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Sinds de oprichting van het RN Educatiefonds
in 2015 (in navolging van het BPF-Educatiefonds dat al enkele jaren eerder van start
ging) ontvingen tien restauratoren een
positieve reactie op hun aanvraag. Er waren
ook enkele afwijzingen, omdat voor een
bepaald evenement bijvoorbeeld al twee toekenningen waren gedaan
Aanvragen worden behandeld op chronologische volgorde (datum van binnenkomst bij
RN). Alle voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een bijdrage uit het educatiefonds
zijn te vinden op de RN website: https://www.
restauratoren.nl/activiteiten/educatie/educatiefonds/
Tip: Doe een aanvraag niet op het laatste
moment maar ruim van tevoren; je hebt
dan een grote kans dat je de eerste bent
die een aanvraag doet waarmee je eerder
in aanmerking komt voor een bijdrage.
Op dit moment is het budget voor 2017 nog
niet op dus we kunnen nog een aantal leden
op weg helpen naar een boeiende workshop of
symposium!

Hieronder volgt de lijst van de leden die een
bijdrage uit het fonds ontvingen/zullen ontvangen:
In 2015: Corrie van der Vendel bezocht in
Kroatië het symposium ‘Conservation of Sculpture Parks’ , Eliza Jacobi deed in Zuid-Korea
mee aan een workshop ‘Hanji Paparmaking’.
Beiden schreven een verslag voor Au Courant
nummer 11. https://www.restauratoren.nl/
wp-content/uploads/Au-Courant-11-2016.pdf
In 2016 ging Iris Broersma naar een ICOMcongres in Milaan: ‘Museums and Cultural
Landscapes’. Hierover schreef ze in Au Courant
nummer 13. https://www.restauratoren.nl/
wp-content/uploads/Au-Courant-13-2016.pdf
In 2017 werd kreeg het fonds eindelijk wat
meer aanvragen: Karin Scheper bezocht een
dag in Londen :’From Codex to Code; Ten
years of research into the history of the book
by graduates of the Ligatus research centre’,
Hierover schreef ze een stuk in Au Courant
nummer 14. https://www.restauratoren.nl/
wp-content/uploads/Au-Courant-14-2017.pdf
Annemieke Heuft en Hinke Sigmond- de Groen
bezochten beiden de ‘6th Architectural Paint
Research Conference’ in New York, USA. Hun
publicaties komen nog. Afgelopen september
reisden Martine Posthuma de Boer en Julia
Leunge af naar Kopenhagen, Denemarken
om daar de ‘ICOM-CC triennial conference’
te bezoeken. De publicatie van Martine komt
nog; die van Julia staat in deze Au Courant.
Tenslotte gaan er toelagen naar Nora van der
Veer en naar Karin van der Lem; de eerste
ging van 16-18 oktober naar het ‘Gels in Conservation Conference’ te Londen en Karin van
der Lem zal op 26 en 27 oktober in Porto, de
workshop ‘Retouching Colours’ door Roberto
Bestetti gaan volgen. Zowel Nora als Karin
willen graag over hun nieuw opgedane kennis
vertellen en dit toelichten met demonstraties.
Nora wil een dag met demonstraties van de
toepassingen van gels in haar atelier in Hilversum organiseren en Karin zal op een nog
nader te bepalen plaats en dag een presentatie geven over de opgedane kennis.
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Wat is er leuker dan het verruilen van je dagelijkse werkzaamheden voor een één of meerdaagse workshop of voor een symposium?
Restauratoren Nederland wil zijn leden stimuleren om de laatste ontwikkelingen te
volgen op die vakgebieden die de leden
beoefenen. Om de leden die niet van huis
kunnen ook van nieuwe informatie te voorzien
wordt er aan leden die een financiele bijdrage
krijgen om een workshop of symposium te
volgen gevraagd om een uitgebreid verslag
van hun bevindingen te maken voor de Au
Courant. Een lezing of demonstratie geven
voor RN-leden mag ook.

Uit de vereniging

Wat kan het Educatiefonds van Restauratoren Nederland voor jou betekenen?
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Uit het veld

Restaureren of niet? That’s the question!

door Nora van der Veer-Curpan

Begin augustus was op de radio een ‘wetenschappelijke’ discussie over belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van kunst,
ethiek, behoud en restauratie. Het ging onder
andere over het wél of níet restaureren van
een schilderij met een naakte vrouw, dat een
eeuw geleden vernield werd.
Er zijn zeer beroemde en beruchte voorbeelden te geven met minstens zoveel
beroemde en beruchte restauraties. Neem
bijvoorbeeld ‘The Morning Walk’, ‘Who’s Afraid
of Red, Yellow and Blue III’ of zelfs ‘Vrouwelijk
naakt voor tuin’ dat in ons eigen Stedelijk
Museum werd vernield, om maar een paar
voorbeelden te noemen.
Ik voeg nog mijn lievelingsvoorbeeld toe over
een zeer ‘verwarrende’ tentoonstelling, zeer
modern en zeker zonder duidelijke instructies om… ‘er van af te blijven’… in het Modern
Neurenbergs Museum: tijdens een uitje met
haar bejaarde vrienden, heeft een 91-jarige
bezoekster met een pen een enorm kruiswoordpuzzel-schilderij ter waarde van zo’n
slordige 80.000 euro ingevuld! Niet alleen de
bezoekster en haar ‘mede-uitstappers’, maar
het hele bejaardenhuis en veel museumbezoekers, waren allemaal tegen haar straf.
Bovendien, was er een duidelijke uitnodiging
op zijn Engels (van de avant-gardistische kunstenaar Arthur Koepcke): ‘Vul in’!.....
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Wat is nu de definitie van vernielen? En
verder, hoe gaat men ermee om? Gaat men
restaureren of niet? Maar wat is de definitie
van restauratie? Wanneer gaat men ingrijpen
en tot hoever? En wanneer men niet gaat
ingrijpen, waarom niet? Kan een bepaald
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tijdperk, de cultuur en/of geschiedenis hierin
een rol spelen? Bestaan hiervoor richtlijnen?
Bestaat er een ethiek?
Een van de radiosprekers vond het goed dat
het schilderij dat op 10 maart 1914 met een
bijl bewerkt was, gerestaureerd werd. Maar
de ander vond juist dat de uitdrukking van de
‘vrouwenemancipatie’ met haar tumultueuze
geschiedenis, de ‘symbolische daad’ die door
de suffragette Mary Richardson bekocht werd
met zware gevangenisstraf, gerespecteerd
moest worden en het vernielde werk zó te laten. Twee ingrijpende restauraties hebben het
werk van Velazquez terug in zijn oude glorie
gebracht en Venus voor de spiegel is steeds
een van de topstukken die in de National Gallery van London hangt.
In al die jaren stuitte ik samen met mijn
klanten meerdere keren in mijn atelier op een
dergelijke vraag. Wat ga je doen? De enorme
wolken die de boerin achter de koe bedekten,
helemaal weghalen of niet? De plasstraal op
een paneel van Jan Steen helemaal blootleggen of de ooit ‘preutse’ overschildering terugzetten? Blijft de, intussen verkleurde, wolk,
die één van de twee schoorstenen bedekt ,
bestaan, of gaan de overschilderingen weg
en herrijzen de twee (aaneengesloten) gebouwen, zoals ze in 1830 door A. Verhoesen
en B.C. Koekkoek gezamenlijk geschilderd
werden?
Meestal wilden mijn klanten de overschilderingen bewaren; met Jan Steen was het
natuurlijk een ander verhaal.

Het schilderij van Velazquez na de aanval
met de bijl door Mary Richardson.

Floor Meijboom Restaurator Papier en Boek,
Zaandam
Gebruik:
Toevallig kwam ik dit schaartje tegen, hij is
handig voor fijn werk en knipt heel licht.
Grappig dat je er een lineaal naast wilt leggen
voor de foto; deze komt van dezelfde winkel!
Hoe kom je eraan:
Beiden kocht ik een grote gereedschapshal in
Moordrecht: HBM Machines B.V. Ze hebben
ook een website: https://www.hbm-machines.
com

Uit het veld

Gereedschap: precisie veerschaar met rechte bek

Ideeën voor deze rubriek naar:
nk@nancyknaap.nl
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Prijs:
Het schaartje kost € 4,99 en het lineaaltje
€0,99
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Uit het veld

Lang leve de interieurschilderingen!!!

door Willianne van der Sar, kleuronderzoeker en restaurator historische interieurs

‘….een goedkoop alternatief voor dure materialen’, ‘het was geen kunstschilder’, ‘het was
in die tijd massaproductie’ of ‘het is moderne
kunst’…… slechts een greep uit de altijd pijnlijke uitspraken omtrent interieurschilderingen. Dit type schilderkunst heeft maar al te
vaak te maken met deze onderwaardering. Ik
sta geregeld op een project het kunstwerk te
‘verdedigen’: waarom het gerestaureerd moet
worden of waarom het bewaard moet blijven.
Een twintigste eeuwse plafondschildering zou
niets meer dan een fabrieksmatige decoratie
zijn, waarvan de maker vaak schilder wordt
genoemd in plaats van kunstschilder en waarvan de sjabloonschilderingen slechts reproductiewerk zijn.
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De schilderingen en sjablonen werden vaak in
het atelier vervaardigd. De voorstelling werd
op doek geschilderd waarna dit op locatie
tegen het plafond werd gelijmd. Meerdere
mensen werkten in het atelier mee. De een
was verantwoordelijk voor de luchtpartijen, de
ander voor de putti en weer een ander voor
de vogeltjes en bloemen. Maar maakt dát
interieurschilderingen tot een minder gewaardeerde kunstvorm? Had Michelangelo niet ook
‘assistenten’ in de Sixtijnse kapel? Er waarom
worden deze kunstschilders überhaupt ‘assistenten’ genoemd? Of zijn de twintigste
eeuwse plafondschilderingen gewoonweg niet
oud genoeg om mooi gevonden te worden?
Ditzelfde geldt voor marmer- en houtimitaties.
Deze technieken worden vaak weggeschreven
als een goedkoop alternatief voor dure materialen, waardoor deze decoratieve schilderingen verdwijnen onder een dikke verflaag en
wellicht nooit meer gezien worden. Niet alleen
marmerimitaties op wanden of deuren vallen
hieraan ten prooi.
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Ik kocht onlangs een ‘marmeren’ schouw van
rond 1900. Toen ik de schouw ophaalde, zag
ik dat dit geen echt marmer was. Een handelaar in antieke schouwen vertelde mij dat dit
soort schouwen rond 1900 erg populair was
en dat er vandaag de dag niet veel waardering
voor zou zijn en daarom geregeld uit woningen worden gesloopt, ook mede omdat men
denkt dat er asbest in zou kunnen zitten. Deze
gegoten schouwen zijn cement gebonden en
versterkt met bijvoorbeeld stro. Ze worden
vervaardigd in een mal waarin de marmerschildering was aangebracht. Veel van deze
schouwen missen de bovenplaat, want die is
eenvoudig te demonteren en af te voeren.
Vanwege de onderwaardering zijn er nog
weinig exemplaren bewaard gebleven.

Afb. 1. Vrijgelegd stucmarmer op een lambrisering
(foto: auteur).

Op 12 september heb ik een groot stuk lambrisering vrijgelegd in een privéwoning in
Rotterdam. In het bestek van de woning uit
1910 stond beschreven dat de lambrisering in
gangen en trapportaal gedecoreerd werd met
‘stucmarmer’. Stucmarmer is samengesteld uit
gips, lijmwater en poederpigmenten. Hiermee
wordt een gipsmortel gemaakt. De gipsmortel
kan in dunne laagjes met een borstel op de
muur worden gezet soms tot twintig lagen,
ofwel eerst worden uitgerold tot zogenaamde
plakken van ongeveer anderhalve centimeter
dik die op de muur worden aangebracht.
Hierna wordt het oppervlak zorgvuldig
geslepen en gepolijst. Vanwege het arbeidsintensieve werk is stucmarmer duurder dan
echt marmer. De meest ingewikkelde marmers
kunnen worden geïmiteerd op grote wandvlakken, zuilen of andere oppervlakken. Het biedt
mogelijkheden die met echt marmer moeilijker of niet uit te voeren zijn. Ieder gewenst
oppervlak kan uit één stuk worden gemaakt,
ook bij de hoeken. Doordat het tot eenzelfde
glansgraad kan worden gepolijst als natuursteen, kan het goed naast elkaar worden
toegepast. Stucmarmer is een van de meest

Diezelfde middag was ik aanwezig bij een
bijeenkomst in het Dijkzigt gebouw van het
Erasmus MC in Rotterdam, waar voor vier
wandschilderingen een lang leven onzeker
lijkt…. Het Erasmus MC zit in een grootschalig
nieuwbouwproject en alle oude bouwdelen zullen gesloopt gaan worden.

Afb. 2. Schildering van Louise van Roode in het Dijkzigt
gebouw van Erasmus MC (foto: auteur).

Een aantal enthousiaste en gedreven mensen
zetten zich hier in voor behoud van vier
prachtige schilderingen uit 1961 van kunstenaars Dolf Henkes (1903-1989), Johan van
Reede (1921-2006), Kees Franse (1924-1982)
en Louise van Roode (1914-1964). Omdat het
gebouw in 2018 wordt gesloopt, wordt hard
gezocht naar een nieuwe bestemming voor de
wandschilderingen die een prachtig voorbeeld
zijn voor de Rotterdamse wederopbouw kunst.
Onder andere het Centrum beeldende Kunst
Rotterdam (CBK) en de bond Heemschut
hebben onderzoek naar de mogelijkheid tot
behoud ervan aangespoord. Geert Lebbing van
Kunst en Stadswerk houdt een blog bij op de
website van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Erfgoed van de Moderne Tijd, Want
kunst in Dijkzigt. In de afgelopen maand is
onderzoek gedaan naar de Strappo-techniek

In het kader van RCE onderzoeksproject
Programma Erfgoed van de Moderne Tijd,
Leren van restauratieve ingrepen aan muurschilderingen (PEMT), heb ik in week erna
verfmonsters genomen van alle vier de
muurschilderingen. De verfmonsters worden
door Matthijs de Keijzer en Rutger Morelissen van de RCE onderzocht op gebruikte
pigmenten. Zo ontstaat naast de informatie
over het gebruikte bindmiddel een compleet
beeld over het kleurenpalet van de kunstenaars. Het PEMT project heeft als doel om de
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Van deze vondst ging mijn hart sneller
kloppen, een combinatie van historische
sensatie en mijn grote voorliefde voor
marmer(imitaties). Ik kon mijn enthousiasme
overbrengen op de huiseigenaren, waardoor
deze decoratietechniek door de gangen heen
vrijgelegd gaat worden! En zo is deze techniek
in Rotterdam weer een langer leven beschoren…

door Annelies Toebes en Marjan de Visser. De
strappo-techniek behelst het afstrippen van de
schildering, zodat deze op een andere drager
kan worden overgezet. Marjan heeft verfmonsters genomen voor bindmiddelanalyse zodat
ingeschat kon worden of deze techniek toepasbaar was.
Annelies, die inmiddels veel ervaring heeft in
deze techniek, heeft vervolgens in haar atelier
proeven uitgevoerd, waarna de daadwerkelijke proef in situ kon worden getest.
De proef bleek geslaagd! De verflaag is afgenomen. Naar aanleiding hiervan zijn we bijeengekomen om de resultaten en het vervolg
te bespreken. Van de werkgroep muurschilderingen van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed waren Bernice Crijns en ikzelf aanwezig. Merel Lantman was aanwezig namens
de Universiteit van Amsterdam. Zij gaf aan dat
er vanuit de UvA kan worden bijgedragen aan
het onderzoek naar de materialen voor deze
techniek, middels een scriptieonderwerp voor
een van de studenten. Restaurator van steenachtige materialen Aga Rijnboutt was aanwezig namens de werkgroep Historische Binnenruimten van RN. Geert, Marjan en Annelies
hebben vragen beantwoord en een mondelinge toelichting gegeven op het onderzoek.
Marjan liet een filmpje zien waarin Annelies de
verflaag afpelt. Dat was indrukwekkend om te
zien, en ook het bijbehorend geluid tijdens het
afpellen van de schildering, vonden we allemaal heel spannend. Op de verflaag wordt een
drager geplakt met sterke lijm. Na droging
wordt vervolgens de drager met verflaag en al
van de stucdrager getrokken. Daarna moet de
verflaag weer worden losgeweekt van de drager en op een nieuwe drager worden overgezet. Bij dit proces wordt warmte en vocht
gebruikt. Ondanks het succes zijn er nog wat
vragen voor het vervolgonderzoek. Zo gaf
Merel aan dat de PVA verf wellicht warmte- en
watergevoelig is. De eigenschappen van de
gebruikte verf en van de toe te passen techniek wanneer de schildering van de drager
wordt ‘afgeweekt’ moeten nog verder worden
onderzocht. Ook wordt de schildering in delen
afgenomen. De wat rafelige rand die hierbij ontstaat moet bij terugplaatsing worden
hersteld. Op deze onderzoeksvragen hopen we
spoedig antwoord te krijgen.

Uit het veld

spectaculaire stukadoorstechnieken. Met het
bestek in mijn achterhoofd heb ik in de lambrisering een klein inspectievenster gemaakt,
waarna bleek dat deze prachtige decoratietechniek nog aanwezig was onder een aantal
verflagen, en wel in een zeer goede conditie!
Het vrijleggen ging gemakkelijk en in slechts
10 minuten zag een groot stuk voor het eerst
in vele decennia weer daglicht (zie afb. 1).
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Uit het veld
Afb. 3. Verfmonster van een schildering van Dolf
Henkes (foto: auteur).

deskundigheid te bevorderen op het gebied
van toepassing, veroudering, en onderhoud
van materialen uit de moderne tijd. De onderzoeken binnen het project leveren kennis op
over bijvoorbeeld eigenschappen van moderne
materialen en de daarbij kenmerkende conserveringsproblematiek, waardoor toepasbare
methoden voor de conservering en restauratie
ontwikkeld kunnen worden.
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Voor Restauratoren Nederland zal ik een
workshop organiseren, gegeven door Annelies
Toebes, waarin je kennis kunt maken met de
techniek van Strappo! Voor restauratoren van
historische binnenruimten een heel interessant
onderwerp om van op de hoogte te zijn, want
deze techniek behoort tot de mogelijkheden
wanneer een langer leven voor een schildering
gewenst is!
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door Wassily Khudyakov, schilderijenrestaurator Conservart

Op vrijdag 21 juli kwam een klein gezelschap
schilderijenrestauratoren op uitnodiging van
Restauratoren Nederland naar het verzamelgebouw van Retort Ateliers in Amsterdam.
In de atelierruimte van gastheer Wassily
Khudyakov bogen de deelnemers zich over
een schilderij waarop onvoldoende hechting en
houtkrimp hun sporen hadden nagelaten. Bij
deze collegiale ontmoeting stond het zoeken
naar verschillende opties voor behandeling
van dergelijke beschilderde houten panelen
centraal. Wat kun je doen bij een loslatend
verfpakket?
De deelnemers zouden gedurende één uur van
gedachten wisselen maar aan het eind van de
middag bleken er ruim twee uur verstreken.
Het ging om een schilderij op een groot paneel
van grenenhout, met zeer dunne grondering
waarop een inmiddels geverniste schildering in olieverf was aangebracht. Het schilderij
is in 18de eeuw geschilderd door een onbekende kunstenaar (mogelijk Franse school).
De casusbespreking bleek erg nuttig want het
zorgde voor een brede oriëntatie in de
methodieken en optimale keuzes voor de
behandeling van het object. Twee aspecten
vielen daarbij op:

In verband met de vele verflacunes en het
specifieke karakter van die lacunes was het
zeer belangrijk om een passende methode
te vinden voor het retoucheren hiervan.
De voorkeur krijgt een methode waarbij
op het geverniste oppervlak eerst een laag
in gouache, als ondergrond (iets lichter en
kouder in tonen en kleur) wordt aangebracht.
Vervolgens wordt het proces afgerond met
glacislagen van droge pigmenten met Mowilith
20, 7,5% als bindmiddel.

Geweest

RN Werkbezoek: Verfverlies op houten panelen

21 juli 2017, Retort Ateliers, Amsterdam.

Het was een geslaagd werkbezoek. Restauratoren Nederland organiseert graag nog meer
interessante werkbezoeken voor de verschillende restauratiedisciplines en -specialismen
omdat het belangrijk is dat leden met elkaar
kennismaken en hun kennis kunnen uitwisselen. Ditmaal waren schilderijenrestauratoren
die bij elkaar kwamen maar misschien heb jij
ook wel een casus te bespreken. Meld je daarvoor aan op info@restauratoren.nl. RN helpt je
daar graag bij!

Een overzichtsfoto en detailopname van het besproken
schilderij. (foto: auteur)
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Het consolideren van de opstaande verflaag
blijkt vrij gemakkelijk te realiseren met
dierlijke lijmen. Met name steurlijm voldoet
optimaal aan de bij de aanpak geldende kwaliteitseisen. Steurlijm is reversibel en op veel
manieren toepasbaar.
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Geweest

Tot op de draad…… wandbespanningen door de eeuwen heen vanuit verschillende
invalshoeken belicht

15 mei 2017, Kasteel Amerongen, Amerongen

door Martine Posthuma de Boer

Een verslag van de studiedag wandbespanningen, georganiseerd door Restauratoren
Nederland (RN) en Stichting Het Nederlands
Interieur (SHNI) op Kasteel Amerongen.
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Op een uitzonderlijk zonnige en warme dag
(15 mei 2017) zat een gezelschap van ongeveer 60 deelnemers in de verduisterde
koele grote zaal van Kasteel Amerongen.
Het contrast tussen buiten en binnen kon
niet groter zijn en wekte het gevoel op van
vroegere tijden. Acht sprekers diepten de
geschiedenis van wandbespanningen uit.
Naast het algemene historische overzicht waar
de dagvoorzitter Jet Pijzel (oud-conservator
Kunstnijverheid Gemeentemuseum Den Haag)
voor zorgde, belichtten de sprekers de ene
keer de vervaardiging en historische context,
en dan weer het onderhoud en de restauratie
van historische wandbespanningen.
Behangsels waren in de 17de eeuw veelal los
opgehangen en meeneembaar, of opbergbaar.
Verschillende seizoenen kenden verschillende
behangsels (zomer- en winterbehangsels), die
meegenomen konden worden naar zomer- of
winterverblijf. Er bestond een grote diversiteit
aan soorten: damast, satijn, zijde, velours,
vélouté, goudleer en wollen tapijten (tapisserieën). De eerste twee presentaties van de
studiedag gingen in op tapisserieën.
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Rudy Jos Beerens (promovendus aan de KU
Leuven, https://twitter.com/rudyjosbeerens
en https://www.arts.kuleuven.be/flemishbaroque/team/RudyJosBeerens) gaf ons een
inkijkje in het wandtapijten atelier van Alexander Baert in Amsterdam (eind 17de eeuw
– 1770). De productie van wandtapijten was
een kostbare aangelegenheid en Beerens liet
in zijn presentatie zien welke strategieën de
tapijtwever en ondernemer Baert hanteerde
om de vele risico’s en onzekerheden te minimaliseren. Één daarvan was het onderhouden
van langdurige relaties met andere ondernemers uit zijn geboortestad Oudenaarde, onder
andere voor het verkrijgen van de patronen
in waterverf die de basis vormen voor de vele
verschillende voorstellingen, landschappen en
figuren die zijn wandtapijten rijk zijn. In zijn
presentatie toonde Beerens voorbeelden van
hoe verschillende bestaande scènes en figuren
steeds werden gehergroepeerd om tot nieuwe
composities te komen. Vernieuwend aan het
onderzoek van Beerens is dat hij kwalitatief
archiefonderzoek aanvult met digitaal kwantitatief onderzoek. Zo brengt Beerens het
sociaal kapitaal van Alexander Baert in beeld
met de onderzoekstool Cornelia, een database
waarmee sociale relaties en creatieve gemeenschappen kunnen worden geanalyseerd
en gevisualiseerd. Zie: http://maptap.be/,
http://projectcornelia.com/.

In de 18de eeuw werden geschilderde behangsels die nagelvast in de betimmeringen
werden opgenomen populair bij welgestelden.
Maar liefst drie presentaties zoomden in op
geschilderde behangsels.
In kasteel Amerongen bevindt zich in de
Bentinckkamer een bijzondere wandbespanning met imitatieschilderingen van wandtapi-

Afb.2. Tapisserie-imitatie behangsel in de Bentinckkamer te Kasteel Amerongen. Rondleiding door conservator
Lodewijk Gerretsen en restaurator Nico van der Woude.

Au Courant 15, november 2017

Olga van Boetzelaer (textielrestauratieatelier
ICAT, Haarlem http://www.icattextielrestauratie.nl stond voor de uitdaging de serie wandtapijten “de Werelddelen” van Alexander Baert
in het stadhuis van Leeuwarden te restaureren. Restauraties uit de jaren ’60 van de
vorige eeuw waarbij de wandtapijten werden
geïmpregneerd met een synthetische lijm
stelden de restauratoren voor lastige dilemma’s, die Olga in haar presentatie haarscherp
uitlegde. De impregnatie had de tapijten dermate stijf gemaakt dat hanteren alleen al tot
ongewenste schade zou leiden. Daarnaast was
de impregnatie verdonkerd. Een terughoudende conserverende behandeling, waarbij
slechts stof verwijderd zou worden, zou tijdrovend zijn en weinig visueel effect sorteren,
en daarbij zou ook de conditie niet verbeteren.
Er werd besloten om tot een ingrijpendere
restauratie over te gaan, waarbij de impregnatie werd verwijderd en de tapijten nat werden
gereinigd, met een spectaculair resultaat.

Geweest

Afb.1. Presentatie van Rudy Jos Beerens. Wandtapijten
en strategieën uit het atelier van Baert.

jten. Hoewel dit begin 18de eeuw een veel
toegepast subgenre was binnen de behangselschilderkunst, zijn er niet veel van bewaard
gebleven. Bijzonder aan de tapisserie imitatie
in de Bentinckkamer is dat deze op een fijnere
doekstructuur is uitgevoerd. Meestal werden
deze imitaties op grover geweven doeken
aangebracht. Nico van der Woude (restaurator Historische Binnenruimten bij Stichting
Restauratie Atelier Limburg (SRAL), http://
www.sral.nl/nl/oversral/ons-team/) liet in
zijn presentatie zien dat tapisserie-imitatieschilderingen anders werden vervaardigd dan
reguliere geschilderde behangsels. De zeildoeken werden ingestreken met dierlijke lijm,
maar werden niet gegrondeerd. Daarna werd
in dunne lagen de olieverf met toevoeging
van was aangebracht. Het resultaat was dat
de structuur van het weefsel zichtbaar bleef
en de verf een matte uitstraling kreeg. Deze
behangsels werden dan ook wel zeildoek- of
wasdoekbehangsels genoemd. Nico van der
Woude ging in zijn presentatie dieper in op de
geschiedenis van het behangsel in het kasteel,
de herkomst en de restauratie die bestond uit
reiniging en een verbeterde opspanning. In de
toekomst zal een verdere schoonmaak uitgevoerd worden waarbij later aangebrachte vernis en overschilderingen worden verwijderd.
De conservering van het behang en de openstelling van de kamer voor het publiek vormden de aanleiding om de studiedag op deze
locatie te houden. Tijdens de pauze en de
borrel was er gelegenheid om de kamer en
het behang te bezichtigen met conservator
Lodewijk Gerretsen en restaurator Nico van
der Woude.
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Van ongekende kwaliteit is het 17de-eeuwse
ensemble van schilderingen op doek in de
Oranjezaal in Koninklijk Paleis Huis ten Bosch
in Den Haag. Het betreft een dertigtal doeken
dat door twaalf schilders uit de Noordelijke
en de Zuidelijke Nederlanden tussen 1648
en 1652 speciaal voor de Oranjezaal werd
geschilderd. Schilderijen en architecturale
elementen werden tot in detail geïntegreerd,
door middel van trompe l’oeil schilderingen op
de betimmeringen en de juiste lichtinval op de
schilderijen. Bijzonder aan deze schilderingen
is dat bij zesentwintig van deze doeken de
oorspronkelijke opspanning bewaard is gebleven. Michiel Franken (Conservator Technische
Documentatie, Rembrandt en de Rembrandt
school, RKD, https://rkd.nl/nl/over-het-rkd/
organisatie/medewerkers/15-collecties-enonderzoek/21-drs-michiel-franken) ging in
zijn presentatie nader in op het onderzoek
naar de ontstaansgeschiedenis van de doeken
dat tijdens de restauratie van de Oranjezaal
tussen 1998 en 2001 werd uitgevoerd. Daarbij kwamen veel interessante details aan het
licht. Doordat het oorspronkelijke formaat
van de doeken behouden is gebleven, waren
er drie verschillende spanguirlandes zichtbaar. Hieraan is af te lezen dat de doeken
maar liefst drie keer zijn opgespannen: door
de grondeerder, vervolgens door de schilder
en daarna ter plekke op de spanramen in de
zaal. Op sommige doeken werden zelfs nog
meer sporen van opspanningen gevonden.
Het grootste schilderij in de zaal is de Triomf
van Frederik Hendrik (Jacob Jordaens, 1652),
dat bestaat uit 7 verschillende banen doek
(in totaal 728 x 755 cm). Uit onderzoek bleek
dat de doeken wel in één keer (aan elkaar
genaaid) zijn voorgelijmd, maar daarna weer
zijn losgetornd. Waarschijnlijk omdat het
geheel niet in het atelier van Jordaens paste.
Het schilderij was ook nog eens te hoog voor
zijn atelier, waardoor hij genoodzaakt was om
het doek gaandeweg op te rollen. Alle onderzoeksgegevens over de oranjezaal zijn onder
eindredactie van Michiel Franken integraal op
de website van de RKD gepubliceerd: http://
oranjezaal.rkdmonographs.nl/verantwoord-

12

Afb.3. Presentatie van Michiel Franken over de vervaardiging van de schilderijen op doek in de Oranjezaal,
Paleis Huis Ten Bosch, Den Haag.

Afb. 4. Presentatie van Ige Verslype. Technisch onderzoek naar de geschilderde kamer van Jurriaan Andriessen in de tuinzaal van Herengracht 524 te Amsterdam.

ing-1. Voor informatie over de Triomf van
Frederik Hendrik: http://oranjezaal.rkdmonographs.nl/cat.-nr.-32.
Ige Verslype (Rijks Museum, onderzoeker
binnen From Isolation to Coherence, http://
www.fromisolationtocoherence.nl/thema/
ige.html) doet onderzoek naar de technische
vervaardiging van behangselschilderkunst. In
haar lezing ging zij in op één van de zes in
situ bewaard gebleven ensembles van Jurriaan Andriessen (1742 – 1819) in de tuinzaal
van Herengracht 524 in Amsterdam. Ook hier
zijn architectuurelementen en de schilderingen op doek zo veel mogelijk als één geheel
geschilderd. Compositie, lichtinval, geschilderde trompe-l’oeil op de betimmering zijn
zorgvuldig afgestemd op de ruimte. De doeken
die Andriessen gebruikt voor de schilderingen
waren van zeer hoge kwaliteit. Bijzonder is
dat de doeken geen naad hebben, ze bestaan
uit 1 stuk van 560cm breed. Andriessen kocht
zijn doeken bij professionele plamuurders die
reeds geplamuurde doeken leverde. Verslype
vond nog veel meer interessante informatie
over de werkwijze en schildertechniek van
Andriessen. Infrarood reflectografie bracht een
groot aantal wijzigingen in de compositie aan
het licht. Ook uit het onderzoek van Verslype
komt naar voren hoe zeer de behangselschilders aandacht besteedden aan de eenheid
van de schilderingen met de architectuur. Aan
weerszijden van de vensters naar de tuin zijn
twee smalle doeken in de betimmering aangebracht met trompe l’oeil guirlandes op een
achtergrond van eikenhout imitatie. Opvallend is dat de eikenhout imitatie schildering
veel lichter van kleur is dan de eikenhoutimitaties op andere plaatsen in de ruimte. Volgens Verslype is dit om het tegenlicht vanuit
de vensters te compenseren. Meer over dit
waardevolle onderzoek naar 18de-eeuwse
behangselschilderkunst is te vinden op http://
www.fromisolationtocoherence.nl/casussen.
html.

Het was een zeer geslaagde studiedag die in
samenwerking met Stichting Het Nederlands
Interieur en Kasteel Amerongen tot stand
kwam. Bijzondere dank aan alle sprekers en
de dagvoorzitter, alsmede de organisatoren:
Frederik Franken (RN), Lodewijk Gerretsen
(Kasteel Amerongen), Julia Hennig (SHNI) en
Robert Jan Nieuwland (SHNI).
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De laatste twee presentaties van de dag
gingen over textiele wandafwerkingen. Aagje
Gosliga (Gosliga Kunsthistorisch Onderzoek,
http://www.angosliga.nl) vertelde over de
totstandkoming van de nieuwe stoffering van
de Etrurische zaal in Huis Barnaart (architect
Abraham van der Hart) in Haarlem (https://
www.hendrickdekeyser.nl/panddetail/386/
huis_barnaart.html). Een combinatie van
kleuronderzoek en archiefonderzoek heeft
aanwijzingen kunnen geven voor het soort
wandbekleding. Op rekeningen in het archief
werden de kleur en het materiaal van de textiel genoemd: zijde in “chamois” en blauw. Het
kleuronderzoek bevestigde deze kleuren, en
deze werden ook teruggevonden in het stoffenarchief van Maison Prelle (http://www.prelle.
fr/fr/etoffes/documents). Dit vormde het referentiepunt voor de definitieve stofkeuze. Op
de wand werden spijkergaten gevonden die te
herleiden waren naar decoratieve elementen
van de wandbespanning, zoals koorden,
rozetten en neptunushoofden (vergulde knoppen). Deze elementen zijn ook terug te vinden
in de kamer ernaast, de gouden salon, die de
oorspronkelijke zijden bespanning met draperieën nog heeft. Naar analogie werden in
de Etrurische kamer op eenzelfde wijze draperieën gerealiseerd.

Geweest

Afb.5. Presentatie van Aagje Gosliga. Van Spijkergat
tot rozet - De restauratie van de Etrurische zaal, Huis
Barnaart, Haarlem.

Ebeltje Hartkamp (oud-conservator textiel,
Rijks Museum) sloot af met een presentatie
over de keuzes van architect Cuypers voor de
stoffering van de Ridderzaal (Binnenhof, Den
Haag). Tijdens de borrel kon er een bezoek
gebracht worden aan het textielatelier op
Kasteel Amerongen waar onder leiding van
Josien Verdegaal een vaste groep vrijwilligers,
ook wel de “engelen van Amerongen” genoemd, werkt aan de restauratie van de
collectie textilia op het kasteel. Met engelengeduld werken zij uren en uren met naald
en draad aan het herstel van historische stofferingen. De vrijwilligers zorgen daarmee niet
alleen voor de benodigde slagkracht bij restauraties, maar ook voor de sociale betrokkenheid en levendigheid op het kasteel.
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From Generation to Generation – Sharing Knowledge, Connecting People: een kort
verslag van het IADA-symposium in Oslo

3-5 mei 2017, Oslo

door Aafke Weller,

Dit voorjaar (3−5 mei), verzamelden meer
dan 200 boek- en papierrestauratoren zich in
Olso voor het tweejaarlijks symposium van
IADA (International Association for book and
paper conservators). Dit jaar was het thema
van het symposium From Generation to
Generation – Sharing Knowledge, Connecting
People.

Au Courant 15, november 2017

Kennisoverdracht blijft een belangrijk aandachtspunt in een vakgebied waarin de tijd
voor onderzoek en de voorbereiding van publicaties vaak moet worden bevochten ten koste
van waardevolle tijd die restauratoren kunnen
besteden aan de werkbank of aan de nodige
administratieve handelingen. Het vakgebied
heeft zich in de afgelopen jaren bovendien
zo snel ontwikkeld dat er een generatiekloof
lijkt te zijn ontstaan tussen de in de praktijk
geschoolde restaurator en de nieuwe generatie
met een academische opleiding op zak.
Tegelijkertijd hebben traditionele structuren
voor kennisoverdracht – zoals stages en andere vormen van uitwisseling – zich bewezen
als onmisbare onderdelen in de opleiding van
restauratoren en reflecteert het veld voortdurend op de invulling en functie van praktijkonderwijs. Ondanks drukke agenda’s
vinden restauratoren toch telkens opnieuw
manieren en kanalen om kennis en informatie
te delen en ervaring over te dragen.
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Dit alles gaf aanleiding om een volledige dag
te wijden aan het delen van kennis en het
samenbrengen van mensen. Op woensdag 5
mei, de eerste dag van het symposium in het
Konserthus in Olso, werd dit thema vanuit
uiteenlopende perspectieven belicht. Keynote
speaker Andrea Giovannini (zelfstandig adviseur conservering en restauratie van papieren objecten) opende de dag met de lezing
Discourse, don’t intend to convert, waarin hij
vanuit een helikopterstandpunt de afgelopen
50 jaar boek- en papierrestauratie in het vizier
nam. Aan de hand van voorbeelden, legde
Giovannini uit hoe onze houding ten opzichte
van de andere generatie – de nieuwe t.o.v. de
oude en vice versa – wordt gevormd door het
pad dat we hebben bewandeld om te komen
waar we nu zijn. Het begrijpen van de eigen
positie en de positie van de ander, helpt ons
om uit onze comfortzone te stappen, de ander
tegemoet te treden en uit te nodigen zich te
uiten zonder angst voor een (ver)oordeling of
afwijzing. Want vaak laten restauratoren angst
in de weg staan van open communicatie en
het delen van kennis: angst voor concurrentie,
angst om onervaren over te komen, angst om

een fout toe te geven. Giovannini gaf een uitstekende introductie voor een dag vol inspirerende lezingen waarvan er hier enkele worden
uitgelicht.
Bijzonder inspirerend was de lezing Old School
Meets New School door Debra Evans (hoofd
papierrestauratie bij The Legion of Honor –
Fine Arts Museums of San Francisco). Over
een periode van ruim veertig jaar bood het
restauratieatelier van The Legion of Honor aan
ruim zestig jonge conservatoren de mogelijkheid ervaring op te doen in de praktijk. De
carrière van Debra Evans kenmerkt zich door
een hechte, vruchtbare samenwerking met
stagiaires van over de hele wereld. Haar geheim: geef de stagiaire verantwoordelijkheid
en help hem of haar om zelfvertrouwen te
ontwikkelen. In de restauratiestudio van The
Legion of Honor kreeg iedere stagiaire bovendien de opdracht een bijdrage te leveren aan
de voortdurende verbetering van de werkplaats. In de loop der jaren hielpen stagiaires
op deze manier een efficiënt, economisch en
goed geütiliseerd atelier vorm te geven dat
Debra Evans ondertussen met trots kan presenteren als een Gesammtkunstwerk.
In Like, Comment, Share lieten Fiona McLees
and Alexandra Walker (Bodleian Library of the
University of Oxford) zien hoe ze via sociale
media als Twitter en Instagram, een breder
publiek een kijkje geven in de dagelijkse
praktijk van het het restauratieatelier van
de Bodleian Library. Met korte, informatieve
berichten en aantrekkelijke foto’s hebben
beide restauratoren een bescheiden aantal
volgelingen aan zich weten te binden (meer
dan 2000 volgers op Instagram en bijna 1500
op Twitter). Met veel voorbeelden en met
behulp van eenvoudige statistische rapporten
gegenereerd door Twitter en Instagram, lieten
McLees en Walker zien wat de samenstelling is van hun publiek (leefdtijd tussen 25
en 34; voornamelijk uit de USA en de UK en
bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen)
en hoe de verschillende platforms werken en
interacteren met andere platforms binnen en
buiten de Bodleian Library. De lezing bewees
dat tweets over restauratie helaas zelden viral
gaan, maar liet ook zien hoe Instagram en
Twitter de zichtbaarheid van de afdeling binnen het grotere geheel van de Bodleian hebben vergroot en vooral ook hoe de interactie
met een wijder publiek een positieve energie
genereert die de restauratoren sterkt en nog
meer plezier geeft in hun werk.

Geweest

Een commentaar op een tweet van het Bodleian
conservation team door Steve Matchett, commentator
voor verschillende Formula One programma’s op het
Amerikaanse tv-netwerk NBC.

Het programma van de tweede dag richtte
zich op uiteenlopende, meer praktische restauratie- en conserveringsvraagstukken en
besprak een aantal succesvolle, vernieuwende
onderzoeksprojecten en behandelingen. Het
volledige programma is terug te vinden op de
website van IADA (www.iada-home.org)
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De eerste dag van het symposium werd afgesloten door Helen Lindsay (zelfstandig adviseur conservering en restauratie) met haar
lezing Finding the right conversation. Lindsay
liet zien hoe restauratie- en conserveringsonderzoek zich steeds verder ontwikkelt van
een “anti-sociale activiteit” (hier is een probleem en dit is mijn antwoord) naar een communicatiemodel dat uitgaat van een netwerk
waar-in verschillende partijen met elkaar worden verbonden. Hiermee maakte Lindsay de
cirkel rond en sloot aan bij de keynote speaker
van de ochtend, Andrea Giovannini. Als je
een conclusie zou kunnen trekken uit deze dag
is dit dat samenwerking tussen verschillende
partijen, die bovendien proberen hun eigen
positie te overstijgen, een voorwaarde is voor
kennisoverdracht en kennisproductie.
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Historic book structures for conservators

1-30 juni 2017, Winterthur, Delaware

door Rachelle Keller, zelfstandig boekrestaurator

In juni 2017 was ik één van de gelukkigen
die mocht delenemen aan de intensieve
cursus ‘historic book structures for conservators’ onder leiding van boekrestaurator Jeff
Peachey. De cursus vond plaats op het landgoed Winterthur, Delaware (VS). Winterthur
omvat een museum, een bibliotheek en een
tuin die samen meer dan 400 hectare beslaan.
In samenwerking met de University of Delaware Program in Art Conservation biedt Winterthur een opleiding voor restauratoren uit
verschillende disciplines (WUDPAC). De eerste
twee jaar van de opleiding vindt plaats in de
restauratie-ateliers van het museum. De cursus vond dan ook plaats in een van de ateliers
in het gebouw.
De cursisten kwamen van verschillende
achtergronden. Naast de studenten van de
restauratie-opleiding van Wintherthur waren
er o.a. restauratoren uit Pennsylvania, Chicago, Ottawa, Hong Kong en Londen. De internationale gasten kregen de mogelijkheid te
verblijven op het terrein van Winterthur, met
als bonus elke dag een mooie wandeling over
het landgoed naar het atelier. Alle deelnemers
kregen tijdens de cursus 24/7 toegang tot de
werkplaats en de bibliotheek om vrij te kunnen werken.

16de en de 19de eeuw. Voorbeelden die Jeff
had meegenomen en de mooie collectie uit de
bibliotheek van Winterthur dienden hiervoor
als leidraad
Jeff Peachey hecht veel waarde aan het op
de juiste manier omgaan met gereedschap.
Dat bleek al uit de driedaagse cursus over
slijpen en het onderhouden van gereedschap
die hij gaf bij handboekbinderij FopmaWier
in Friesland, georganiseerd door RN in 2016.
Tijdens de eerste twee dagen in Winterthur
werd dan ook veel aandacht gegeven aan het
gebruik van gereedschap. Tijdens de cursus
werd veel gebruik gemaakt van de spookschaaf, die speciaal was aangepast voor het
dunnen van leer. Daarnaast kregen we Delrin® om gereedschappen als vouwbenen mee
te maken. Het materiaal is een polyoxymethyleen ontwikkeld door DuPont. Het is vergelijkbaar met Teflon, maar in tegenstelling tot
dat flexibele plastic is Delrin rigide en hard.
Het materiaal valt relatief makkelijk te bewerken met een vijl waardoor je een stuk
gereedschap geheel naar eigen inzicht en
gewenst gebruik kunt vormen (N.B. saillant
detail is dat het landhuis te Winthertur
gebouwd is in opdracht van een telg uit de
familie DuPont).
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De cursus, die de hele maand juni duurde,
was voornamelijk gericht op het bestuderen
van de geschiedenis van de vervaardiging van
boeken en het ontwikkelen en verfijnen van
de handvaardigheden door het maken van
een aantal boekmodellen. De modellen die
we tijdens de cursus hebben gemaakt, kunnen historisch geplaatst worden tussen de
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Verschillende soorten gereedschap, gemaakt door
of met behulp van Jeff Peachey. V.l.n.r. Slijpsysteem
(Delrin beplakt met schuurpapier in houder), strop gemaakt van genuine horse butt, blank stuk Delrin voor
in het slijpsysteem, in leren hoesje: lifting knives, drie
flexibele mesjes gemaakt van een oud zaagblad, klein
leerdunmes, Zwitsers leerdunmes, schrapertje, drie
vouwbenen van Delrin (foto: auteur).

Het snijden van de kartonnen platten van de Amerikaanse 19de-eeuwse band met behulp van een ‘pressshear’ (foto: Lesley Liu).

band met kartonnen platten en een vaste rug.
Historisch gezien werd zo’n uitgeversbandje
in veel verschillende vormen gemaakt: opliggende of verzonken bindingen van touw,
genaaid op riemen, aangeregen of aangezette
platten, vaak zonder het uitvlassen van de
bindingen. Wij naaiden het boekje half-uit op
touwen bindingen met ingezaagde naaigaten
en bekleed in een bruin, blauw of groen papier. De kartonnen platten werden op maat
gemaakt met ‘press-shears’, in feite een hele
grote schaar die bediend moet worden met
behulp van een pers. Het boekblok zelf bleef
on-opengesneden.

Het eerste boekje dat we maakten was een
negentiende-eeuwse Amerikaanse uitgevers-

Vervolgens gingen we aan de slag met de
negentiende-eeuwse ‘Engelse’ band met een

Lekker vies worden tijdens het marmeren. Het slaan
van de kwast tegen de pols zorgt voor een diffuse
verdeling van de verf (foto: Melissa Tedone).

Het maken van marmerpapier met behulp van een
kam. De kam kan in verschillende richtingen worden
gemanoeuvreerd om diverse klassieke patronen te
creëren (foto: Melissa Tedone).

Geweest

De cursusdagen begonnen doorgaans met
klassikaal overleg, een presentatie, discussie
en/of een demonstratie van Jeff. Bij het maken
van de modellen werden er verschillende historische teksten over handboekbinden geraadpleegd. Het is soms moeilijk om deze teksten
volledig te begrijpen omdat het taalgebruik
ouderwets is en daarbij het gebruik van sommige soorten gereedschap in vergetelheid
is geraakt. Jeff, als een ware gereedschapsfanaat, liet ons daarom de teksten goed
bestuderen. Dat de boeken van René Martin
Dudin (L’art du relieur doreur de livres, 1772),
met mooie prenten van het ambacht van
boekbinden, en de Encyclopédie van Diderot
en d’Alembert (1751) aanwezig waren in de
bibliotheek van Winterthur kwam dan ook niet
ongelegen. Jeff had bovendien ter illustratie
veel verschillende soorten gereedschap van
zijn eigen collectie meegenomen, waaronder
een aantal oude exemplaren en zelfgemaakte
reproducties,. Het was dan ook geen verrassing om aan het eind van de cursus te zien dat
zijn auto zo vol zat dat zelfs de bijrijdersstoel
bezet was door het gereedschap (kijk bijvoorbeeld naar zijn eigen verzameling ‘frottoirs’
en grattoirs’, oude gereedschappen om de rug
van het boekblok mee te bewerken < https://
jeffpeachey.com/2016/03/01/peachey-frottoirand-grattoir-collection/>). Over het gebruik
hiervan werd gediscussieerd, maar ze werden
ook toegepast tijdens het werken.
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Ter voorbereiding op de volgende boekmodellen stond de vijfde dag in het teken van
marmerpapier. Melissa Tedone, boekrestaurator en docent bij Winterthur, gaf een compleet
verzorgde introductie op het maakproces van
marmerpapier. Na het bestuderen van de
verschillende methoden en hun historie konden we zelf aan de slag. Het beoogde doel was
het reconstrueren van marmerpapier die we
konden verwerken in de 19de-eeuwse ‘Engelse’ band en de 18de-eeuwse ‘Franse’ band.
Voor het maken van de verschillende patronen
heeft Melissa een heel handig schema gemaakt dat te vinden is op haar blog <http://
www.melissatedone.info/booklog/paper-marbling-building-connoisseurship-by-exploringtraditional-patterns-and-techniques>.
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Geweest
Het snijden van de boeksnede met een oude ‘Hickok’
pers en ploeg (foto: Melissa Tedone).

Het bewerken van de houten platten voor het Gotische
model (foto: Melissa Tedone)

losse rug en valse ribben. Het boek werd
gebonden in half-leer en het zelfgemaakte
marmerpapier werd gebruikt als bekleding op
de platten en voor de schutbladen. De kopsnede werd voor het bekleden, maar na het
aanrijgen van de bindingen gesneden met de
ploeg. Hiervoor moesten de kartonnen platkernen worden verschoven om de kopsnede
vrij te maken. De front- en de staartsnede
werden niet gesneden.

binderij was dit vroeger een klus waar iemand specifiek voor in dienst werd genomen.
Aangezien er tijdens de vorige editie van de
cursus flink wat commentaar werd gegeven op
het lawaai van het hameren (dat door het hele
gebouw doordreunde), verplaatsten we deze
stap in het proces naar buiten. Daar kregen
we natuurlijk flink wat bekijks van de geïnteresseerde museumbezoekers. Doorgaans waren er zeven stadia van hameren, waarbij de
katernen op verschillende volgorden werden
gehusseld. Na het aanrijgen van het boekblok
werden ook de kartonnen platten flink bewerkt
met de hamer zodat ze een schotelvormig
uiterlijk kregen. De boeksnede werd vervolgens rood gekleurd en na het bekleden werd
het leer met ijzergallus gemarmerd (aangebracht met een spons) en nabewerkt met een
stijfsel- en eiwitmengsel en tenslotte gebruineerd met bijenwas.
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Het derde boekje - de achttiende-eeuwse
‘Franse’ band met een vaste rug in heel leer
- is al eerder gemaakt door collega’s die de
workshop van Jeff hebben gevolgd in 2016.
Alvorens het naaien van het boekblok werden
de katernen eerst met de hamer bewerkt. Dit
werd historisch gezien gedaan om de randen
van het papier te vlakken, het boekblok aanzienlijk in dikte te doen afnemen en de moet
van de gedrukte letters af te vlakken. In de
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Het vastzetten van de houten platten aan het boekblok
(foto: auteur)

Jeff klopt de rug van het boekblok recht om zo de
frontsnede te kunnen snijden met de ploeg (foto:

Geweest

Als laatste model maakten we een ‘Duits’
Gotische band in heel aluin-gelooid leer met
houten platten en zelfgemaakte messing sloten.
Naast het maken van de genoemde modellen moesten alle deelnemers een individueel
project opzetten waarbij gebruik kon worden
gemaakt van de collectie van de bibliotheek
van Winterthur. De bibliothecaris was hierbij erg behulpzaam door mee te denken en
verschillende boeken uit de (bijzondere) collectie in te brengen. Het project kon zowel
een theoretisch onderzoek omvatten als wel
een model naar aanleiding van dat onderzoek.
De onderwerpen voor de individuele projecten liepen sterk uiteen: kapitalen, monsterboeken, (foto)album structuren, de springrug,
boekensteunen en er werd zelfs een model
gemaakt van een dos-à-dos band gemaakt
die op zes verschillende manieren gelezen kan
worden (het voorbeeld dat voor het model
werd genomen komt uit de Koninklijke Bibliotheek van Zweden en is een paar jaar geleden
ook al beschreven door Scaligerhoogleraar
Erik Kwakkel<http://erikkwakkel.tumblr.com/
post/74300240443/six-books-one-bindingheres-something-special>). Aan het eind van
de cursus gaf iedereen een presentatie van
het individuele project.
Tussen de werkzaamheden door was er ook
nog ruimte voor het maken van een aantal
‘fieldtrips’. Vanwege de interesse van Jeff voor
(oud) gereedschap werden met enige regelmaat uitstapjes gemaakt naar lokale antiekwinkels en vlooienmarkten op zoek naar
oud boekbindgereedschap. Daarnaast hebben we een bezoek gebracht aan verschillende
musea in de omgeving, waaronder het Mercer
Museum te Doylestown, Pennsylvania en het

Jeff Peachey behandelt het leer van de ‘Franse’ band.
Zoals honden na verloop van tijd op hun baasjes gaan
lijken, zo gingen sommige deelneemster zich na een
paar weken zelfs kleden naar de stijl van de docent
(foto: Melissa Tedone).

Baltimore Museum of Industry. Ook konden we
terecht bij de onderzoeksbibliotheek van het
Walters Art Museum in Baltimore en kregen
we een rondleiding door de de restauratieateliers van het museum.
Zelden krijg je zo’n unieke kans om je een
aantal weken te verdiepen in het maken
van boeken en bezig te zijn met je handvaardigheid. Mocht je Winterthur ook willen
bezoeken (en er verblijven), het museum
biedt scholarships aan op verschillende vakgebieden (http://winterthur.org/fellowship).

Een overzicht van de gemaakte modellen. Van onder
naar boven: 16de-eeuwse Gotische band, 19de-eeuwse
‘Engelse’ band, 18de-eeuwse ‘Franse’ band, 19deeeuwse Amerikaanse uitgeversband, quarter-joint
binding (foto: auteur).
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Het testen van verschillende afwerkingen op het leer
(foto: Melissa Tedone).
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ICOM-CC 2017, 18de driejaarlijkse conferentie

4-8 september 2017, Kopenhagen.

door Julia Leunge, zelfstandig metaalrestaurator

Begin september was de conferentie van
ICOM-CC, de conserveringstak van ICOM.
Ditmaal vond het vijfdaagse evenement plaats
in Kopenhagen en dankzij de steun van het RN
educatiefonds was het voor mij mogelijk om
naar de conferentie te gaan. Dit is mijn verslag van de gebeurtenissen en leermomenten
aldaar.

Au Courant 15, november 2017

Eerste indrukken
Het was de eerste keer ICOM-CC voor mij,
dus de verwachtingen waren tamelijk hooggespannen. Je houdt altijd rekening met minder
goede of relevante presentaties, maar het
aandeel interessante lezingen was groot.
Het aandeel lezingen van Nederlanders was
ook groot, wat maar weer laat zien dat we
het goed doen in de restauratiewereld. De
disciplines waren (in tegenstelling tot wat ik
verwachtte) vrij evenredig vertegenwoordigd;
zo waren er acht praatjes ingedeeld bij de
metaalgroep, en elf bij de schilderijengroep.
Naast materiaalgerichte lezingen werd er veel
aandacht besteed aan preventieve conservering, kunsthistorisch bronnenonderzoek en
theorie, geschiedenis en juridische kwesties.
De onderwerpen liepen uiteen van ‘recepten
voor metallic verf’ via ‘het gebruik van Gecko
dry adhesive tape’ tot ‘conservering van natte
organische archeologische materialen’.
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sensatiegerichte objecten? (n.a.v. de tentoonstelling over criminaliteit van het Museum of
London, waarbij bepaalde moordwapens en
hulpmiddelen uit de opstelling werden gelaten
vanwege de motivatie: informatief of pure
sensatie?)
- Wat is de ethiek rondom het behandelen
van muziekinstrumenten uit het Museé de la
Musique die nog bespeeld worden, en die dus
aan slijtage onderhevig blijven? (lezing conservator Musée de la Musique)
- Is onderzoek (van verfmonsters) echt altijd
nodig of soms vooral illustratief? (presentatie over de geschiedenis van polychrome
beelden).
Excursie
Op woensdag was een excursiemiddag gepland, waarbij ik naar het Zoölogisch museum ging om te kijken naar de depots en
het beheer daarvan. Zo is er een nat en een
droog depot, en ook een parkeergarage waar
de walvisskeletten worden opgeslagen. In de
depots binnenshuis was het interessant te
horen wat voor ongedierteproblematiek men
heeft en wat de maatregelen zijn die hierbij
getroffen werden (arsenicum) en worden (bevriezen). Een hittebehandeling is geen optie
in verband met vernietiging van het DNA van
de specimens; DNA-onderzoek is één van de
belangrijkste redenen dat de collectie wordt
geraadpleegd.
Tijdens de excursie werd duidelijk dat de
conservering en restauratie van natuurhistorische collecties grotendeels afhankelijk is

Een slide uit de lezing over Gecko dry adhesive tape
van (foto: auteur).

Omdat ik niet alle lezingen uitvoerig kan bespreken volgen hier een paar discussieonderwerpen:
- Heeft ‘oninteressant’ erfgoed net zoveel
recht te worden behouden als, topstukken?
(lezing over kerkinterieurs op bestelling in het
Verenigd Koninkrijk)
- Moeten kunstenaars worden aangespoord
om duurzamere materialen te kopen en gebruiken? (vraag uit het publiek bij de lezing
over weervast staal)
- Wat is de ethiek bij het tentoonstellen van

Een zeester uit de collectie van Carolus Linnaeus, bewaard in het zoölogisch museum (foto: auteur).

Stof tot nadenken
Zoals waarschijnlijk wel meer restauratoren,
heb ik regelmatig meer of minder verhitte
ethische discussies met mijn collegae.
Tijdens de conferentie pikte ik een interessante tendens op, die soms leek op een soort
reality check. In een aantal lezingen waar ik
bij was kwam impliciet of expliciet naar voren
dat het werkveld zoals dat bij ICOM-CC vertegenwoordigd is lange tijd (en misschien nog
steeds) in een stramien zat waarbij bepaalde
groepen/werkwijzen in de restauratie met
argwaan worden bekeken, of waar (al dan niet
openlijk) kritiek op is. De reality check zit hem
in de constatering dat dit misschien niet altijd
terecht is en dat voor bepaalde ‘controversiële’
keuzes goede argumenten aan te voeren zijn.
Het merendeel van de deelnemers en leden
van ICOM-CC is verbonden aan een museum
of culturele instantie. Dat is niet zo vreemd
omdat het een museumvereniging is. Het
heeft wel tot gevolg dat soms over een groep
die verantwoordelijk is voor het behoud van
een groot deel van het cultureel erfgoed in
Nederland en Europa wordt heen gekeken:
de onafhankelijke restauratoren. Deze groep
zou officieel niet eens ICOM-lid mogen worden, zoals in mijn directe omgeving onlangs
duidelijk werd, en ik hoor ook vaak de klacht
dat de conferenties vooral gericht zijn op de
museumwereld, waar (althans bij grote musea) geld naar verluidt geen rol speelt en alle
mogelijke analyseapparatuur binnen handbereik is.

te betrekken en de toon te zetten. Een toon
die zoveel mogelijk mensen aanspreekt en die
geen vingerwijzing is. Jonathan Ashley Smith
opperde in dit kader tijdens de conferentie een
interessant idee1: het loslaten van één
ethische code voor alle restauratoren, maar
het opstellen van een code-op-maat door
verschillende groepen en instellingen. Volgens Ashley Smith kunnen hapklare regels als
‘minimale interventie’ en ‘reversibiliteit’ niet
op het complete restauratorenbestand worden
geplakt; hij noemt bijvoorbeeld de categorie
uurwerken en andere ‘levende’ objecten, die
lastig in het bestaande (Europese, Australische
en Noord-Amerikaanse) ethische raamwerk
gevat kunnen worden. Op één en hetzelfde
probleem kan sowieso anders worden gereageerd door diverse restauratiedisciplines, in
verschillende landen of cultuurgebieden en
verschillende restauratieopleidingen, waarbij men ook nog rekening moet houden met
uiteenlopende opdrachtgevers. Je kunt niet
zeggen: dit is hoe het hoort, want dat is afhankelijk van allerlei factoren. De restaurator
moet uiteindelijk zelf of met hulp van andere
professionals een afweging maken en deze
kunnen onderbouwen. De manier waarop
restauratoren elkaar op ethiek beoordelen is
vrij onbuigzaam. Het zou conservatisme in
de hand werken, en innovatie en diversiteit
remmen. Zijn conclusie is dat restauratoren
afdrijven naar een staat van actieloosheid
doordat de discussie over ethiek niet op open
wijze wordt gevoerd.
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van taxidermisten en technici; voor sommige
problemen is nog geen bevredigende
(ethische) oplossing, zoals bijvoorbeeld het
reinigen en conserveren van dierenvellen.

Kortom: genoeg ethiek om de komende drie
jaar over na te denken, en tijd om te sparen
voor de volgende editie in Beijing.

Een groot deel van de Nederlandse delegatie op ICOMCC (foto: auteur).

1. J. Ashley Smith: A role for bespoke codes of ethics.
Postprints ICOM-CC 18th triennial conference, Kopenhagen 2017.
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Voor onafhankelijke restauratoren zijn natuurlijk ook toegespitste bijeenkomsten, maar
met haar overkoepelende aanwezigheid en
autoriteit heeft ICOM-CC denk ik de taak iedereen die met erfgoedbehoud te maken heeft
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MA XRF-scanner - verslag van het bezoek met uitleg aan het Frans Hals Museum

14 oktober 2017, Haarlem.

door Aga Rijnboutt, restauratiepraktijk voor roerend en onroerend erfgoed met specialisatie steenachtigen, aga.rijnboutt@gmail.com

Het is een zonnige zaterdagochtend en we
mogen nét voor openingstijd het Frans Hals
Museum in Haarlem betreden. Een bescheiden, (ca. 15 mensen) maar zeer
divers gezelschap van leden van Restauratoren Nederland hebben hun interesse in dit
bezoek getoond. Naast de restauratoren die
verschillende disciplines vertegenwoordigen,
zien we onderzoeksfotograaf René Gerritsen
en Willem de Winter, expert van 19de- en
20ste-eeuwse schilderijen, tevens bekend
van het televisieprogramma Tussen Kunst &
Kitsch.
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Na een welkomstdrankje mogen we naar de
Schutterszaal. Daar worden we verwelkomd
door conservator oude kunst Anna Tummers
en schilderijenrestaurator Nouchka de Keyser.
En ja hoor, we mogen achter het hek om het
apparaat van dichtbij te komen bekijken. De
Macro X-ray Fluorescence Spectrometry (MA
XRF) scanner die hier staat is een prototype
dat ontwikkeld is door TU Delft, in samenwerking met diverse bedrijven, musea en
onderzoekinstituten. Het is een mobiel instrument dat punt voor punt (met een verstelbare
precisie tot enkele tientallen microns) een
oppervlak van een schilderij bestraalt met een
röntgenstralen bundel en zo de verschillende
chemische elementen analyseert. Van elk
geïdentificeerd element wordt een beeld gemaakt dat de distributie van het element toont
in het schilderij op basis van de gemeten
intensiteit. De scanner is het eigendom van
het Rijksmuseum in Amsterdam. Het apparaat
is uitgeleend aan het Frans Hals Museum waar
in het kader van het NWO-onderzoek Frans
Hals/ niet Frans Hals in samenwerking met het
Rijksmuseum vijf schuttersstukken worden
onderzocht.
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Dergelijke analyse levert kunsthistorici interessante informatie. Als voorbeeld noemt
Tummers hier de casestudie van een schilderij
‘De Magere Compagnie’ uit het Rijksmuseum.
Het is een schuttersstuk dat ooit begonnen
was door Frans Hals en later door een conflict
met de opdrachtgever door Pieter Codde afgemaakt is. Tot de dag van vandaag zijn er meningsverschillen onder de deskundigen over
welke gedeelte door wie is geschilderd. Op
basis van gevonden verschillen in de elementaire analyse, is het mogelijk om na te gaan
welke gedeelten door de meester zelf zijn
geschilderd en welke door zijn vervanger, mits
dezelfde kleureffecten consequent zijn op twee
manieren toegepast. Een ander voorbeeld is

de ontdekking, afkomstig uit één werkplaats,
dat de langzaam drogende beender zwart,
sneller droogt door de toevoeging van koper.
De combinaties van calcium (hoofdbestanddeel van beender zwart) met koper, gevonden
kort daarna op schilderijen afkomstig uit andere ateliers op grotere afstanden van elkaar,
verwijst duidelijk naar een kennisuitwisseling
in die tijd.
De scanner als geheel is een fors instrument.
Het in één keer te scannen gebied is beperkt
tot het toegepaste frame van ca. 75x55 cm.
Een rechthoek van deze grootte wordt gescand gedurende ongeveer een etmaal. Dus
om een schuttersschilderij volledig te scannen
heeft men bijna een maand geduld nodig. Eerder is dit instrument onder ander gebruikt bij
onderzoeken naar schilderijen van Van Gogh
en Rembrandt in Europa en Amerika.
Omdat dit het eerste exemplaar is, heeft het
apparaat nog wel wat kinderziektes. Maar
Nouchka de Keyser heeft er al veel mee
gewerkt en weet als geen ander hoe daarmee
om te gaan. Zo wordt ze door Anna Tummers

De MA-XRF scanner voor een schuttersstuk van Frans
Hals (foto: auteur).

Ook de interpretatie van gegevens blijft in
sommige gevallen lastig: dezelfde elementen
kunnen namelijk verwijzen naar meerdere
kleuren (denk bijvoorbeeld aan koper dat
groen of blauw kan zijn). Naast de voordelen
die dit instrument biedt, moet ook zijn beperking genoemd worden. Zo gaat de röntgenstraling dwars door het schilderij heen. En stel dat
er zich meerdere lagen verf op elkaar bevinden, dan resulteert de analyse in een opsomming van elementen, gebruikt in alle lagen.
Daarom werken de onderzoekers nu aan een
opvolger die, in plaats van één, twee stralingsbundels gebruikt zodat er gegevens verzameld
kunnen worden op een specifiek punt -waar de
bundels elkaar kruisen op een gekozen diepte
- waardoor afzonderlijke lagen bestudeerd
kunnen worden.
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‘de XRF-fluisteraar’ genoemd. Nouchka vertelt
verder dat in gevallen waar een dikke laag
loodwit toegepast werd en niet alle gegevens
vanaf de voorkant afgelezen kunnen worden (lood blokkeert de röntgenstralen), het
schilderij van achter wordt gescand om toch
gegevens uit onderliggende lagen te kunnen
verzamelen.
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Tot slot spreekt de conservator uit dat het de
bedoeling is dat al die onderzoeken uiteindelijk
over een paar jaar resulteren in een tentoonstelling, het liefst in internationaal verband
wat Tummers betreft. Ons bezoek eindigt met
een lunch in het museumrestaurant waar huisgemaakte tomatensoep en heerlijke broodjes
worden geserveerd. In een ruis van geluiden
van bezoekers die het museum instromen
wordt door de leden van RN nog even gezellig
aan de tafel bijgepraat…
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Gels in Conservation

16-18 October 2017, London

door Mirjam Hintz, freelance paintings conservator, Frankfurt, mail.hintz@gmail.com

Introduction
’Gels in Conservation’ was organized by the
Tate and International Academic Projects (IAP)
and commenced at the beautiful Emmanuel
Centre in Westminster, London. More than
550 people from 39 different countries participated.
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The conference talks were organised by gel
type. The first day and morning of the second
day covered polysaccharide gels. Pemulen and
silicone gels were the topic of the rest of the
second day. On the third day the talks were
devoted to new gels and research dealing with
multiple gel types. Painting and paper were
the most strongly represented specialisations.
Some case studies, however, dealt with wood,
textile, plastic, metal, leather, and murals. The
number of papers (40) and posters (34) indicate the wealth of information that was shared
at this conference.
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The crowd gathers on monday morning before the
entrance of the conference location (photo: Marjan de
Visser).

Keynote
Richard Wolbers keynoted the conference,
highlighting the need for greener and safer
conservation materials for the environment,
the conservators and the art objects. Thereby,
he stressed the usefulness of borrowing from
the research done in other industries, especially the pharmaceutical l and cosmetic
industry. With green materials he implied
bio-sourced materials such as enzymes or
xanthan gum, and materials that can go ‘down
the drain’. Richard has studied biochemistry
and fine art, before obtaining his degree in
paintings conservation at WUDPAC in 1984. ‘I
was trained in an ocean of solvents’, he said
metaphorically. Meaning, that solvent cleaning
was the standard of the time. In the early 80s

Richard’s first uses of gels were solvent gels in
methyl cellulose. He then understood gels as
‘passive deliverance’ systems. However, after
having realised that highly oxidized natural
resin varnishes become so polar, that they can
be removed with aqueous gels which contain
only a fraction of solvents (2-5%), he now resorts to aqueous gels as a first choice. Aqueous gels do not only reduce paint swelling,
but are also able to dissolve the most polar
fractions of aged varnishes, which are often
left behind on the paint surface when cleaning
with solvents. Later on a conference participant referred to Richard’s substitute of solvents by aqueous gels as ‘the miracle of Cana
reversed’ (Jesus had turned water into wine
and Richard had turned alcohol into water),
which met with laughter from the audience.
The term ‘engineering’ came up several times
during the keynote lecture and throughout the
conference. Gels offer the possibility to engineer cleaning solutions that meet the specific
needs of an object’s surface and also feel safe
to use.

Keynote speaker Richard Wolbers opening the conference (photo: Marjan de Visser).

Polysaccharide gels (Day 1)
Paolo Cremonesi was the next to take the
podium. He described polysaccharide gels as a
‘molecular sponge’ whose pore size decrease
with increasing gel concentration. He stressed
the importance of using isotonic or slightly
hypertonic solutions for agar gels, to reduce
water ingress into paint layers. The use of a
hypertonic agar gel, relative to the conductivity of the surface, was demonstrated by
a cleaning treatment whereby glue residues
were removed from the reverse of a canvas.
Paolo also pointed out the various application
methods of polysaccharide gels. For instance,
in an open ended syringe agar gel can be used
like an eraser, or it can be grated into fine particles, which he recommends for unvarnished
paintings. Agar can be applied warm, i.e. in

Pemulen and Silicone gels (Day 2)
Comparative studies and case studies were
presented on the subject of Pemulen gels. Sofia Hennen discussed the properties of various
alkali that can be used to neutralise the polyacrylic acid. The emulsion capacity of Pemulen
TR-2, for instance, is greatly increased by using Ethomeen C-25, while sodium and potassium hydroxide produce the most pH-stable
gels.

The properties of silicone solvents were discussed afterwards in connection with silicone
gels and the practice of flooding sensitive
surfaces with silicone solvents prior to cleaning. Paolo C., who has spent years in cancer
research, explained that D4 poses considerable health risks and should be substituted
by the non-toxic D5. Richard W. commented
that silicone solvents should not be flushed
down the drain as they bio accumulate. However, silicone solvents in the order of D2- D5
evaporate completely, also from surfaces, and
should ideally be exposed off by evaporation
(as they do not change the atmosphere) or by
burning.

The conference volunteers (the so-called Gels angels
together with organizer James Black (photo: Joyce HillStoner).
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Eight talks followed which underlined the specific usefulness of rigid gels. Céline Delattre
showed that cast gellan gum application could
reduce brown stains without damaging the
sizing layer of a paper artefact. The cold agar
gel application also reduced fibre swelling,
compared to immersion washing. Another case
study, presented by Maggie Barkovic demonstrated the cleaning of water-stains from an
acrylic-sized canvas with agar gel (5%, high
pH and chelators added), which was applied
cold and cut precisely to the shape of the
stain. Blotting paper was placed on top of the
agar gel, which over time took up the staining
material.
Gel residues was a much discussed topic.
Paolo C. commented that agar residues are
unproblematic as their gelling temperature
is so high, that they are inert at room temperature and not hygroscopic. Furthermore,
residues are visible in UV-light. Richard W.
explained that by flooding the surface with
silicone solvents before the application of a
gel one reduces the risk of tidelines and the
need for clearance. The capillary action of
agar gel further reduces the need for clearing.
Yana van Dyke, who had presented on enzyme
cleaning with agar gel on paper, commented
that nowadays highly purified enzymes (crystalline) are available, which do not necessarily
require clearing.
Further questions arose regarding the practical
use of enzymes in rigid gels. It was advised to
add the enzymes to cooling agarose gel after
it has been boiled. Another option is to use
low temperature gelling agarose into which
the enzyme can be incorporated before the
gelling temperature is reached.
The study by Moira Bertasa was also discussed. Moira had analysed four different agar
products. The agar of Sigma Aldrich was found
to be the purest, by means of Py-GC-MS, and
the agar products AgarArt and Agar Purissimo
(conservation grade) were found to contain
cellulose. Moira B. explained this finding by an
incomplete purification process, but Paolo C.
expressed his concern that the products might
be adulterated (extended with cellulose).

Chris Stavroudis gave the most explanatory
talk, which as such, might have fitted better
at the beginning of the conference. He covered the Modular Cleaning Program and all gel
types. The various case studies presented that
day included the cleaning of an easel painting
with Carbopol-based solvent gels and Pemulen
TR-2 gels, presented by Kristin deGhetaldi. Lu
Allington-Jones presented the cleaning of a
1000-year-old tree trunk section with Carbopol-solvent Gel.
A study presented by Anthony Lagalante
revealed new insights and possibilities for
the cleaning of emulsion paints. It was found
that surfactants in acrylic paints migrate to
the surface with temperatures and RH slightly
increased above normal room conditions, and
back into the paint when T and RH decrease.
Water-miscible oil paints exhibited opposite
behaviour. The mobile moieties in these paints
(possibly crosslinking agents) move into the
paint film with RH levels exceeding 60%.
Anthony’s talk included cleaning recommendations for these types of paints with waterin-silicone pickering emulsions. He added
that silicone emulsions are best prepared in
an electrical mixer to guarantee good water
dispersion. This research outcome implies that
the behaviour of the emulsion paints can be
exploited after cleaning, in order to recover
some of the surface gloss.
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a semi-solid state, which has the greatest
cleaning effect, and warm application can be
done very precisely with a heatable veterinary
syringe.
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Another questioner inquired for greener alternatives to solvents which are normally used
for the removal of synthetic varnishes. Richard
W. suggested the use of dibasic esters, such
as limonene, in place of aliphatic hydrocarbons. Paulo Cremonesi recommended a study
by EASTMAN on xylene replacements, which is
online
Novelties (Day 3)
The last day covered talks on novel gel systems, such as the PVOH-borax gels, hyperthin backed polyacrylamide gels, and a
bacteria-based polymer, which can be gelled
with specific green solvents. More case studies were presented on the use of Aquazol 500
for facings and their removal with rigid gels,
the SRAL-tissue technique for varnish removal,
and various cleaning tests on plastics, metal,
textile and painted surfaces.
Many questions were directed at Lora Angelova about the making and the properties of the
PVOH-borax gels. The high pH of 8, which is
required for this gel to form, might be disadvantageous. But the various consistencies and
the flubber-like texture that this gel can assume, seem to make it worthwhile mastering.
Recipes are included in the preprints.
Conclusion
Matt Cushman nicely wrapped up the conference with a presentation regarding the evolution of gel application at Winterthur/University
of Delaware. During the concluding discussion
Matt Cushman’s proposal to share conservation-related data on an international platform,
met with approval and thus gave a promising
future outlook.
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The preprints, which are published by archetype publications (https://www.archetype.
co.uk/publication-details.php?id=250), include
a twelve-paged appendix by Richard W. in
which he explains gel terminology, the various types of gels, common surfactants etc. in
conservator-friendly language.
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The audience listens to the final Q&A session, chaired
by dr. Bronwyn Ormsby (photo: author).

door Herre de Vries, herre66@gmx.net

Samenvatting scriptie
Een deel van de boekbanden uit de periode
1600 tot 1900 is bekleed met een materiaal
dat segrijn of ‘haaienleer’ wordt genoemd. Het
gaat echter niet om geprepareerde haaienhuid
en het vertoont tijdens behandeling zowel
leer- als perkamentachtige eigenschappen.
Perkament en leer reageren verschillend op
de behandelingen die restauratoren uitvoeren.
Om beter overwogen restauratiekeuzes te
kunnen maken, is het van belang het gedrag
van het materiaal te kunnen voorspellen. Tot
dusverre ontbreekt de kennis om de daarvoor
benodigde determinatie van het materiaal

Afb.1. Twee zeventiende-eeuwse banden in segrijn,
1769D312 en 1769G10 Koninklijke Bibliotheek

Afb.2. Een negentiende-eeuwse band in segrijn, 1769
B 1, Koninklijke Bibliotheek.

betrouwbaar te kunnen doen.
Deze scriptie beantwoordt de vraag of de
uiterlijke eigenschappen die restauratoren associëren met leer en perkament in het geval
van segrijn adequate indicatoren zijn om het
respectievelijk als leer of perkament te kunnen determineren. Daarvoor wordt de relatie
gelegd tussen de macroscopische eigenschappen en het microscopisch beeld van het
materiaal dat informatie geeft over de manier
waarop een huid verduurzaamd is.
Op basis van historische literatuur wordt
geconcludeerd dat het segrijn om boekbanden
twee mogelijke herkomsten heeft. Enerzijds
werd het volgens een vernuftig proces gemaakt uit paarden-, ezel- of muildierhuiden
(afb. 3). Anderzijds was er al vanaf het einde

Afb.3. Foto uit het Turkestan Album (1871-1872): het
inpersen van de zaden in een opgespannen huid. Uit:
Deel 3 plaat 27, nummer 127.
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De tweede helft van 2016 werkte ik aan
mijn scriptie voor de Master Conservering
en restauratie van cultureel erfgoed aan de
Universiteit van Amsterdam. Daarvoor deed
ik onderzoek naar het zogenaamde ‘haaienleer’ om boekbanden (afb. 1-2). In historische
literatuur en in andere landen wordt ‘haaienleer’ veelal segrijn (shagreen) genoemd. Het
bekledingsmateriaal met deze mysterieuze
benaming had in de praktijk meermalen mijn
aandacht getrokken. De ene variant zag er
toch weer anders uit dan de andere. Soms
was het grijzig wit onder het zwarte oppervlak
of soms juist typisch rood bruin, het voelde
harder of juist zachter en als het bevochtigd
werd gedroeg het zich dan weer meer als leer
en dan weer als perkament.
Om dit materiaal met korrelstructuur beter
te begrijpen deed ik een onderzoek naar de
relatie tussen dergelijke macroscopische waarnemingen en de feitelijke microscopische determinatie van het segrijn om 94 boekbanden
uit de periode van 1600 tot 1900. Daarin zette
ik mijn waarnemingen af tegen de determinatie van het materiaal aan de hand van kleine
dwarsdoorsnedes onder de microscoop. De
scriptie, waarvan hieronder de samenvatting
volgt, is op verzoek te verkrijgen.

Onderzoek

De determinatie van ‘haaienleer’ om boekbanden als leer of perkament.
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Onderzoek

van de zeventiende eeuw sprake van geitenleer waarvan de nerf volgens een niet nader
beschreven proces bewerkt werd zodat het
een korrelig oppervlak kreeg.
De materiële eigenschappen van het segrijn
om 94 boekbanden uit de collecties van de
Koninklijke Bibliotheek en Ets Haim - Livraria
Montezinos zijn beschreven. Op basis van een
beschrijving van het uiterlijk en de kleur van
de vezelmassa én de aan- of afwezigheid van
craquelé in het oppervlak, zijn 52 onderscheiden als perkament (55 procent) en 24 als
leer (26 procent). Daarnaast zijn 18 segrijnbanden onderscheiden die eigenschappen van
beide materialen hebben (19 procent).
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De dwarsdoorsnedes van het segrijn van 85
van deze 94 banden zijn microscopisch geanalyseerd. Daarbij werden 36 als perkament
(42 procent), 14 als leer (17 procent) en 35
als hybride (41 procent) gedetermineerd (afb.
4-6). De hybride groep heeft in dwarsdoorsnede een microscopisch beeld waarbij zowel
de gelaagdheid van perkament te zien is als
de meer driedimensionale oriëntering van
de collageenvezels die eigen is aan leer. De
monsters die als leer werden gedetermineerd,
kregen bij de macroscopische beschrijving ook
eigenschappen toegekend die met leer geassocieerd worden. Ditzelfde gold ook voor de
monsters die als perkament gedetermineerd
werden. De hybride monsters komen echter voor onder het segrijn dat bij macroscopische beschrijving uitsluitend eigenschappen
vertoonde van leer of van perkament. Dat
betekent dat de terminologie van de macroscopische beschrijving van segrijn zoals die in
dit onderzoek gebruikt is, nog niet verfijnd
genoeg is om de hybridevarianten te kunnen
determineren.
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Afb. 4. Dwarsdoorsnede van monster 61-KoninklijkeBibliotheek-1769D18: segrijn met een gladde vezelmassa, een lichtgrijze kleur onder het zwarte oppervlak
en zonder craquelé, microscopische determinatie:
perkament.

Afb. 5. Dwarsdoorsnede van monster 35-EtsHaim22G7: segrijn met een vezelige vezelmassa, een
roodbruine kleur onder het zwarte oppervlak en met
craquelé, microscopische determinatie: leer.

Dit onderzoek toont aan dat de eigenschappen van de dwarsdoorsnede van segrijn die
op macroscopisch niveau door de restaurator
beoordeeld kunnen worden, grofweg ingezet
kunnen worden om te bepalen of sprake is van
leer- of van perkamentachtig segrijn. Omdat
het hybride segrijn op basis van deze eigenschappen nog niet te onderscheiden is, moet
bij de behandeling van segrijn terughoudenheid worden betracht. Segrijnvarianten die er
weliswaar sterk uitzien als leer zouden tijdens
behandeling toch een reactie kunnen die bij
perkament hoort, en vice versa.

Afb. 6. Dwarsdoorsnede van monster 74-KoninklijkeBibliotheek-1769B5: segrijn met een vezelige vezelmassa, een bruine kleur onder het zwarte oppervlak en
zonder craquelé, microscopische analyse: hybride.
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