
behoud op de lange termijn veilig te stellen 
en het belang van de sporen die onderdeel 
uitmaken van de geschiedenis van het object. 
Het wassen van het harnas en de touwen was 
hierbij het grootste dilemma. Deze behande-
ling is onomkeerbaar en de vervuiling draagt 
bij aan de waarde van het object. De weten-
schap dat met wassen de vlekken niet verwij-
derd zouden worden, alleen maar degradatie-
producten en los vuil verminderd kon worden 
hielp bij het maken van de beslissing om toch 
te wassen. De vervuiling is voor behandeling 
uitgebreid gedocumenteerd. De herkomst en 
de geschiedenis van het object is bekend, de 
vervuiling hoeft niet gebruikt te worden om 
het herkomstverhaal van de parachute te de-
termineren. De labels maken het mogelijk om 
de precieze herkomst van alle onderdelen te 
achterhalen, daarom zijn deze ook met grootst 
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en  
gedocumenteerd. Het wassen heeft de sporen 
van de geschiedenis van het object niet ver-
wijderd, maar draagt wel bij aan het behoud 
van de dit bijzondere object op de lange 
termijn.

Afb. 8. Het harnas op het op maat gemaakt frame. De con-
structie ondersteunt het harnas zonder dat deze direct zicht-
baar is. Het is goed af te lezen hoe het harnas gedragen werd 
door de Duitse parachutisten. (foto: auteur)
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