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Uit de vereniging

Nieuwe redactieleden voor Au Courant
door Marya Albrecht

De redactie van Au Courant is verheugd te
melden dat er zich twee collega’s hebben
gemeld om de redactie te versterken. Zowel
Ilse Korthagen (boekrestaurator) en Nora van
der Veer-Curpan (restaurator van schilderijen en beschilderde objecten) zullen zich de
komende tijd inzetten voor de Au Courant. Op
de volgende pagina’s stellen de nieuwe redactieleden zich voor. We zijn erg blij met deze
versterking en gaan samen aan de slag om
een interessant en actueel tijdschrift te blijven
maken. Daarvoor blijft input van de lezers nog
steeds erg welkom! Kopij kun je aanleveren
via aucourant@restauratoren.nl

Ilse Korthagen, boekrestaurator bij RNA - Restauratie Nijhoff Asser, Amsterdam

Na mijn afstuderen ben ik als uitvoerend
restaurator gaan werken bij RNA - Restauratie
Nijhoff Asser te Amsterdam. Naast het behandelen van objecten ben ik bijzonder geïnteresseerd in de digitalisering van boeken en de
geschiedenis van de boekrestauratie. Bovendien vind ik het erg leuk om contact te onderhouden met vakgenoten en als ik een kans
zie iemand de oren van het hoofd te vragen in
een interview, dan grijp ik hem!
Ik heb naast voor de Au Courant eerder geschreven voor Metamorfoze, het Archievenblad en Quaerendo en kijk ernaar uit vanaf nu
een structurele bijdrage te leveren aan ons
verenigingsblad.

Ilse Korthagen (Foto: Sanne Verheij van Bergenhenegouwen).
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Hierbij neem ik graag de gelegenheid mezelf
voor te stellen als nieuw redactielid van de
Au Courant. In oktober 2016 ben ik aan de
Universiteit van Amsterdam afgestudeerd als
boek- en papierrestaurator. Tijdens mijn
opleiding heb ik in Nederland praktische ervaring opgedaan in de Koninklijke Bibliotheek
te Den Haag en in de Universiteitsbibliotheek
Leiden. Vervolgens heb ik stage gelopen bij
Trinity College Library, Dublin, de KU Leuven,
National Library of Scotland en de Staatsbibliothek zu Berlin.
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Nora van der Veer-Curpan, restaurator schilderijen en beschilderde objecten bij De
Kunstkliniek Veer en Veer, Hilversum

Zonder alles wat er al over mij voor Au Courant is geschreven te herhalen, wil ik nog eens
melden dat ik een technische opleiding heb,
met scheikunde als bijvak. Vooral dat bijvak,
heeft mij geholpen te begrijpen wat er óp en zelfs ín een beschilderd oppervlak fysisch
maar vooral chemisch gebeurt. Door Richard
Wolbers, zijn discipelen en zijn filosofie mee
te maken, heb ik ontdekt dat de scheikunde
van de laatste dertig-veertig jaar revolutionair
is veranderd en stevig ontwikkeld, met een
bijzondere aanpassing voor de restaurator van
vandaag de dag.

Au Courant 14, maart 2017

Vóór mijn vertrek uit Roemenië, werkte ik in
een onderzoekinstelling, in een zeer hecht
onderzoeksteam. Doordat ik wetenschappelijk
onderlegd ben en nog steeds nieuwsgierig,
heb ik het onderzoek in al die jaren niet verleerd. Of het nu gaat om een nieuwe methode
om schilderijen schoon te maken, onderzoek
naar een kunstenaar, dus dwarsdoorsnedes
analyseren en pigmentdeterminatie, of nieuwe
polymeren aanpassen of zelf maken, ik vind
het leuk dat te doen en met mijn collega’s te
delen. Omdat mijn huis en atelier veel potentie hebben, heb ik het zo ingericht dat ik veel
van die nieuwe dingen kan verspreiden onder
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collega’s, door workshops en kleine cursussen
te organiseren. Hiervoor nodig ik wetenschappers en docenten met wie ik werk uit.

Nora van der Veer-Curpan

Helaas gaat er wel eens iets mis met de
vergoeding voor onze werkzaamheden. Als
‘zelfstandig’ werkende leden worden we soms
geconfronteerd met wanbetalers. Een duidelijke schriftelijke offerte die geheel voldoet aan
de juridische norm met een concrete omschrijving van de werkzaamheden en de bijbehorende kosten is natuurlijk een vanzelfsprekende basis om aanspraak te kunnen maken
op je tegoeden. Het bijsluiten van de RNleveringsvoorwaarden, die momenteel worden
geactualiseerd, helpt daar ook bij. Mocht het
toch mis gaan dan is er de Wet Incassokosten
(WIK), die op 1 juli 2012 is ingevoerd, waarin
wordt vermeld dat het mogelijk is om eventuele kosten bij uitgestelde betaling te verhalen op de opdrachtgever. Recent heeft de
Hoge Raad een aanvullende uitspraak gedaan
en dat is de aanleiding voor dit artikel.
Deze WIK-wet houdt o.a. in dat bij een debiteur, wanneer dit een consument (privépersoon) betreft, alleen incassokosten in rekening mogen worden gebracht nadat eerst een
WIK-brief is verstuurd. Deze brief, die ook wel
de 14-dagenbrief wordt genoemd, moet aan
de volgende eisen voldoen:
• Betreffende debiteur krijgt de 14-dagenbrief als laatste aanmaning en daarmee nog
éénmaal de gelegenheid om het openstaande
bedrag, binnen 14 dagen, zonder bijkomende
kosten te voldoen;
• In deze brief dient exact te worden vermeld wat de bijkomende incassokosten zijn
wanneer de debiteur niet op tijd betaalt. In de
Wet Incassokosten (WIK) is aangegeven hoe
hoog de incassokosten maximaal mogen zijn;
• Wanneer je niet BTW-plichtig bent, mag de
BTW over de incassokosten bij de debiteur in
rekening worden gebracht. Dit dient dan wel
expliciet in de WIK-brief te worden vermeld.
• De ‘14 dagen termijn’ gaat volgens de uitspraak van de Hoge Raad in op de dag nadat
de brief bij de debiteur is bezorgd. Voor de
verzending van de brief wordt ook één dag
gerekend. Concreet betekent dit dat de wettelijke ‘14 dagen termijn’ pas twee dagen ná
dagtekening van de aanmaning begint.
De formulering in de ’14-dagenbrief’ dat incassokosten verschuldigd zijn, indien niet betaald
is “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat
deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”.
De consument-debiteur heeft daarna dus
echt een probleem. Maar denk er wel om dat
de inhoud van de veertiendagenbrief bij de
debiteur niet de onjuiste indruk mag wekken

dat hij de incassokosten al verschuldigd is op
een datum waarop in werkelijkheid de wettelijke termijn van veertien dagen nog niet is
verstreken. De Hoge Raad merkt daarbij op
dat het schuldeisers vanzelfsprekend vrijstaat,
mede ter voorkoming van het risico dat de
aanmaning vanwege een onzuivere formulering zonder gevolg blijft, een langere termijn
dan de wettelijke termijn van veertien dagen
te geven, bijvoorbeeld betaling “binnen drie
weken nadat u deze brief heeft ontvangen”.
Tenslotte oordeelt de Hoge Raad dat ook als
de consument-debiteur weliswaar vóór het
verstrijken van de veertiendagentermijn betaalt, maar dit slechts een deel van de vordering
op hem is, hij wel incassokosten verschuldigd
is.
Zie ook: https://www.consuwijzer.nl/thema/
incasso
Op de volgende bladzijde vind je een voorbeeldbrief.

Au Courant 14, maart 2017

door Vincent van Drie

Uit de vereniging

Communicatie bij wanbetaling
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Datum:
<<Plaats>>, < <verzenddatum>>

<<naam debiteur>>
<<adres debiteur>>
<<postcode + plaats debiteur>>

Betreft: Aanmaning

Geachte <<naam debiteur>>,
Volgens onze administratie <<is/zijn>> onderstaande <<factuur/facturen>> nog niet door u voldaan.
De betalingstermijn van onze facturen is <<aantal dagen>> en deze termijn is inmiddels verstreken.
Omschrijving factuur
…
…

Factuurnummer
…
…

Factuurdatum
…
…

Factuurbedrag
€…
€…

Totaalbedrag

€…

Wij verzoeken u vriendelijk het openstaande bedrag van € <<bedrag>> binnen 15 dagen nadat deze
brief bij u is bezorgd, te betalen op ons rekeningnummer <<hier uw rekeningnummer plaatsen>>.
Vermeld bij betaling graag uw factuurnummer(s) voor een juiste afwikkeling.
Als wij het openstaande bedrag niet binnen de hiervoor gestelde termijn hebben ontvangen, dragen
wij de vordering ter incasso over aan ons incassobureau. In dat geval komen de buitengerechtelijke
incassokosten voor uw rekening. Deze incassokosten bedragen € <<bedrag invullen met behulp van
incassokosten tabel>>, het maximale bedrag conform de wet maximering incassokosten.
Hebt u het verschuldigde bedrag inmiddels overgemaakt? Dan kunt u deze brief uiteraard als niet
verzonden beschouwen.
Met vriendelijke groet,

Au Courant 14, maart 2017

<<ruimte voor uw handtekening>>
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<<uw naam>>
<<functie>>

Uit het veld

Gereedschap: Olympus Tough TG-3 Camera
Nora van der Veer-Curpan restaurator schilderijen en beschilderde objecten
Gebruik:
Sinds ik deze Olympus Tough TG-3 bezit
gebruik ik alleen nog maar deze camera om de
kunstwerken waaraan ik werk te fotograferen.
Hij heeft een microscoopfunctie waarmee je
details enorm goed kunt fotograferen. Om de
microscoopfunctie optimaal te kunnen gebruiken kocht ik er ook een losse flits bij in
de vorm van een ring rond het objectief (‘LED
light guide’).
De camera heeft trouwens ook nog een onderwaterfunctie zodat je ermee kunt fotograferen
tot 15 meter diepte.
Hoe kom je eraan:
Besteld bij een fotowinkel. Let er bij aanschaf
op dat die microscoopfunctie er op zit (je moet
het symbool van een een microscoop kunnen
zien naast de draaiknop aan de achterzijde –
zie foto-).
Prijs:
Deze camera kostte €360,De ringvormige flits met Led-licht kost €40,-

Ideeën voor deze rubriek naar:
nk@nancyknaap.nl

Au Courant 14, maart 2017

Hieronder nog een review dat je kunt lezen als
je interesse hebt:
http://onderwatercamerakopen.com/
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Paintings on Copper and Other Metal Plates: Production, Degradation,
and Conservation Issues.

27-28 January 2017, València, Spain.

door Josh Summer, paintings conservation intern, Mauritshuis Den Haag

In January 2017, over 100 participants from
Europe and North America gathered in València, Spain for Paintings on Copper and Other
Metal Plates: Production, Degradation, and
Conservation Issues. The two-day, bilingual
conference was held at the Universitat Politécnica de València (UPV) in collaboration with
the Universitat de València (UV) and Subdireccíon del Institut Valencià de Conservació,
Restaurió e Investigació (IVC+R) de CulturArts
Generalitat. The conference included presentations of seven papers, fourteen posters, and
a round-table discussion. Each presentation
was published in a beautiful collection of preprints, which was distributed to all attendees.
Topics ranged from art-historical discussions
of commerce and studio practice, to reconstructions and technical studies, to preventive
conservation and treatment methods.
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The conference began with a welcome from
members of UPV, UV, and IVC+R. Laura Fuster
López (UPV) followed by contextualizing the
proceedings. She explained that the impetus
for the conference began when a UPV student’s interest in a pair of paintings on copper
revealed that technical literature on the subject was scarce, even though many conservators, conservation scientists, and art historians
were very familiar with the subject. Thus the
idea for Paintings on Copper was born.
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Fuster-López’s remarks offered a perfect
segue to Keynote Speaker Isabel Horowitz’s
(The Painting Conservation Studio, London)
presentation “Paintings on copper supports:
a brief overview of their conception, creation
and conservation”. Horowitz explained the
popular rise of copper supports in 16th-c.
Italy and the trend’s movement north to the
Low Countries. She spoke about the manufacturing of copper plates and how they were
prepared for painting, citing documentary and
scientific evidence. Further, Horowitz examined the unique qualities that the metal gave
to the final image, making them popular with
collectors of the time. Horowitz concluded by
explaining how many of these qualities also
affected the deterioration and conservation
methods needed to treat them.
Jørgen Wadum (Center for Art Technological
Studies and Conservation CATS, Copenhagen)
offered further historical context on the topic
by examining the art market and trade of copper paintings between the Iberian Peninsula,
the Baltic Region, and the Low Countries in

his presentation, “The Spanish connection:
The making and trade of Antwerp paintings on
copper in the 17th century”.
Following Wadum, Alison Stock (City and
Guilds of London School of Art, London) presented her findings related to the production
of a painting on copper through reconstruction
following historical methods. Her presentation,
“Reconstruction of a late sixteenth century
painting on a copper support: Hendrick van
Balen’s ‘Adoration of the Shepherds’ from the
Fitzwilliam Museum”, offered an interesting
examination of how she dealt with the practical issues of painting on the unique support.
Lucía Martinez (Museo del Prado, Madrid) gave
an overview of her study and treatment of
19th-c. paintings on metal, especially tin and
steel, in the collection of Museo del Prado in
her presentation, “Pintar sobre metal en el
siglo XIX: Pérez Villaamil y sus ‘Vistas Monumentales’ (Diptico, oleo sobre hojalata)”.
Anne Schmid (Fondation Beyeler, Basel) continued with the subject of tin, as well as lead.
In “Silvered” copper plates: A study of material, technique, and function of a rare metal
support for paintings”, Schmid examined the
significance of plated copper as a support and
how it influenced the final painted picture,
through art-historical documentation and
scientific experimentation.
Nico Broers (Ecole Saint Luc, Liège, Belgium)
continued with his results from experiments
relating to the chemical effects different
preparation methods had on the copper itself.
His presentation, “Preparation techniques and
their impact on the conservation of copper
paintings”, gave an especially interesting summary on why garlic was sometimes used to
prepare a panel.
After Broers, Lydia C. Pavlopolou (Freelance
conservator, Athens) reinforced the morning’s
proceedings with an explanation of mechanisms associated with aging paintings on
copper in her talk, “Chemical, physical, and
mechanical decay procedures in oil painted
copper objects”. Pavlopolou emphasized that
copper degradation is not a “linear” phenomenon and should not be dealt with as if it is,
the reactions affect the entire system of the
painting and must be viewed in that manner
to gain a complete understanding of its conservation.

Geweest

During the afternoon session and the following morning, poster presentations were
given. The fourteen presentations included
topics relating to the history and geographic
origins of paintings on copper, their deterioration, preventive conservation, as well as
treatment and intervention. The presenters
included: Laura Fuster-Lopéz (UPV), Roxanne
Sperber (Worcester Art Museum, USA), Sally
Higgs (Freelance conservator, UK), Susanne
Stangier (Freelance conservator, Guttecoven,
The Netherlands), Filip Adrian Petcu (West
University of Timișoara, Romania), Antonio
Marrero Alberto (Freelance conservator, Tenerife), Inmaculada Chuliá-Blanco and Ma Francisca Sarrió-Martín (IVC+R), Leslie Carlysle
(Universidade NOVA Lisboa, Lisbon), Guillermo
Martín-Quesada (Universidad de Granada,
Spain), M. Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual
(UV, Valéncia), Christina Vászquez-Albaladejo
and Adela Murgui-Cervera (Diputacíon de
Valencia), Ruta Kasiulyte (Lithuanian Art
Museum, Gudynas Restoration Centre, Vilnius
Lithuania), Christina Kapeundl (Institute for
Conservation-Restoration, Academy of Fine
Arts, Vienna) and Gunn Pöllnitz (Institute of
Science and Technology in Art, Academy of
Fine Arts, Vienna).

After a great lunch for some and a siesta for
others, many participants gathered at the
famed Iglesia San Nicolás for a tour of what
some call Valencia’s Sistine Chapel. Inside,
visitors were guided through the Gothic structure covered in Baroque frescos and gilding by
wall-paintings conservator José Luis RegidorRos (UPV). Regidor-Ros played a large role in
overseeing the church’s recent restoration,
which included a massive treatment of the
wall and ceiling frescos executed by pupils of
Antonio Palomino. The visit was an excellent
finale to a wonderful conference in a beautiful
and welcoming city.
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Following the poster presentations many of
the speakers gathered on stage for a roundtable discussion. Primarily led by questions
and comments from the audience, the discussion focused on treatment methods such as
passivation of corrosion and varnishing, the
use of garlic in preparation of a copper panel,
and the decision of the artist to use copper
plates as a support.
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Workshop framing techniques and microclimate environments for panel paintings
7-9 december 2016, FARO, Leuven

door Nadia Wilting, freelance schilderijenrestaurator.

Het inlijsten van panelen kan complicaties
met zich meebrengen en vereist daardoor
enige kennis en specialisatie. In december
2016 werd er een workshop aan dit onderwerp
gewijd. De workshop Framing Techniques and
Microclimate Environments for Panel Paintings
werd gegeven door Sara Mateu, en georganiseerd door FARO (Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed vzw). Museum M in Leuven
huisvestte de workshop.
Sara Mateu is schilderijenrestaurator, en
werkzaam als freelance restaurator vanuit
Brussel. Ze heeft een master behaald in de
conservering en restauratie van schilderijen
en in kunstgeschiedenis. Als restaurator is ze
gespecialiseerd in Oude Meesters en structurele conservering van schilderijen op paneel. Van 2012 tot 2014 heeft ze gewerkt als
panelenrestaurator bij het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen, het Museo
Nacional del Prado te Madrid, en het Kunsthistorisches Museum in Wenen. De participanten
waren vrijwel allemaal restauratoren, waarvan
een ruime meerderheid uit België, maar ook
enkelen uit andere Europese landen, waaronder Nederland.

Au Courant 14, maart 2017

Afb.1. Een impressie van de workshop: Sara toont het
maken van een MarvelSeal envelop. (foto: auteur)
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Klimaatcontrole speelt binnen het veld van de
preventieve conservering van schilderijen op
paneel een belangrijke rol. Het is algemeen
bekend dat de wijze van inlijsten de stabiliteit
en integriteit van schilderijen op paneel direct
kan beïnvloeden. Het is daarom van groot
belang dat dit zorgvuldig en correct gedaan
wordt, om structurele schade te voorkomen.
De twee grote lijnen die aan bod kwamen
tijdens de workshop waren het correct inlijsten
van panelen, en het toepassen van microklimaatvitrines. Deze belangrijke en ook relatief
betaalbare methodes kunnen als een belangrijke toevoeging aan klimaatcontrole dienen.
Het toepassen van microklimaatvitrines is

een wijdverspreide en reeds veel toegepaste
methode.
De workshop was onderverdeeld in zowel
theorie- als praktijkonderdelen. De eerste dag
werd vooral de theorie rondom het onderwerp behandeld, ondersteund door PowerPointpresentaties. Er werd begonnen bij de
basis: de reactie van panelen op fluctuaties
in de luchtvochtigheid. Vervolgens kwamen
gedurende de drie dagen de geschiedenis,
evolutie en recente ontwikkelingen omtrent
inlijsten en microklimaatvitrines aan bod.
Er werd doorlopen op welke factoren gelet
dient te worden bij het inlijsten. Hierbij werd
zowel naar het paneel als naar de lijst
gekeken. Sara gaf een aantal richtlijnen met
betrekking tot de besluitvorming omtrent het
al dan niet toepassen van een klimaatvitrine,
waarbij voor- en nadelen tegen elkaar werden
afgewogen. Het kunstwerk zelf, evenals de
omgevingsomstandigheden waarin het zich
verkeert of zal gaan verkeren spelen hierbij een rol. De principes en de werking van
microklimaatvitrines werden op begrijpelijke
wijze uitgelegd. Verder zijn er verschillende
methoden besproken om lijsten aan te passen aan de eigenschappen van de objecten.
Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren onder meer het aanbrengen van curvature
profiles, lining van de sponning, systemen om
panelen te bevestigen, padding en backframe
build-ups. Ook de beglazing werd besproken:
verschillende typen werden toegelicht, en
welke factoren meespelen bij het maken van
een keuze.
De microklimaatvitrines en enveloppen kunnen als tijdelijke maatregel worden gebruikt,
of als langdurige oplossing wanneer de omgevingsfactoren tijdens het tentoonstellen of
de opslag ongeschikt zijn. Het onderhoud van
microklimaatvitrines en de vervuiling binnen
de afsluitingen werden eveneens besproken.
De vitrines of enveloppen dienen regelmatig
geopend te worden in een hiertoe geschikte
omgeving.
Bij de besproken onderwerpen werden verschillende case-studies aangehaald. Sara had
ook een ruim assortiment aan voorbeelden
van constructies, materialen en andere onderdelen bij zich, die veelal werden doorgegeven tussen de participanten, zodat iedereen
ze van dichtbij kon bestuderen.
Bij het praktijkonderdeel van de workshop
kregen de participanten de kans om zelf twee
typen dummy’s te vervaardigen.

Afb.3. Tijdens constructie van de microklimaatvitrine.

Afb.4. De achterzijde van een afgesloten microklimaatvitrine.

Afb.5. Voorzijde van een afgesloten microklimaatvitrine. (foto’s: auteur)

Het eerste type werd op dag twee van de
workshop uitgevoerd, en omvatte een microklimaatvitrine. Hierbij werd een lijstje, met
reeds vastgehecht glas aan de voorzijde, aan
de achterzijde voorzien van een opbouw, en
een afsluitende achterkantbescherming. Sara
had ons voorzien van alle benodigdheden,
zoals o.a. aluminiumtape, MarvelSeal® (een
flexibel barrièremateriaal dat geen zuurstof
of vocht doorlaat), latjes voor een inleg, de
onderdelen voor de opbouw, een achterkantbescherming en de lijstjes zelf.
Het tweede type, dat op de derde dag vervaardigd werd, was een MarvelSeal envelop.
Hierbij werd het schilderij eerst van de
buitenlucht afgesloten met MarvelSeal aan
de achterzijde, en het glas aan de voorzijde,
vastgehecht met o.a. aluminiumtape, waarna
de ‘envelop’ in de lijst werd geplaatst. Sara
legde vooraf stap voor stap uit hoe de enveloppen vervaardigd dienden te worden, en

Afb. 6. Sara Mateu maakt een MarvelSeal envelop
(foto: Laura Ledwina).

Au Courant 14, maart 2017

Geweest

Afb.2. Verschillende onderdelen van een microklimaatvitrine.
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bood tijdens het uitvoeren constante begeleiding. Het bleek al snel dat het correct afsluiten
van de MarvelSeal enveloppen enige vaardigheid vereist.
Afgezien van de dummy’s die we zelf mochten
maken, toonde Sara een aantal andere voorbeelden met echte schilderijen. In de planning stond het inlijsten van een Oude Meester,
maar helaas was het vooraf gesneden glas te
groot voor de lijst, en kon dit onderdeel van
de workshop niet doorgaan.

Au Courant 14, maart 2017

Al met al was het een nuttige workshop. De
praktische vaardigheden die we hebben kunnen opdoen vormen een waardevolle toevoeging aan het theoretisch inzicht. We hebben
meerdere mogelijkheden en technieken overlopen, en gezien hoe we per geval de meest
geschikte oplossing kunnen kiezen. Ook was
de groep participanten een leuk gezelschap,
en hebben we de mogelijkheid gekregen de
collectie van Museum M te bewonderen. De
dagen in Leuven waren dus zowel een leerzame, als ook aangename ervaring.
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Afb. 7. Een voltooide MarvelSeal envelop, vervaardigd
door Sara Mateu (foto: auteur).

Sinds een paar maanden zit veilinghuis Sotheby’s met een paar dure schilderijen in de
maag. Duur, omdat ze duur zijn verhandeld,
maar nog duurder omdat ze vals blijken te zijn
en het gezichtsverlies uiterst kostbaar is. Iets
dat het veilinghuis zich absoluut niet kan permitteren. In een radioprogramma over boeken
(zaterdagochtend 21.01.’17) legde kunsttaxateur, -onderzoeker en schrijver op het gebied
van kunst Willem Baars uit wat het euvel was:
het ontbreken van pigmentdeterminatie, geen
rapporten en geen onderzoek. Er was alleen
op iemands ervaring afgegaan! En dat is het
juist, de ervaring! Hoe verkrijg je die? En,
welke garantie kun je hiermee geven? Als er
in dit geval pigmentdeterminatie was uitgevoerd, was men er zeer snel achter gekomen dat
het een vervalsing betrof omdat bepaalde pigmenten bij bepaalde tijdperken horen en het
pigmentgebruik niet klopte in de betreffende
werken. Het Nederlandse gezegde ‘meten is
weten’ komt hier, beter dan ooit uit de verf!

Tracey Chaplin (docent conservation science
aan de ‘London Metropolitan University’) zegt
dit ook tijdens haar cursussen en workshops:
‘Doe altijd een pigmentidentificatie; of er nu
wel of niet specifiek om gevraagd wordt, doe
het gewoon!’

Afb.1. Retouches zichtbaar onder UV-straling (foto:
auteur)

Afb.2. Retouches onder daglicht (foto: auteur)

Voor een restaurator kan pigmentonderzoek
waardevol zijn om verschillende redenen:
om bij het vooronderzoek te weten te komen
of het schilderij authentiek is of niet, om te
zien of er bij vroegere restauraties al dan niet
hetzelfde soort pigment gebruikt is en of dit
verwijderd mag worden of niet. Ook kan het
uitsluitsel geven over het geschikte pigment
om te gebruiken bij de restauratie. (Afb. 1 en
2 laten retouches zien geschilderd met een
ander soort pigment dan de originele verf;dit
afwijkende pigment is alleen zichtbaar onder
UV-straling.)
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door Nora van der Veer-Curpan, schilderijenrestaurator, De Kunstkliniek Veer en Veer

Geweest

Tracey Chaplin “again”
november 2016, De Kunstkliniek, Hilversum.
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Geweest

In samenwerking met ARA Nederland, organiseerde ‘De Kunstkliniek’ in november 2016
voor de tweede keer de workshop ‘Pigmentdeterminatie onder de microscoop’. Ook deze
keer spaarde Tracey Chaplin tijd noch moeite
om de moeilijke materie bij te brengen. De
cursisten bestonden uit drie interieur- en drie
schilderijenrestauratoren. Ook voor restauratoren die eerder een cursus/workshop
‘pigmentdeterminatie’ hebben gevolgd maar
geen kans zagen om zich verder te bekwamen
in deze moeilijke materie is de mogelijkheid
gecreëerd om onder begeleiding van Tracey
Chaplin te oefenen. De zevende deelnemer,
die op deze basis deelnam vertelt hierover:
“de regels worden met de dag strenger en
het is belangrijk om deze stof goed onder de
knie te krijgen, daarom ben ik opnieuw gekomen: om te oefenen. Het lijkt eenvoudig maar
niets is minder waar; je moet steeds blijven
oefenen.” Het was een boeiende workshop
met enorm gedreven cursisten; ze bleven zó
lang achter hun microscopen aan het werk dat
Tracey om de anderhalf uur verplichte koffie-/
theepauzes in heeft moeten stellen om even
te ontspannen.
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Tijdens een koffiepauze vertelde de docente
dat Sotheby’s haar benaderde om een pigmentanalyse te checken. Bij een eerdere
pigmentanalyse kwam naar voren dat het
betreffende schilderij een vervalsing zou kunnen zijn waardoor haar analyse de doorslag
zou moeten geven: “onder de toplaag van
de verf bevond zich een pigment dat in de
tijd van Frans Hals nog niet bestond: het was
puur mazzel dat ze dat pigment bij de eerste
analyse hebben getroffen. Meestal moeten
er meerdere monsters geanalyseerd worden,
maar als je een bepaalde volgorde aanhoudt,
kom je er snel genoeg achter” Het ging hier
over een pendant; dus het tweede schilderij
is ook onder de loep genomen en niet zonder
resultaat.
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Ook dit jaar komt dr. Tracey Chaplin terug bij
De Kunstkliniek. Van 24 t/m 26 april zal ze
een workshop geven in het maken van eenvoudige testen en van het nemen van dwarsdoorsnedes. Bij voldoende animo komt zij nog
vóór de zomervakantie terug. In het najaar
geeft ze nogmaals de workshop pigmentdeterminaties’ Hoewel deze twee workshops elkaar
prima aanvullen (de volgorde waarin je ze
volgt maakt dan niet uit) zijn het op zichzelf
staande workshops.
Het maximum aantal cursisten is 8; iedere cursist heeft dan een eigen microscoop
om mee te werken waardoor Tracey Chaplin
de cursisten kan helpen terwijl ze in hun eigen
tempo aan het werk zijn.

door Karin Scheper, boekrestaurator in de Universiteitsbibliotheek Leiden

Prof.dr. Nicholas Pickwoad, de initiator van de
onderzoeksgroep en mentor van velen die in
het veld van boekrestauratie/boekhistorisch
onderzoek actief zijn, opende de dag. Hij
bracht in herinnering hoe het St. Catherine’s
project de basis heeft gelegd voor Ligatus.
De opdracht tot het maken van gedetailleerde
één-op-één analyses en beschrijvingen van
de handschriften in de bibliotheek van het
kloostercomplex in de Sinaï leidde tot een
complex meerjarenproject, waarbij veel collega’s werden betrokken en vooral ook jonge,
net-afgestudeerde restauratoren een kans
kregen een buitengewone ervaring op te
doen op een bijzondere plek (zie: http://
www.saintcatherinefoundation.org/libraryconservation-project). En zoals Pickwoad het
zelf omschreef, het project noopte ook tot een
transitie van “paper and pencil descriptions
to digital recordings in a specially developed
database structure”.
Die beide componenten – de materialiteit van
het boek en digitale documentatie – zijn de
twee pijlers waar Ligatus verschillende projecten rond heeft ontwikkeld.
Materiaaltechnisch onderzoek van de fysieke
boeken is inmiddels niet meer weg te denken uit de praktijk van boekrestauratoren, en
Ligatus heeft daarvoor een belangrijke basis
gelegd. Denk aan de diverse publicaties, de
jaarlijks toerende Summerschool, en aan de
Language of Bindings, de thesaurus waarmee
een standaard is ontwikkeld voor ons jargon,
maar die ook bedoeld is om catalogisanten
en codicologen te helpen om boeken te beschrijven met heldere, eenduidige termen die
voor iedereen een gelijke betekenis hebben.
Zo’n thesaurus zou niet zo’n bruikbare tool
zijn wanneer hij niet was ondergebracht in
de online database, en ook op andere terreinen stimuleert en entameert Ligatus digitale ontwikkelingen. Verschillende presentaties
van de sprekers illustreerden dat. (zie voor
de diverse projecten: http://www.ligatus.org.

uk/summerschool/; http://www.ligatus.org.
uk/lob/; en de algemene website http://www.
ligatus.org.uk/)
Georgios Boudalis, die zich specialiseerde in
de ontwikkeling van Byzantijnse handschriften, gaf een geweldig inspirerende presentatie over zijn onderzoek van de laatste
jaren, dat zich vooral richtte op de allervroegste ontwikkeling van het boek: The birth of the
codex and the crafts of Late Antiquity. Omdat
geschreven bronnen en het aantal overgebleven fysieke objecten gering zijn combineert hij
daarbij drie invalshoeken. Hij bestudeerde de
overgeleverde objecten, verzamelde iconografische weergaven van het boek, onder meer in
de mozaïeken van Ravenna, en vergeleek zijn
bevindingen met materialen en vooral technieken die in dezelfde periode werden gebruikt
voor het maken van allerlei andere artefacten,
zoals schoeisel, textiel en manden en tassen.
Op basis daarvan kwam hij tot een aantal
nieuwe inzichten, die ook vragen om nieuwe
terminologie. Begin volgend jaar kunnen we
de publicatie van dit onderzoek in boekvorm
verwachten, getiteld ‘The craft of bookmaking
in Late Antiquity’, en een tentoonstelling over
het onderwerp in de Bard Graduate Centre
Gallery, New York.

Afb 1. Afbeeldingen uit de presentatie van Georgios
Boudalis (foto: auteur).

Anna Gialdini heeft haar PhD over boekbanden
in Griekse stijl in de zestiende eeuw in Florence nog maar net afgerond, dus haar presentatie: Luxury, Hybridism, and the strange
Greekness of some Florentine Bindings was
een primeur. Ze liet zien hoe de opkomst van
de ‘alla Greca’ banden niet op zichzelf stond
maar onderdeel was van een periode
waarin een Griekse stijl hooggewaardeerd
werd. Ze maakte een onderverdeling tussen
Venetiaanse en Florentijnse banden, zette de
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In 2007 werd het Ligatus Research Centre
geïnstalleerd aan University College London.
Het tienjarig bestaan werd gevierd met een
symposium op 24 februari, waarin de zes
studenten die inmiddels hun PhD hebben
afgerond en één student die een MPhil-thesis
schreef hun onderzoek – en wat daarop volgde
– presenteerden. In de prachtige oude vleugel
van het Chelsea College of Arts & Design, met
uitzicht over de Thames, verzamelden zich
ongeveer 100 mensen om het jubileum mee
te vieren.

Geweest

From Codex to Code
Ten years of research by graduates of the Ligatus Research Centre
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Geweest

ontwikkelingen uit in tijd en vond vooral in
Florence, in de archieven van de familie de’
Medici, bronmateriaal dat inzicht geeft in de
wensen van de opdrachtgevers en de kosten
van die opdrachten.
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Theresa Zammit Lupi was de laatste spreker
van de ochtend. Haar onderzoek naar de tien
omvangrijke rijk geïllumineerde perkamenten
koorboeken van de Johannieterorde (tegenwoordig ‘Maltezer Orde’) uit Malta rondde ze
alweer acht jaar geleden af. In haar presentatie On the parchment trail: following music manuscripts from Malta vertelde ze niet
alleen over de opbouw van haar onderzoek
destijds, maar vooral ook over hoe dat type
onderzoek en het specialisme dat zich als het
ware vanzelf vormde in de jaren daarna haar
professionele leven heeft beïnvloed. Verschillende projecten kwamen op haar pad, waarbij
soms het ‘gewone’ conserveringswerk domineerde maar waarbij er altijd weer een link
bleek te leggen met onderdelen van haar eerdere onderzoek. Ze kon bijvoorbeeld perkamenten fragmenten die ze tijdens het werk
aan archiefmateriaal tegenkwam vergelijken
met de koorboeken, dankzij een zorgvuldig
gestructureerde database waarin ze jaren
geleden alle informatie vastlegde. Zonder zo’n
digitaal instrument zou het niet mogelijk zijn
4000 records te doorzoeken; nu blijkt het
mogelijk om een hypothese te staven die ze
al langer had, namelijk dat er ook liturgische
werken moeten zijn geweest, gemaakt door
dezelfde kopiisten en illuminatoren die ook de
koorboeken maakten, maar die verloren zijn
gegaan. Met een beurs van Harvard kan ze
zeer binnenkort naar de VS voor onderzoek
naar een zeer vergelijkbaar handschrift, en zo
blijft ze de restauratiepraktijk afwisselen met
materiaaltechnisch onderzoek.
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Het middagprogramma werd ingeleid door dr.
Athanasios Velios, specialist in de digitale documentatie van historische objecten. Hij benadrukte dat het werken met PhD-studenten een
privilege is, en altijd stimulerend omdat de
begeleiding van de student-onderzoekers een
dankbare investering is en kennis oplevert. Hij
nodigde de aanwezige studenten en jonge restauratoren dan ook van harte uit om een PhDtraject te overwegen. Ligatus probeert wegen
te vinden voor financiële hulp voor zo’n traject, bijvoorbeeld via het TECHNE-consortium
waarbij Ligatus is aangesloten. (zie: http://
www.techne.ac.uk/)
Heather Ravenberg, die een MPhil deed (2012)
en sprak over Documentation schemas for recording conservation activity heeft onderzoek
gedaan dat specifiek binnen het kader van
Digital Humanities valt. Haar onderzoek kwam
tot stand vanuit de constatering dat er een
enorme hoeveelheid informatie over boeken

en kennis van restauratoren is vastgelegd
in documentatierapporten, die echter niet
eenvoudig toegankelijk en doorzoekbaar is.
Met haar onderzoek heeft ze geprobeerd de
essentie van conditie- en behandelingsrapporten terug te brengen tot gesystematiseerde
verslagen die wél machine-doorzoekbaar zijn.
Een stramien voor een min of meer universeel
documentatieformulier, waarbinnen overigens
verfijning en diverse niveaus van detaillering mogelijk zijn, ligt nu klaar, maar wacht op
implementatie.
Alberto Campagnolo presenteerde zijn onderzoek, dat ook in het digitale veld van documentatie en onderzoek ligt. In zijn PhD werkte
hij de vertaling van gestandaardiseerde
beschrijvingen van boekconstructies en de
daarbij gebruikte materialen naar computer
gegenereerde illustraties uit. Zijn benadering
laat zien dat eenduidig jargon voor het beschrijven van objecten een bijkomend voordeel heeft en dat daarmee, mits het systeem
verder wordt uitgewerkt, in de toekomst tijd
bespaard kan worden. Een beschrijvende
technische analyse kan dan een tekening van
een constructie opleveren die aan het catalogusrecord van een object gehangen kan
worden, waardoor onderzoekers op afstand
een veel beter beeld krijgen van wat een boek
aan fysieke informatie te bieden heeft, nog
voordat zij zelf dat boek aan autopsie onderwerpen.
Deze beide prestentaties representeren een
interessante onderzoekslijn die binnen Ligatus
gestimuleerd wordt. Het gaat om fundamenteel onderzoek naar mogelijkheden en technische ontwikkelingen die weliswaar nu nog
niet breed geïmplementeerd kunnen worden,
en die daarom misschien maar een kleine
toepasbaarheid lijken te hebben voor restauratoren, maar die bedoeld zijn om technische
ontwikkelingen die elders in de bibliotheekwereld wel breed omarmd worden (denk aan
allerlei digitaliseringsprojecten, maar ook
aan ontwikkelingen in opslag van data) op
de voet te blijven volgen. Als het veld van de
boekconservering de aansluiting met dergelijke ontwikkelingen mist kan dat heel nadelig
blijken voor ons vak. Big Data onderzoek zal
voorlopig een belangrijke rol spelen in de
humaniora en ook in ons conserveringsveld
en het is belangrijk dat er onderzoek wordt
gedaan naar wat de lange termijn van ons kan
vragen. Bovendien is dit type onderzoek ook
geïnspireerd door een grote wens om ons vak
een sprong naar voren te laten maken: we
zouden onszelf (én andere boekwetenschappers) een grote dienst bewijzen wanneer we
gemakkelijker onze documentatie en onze
bevinden kunnen delen.

Geweest

Na de thee en biscuits volgden nog twee
bijdragen. Martha Romero deed meer traditioneel materiaalanalytisch onderzoek naar de
boekbindtraditie in Mexico. Daarmee heeft ze
voor het eerst in kaart gebracht hoe boeken in
de zestiende eeuw in Midden-Amerika werden
gemaakt en wat de invloed van de Europese
boekproductie is geweest. Ze vertelde over de
obstakels; immers, hoe onderscheid je boeken
die mogelijk een Europese band hebben van
boekbanden die naar Europees voorbeeld
in Mexico werden gemaakt? Het onderzoek
biedt verschillende aanknopingspunten voor
aspirant-onderzoekers die andere boekbindtradities zouden willen onderzoeken. Romero’s
achtergrond is ook interessant: zij is van huis
uit chemicus en heeft via de Ligatus Summerschool haar materiaaltechnische kennis op pijl
gebracht. Inmiddels hebben diverse BA en MA
studenten uit Mexico voortgeborduurd op haar
onderzoek, en is een veel beter beeld ontstaan
over de handel tussen Spanjaarden en de
Nieuwe Wereld en de consequenties daarvan
voor de boekproductie.

Dit feestelijke symposium was in feite een
beknopte samenvatting van tien jaar boekhistorisch onderzoek en ontwikkelingen in
het boekarcheologische veld. De informatieve
waarde van de bijdragen was hoog, de presentaties waren inspirerend; de bijeenkomst
maakte volkomen duidelijk dat boekrestauratoren een belangrijke rol zullen blijven
spelen bij boekwetenschappelijk onderzoek.
Alle thesissen (en overige Ligatus publicaties)
zijn overigens digitaal beschikbaar via: http://
ualresearchonline.arts.ac.uk/view/divisions/
ual=5Frc=5F07.html. Het RN-Educatiefonds
droeg bij aan de kosten voor deelname aan dit
symposium.
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Nikolas Sarris tenslotte sprak over de verschillende projecten waar hij bij betrokken
was nadat hij voor een groot deel gevormd
was door de ervaringen in het St. Catherine’s
project. Bij inventarisatie- en eerste hulp
projecten in boekcollecties in Irak, Ethiopië
en Egypte kon hij telkens weer terugvallen
op de documentatieformulieren en -systemen
zoals die aanvankelijk ontwikkeld waren voor
de bibliotheek van het klooster. Zijn PhDonderzoek naar bestempelingsmethoden en
patronen voor Byzantijnse boekbanden is niet
meer bepalend voor zijn werk. Geconfronteerd
met de niet-Europese realiteit in de genoemde
landen is hij het accent gaan leggen op kennisoverdracht en ondersteuning van de meest
basale conserveringsnoden. Dat terminologie
en documentatiesystemen ook daarbij cruciaal
zijn geeft eens te meer aan hoe belangrijk het
bestaan van een onderzoeksinstituut zoals
Ligatus is.
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Onderzoek

‘The Damage Atlas’: fenomenologische database van schades

door Julia Mauny-Van den Burg

Bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
(RCE) loopt momenteel een project over het
schoonmaken van moderne olieverfschilderijen, waarvoor in internationaal verband wordt
samengewerkt binnen het project Cleaning of
Modern Oil Paintings (CMOP). Het project is
ook onderdeel van het RCE Programma Erfgoed van de Moderne Tijd (PEMT) Een van de
doelstellingen van het project is om schadefenomenen in schilderijen in kaart te brengen
en hiervoor een digitale herkenningsstructuur
te ontwikkelen. Ook voor andere culturele objectgroepen, zoals Plastics en Muurschilderingen wordt een soortgelijke digitale structuur
ontwikkeld.
Voor de moderne verven ligt het zwaartepunt op een fenomenologische database van
schades die voorkomen op moderne schilderijen (vanaf 1840) en die ‘The Damage
Atlas’ (de ‘Schadeatlas’) wordt genoemd. Het
concept hiervoor werd gepresenteerd op de
recente Picture Meeting, gehouden bij de RCE
in Amersfoort op 27 januari 2017.
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De database gaat zich onderscheiden van de
andere databases op internet door de nadruk
te leggen op afbeeldingen die de fenomenen
goed weergeven, gekoppeld aan duidelijke
definities gebaseerd op de fysieke kenmerken
van de schades die te zien zijn. Deze definities
kunnen als standaard gebruikt worden door
iedereen die de schades moet beschrijven,
herkennen, onderzoeken en/of behandelen.
Momenteel zijn veel definities niet eenduidig
en worden deze vaak in de literatuur door
elkaar gehaald, vooral de nieuwere fenomenen die pas recent werden onderzocht.

18

Het doel is dat de database de drie volgende
taken gaat vervullen:
1.
Een schadeatlas met definities in het
Engels en Nederlands van de verschillende
soorten schades die voortkomen op moderne schilderijen. Een volgende stap is dat de
schadeatlas de fenomenen verder zal uitlichten met links naar informatie over reden
van ontstaan, gerelateerde schades, behandelingsmethodes etcetera. Deze informatie is
grotendeels gebaseerd op onderzoek dat is
gepubliceerd; naar de relevante publicaties zal
dan ook verwezen worden (waarschijnlijk ook
met koppelingen naar het RCE bibliotheek).
2.
Een woordenboek met definities van
termen gerelateerd aan moderne verven en
schades, die gelinkt wordt met de schadeatlas.
3.
Een gesloten forum voor restauratoren
en conservatoren die hier informatie kunnen
uitwisselen over de schades die zij tegenkomen en problemen en mogelijke oplossingen
kunnen bediscussiëren in het behandelen van
de verschillende schades van moderne schilderijen.
Op dit moment wordt met name aan de
eerste twee delen van de database gewerkt;
veel conceptdefinities zijn nu beschreven en
beeldmateriaal wordt verzameld om eraan te
koppelen. De definities en het beeldmateriaal
dat wij tot nu toe verzameld hebben, werden
getoetst door de aanwezigen bij de Picture
Meeting (op 27 januari 2017). Door het
drukke programma kon niet alles diepgaand
worden besproken, maar het commentaar dat
door de aanwezigen geleverd werd was zeer
nuttig en verhelderend.

Voorbeeld van een schadefenomeen (foto:
auteur).

Onderzoek

Graag wil ik een oproep doen aan iedereen die
werkt of heeft gewerkt met moderne schilderijen om beeldmateriaal te delen voor de database, met name duidelijke detailfoto’s (zoals
de voorbeelden die hier te zien zijn) van alle
soorten schades die men is tegengekomen op
moderne schilderijen. Daarbij kan men denken
aan verschillende soorten craquelé, blanching,
ghosting, efflorescence, dripping paint, fluidising paint, fading, hazes, imbibed dirt, discoloration of pigments enzovoorts…het schilderij
hoeft niet herkenbaar te zijn, detailafbeeldingen van de schades zijn genoeg! Het is uiteindelijk de bedoeling dat dit een datastructuur
wordt voor iedereen uit dit vakgebied en dat
deze waar mogelijk ook gevuld wordt door de
betrokkenen. Ik zou iedereen die hierin geïnteresseerd is willen vragen beeldmateriaal op
te sturen of contact met mij op te nemen.
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j.van.den.burg@cultureelerfgoed.nl
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De volgende Au Courant zal in augustus verschijnen.
Deadline voor het aanleveren van kopij is eind juli.
Voor vragen, opmerkingen of aanleveren van kopij:
aucourant@restauratoren.nl

