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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 
disciplines hout en meubelen, papier en 
organisch materiaal, schilderijen, textiel. Als 
redactielid verzamel je kopij zoals verslagen 
van relevante symposia en conferenties of 
artikelen over onderzoeken of restauratie-
projecten 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 
discipline: 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 aan-
geleverde 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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        Restauratoren Nederland neemt deel aan ErfgoedEvent 2017!
   

Van 5 t/m 7 april vindt in de Brabanthallen te 
’s-Hertogenbosch ErfgoedEvent 2017 plaats - 
de vakbeurs voor de totale erfgoedsector. 
Ook wij doen daar aan mee! 
Restauratoren Nederland presenteert zich op 
het Restauratie & Design District waar Ontwer-
pen, Ambachten, Restauratie en Conservering 
bij elkaar komen. Het Restauratie & Design 
District vormt het kloppend hart van de beurs 
en wordt geflankeerd door het NetwerkDistrict 
en verschillende zalen die onderdak bieden 
aan een uitgebreid kennisprogramma. Bezoe-
kers doorkruisen het district bij binnenkomst, 
vertrek én bij deelname aan één van de vele 
kennissessies. Gelegen aan de rand van het 
Restauratie & Design District heeft de RN-
stand direct zicht op een centraal plein met 
presentatiekubussen waarop restauratoren 
maar bijvoorbeeld ook ontwerpers uit de 
creatieve industrie, hun product/professie op 
interactieve wijze kunnen presenteren. Je kunt 
hier ook een specifiek ambachtelijke-, 
restauratie- of conserveringstechniek demon-
streren.

Tijdens ErfgoedEvent vindt tevens de RN-ALV 
plaats. Daarnaast worden er ook andere 

activiteiten door RN ontwikkeld. En je kunt 
natuurlijk actief meedoen! RN-leden kunnen 
bijvoorbeeld hun bijdrage leveren aan het 
uitgebreide kennisprogramma. De zalen bie-
den ruimte aan 50 toehoorders per sessie en 
zijn voorzien van alle benodigde audiovisuele 
apparatuur. Gerald Megens is binnen het RN-
bestuur verantwoordelijk voor het ontwikkelen 
van de initiatieven en de coördinatie van de 
inspanningen met betrekking tot onze en wie 
weet ook jouw actieve deelname. 

Voor verdere informatie zie www.restaurato-
ren.nl. En wil je met ons meedoen of overleg-
gen over ErfgoedEvent, neem dan contact op 
met RN-bestuurslid Gerald Megens op 
geraldmegens@gmail.com
Voor rechtstreeks contact met de organisatie 
van ErfgoedEvent kun je contact opnemen 
met Dedy Collette. Stuur dan een e-mail naar 
dedy@erfgoed-event.nl of bel 06 – 22 56 28 
74

N.B. Nadere informatie met betrekking tot de 
ALV volgt nog.

        Afschaffing VAR en wet DBA
   

De VAR wordt afgeschaft maar DBA nog uit-
gesteld. Ondertussen werkt het bestuur van 
RN voor de leden aan twee overeenkomsten 
die betrekking hebben op de arbeids-
relaties. Zij zijn bedoeld om de vroegere VAR 
verklaring te kunnen vervangen. De wen-
selijkheid, van deze op behoudstaken gerichte 
verklaringen, is een gevolg van de Wet De-
regulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA). 
De verplichting om een VAR-vervangende 
uitvoeringsovereenkomst te tekenen is door 
staatssecretaris Wiebes uitgesteld tot 1 april 
2016.
 
De DBA moet de VAR gaan vervangen en zal 
werken op basis van overeenkomsten. De 
belastingdienst publiceert (concept)overeen-
komsten op grond waarvan een opdracht-
gever geen loonheffingen hoeft in te houden. 
Op basis hiervan zal RN twee concepten aan 
de belastingdienst voorleggen waarvan er 
een toegespitst op uitvoering bij meerdere 
werkzaamheden. Bij akkoord van de 
Belastingdienst zijn deze RN-voorbeeld-
overeenkomsten geautoriseerd door de leden 
te gebruiken. Als zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemer (zzp-er) conform een van die 

twee ondertekende RN-overeenkomsten, hoeft 
de opdrachtgever geen loonheffingen in te 
houden.
 
In dit wetsvoorstel is een implementatie-
termijn van de nieuwe wetgeving ingebouwd 
tot 1 januari 2017. Over de vervanging VAR 
door invoering van de DBA moet de Eerste 
Kamer nog stemmen.
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        Risicomanagement voor collecties   

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
heeft de applicatie Het Digitale Handboek 
Collectie-risicomanagement aangepast. Mo-
gelijk is die al tot nut geweest of is hij dat 
nog. Omdat een aantal gebruikers echter 
problemen had met het installeren van de 
applicatie of andere drempels ondervond 
waardoor de grote hoeveelheid informatie die 
in de applicatie is verwerkt ontoegankelijk 
was, hebben ze daar wat aan gedaan. Sinds 
kort kun je op de RCE-website de vernieuwde 
pdf-versie van de applicatie vinden:
http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/
risicomanagement-voor-collecties 

Met deze publicatie wil men beheerders van 
collecties ondersteunen en met methodieken 
en informatie helpen juiste keuzes te maken, 
prioriteiten te stellen en passende maatre-
gelen te treffen om het waardeverlies van de 
collecties zo klein mogelijk te houden. Deze 
publicatie vindt zijn oorsprong in Het Digi-
tale Handboek Collectie-risicomanagement 
uit 2013, dat het eindproduct vormde van 
het Programma Collectie-risicomanagement. 
De ABC-methodiek en de benodigde kennis 
werden ontwikkeld in nauwe samenwerking 

met het Canadian Conservation Institute (CCI) 
en het International Centre for the Study of 
the Preservation and Restoration of Cultural 
Property (ICCROM). Binnen het ‘Project Sa-
men Sterk’ werd de methode in de praktijk 
getoetst door erfgoedinstellingen die mee-
deden aan de Leidse Pilot in 2014-2015. Naar 
aanleiding van die ervaringen is in samen-
werking met het British Museum de vereen-
voudigde QuiskScan ontwikkeld.

De RCE hoopt dat risicomanagement voor col-
lecties hiermee eenvoudiger en toegankelijker 
is.

        INTARSIA - oproep

Voor meer informatie:
Drs A.W. (Agnes) 
Brokerhof 
Senior onderzoeker/
Senior scientist

Fedi Samour, een Syrische ambachtsman, 
vluchtte 2 jaar geleden naar Nederland. Zijn 
ambacht is het inleggen van parelmoer in hout 
(intarsia). Het parelmoer ligt in een loden 
draad. Dit draad heeft een speciaal profiel, 
dwz het is hoekig aan 1 kant. 
Op zijn vlucht heeft Fedi beetje looddraad 
kunnen meenemen, maar nu het is bijna op. 
Weet u misschien waar dit verkrijgbaar is? Of, 
heeft u connecties met mensen die dit weten? 
We horen het graag.

Fedi zou u zeer dankbaar zijn!

Reacties naar: Annet Bult, taalmaatje van Fedi 
Samour. annet.bult@gmail.com

http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/risicomanagement-voor-collecties
http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/risicomanagement-voor-collecties
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        De ‘Werkgroep Vakboek’, een leesclub voor restauratoren.
   

door Robien van Gulik, Hoofd Papierrestauratie Teylers Museum, rgulik@teylersmuseum.nl

Na het verschijnen van het dikke vakboek 
“Paper and Water, a Guide for Conservators” 
(1) hebben wij met verschillende Haarlemse 
papierrestauratoren (een groepje van on-
geveer 6 personen) een maandelijkse leesclub 
in het leven geroepen. Het boek stond bij ons 
allemaal al een tijdje in de kast, en geen van 
allen kwamen wij ertoe om het te lezen. Eens 
per maand (behalve in de schoolvakanties) 
bereidde een van ons een hoofdstuk voor (of 
een half hoofdstuk als het erg lang was) en 
presenteerde dit (samengevat) aan de rest 
van de groep, waarna er over gediscussieerd 
werd.

Om de hoeveelheid tijd die ermee gemoeid 
was binnen de perken te houden, lazen de 
anderen ook allemaal het afgesproken hoofd-
stuk van tevoren, zodat je bij de presentatie 
voldoende had aan het aanstippen van de 
belangrijkste punten. De sessies duurden (en 
duren) niet langer dan een ruim uur aan het 
einde van de werkdag. De naam ‘Werkboek 
Vakboek’ hebben wij gekozen omdat de col-
lega’s die in een instelling werken een dege-
lijke naam nodig hadden voor deze activiteit 
die per maand toch ruim een uur werktijd in 
beslag neemt.

Op die manier hebben wij met succes het wa-
terboek doorgewerkt, gevolgd door 
“Conservation Treatment Methodology” (2). 
Toen we dat uit hadden, hadden we even 
behoefte aan iets meer praktisch gerichte 
literatuur, en viel onze keuze op een aantal 
artikelen uit de Book and Paper Group Annual 
van de AIC. Die kun je ook gewoon van de 
website downloaden (3), wel zo gemakkelijk. 
Nu zijn we weer aan een nieuwe uitdaging 
toe, en wordt er binnenkort weer een sessie 
belegd waarin ieder zijn boek(en) kan voor-
stellen aan de groep. Daaruit wordt dan een 
keuze gemaakt.
Onze groep is ook toegankelijk voor restau-
ratoren van andere disciplines, we kunnen 
natuurlijk het te lezen boek zo kiezen dat het 
niet over een specifiek papier-onderwerp gaat. 
Wel is het handig als de deelnemers niet van 
al te ver weg hoeven komen, want dan wordt 
de benodigde tijd weer een struikelblok. Mocht 
je dit dus lezen en denken: dat wil ik ook, 
maar ik woon/werk niet in Haarlem, dan is het 
waarschijnlijk het beste om in je eigen om-
geving een dergelijke groep bijeen te bren-
gen.

Het zijn leuke bijeenkomsten, want behalve 
dat je eindelijk aan lezen toe komt, zijn de 
discussies achteraf - waarbij iedereen zijn/
haar ervaringen inbrengt - ook erg stimuler-
end. En meestal is er ook nog wel even tijd 
voor 
collegiaal advies voor bepaalde praktische 
restauratieproblemen. Ik kan het iedereen 
aanraden. 

Mocht je mee willen doen, neem dan even 
contact op met
Robien van Gulik
Hoofd Papierrestauratie Teylers Museum
rgulik@teylersmuseum.nl

(1)  Geschreven door Gerhard Banik en   
 Irene Brückle
(2) Geschreven door Barbara Appelbaum
(3) http://cool.conservation-us.org/coola  
 ic/sg/bpg/annual/
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Met medewerking van:
Leonie van Dalen – Historische Binnenruim-
ten
Ilse Korthagen – Boek
Saskia Rijsdijk – Textiel
Thomas Brain – Papier
Nancy Knaap – Papier

       Gereedschap

Gereedschap: 
Gereedschapsdoosjes en -rolletjes.

Hoe kom je eraan:
Gekocht, aangepast of zelf gemaakt. 
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Ideeën voor deze rubriek naar: 
nk@nancyknaap.nl
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        A Changing Art: Nineteenth-century painting practice and conservation.
   7 oktober 2016, The Wallace Collection, Londen. 

door Juul Bierings, Restaurator in opleiding, Universiteit van Amsterdam. juul_bierings@hotmail.com.
Michelle Vergeer, Restaurator in opleiding, Universiteit van Amsterdam. vergeermichelle@hotmail.com

De dag werd geopend met een welkomst-
woord door Pippa Balch, chair van de BAPCR. 
Ze introduceerde het thema van de 
conferentie, negentiende-eeuwse schilder-
praktijken en de restauratie van deze schil-
derijen. Het beschikbaar worden van nieuwe 
schilders-materialen en de komst van de 
colourmen veranderde de praktijk van vele 
schilders. Dit heeft geresulteerd in het ont-
staan van schilderijen die gevoeliger reageren 
op restauraties dan schilderijen uit de periodes 
daarvoor. Ook is het complexer om te inter-
preteren wat je op een schilderoppervlak ziet 
en om te onderscheiden wat de bedoeling van 
de kunstenaar was en wat een ongelukje of 
verouderingsverschijnsel betreft. Het uitbre-
iden van onze kennis over 19de-eeuwse schil-
derpraktijken is belangrijk om de hand van 
de kunstenaar te onderscheiden van latere 
ingrepen.

De eerste lezing werd gebracht door Sally 
Woodcock, praktiserend restaurator en 
gespecialiseerd in onderzoek naar 
negentiende-eeuwse handel in schilders-
materialen. Ze illustreerde met haar onder-
zoek naar de handelsboeken van colourman 
Charles Roberson wat de restaurator kan leren 
van dergelijk archiefmateriaal. Een voorbeeld 
van onverwachte ontdekkingen is het bestel-
len van bedoekte doeken door de kunstenaar, 
voorafgaand aan het schilderen of net na 
voltooiing van het schilderij. Een bedoeking 
kan dus onderdeel zijn van het oorspronkeli-
jke object in plaats van een restauratie. Ook 
het aanpassen van het doekformaat tijdens 
het schilderproces was een veelvoorkomende 
bestelling. Woodcock illustreerde met een aan-
tal voorbeelden hoe waardevol een dergelijke 
bron is om meer inzicht te krijgen in negent-
iende-eeuwse schilderijen en daarmee deze 
beter te kunnen restaureren.

De tweede lezing door Jacob Simon blikte 
terug op het restauratieberoep in Brittannië 
in de negentiende eeuw. Simon heeft onder 
andere als conservator bij de National Portrait 
Gallery gewerkt, waar hij nu research fellow 
is. Met zijn retrospectief illustreerde Simon het 
toenemende belang van de restaurator in de 
negentiende eeuw. De moderne werken vroe-
gen namelijk om meer expertise, doordat deze 
schilderijen complexer waren. Daarnaast ont-
stonden openbare collecties, waarvoor iemand 
zorg moest dragen. Ook kwamen thema’s 
als environmental conditions en science and 
research op de politieke agenda te staan. Met 

de Cleaning controversy in de jaren 40 en 50 
werd geïllustreerd dat er aandacht kwam voor 
het restauratievak vanuit het grote publiek en 
op het geleverde werk gereflecteerd werd.

Er volgde een derde lezing door Dr. Leslie 
Carlyle, waarin ze highlights van 30 jaar 
onderzoek naar onder andere negentiende-
eeuwse schilderpraktijken en het maken van 
historisch accurate reconstructies presen-
teerde. Een voorbeeld van haar ontdekkingen 
is het uiterlijk van een copal-olie vernis. Dit 
vernis trekt naar elkaar toe bij aanbrengen, 
waardoor het er na veroudering uit kan zien 
als wat door restauratoren geïnterpreteerd 
wordt als resten van een niet volledig ver-
wijderde vernislaag. Een tweede voorbeeld is 
het interpreteren van verfdwarsdoorsnedes 
waarbij de dikte van de lagen niet afgeleid kan 
worden uit slechts een enkel monster. Ook de 
oiling-out layer kan niet per se worden 
herkend als zodanig in een verfdwarsdoor-
snede. Dit zijn slechts een aantal van haar 
ontdekkingen. Ze drukt ons op het hart dat 
het maken van reconstructies zeer nuttige 
inzichten oplevert, doordat we op een andere 
manier naar het object en de materialen gaan 
kijken.

Vervolgens gaf Adele Wright, die in 2013 af-
studeerde aan het Hamilton Kerr Institute, een 
lezing over de restauratie die ze daar 
uitvoerde aan Delacroix’ “The lion and the 
snake”. Tijdens deze behandeling heeft ze 
kunsthistorisch onderzoek gedaan naar de 
techniek van Delacroix. Bij dit schilderij ge-
bruikte hij een techniek in de latere fases van 
het schilderen die normaal gebruikt werd voor 
het schetsen van de onderschildering. Dit is 
een van de manieren waarop hij afweek van 
de traditionele manier van schilderen. Wright 
concludeerde dat Delacroix door zijn unieke 
en innovatieve filosofie en schilderwijze een 
stempel op de negentiende-eeuwse 
schilderkunst heeft gezet. 

De vijfde lezing door Roxane Sperber betrof 
het restaureren van “Hanson Toot View in 
Dovedale” van John Linnell. In eerste in-
stantie leek het schilderij overschilderd door 
een latere hand. Echter, toen Sperber zich 
verdiepte in het schilderij en de schilder bleek 
het herhaaldelijk terugkeren en aanpassen 
van schilderijen deel van de schilderpraktijk 
van John Linnell te zijn. De schilder signeerde 
het schilderij met vier verschillende data. 
Uiteindelijk vond ze schriftelijk bewijs van de 
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aanpassingen, die op verzoek van de klant 
werden uitgevoerd. Wederom een voorbeeld 
van negentiende-eeuwse schilderkunst waarbij 
niets is wat het in eerste instantie lijkt. 

In de lezing door Rosalind Whitehouse werd 
in gegaan op de bijzondere techniek van de 
schilder Captain William Henry Adderleigh 
Sleigh, een gepensioneerde soldaat die een 
denkbeeldige parade aan een raceparcours 
afbeeldde. Wat opvalt aan dit schilderij is dat 
alle geportretteerden een statische blik heb-
ben en bij velen de lichtval op de gelaten 
verschilt. Dit wordt door Rosalind verklaard 
aan de hand van het schilderen naar foto’s van 
de geportretteerden. Opkomst van fotografie 
en het gebruik hiervan in schilderijen is ook 
typerend voor de negentiende eeuw.

Na een heerlijke Engelse lunch in een bruin 
café vervolgden we de middag met Gianluca 
Poldi, die sprak over techniek en conserve-
ring van 40 schilderijen en 8 aquarellen van 
Giovanni Boldini. Onderzoek naar zijn werk 
heeft inzichten opgeleverd over hoe zijn 
techniek zich ontwikkelde. Waar hij bijvoor-
beeld eerst een nauwkeurige ondertekening 
uitwerkte, veranderde dit steeds meer in een 
vrije tekening gekarakteriseerd door diagonale 
lijnen en cirkels.

Gabriela Macaro vervolgde de middag met 
een beschrijving van het technisch onderzoek 
naar Barbizon schilderijen bij de National Gal-
lery. Het systematisch onderzoek van catalogi 
heeft hier een grote bijdrage geleverd aan een 
beter begrip van gebruikte materialen door 
deze schilders. Het blijft echter belangrijk om 
rekening te houden met het feit dat 
beschrijvingen van schilders zelf vaak sys-
tematischer over kunnen komen dan hoe ze 
daadwerkelijk te werk gingen.

Ook de volgende lezing blijft bij de schilders 
van de Barbizon. Hayley Tomlinson vertelt 
over de schilder Ernest Victor Hareux, die 
nauw contact onderhield met onder andere 
Daubigny. Zo blijkt ook correspondentie van 
Hareux waardevol om meer te leren over de 
techniek van schilders met wie hij omging. 
Recent onderzoek laat ook zien in hoeverre 
Hareux het bij het rechte eind had, want er 
is gebleken dat sommige van zijn aannames 
de vondsten van technisch onderzoek tegen-
spreken. 

Michaela Straub, momenteel in haar laatste 
jaar van de opleiding bij het Hamilton Kerr In-
stitute ging vervolgens in op twee schilderijen 
van Alfred East. Hier bleken passages in een 
van zijn schilderijen een erg verschillend uiter-
lijk te hebben. Dit is met technisch onderzoek 
verklaard, doordat het hier om twee verschil-

lende witte pigmenten bleek te gaan. Beide 
zijn echter door de schilder zelf aangebracht. 
Iets wat eruit zag als een retouche, bleek dat 
hier niet te zijn.

Nicola Costaras ging hierna in op een heel 
ander onderwerp. Kunstmatig licht, in de vorm 
van gaslampen, kwam op in de negentiende 
eeuw en zorgde ervoor dat 
avondopenstelling van galerieën mogelijk 
werd. Maar er laaiden ook discussies op: zou 
het licht en de verwarming voor extra schade 
in de vorm van droogscheuren kunnen zor-
gen? Costaras onderzoekt de oorzaken van de 
droogscheuren aan de hand van materialen en 
technieken van de schilders.

Onze Nederlandse collega’s Nienke Woltman 
en Suzanne Veldink van het Rijksmuseum 
Amsterdam presenteerden hierna over de ten-
toonstelling van Breitner die aan het begin van 
dit jaar in het museum te zien was. Het onder-
zoek dat gedaan is voor deze tentoonstelling 
heeft duidelijk gemaakt dat er veel tijd in één 
enkel werk van Breitner ging zitten. Dit kwam 
door zijn werkwijze: een lange procedure van 
schetsen, fotograferen en wijzigen tijdens 
het schilderen. Sommige van zijn wijzigingen 
hebben bovendien een zakelijk motief, om-
dat de kunsthandelaar Van Wisselingh waar 
hij zijn schilderijen verkocht, soms vroeg om 
aanpassingen die zijn schilderijen unieker en 
beter verkoopbaar maakten.

Ook Lidwien Speleers, schilderijenrestaurator 
bij het Dordrechts Museum was van de partij 
om te vertellen over de vernisafname van een 
schilderij van Jacob Maris. Bekend is dat Maris 
was toevoegde aan zijn verflagen, wat de 
verf gevoelig maakt voor oplosmiddelen. Dit 
zorgde voor uitdagingen toen het vergeelde 
vernis en de vele retouches verwijderd moes-
ten worden. Door uiteindelijk voor aceton te 
kiezen, een oplosmiddel dat de was niet oplo-
ste, en de verflagen hier zo kort mogelijk aan 
bloot te stellen met tussenpozen van soms 
enkele weken, is het vernis verwijderd van het 
gehele oppervlak van het schilderij. Dergelijke 
uitdagingen zijn typerend voor negentiende-
eeuwse kunst.

Nele Bordt, schilderijenrestaurator bij de Royal 
Collection Trust sloot met haar 
lezing over Rudolf Swoboda’s schildertechniek 
de dag af. Veel van zijn schilderijen zijn nog 
in uitstekende conditie en hebben originele 
vernissen aangebracht door de kunstenaar. Dit 
laat ons zien dat Swoboda de vernissen soms 
lokaal aanbracht om bijvoorbeeld alleen in een 
gelaat extra verzadiging te krijgen. Het onder-
zoek naar deze schilderijen met een origineel 
vernis illustreert welke fenomenen we bij 
kunst uit deze periode tegenkomen. 
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De dag werd afgesloten met een discussie 
over hoe we de kennis over negentiende-
eeuwse kunst en hun conserveringsproblema-
tiek verder uit kunnen wisselen. Ideeën van 
verschillende online fora worden genoemd, 
waaronder enkele fora op Facebook. We 
gingen in ieder geval allemaal naar huis met 
de gedachte dat bij negentiende-eeuwse kunst 
niets hoeft te zijn wat het lijkt, en een vol-
gende keer zullen we dan ook een heel stuk 
kritischer tegenover sommige mogelijk origi-
nele fenomenen staan.
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       Wood Science and Technology II: Microclimates for Panel Paintings
   21-22 october 2016, Stichting Restauratieatelier Limburg Maastricht

door Josh Summer, painting conservation intern, Mauritshuis Den Haag

The Wood Science and Technology II: 
Microclimates for Panel Paintings conference 
commenced at the Bonnefantenmuseum in 
Maastricht on October 21st an 22nd, 2016. 
The conference was organized by the Stichting 
Restauratie Atelier Limburg (SRAL) and 
attended by over 110 participants from nine-
teen countries. Eleven papers and three   
posters were presented over the two-day 
event, offering valuable information on current 
and future issues regarding the use of micro-
climates for the preservation of paintings on 
wood. 

Day one focused primarily on the theory, his-
tory and science of the microclimate. After a 
warm welcome by Kate Seymour of the 
organizing committee, the presentations 
began with an overview on the relationship 
between dimensional changes in a panel and 
its equilibrium moisture content by Luca Uzielli 
(GESAAF, University of Florence). Following Mr. 
Uzielli, Stefan Bichlmair (Fraunhofer-Institut 
für Bauphysik IBP, Stuttgart) offered a recent 
case study on temperature and humidity dif-
fusion in wood furnishings at the Linderhof 
Palace in Bavaria, using WUFI®-Pro software.
Another web-based software program was 
presented by Roman Kozlowski (Jersey Haber 
Institute of Catalysis and Surface Chemis-
try, Polish Academy of Sciences, Krakow). 
The program, called HERIe, was developed 
to assist understanding of how the history of 
climate-induced strain in a panel would affect 
its future stability and reactivity to changing 
environmental conditions. 

Returning to Linderhof, Max Rahrig (Univer-
sität Bamberg, Germany) gave an account on 
new methods used in the Palace for monitor-
ing temperature, RH, and pollutants following 
an overhaul of its climate control system. The 
discussion on pollutants was a great segue 
to Roger Groves’ (Aerospace Non-Destructive 
Testing Laboratory, TU Delft) presentation, 
which gave us all an important reminder that 
the chemistry inside a micro-climate isn’t only 
about water diffusion, but also the interac-
tions between sulfates, nitrates, ozone, carbon 
monoxide and dioxide, and of course - mi-
crobes. 
Following Mr. Groves, Jørgen Wadum (CATS, 
Copenhagen) took the podium and gave the 
audience an overview on the history and 
development of the microclimate since the 
famous Simpson Box of 1892 and the arguable 
importance of additional buffering material 
inside the closed system. 

The day ended with a presentation by David 
Thickett (English Heritage) which underscored 
the need for conservators and other profes-
sionals to think about the micro-climate in 
larger terms than just temperature and rela-
tive humidity. Echoing Mr. Groves’ talk on air 
chemistry, Mr. Thickett emphasized the im-
portance of a clean environment within the 
microclimate and offered some novel ways to 
achieve this.

Day two started with an overview of Jean-
Albert Glatigny’s (Conservator in private prac-
tice, Belgium) design and construction of 
microclimate boxes. Unfortunately, Mr. 
Glatigny could not attend the conference, 
however members of the organizing commit-
tee did a great job stepping in for him to pres-
ent his work. 
Sara Mateu (Conservator in private practice, 
Belgium) followed up with a presentation on 
the use of MarvelSeal® envelopes in microcli-
mate boxes, including tips and tricks to create 
an air-tight seal. 
After this, Thomas Bobak and Ray Marchant 
(both of Simon Bobak Studios, London) gave 
an extensive talk on problems and solutions 
with the longevity of air-tight seals in the pos-
session of clients untrained in their upkeep. 
Stephanie Carlton and Michael Field (both of 
The Royal Collection, UK) gave accounts on 
the techniques used in the Royal Collection to 
prepare long-lasting microclimates for pain-
tings with unique needs that frequently travel 
long distances. 
Continuing with the transit theme, Rita Gomez 
and Sue Ann Chui (both of the J. Paul Getty 
Museum and Conservation Institute, Los Ange-
les) presented Ms. Gomez’s novel designs for 
micro-climate handlingboxes, in addition to re-
search associated with environmental change 
within the box and its contents throughout 
transit. 
Before moving on to the final presentation, 
Hubert Baija and Tess Graafland (both of Ri-
jksmuseum, Amsterdam) reminded us of the 

The public listening to one of the speakers at the 
conference (photo: SRAL/Kate Seymour).
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importance of original frame design and con-
struction, the need to respect it, and ways the 
Rijksmuseum has been successful in doing so. 
The final presentation of the conference was 
an inspiring account on the recent conserva-
tion and plans for display of the Ghent Altar-
piece by Anne van Grevenstein (SRAL). Her 
talk on the problematic situation currently 
surrounding the altarpiece resonated with the 
crowd. She encouraged open minded dialogue 
between opposing parties to reach solutions 
that fulfill the needs of the artwork, the stake-
holders, and the public.

Three posters spanning large topics were 
presented by Carlota Barbosa (KIK IRPA, Bel-
gium), Rita Gomez (J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles), and Andreas Sampatakos (Municipal 
Gallery of Greece & Technological Educational 
Institute of Greece). These pitches, along with 
the excellent breadth of topics offered by the 
paper presenters, and sponsors (Tru Vue® 
Inc., Meyvaert Glass Engineering, and Propa-
group S.p.A), as well as generous lunches and 
coffee breaks made the Wood Technology II 
conference in the beautiful city of Maastricht a 
great success.
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       Bezoek aan Kasteel d’Ursel, Hingene
   

door Antje Verstraten en Megan Kisters, restauratoren in opleiding Historische Binnenruimten

Introductie 
Op een zonnige 29 november jl. kreeg een 
groep papierrestauratoren – Judith Bohan, 
Thomas Brain, Monique Staal en Nancy Knaap 
– tezamen met een groep restauratoren in 
opleiding en onlangs afgestudeerden van de 
Universiteit van Amsterdam – Lise Wolfert, 
Leonie van Dalen, Megan Kisters en Antje Ver-
straten – de gelegenheid een kijkje te 
nemen in een prachtig, okerkleurig hertogelijk 
paleis nabij Antwerpen, namelijk het kasteel 
d’Ursel in Hingene. Naast een heerlijke lunch 
in het kasteel kregen zij een rondleiding van 
de Erfgoedmedewerkers Joke Bungeneers en 
Serge Migom van de Provincie Antwerpen. 
Het kasteel is sinds 1994 eigendom van het 
provinciebestuur Antwerpen en sinds die tijd 
wordt er druk gewerkt aan de restauratie van 
het exterieur en interieur. Ook worden er 
regelmatig tentoonstellingen georganiseerd. 

van de zeventiende eeuw een traditionele uit-
straling in bak- en zandsteen. 

Vanaf de achttiende eeuw wordt het kasteel 
echter een aantal malen verbouwd. Het tradi-
tionele karakter van het kasteel wordt los
gelaten - de familie is inmiddels al drie ge-
neraties van adel - en wordt vervangen door 
meer ‘trendy’ woonstijlen. In het begin van 
de achttiende eeuw wordt het kasteel ver-
bouwd in opdracht van graaf (en later hertog) 
Conrard Albert d’Ursel (1665-1738) door de 
Franse architect Jean Beaucire 1651-1743. 
Het grondplan wordt aangepast en de voor-
gevel wordt vervangen door een inspringende 
barokke gevel. De voormalige binnenplaats 
krijgt een dak en wordt zo betrokken bij het 
kasteel. Tussen 1761 en 1765 wordt het 
gebouw wederom verbouwd, ditmaal in de 
heersende stijl van het classicisme. Hertog 
Charles d’Ursel betrekt de Italiaanse architect, 
schilder en decorbouwer Giovanni 
Niccolò Servandoni (1695-1766) voor een 
grote verbouwing van het exterieur en inte-
rieur van het kasteel. De barokke gevel maakt 
plaats voor een symmetrisch aangelegde 
okerkleurige gevel. De gevel wordt verhoogd 
en voorzien van een witte balustrade. Naast 
het exterieur, zorgt Servandoni ook voor grote 
veranderingen in het interieur. Hij creëert
representatieve ruimtes zoals een ruime 
entreehal en een eetkamer met spiegelwan-
den. Hij ontwerpt daarnaast plafonds met 
stucwerk, nieuwe lambriseringen, tussen-
schotten en alkoven en de nieuwe bibliotheek.  
In de negentiende eeuw vinden er slechts 
kleine veranderingen plaats aan het exterieur 
van het kasteel. De okergele gevel maakt 
plaats voor een meer sobere lichtgrijze af-
werking. 

Afb.1. Kasteel d’Ursel (foto: Leonie van Dalen). 

Beknopte geschiedenis van het kasteel 
Het kasteel begon ooit als Stenen huys, echter 
wegens financiële problemen moest voormalig 
bewoner Thibault Barradot zijn huis verkopen. 
De nieuwe eigenaar ridder Dierick van de 
Werve, afkomstig uit een Antwerps adellijk 
geslacht, breidt het huis uit met een grote 
vrijstaande toren, een grote zaal, grote salon, 
extra kamers, een keuken en een galerij. In 
1606 verkoopt de familie het huis aan Conrard 
Schertz (1553-1632). Aan hem, of eigenlijk 
aan zijn kinderloze en adellijke tante Barbara 
d’Ursel, wiens namen en wapen hij overnam, 
dankt het kasteel zijn huidige naam: kasteel 
d’Ursel. Schertz is trots op zijn verworven 
adellijkheid en laat dit zien middels de ver-
bouwing van zijn woning. Hij laat de grachten 
opnieuw uitgraven en een tweede toren 
bijbouwen. De entree verplaatst hij naar het 
dorp. Het exterieur heeft in de tweede kwart 

Afb.2. Een deel van het gezelschap tijdens de rondlei-
ding (foto: Leonie van Dalen). 
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Wandbespanningen en chinoiserie  
De rondleiding voerde door het eeuwenoude 
kasteel, waar de hand van Servandoni nog 
duidelijk zichtbaar is. Tijdens de restauratie-
periode vanaf 1994 is men veelal teruggegaan 
naar de achttiende eeuw. Het exterieur is 
daarbij weer voorzien van een (letterlijk) 
stralende okerkleur. In het huis zijn nog de 
prachtige stucplafonds en eetkamer met spie-
gels zichtbaar. Spektakelstuk in het kasteel 
zijn de vele wandbespanning en chinoiserieën. 
In de achttiende en negentiende eeuw ver-
wierf de familie d’Ursel deze bovendeurstuk-
ken in chinoiseriestijl bestaande uit Chinese 
prenten. Ten tijde van de aankoop van het 
kasteel door het provinciebestuur, waren 
vrijwel alle bovendeurstukken gedemonteerd. 
Tijdens restauratie en onderzoek is een groot 
aantal stukken echter teruggevonden, en 
bleek het mogelijk deze terug te plaatsen in 
het interieur. Naast bovendeurstukken be-
vinden zich in het kasteel een aantal Chinese 
papieren wandbespanningen uit de negen-
tiende eeuw, afkomstig uit Kanton. Dit betreft 
een blauw Chinees behangsel met bomen, 
bloemranken, vogels en en vlinders en een 
prachtig roze behangsel met bamboe, vogels 
en bloemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
de zwarte omlijningen rondom het bamboe 
voorheen zilver waren en de roze achtergrond 
voorheen nog vele malen feller was. Kortom; 
een spektakel op de wanden van kasteel 
d’Ursel. 

Afb.3. Detail van het roze behang, met rechts een 
indruk van de oorspronkelijke kleur. (foto: Leonie van 
Dalen). 

Afb.4. Detail van het blauwe behang (foto: Leonie van 
Dalen). 

Huidige projecten
Op dit moment worden in kasteel d’Ursel de 
textiele wandbespanningen gerestaureerd. 
Deze wandbespanningen zijn handbeschilderd 
of bedrukt en vormen een zeer interessante 
verzameling. Naar verwachting zullen de 
wandbespanningen de komende jaren worden 
teruggeplaatst in het interieur. De restauratie 
van de wandbespanningen heeft een leuke 
bijkomstigheid, de wanden liggen hierdoor 
namelijk bloot! De ruimtes achter de wandbe-
spanningen bleken een schat aan historische 
graffiti en souvenirs te herbergen, nagelaten 
door voormalige bewoners en tapissieres. Voor 
het beheer van Kasteel d’Ursel waren deze 
vondsten een aangelegenheid om het pub-
liek van nu in de gelegenheid te stellen een 
boodschap achter te laten achter het behang. 
Want zeg nu zelf, wat is leuker dan jezelf te 
vereeuwigen achter prachtige en eeuwenoude 
wandbehangsels!

Via deze weg willen we graag Joke Bunge-
neers, Serge Migom en Koen de Vlieger van 
het kasteel van harte bedanken voor de uit-
gebreide rondleiding en de heerlijke lunch, en 
Judith Bohan voor het organiseren van deze 
interessante excursie!
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       ICOM General Conference 2016
   3-9 juli 2016, Milaan

door Iris Broersma, Erfgoedzorg. Onderzoek, advies en behoud van historische interieurs

De ICOM (International Council of Museums) 
houdt -naast veel andere activiteiten- drie-
jaarlijks een grote conferentie. In 2016 werd 
deze in Europa gehouden, en ik denk dat vele 
Nederlanders dat als kans zagen, want er 
waren ruim 30 landgenoten aanwezig. 

De conferentie vond plaats van 3 tot 9 juli in 
het reusachtige conferentiecentrum MiCo in 
Milaan en trok 3000 museumprofessionals 
uit de hele wereld. Met veel dank aan Res-
tauratoren Nederland kon ik er ook bij zijn. 
Het markeerde voor mij het einde van mijn 
studie Conservering & Restauratie (Historische 
Binnenruimten) aan de Universiteit van Am-
sterdam (UvA) met een scriptie gewijd aan 
huismusea. 
Ik wil hier graag verslag doen van het plenaire 
deel van het congres en van de conferentie 
van DEMHIST, één van de internationale, the-
matische comités van de ICOM. 

De plenaire start van het congres (foto: R. Andreu)

Het plenaire deel van het congres
Na de nodige formele verwelkomingen kwa-
men op maandagochtend meteen twee key-
note speakers aan het woord. 

Orhan Pamuk -helaas niet life aanwezig- ver-
telde over de achtergrond van zijn Museum 
van de Onschuld, pendant van zijn gelijk-
namige roman uit 2008. Deze Nobelprijswi-
naar pleitte sterk voor het ‘kleine museum’ 
dat gebaseerd is op de menselijke maat, waar 
je veel informeler kunt presenteren en waar 
de bezoeker dichtbij de objecten kan komen.  
In zijn eigen museum in Istanbul, geopend in 
2012, staan het individu en het gewone leven 
centraal. Istanbul kende de tweede helft van 
de vorige eeuw geen stadsmuseum, en Pamuk 
heeft een tijdsbeeld van die periode willen 
vangen met de uitgebreide catalogus en met 
voorwerpen in vitrines. Door de schoonheid 
van het dagelijkse te laten zien krijgt dat 
betekenis. 

Christo, wiens “Floating Piers” project vlakbij 
Milaan de dag tevoren was afgesloten, was de 
tweede indrukwekkende spreker. Hoewel ook 
enkele van zijn eerdere projecten zoals het 
inpakken van de Reichstag in Berlijn, de “Run-
ning Fence” in California en “The Gates” in 
New York voorbij kwamen, stonden de Float-
ing Piers centraal. Deze drijvende, oranjegele 
promenade deinde twee weken in het Iseo-
meer en verbond twee eilandjes in het meer 
met elkaar en met de kust. Christo beschouwt 
de vaak jarenlange voorbereiding als integraal 
onderdeel van zijn projecten. Daarbij horen 
ook de fabricage van het juiste materiaal, de 
vele testen, de vergunningen en de finan-
ciering. Deze komt overigens geheel uit de 
verkoop van eigen werk.

Christo, key-note speaker van de conferentie

Project “Floating Piers” in het Lago d’Iseo

Ook conferentiebreed was het uitgebreide 
avondprogramma met speciale openstellingen 
van de meeste musea en met een feestelijke 
ontvangst in het Sforza kasteel; waarin overi-
gens drie verschillende musea zijn gevestigd. 
Bij die gelegenheden kon je makkelijk infor-
meel uitwisselen over opzet van het museum, 
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Het “Laatste Avondmaal” van DaVinci in de refter van 
het klooster van Santa Maria della Grazie

De gehele week was er ook een beurs waar 
de standhouders alle tijd hadden voor demon-
straties en achtergrondinformatie over de 
nieuwste technologie. Denk daarbij zowel 
aan restauratietools, als aan vitrinebouw en 
instrumentaria voor monitoring van klimaat, 
licht en beveiliging. Ook was er veel aandacht 
voor nieuwe vormen van presentatie zoals 
het met verlichting ‘inkleuren’ van verdwenen 
polychromie, 360° afbeeldingen, het virtueel 
beleven van de realiteit met behulp van virtual 
reality-brillen en verschillende vormen van 
audiopresentatie en tools voor het gidsen van 
bezoekers. Hoewel er ook een doorlopend pro-
gramma was van leverancierspresentaties ben 
ik daar slechts sporadisch aan toegekomen 
door het drukke DEMHIST programma. 

De DEMHIST conferentie
Na de plenaire aftrap startten tientallen the-
matische, internationale en sommige nationale 
comités hun eigen conferentie in wat overzich-
telijker zalen. DEMHIST (van demeures histo-
riques of: historische huizen) bleek een 60-tal 
deelnemers te trekken, vertegenwoordigers 
van huismusea wereldwijd maar bovenal uit 
Europa en Amerika. De meeste deelnemers 
bleken elkaar en vooral ook elkaars musea 
goed te kennen. Er wordt dan ook al jarenlang 
onderling informatie uitgewisseld over intern 
onderzoek, praktijkervaringen, vernieuwings- 
en restauratieprojecten. 

In Milaan -en in heel Noord Italië- zijn grote 
aantallen huismusea en Milaan is, door de 
samenstelling van het eerste bestuur, ook zo’n 
beetje de thuisstad van DEMHIST. Italianen 
vereren hun helden waaronder veel schrijvers, 
dichters en kunstenaars en hun 
gemusealiseerde woonhuizen trekken veel 
bezoekers. Milaan heeft tevens een rijk indus-
trieel verleden en er woonden dan ook heel 
wat 19de- en 20ste-eeuwse verzamelaars die 
hun collectie hebben nagelaten aan een sticht-
ing om deze te kunnen delen met de gemeen-
schap. 

De eerste twee dagen hebben 15 leden van 
DEMHIST een korte lezing gegeven over re-
cente ontwikkelingen in hun eigen museum. 
Hoewel die allemaal interessant waren, haal ik 
er hier drie naar voren: Vestfoldmuseum (door 
Aina Aske, MA), Vizcaya Museum (door Remko 
Jansonius, MA) en Karen Blixen’s House (door 
Josephine Muthoni Thang’wa).

Vestfoldmuseum
Het 17de-eeuwse, barokke ‘huis van de graaf’ 
in het Noorse Larvik is sinds 1821 in handen 
van de gemeente en is ondergebracht bij het 
Vestfoldmuseum. Het museum is enkele jaren 
geleden met de restauratie van het huis ge-
start. Echter de tuinen zijn verdwenen en van 
de karakteriserende, historische relatie met 
het dorp is maar weinig zichtbaar gebleven. 
Historisch onderzoek heeft echter veel infor-
matie opgeleverd over de verdwenen situatie. 
Het museum heeft in samenwerking met het 
Noorse instituut voor cultureel erfgoed (NIKU) 
door een game developer een 3D simulatie 
laten maken van de situatie in 1767. Het re-
sultaat is inmiddels niet alleen in het museum 
maar ook op internet te bekijken (je moet 
wel even puzzelen om het aan de praat te 
krijgen). De resultaten van het onderzoek en 
het nieuwe begrip van de historische situatie 
beïnvloeden nu sterk het verhaal voor bezoe-
kers, maar ook de richting van toekomstplan-
nen voor het museum. Vestfold is dus wel bij 
uitstek een voorbeeld van de sterke invloed 
van digitalisering op de toekomst van musea.

Vertegenwoordigers van huismusea uit de hele wereld 
bij de DEMHIST conferentie(foto: R. Andreu)

de objecten en de presentatie daarvan. Ook 
werd een crash course Milanese cultuur ge-
boden met o.a. een concert in de Dom van Mi-
laan, de architectuur van Giò Ponti en speciaal 
voor de conferentiegangers gereserveerde 
time slots voor een bezoek aan het “Laatste 
Avondmaal” van Leonardo DaVinci. Ik kende 
die muurschildering alleen als frontaal plaatje. 
Het bleek echter bij uitstek een werk waar 
schildering en ruimte een dialoog aangaan, 
zeker in de originele functie van de ruimte als 
refter van het klooster.

http://teatrnn.pl/files/websites/drewnianyskarb/modele/Larvik/web.html
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Vizcaya museum
Vizcaya is een landhuis uit 1916 in Miami, dat 
na een korte bewoningsgeschiedenis in 1952 
is opengesteld. De steenrijke bouwheer had 
het huis overdadig ingericht met 
Europese antiquiteiten die nu de collectie van 
het museum vormen. Het huis trekt jaarlijks 
200.000, vooral internationale, bezoekers. 
Omdat de grote bezoekersaantallen het huis 
belasten is een restauratiecampagne nodig en 
deze is aanleiding geweest voor een her-
oriëntatie op de betekenis van Vizcaya. Ook 
leeft de wens om aansluiting bij de lokale 
omwonenden te verbeteren. Als uitvloeisel 
zullen voor de toekomst leefstijlen, het dage-
lijks leven en de groene kant van het landgoed 
centraler komen te staan. Vizcaya is dus een 
voorbeeld van een museum dat van ‘objecten 
showen’ op lijkt te schuiven naar de presenta-
tie van de historische situatie als geheel. 

Karen Blixen’s House
Het Karen Blixen Huis in Kenia is bij velen 
denk ik wel bekend door de film “Out of 
Africa”. Het huis dateert uit 1911 en de 
Deense Blixen bestierde in de jaren ’20 vanaf 
deze plek haar koffieplantage. Het Keniaanse 
overheidsorgaan NMK, dat het nationale cul-
tureel erfgoed beschermt, heeft het huis in 
1985 opengesteld. Al jaren zijn 85% van de 
bezoekers buitenlandse toeristen en de uitda-
ging is om meer Keniaanse bezoekers te trek-
ken en om het lokale draagvlak te vergroten. 
De koloniale connotatie roept echter ambiva-
lente gevoelens op en daarom herpositioneert 
men het huis nu succesvol als dat van een 
vrij-heidslievende en onafhankelijke vrouw, 
die tussen twee culturen leefde. De spreekster 
betoogde dat museumprofessionals met hun 
percepties een belangrijke rol spelen bij de 
ontwikkeling van het culturele landschap. 

Aan het eind van de lezingenserie gaf een 
van de Japanse deelnemers een overzicht van 
huismusea met -voor ieder door DEMHIST 
benoemd type huismuseum- aansprekende 

Presentatie Vizcaya museum door Remko Jansonius

Kwetsbare objecten bij Il Vittoriale

Bezoeker in Il Vittoriale

voorbeelden uit Japan. Met haar wervende 
presentatie liep zij vooruit op de volgende 
conferentie die in 2019 in Kyoto wordt ge-
houden. De beide laatste bijdragen gaven 
een mooi tegenwicht aan de lichte Europees/
Amerikaanse oververtegenwoordiging bij dit 
congres. Het tweede deel van de week werd 
off-site doorgebracht, zowel in Milaan als 
daarbuiten. 

Zo was er een excursie per bus naar het 
woonhuis van Gabriele d’Annunzio, gevierd 
en excentriek dichter, oorlogsheld en avon-
turier. In de jaren 1920 en ’30 richtte hij het 
huis op extravagante wijze in, wat hemzelf 
tot de conclusie bracht dat hij eigenlijk altijd 
een interieurontwerper was geweest. Park en 
villa, met een schitterend uitzicht over het 
Gardameer, zijn in 1930 gelegateerd aan de 
staat en bij d’Annunzio’s dood in 1938 meteen 
opengesteld. Het behoud van het propvolle 
interieur met veel textilia, prenten, boeken, 
bibelots is méér dan een uitdaging, zeker 
gezien de zeer hoge bezoekersaantallen. Er is 
dan ook recent een grote, vijfjarige restaura-
tiecampagne gestart. Hoewel de stichting zelf 
bemiddeld is, worden er donateurs geworven 
die een object willen ‘adopteren’ voor restau-
ratie. Op de eigen website van de Vittoriale 
degli Italiani worden deze objecten ter adoptie 
aangeboden. 

http://bottega.vittoriale.it/adotta-una-stoffa
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Aan de overkant van het Gardameer ligt 
een heel ander soort huismuseum: het door 
hemzelf ingrijpend gerestaureerde boerderij-
complex van politicus Ugo da Como. Deze 
Casa del Podestà is in 1993 opengesteld, ruim 
50 jaar na het overlijden van Da Como. Het 
gebouw was sinds de 15e eeuw lange tijd 
de zetel van de Venetiaanse machthebbers 
maar laat nu vooral Da Como’s  19e eeuwse 
interpretatie van de 15e eeuw zien. Ook hier 
kan men te restaureren objecten adopteren. 
De -soms omvangrijke- bordjes waarmee de 
gevers worden gememoreerd doen wel enigs-
zins afbreuk aan het nagestreefde huiselijke 
beeld van het interieur. Aan de andere kant 
valt op dat objecten met een zekere noncha-
lance worden opgehangen: soms in het volle 
zonlicht, aan een wankele bevestiging of in 
de loop van bezoekers. Beide musea bij het 
Gardameer werven gericht donateurs om bij te 
dragen aan restauratiekosten, maar op gebied 
van preventieve conservering lijkt nog veel te 
winnen en dat toekomstige restauratiekosten 
kan verminderen.

De volgende dag waren in Milaan vier routes 
uitgezet langs verschillende huismusea. Om-
dat iedereen over de routes werd verdeeld 
deden de deelnemers verschillende ervaringen 
op. De dag werd afgesloten met een gemode-
reerde discussie om deze uit te wisselen. Mijn 
eerste stop was de studio van Franco Albini, 

spraakmakend ontwerper en architect, wiens 
zoon de studio heeft voortgezet. Hier worden 
bezoekers ontvangen in een studio-in-bedrijf, 
waar objecten uit de jaren 1920 tot de vroege 
jaren ‘60 staan uitgestald tussen de bureau’s 
en ook gewoon gebruikt worden. De tweede 
stop was het woonhuis van wijlen Lalla Ro-
mano, schilderes, dichteres en zeer succesvol 
schrijfster. Met behulp van de royalties uit 
haar eigen werk staat het woonhuis open als 
een werkplek voor onderzoekers, voor lezin-
gen en ontvangst van groepen bewonderaars. 
Ook hier wordt zeer laconiek omgegaan met 
de risico’s van gebruik van de objecten. De 
derde stop was het museum Poldi Pezzoli, het 
opengestelde huis van een verzamelaar waar 
het huisaspect meer op de achtergrond stond. 
Zo staan de objecten weliswaar op een tafel of 
in een kast, maar door de omvangrijke vitrines 
zijn deze eigenlijk niet meer herkenbaar als 
huiselijke setting.

Wankele ophanging in het Casa del Podestà

Herinneringsbordje aan de donateur van de restauratie

Studio Albini is in bedrijf èn ontvangt bezoekers.

Op bezoek bij (wijlen) Lalla Romano



20

Au
 C

ou
ra

nt
 1

3,
 d

ec
em

be
r 2

01
6

V
erslag

en
 R

N
-Ed

u
catiefon

d
s

De discussie achteraf ging dan ook over de 
vraag of huismusea, om die titel te ‘mogen’ 
dragen aan minimum eisen moeten voldoen. 
Denk aan openingsuren, collectiemanagement 
en preventieve conservering. In sommige 
landen geeft de erkenning als museum toe-
gang tot subsidies. Los van het ‘label’ museum 
speelt voor iedere collectie de vraag of deze 
het behouden (en dus investeringen) waard 
is, en dat wordt weer sterk bepaald door de 
groep van mensen die zich met de collectie 
verbonden voelt.

Al met al was het een leerzame week, met 
een stortvloed aan ervaringen en nieuwe 
indrukken, die me veel aan het denken 
heeft gezet over de bandbreedte die er is in 
museale concepten. Ik kan de DEMHIST con-
ferenties aanbevelen aan iedereen die meer 
gevoel wil krijgen voor de overwegingen die 
curatoren van huismusea maken. Tenlotte is 
dat de achtergrond waartegen veel (interieur)
restauraties worden uitgevoerd. De volgende 
DEMHIST conferentie is van 14 tot 18 oktober 
2017 in Londen

Overigens vond ik ook een heleboel redenen 
om nog eens naar Milaan terug te keren: om 
de stad zelf met prachtige straten, pleinen en 
gebouwen en om al die andere musea waar ik 
niet aan toekwam of nog eens wat langer wil 
kijken. 

Alle foto’s zijn van de auteur tenzij anders 
aangegeven. 

Veel bordjes en objecten in vitrines bij Poldi Pezzoli DEMHIST groep bespreekt de ervaringen van de dag bij 
Milanese huismusea
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