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Sinds enkele jaren wordt Au Courant verspreid
als digitaal tijdschrift. De redactie verzamelt
kopij en voegt dit samen tot het tijdschrift
dat als PDF wordt verspreid. In veel gevallen
duurt het echter een tijd voordat er genoeg
kopij is verzameld om een nummer te vullen.
De verslagen en artikelen zijn daardoor vaak
niet heel courant meer. Om deze reden wil de
redactie Au Courant vernieuwen.
Au Courant zal verder gaan als weblog. Binnen dit weblog zullen artikelen apart kunnen
verschijnen, waardoor ze sneller gepubliceerd
kunnen worden. Op deze manier kunnen we
relevante informatie sneller delen. In het
format van het weblog zijn we ook vrijer wat
betreft de lengte van de artikelen en het aantal foto’s.
Voor de weblog zullen we dezelfde categorieën
aanhouden als die er nu zijn. Ook is het nog
steeds ons streven als redactie om interessante kopij te leveren die het ledenbestand
van Restauratoren Nederland weerspiegelt.
Bijdragen van de leden zijn hiervoor onmisbaar en blijven dan ook zeer welkom!
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door Marya Albrecht

Uit de vereniging

Au Courant als weblog!
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Uit het veld

Marabout-Staubpinsel

Femke Segers Restaurator Papier en Boek,
Antwerpen
Gebruik:
Dit stoffertje gemaakt van Marabout donsveren is een beetje statisch; het pakt makkelijk de achtergebleven stofjes op die bij inlijstwerk ingesloten dreigen te worden.
Hoe kom je eraan?
Een van de koeriers van het Stedelijk
Museum werkte hiermee. Ik heb er meteen
ook een besteld. Ik vind hem erg handig.
Waar is het te koop?
Ze zijn te koop bij Kremer Pigmente en worden verstuurd in een handig kokertje
http://www.kremer-pigmente.com/de/marabout
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Prijs:
€15,47 (er komen nog verzendkosten bij..)
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Alle foto’s: auteur
Ideeën voor deze rubriek naar:
nk@nancyknaap.nl

26 januari 2018, Echteld

door Roos Keppler
Redactie Bernice Crijns, Aafje Bouwhuis en Nanon Journee

Inleiding
Een tiental restauratoren bezocht op 26
januari 2018 de kerk in Echteld. Bouwhuis en
Journee gaven een uitgebreide toelichting op
de restauratie van muurschilderingen in de
kerk van Echteld. Dat deden zij samen met
Dirk Schellaars, de restaurator die 18 jaar
geleden de muurschilderingen restaureerde.
Schellaars legde in 1999 een fragment van de
muurschildering verder vrij, dat in de jaren 50
van de vorige eeuw was ontdekt.

Restauratiegeschiedenis
Vlak na het vrijleggen van de muurschildering in 1999 was de schildering donkerder en
intenser van kleur. Nadat Dirk zijn werkzaamheden had uitgevoerd in 1999/2000 ontstond
er bovendien een witte waas op de schildering. Uit foto’s van 2004 blijkt dat deze witte
waas in ieder geval toen al zichtbaar was. De
retouches die Dirk uitvoerde met Funcosil hebben wel hun kleur behouden en daar omheen
is het wit uitgeslagen. De witte waas lijkt te
worden veroorzaakt door zouten die op het
oppervlak kristalliseren.
De twee grote schilderingen zijn aangebracht
op de noordmuur van het koor. Deze muur
was oorspronkelijk de buitenmuur. Ter hoogte
van het Laatste Oordeel is deze enige tijd
binnenmuur geweest door een aanbouw (sacristie), totdat de zolder van de aanbouw eraf

De wandschildering in 1991 (Foto: RCE)

ging, toen werd het bovenste gedeelte weer
een buitenmuur. Deze veranderingen in de
loop van de geschiedenis verklaren mogelijk
de verschillende gradaties van schade aan het
pleisterwerk en de verfhuid.
Ook is er heel wat vocht in de schildering
gekomen in de loop van de jaren, bepaalde
gedeelten zijn versteend door langdurige
vochtinwerking (lekkages). Tijdens de laatste restauratieperiode is veel vocht gebruikt.
Vullingen zijn gemaakt met Jahn M60, een
hydraulische mortel die uithardt onder invloed
van vocht. Die moet drie dagen nat worden
gehouden bij het aanbrengen. De schildering was eerst bedekt met een centimeter dik
pakket van kalklagen. Het aan het oppervlak
blootleggen van de schilderingen geeft een
verschuiving in het deel van het oppervlak dat
wordt blootgesteld aan het klimaat. Dirk heeft
losse delen met plextol vastgezet, met behulp
van puntlassen. De gehele achtergrond werd
dus niet vastgezet, want Plextol kan dan als
een eiland werken waar je vervolgens moeilijk
achter komt. De poederende gaten heeft hij
eerst geconsolideerd, ook met plextol.
Schadebeeld
Zoutpikkeltjes (verschillende soorten) liggen
op de schilderingen en komen door de verfhuid heen. Ook is er een egale witte waas
over het oppervlak zichtbaar. Hoe kan het dat
er wel een witte waas op de schildering zit
en niet op de retouches van Dirk? Die retouches zijn op de Jahn vullingen aangebracht
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Iconografie
Het schip van de huidige Protestantse kerk
dateert uit de 12de eeuw en het koor uit de
14de eeuw. De toren is 19de eeuws. De schilderingen bevinden zich in het koor. De schildering links verbeeldt het Laatste Oordeel,
met de Hemelpoort en Hellepoort. De schildering is vrij gedetailleerd, maar dat is moeilijk
te zien. Een uitgebreide kunsthistorische
beschrijving van de schilderingen is gemaakt
door Paul Le Blanc. Aan de rechterzijde is
Sint Joris en de draak afgebeeld. De legende
verhaalt dat de draak elke dag twee schapen
te eten krijgt. Op een gegeven moment verandert dit in een schaap en een kind. Het
lot bepaalt welk kind het wordt. Op een dag
wordt bepaald dat de dochter van de koning, de prinses, gegeten zal gaan worden.
Dan zegt Joris de draak te zullen temmen als
iedereen zich bekeert… Op de overige wanden
van het koor waren ooit de apostelen afgebeeld, nu zijn er nog maar enkele fragmenten
zichtbaar.

Geweest

Werkbezoek aan de restauratie van muurschilderingen in de kerk van Echteld door
Aafje Bouwhuis en Nanon Journee
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met Funcosil. Het lijkt erop dat de Jahn M60
minder vocht en zout doorlaat dan de poreuze
originele pleistergrond. Verval van een muurschildering is blijvend. Er wordt altijd opnieuw
vocht ingebracht, ook door mensen die diensten bijwonen en/of de verwarming van
de lucht. Er blijft daardoor sprake van zouttransport. De hoop wordt uitgesproken dat de
zouten nu zo goed mogelijk zijn uitgewasemd.
De witte waas is weg te krijgen met Akapad
(latexrubber spons), mits de verf niet los zit of
poederig is.
Ook zijn er veel losse verfschollen. Twee jaar
geleden zijn tijdens een noodconservatie al
enkele verfschollen op (keuken)traphoogte
vastgezet. Met een injectiespuit met een fijne
naald is lijm op basis van hydraulische kalk
en krijt ingebracht. Hiervan blijft een residu
achter in de lacunes. Voorafgaand aan het
injecteren moet je eerst met water en ethanol
voor bevochtigen. Bij het injecteren is zichtbaar dat de Jahn vulling niet vochtig wordt.
Dat duidt erop dat de Jahn vulling dichter van
structuur is dan de poreuze omgeving. Er is
een zandmonster genomen van het zand van
het Laatste oordeel. Aafje en Nanon gebruiken
voor hun grotere vullingen nu zelfgemaakte
mortel met voegzand, dat een kleinere korrel vrij ronde korrel heeft, die te vergelijken is
met de oorspronkelijke mortel.
Het rood in de schilderingen was na het vrijleggen in 1999 veel roder dan nu. Dat komt
doordat het vermiljoen in de afgelopen 18 jaar
is verkleurd naar zwart/bruin. De rode retouches herinneren aan de rode kleur zoals die
nog zichtbaar was in 1999.
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Huidige restauratie en subsidiabele voorwaarden
Een subsidie van het besluit rijkssubsidiëring
instandhouding monumenten (Brim-subsidie,
verstrekt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) komt tegemoet in de kosten
voor het reguliere onderhoud van Rijksmonu-
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Nanon Journee presenteert over de wandschilderingen
(Foto: Bernice Crijns)

menten. Hiermee kan alleen het minimale
gedaan worden, alleen het technisch noodzakelijke. Een van de voorwaarden voor de
Brim-subsidie was om een studiemiddag te
koppelen aan de restauratie (zie over de Brimregeling: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/
subsidies/instandhoudingssubsidie).
Klimaatproblematiek in kaart brengen
Aafje waarschuwt dat we niet al onze schilderingen om zeep moeten helpen. We zouden
veel meer bovenop de klimaatproblematiek
moeten zitten. In de kerk van Wirdum in
Groningen bijvoorbeeld zijn in het verleden
schilderingen blootgelegd toen een dichtgemetselde raamnis opnieuw werd geopend.
Nu na 60 jaar is er nog maar 50% van de
schildering overgebleven. Een ander voorbeeld is de onderzijde van een kolom in een
kerk in Elburg, daar laat de restauratie al na
12 jaar weer los. De oorzaak daar is mogelijk
het plaatsen van vloerverwarming vlak naast
de kolom. Het plaatsen en storten van beton
gaat gepaard met veel vocht, dat mogelijk in
de zuil is getrokken, waardoor deze vochtig is
geworden en daarna weer snel gedroogd.
Wees alert op het vrijleggen van muurschilderingen, want dat heeft na jaren tot gevolg
dat de schildering enorm in kwaliteit achteruit
gaat. Een aantal punten is wenselijk:
• De muurschildering laten drogen vanaf de
achterzijde;
• Zorgen dat de picturale laag niet droogt;
• Terugkomen na restauraties voor een periodieke check;
• Voorkomen van de oxidatie van vermiljoen.
Dirk vertelt over een zoektocht in Florence
naar oudere schilderingen onder die van
Michelangelo. Dat werd met een thermische
camera gedaan. Verschillende soorten pigmenten nemen verschillende soorten warmte
op. Maar ze zagen uiteindelijk alleen de steenblokken onder de schildering. Thermisch is dus
vast te leggen hoe de steenblokken lopen.
Dirk vertelt ook over een kerk in Maurik, waar
gericht wordt verwarmd met infrarode straling, in plaats van het gehele interieur op te
warmen.
Een schildering toegedekt laten door kalk kan
ook gevaarlijk zijn, aldus Dirk. Want als men
het niet weet dan gaat men er ook zodanig
mee om; er wordt vaak stucwerk afgebikt.
Wanneer schilderingen blootgelegd worden
zijn duidelijke plannen nodig over de omgang
met de ruimte. Het is belangrijk om te leren
hoe het zit met luchtstromen, vochttransport
en condensvorming. Er moeten metingen
gedaan worden, bijvoorbeeld naar luchtstromen.

Onder de aanwezigen ontstaat het idee om
de regioadviseurs en provinciale consulenten
met ons kennis te laten maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in combinatie met een RN
dag op locatie.
Deze ideeën en activiteiten willen we kenbaar
gaan maken op de website van Restauratoren
Nederland.

Geweest

met de adviseur architectuurhistorie (bijvoorbeeld voor waardestelling of vergunning) of
bouwkundige adviseur (bijvoorbeeld bij de
Brim).

De aanwezige RN-leden luisteren aandachtig tijdens
het werkbezoek (Foto: Bernice Crijns)

Wat doe je vervolgens met die informatie?
Er zou een basisprotocol kunnen komen. Hoe
zet je die op? Het zou nuttig zijn een studiedag te organiseren met bijvoorbeeld de TU
Eindhoven, TU Delft, TNO en RCE i.s.m. Mark
Stappers en restauratoren, zodat er een
dialoog kan ontstaan. Daaruit kunnen dan
basisproblemen worden gedestilleerd en
antwoorden op de vraag hoe daar mee om te
gaan.

Er komt nu een stagiaire van de Reinwardt
Academie bij de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed (RCE) in Amsterdam, die gaat kijken
naar het ontsluiten van onderzoeksrapporten
uit de tijd van de het Centraal Laboratorium
(CL), later Instituut Collectie Nederland (ICN),
nu RCE.
Regioadviseurs van de RCE hebben een
speciaal vakgebied: architectuurhistorie,
bouwkunde, stedenbouw, landschap of archeologie. Gemeenten zijn verplicht advies in
te winnen bij de Rijksdienst in geval van de
vergunningverlening van sloop, herbestemming en ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Restauratoren werkzaam bij
rijksmonumenten kunnen zo te maken krijgen
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Werkgroep Muurschilderingen
Het plan wordt opgevat voor een jaarlijkse intervisiebijeenkomst met alle restauratoren van
muurschilderingen waarin projecten worden
besproken, bijvoorbeeld voorafgaand aan het
Kleurhistorisch Platform.
Ook wordt het nut genoemd van het opnemen van restauratierapporten in een centrale
opslag, zoals bijvoorbeeld bij de RCE; met
gebruikmaking van copyright onder creative
commons (zie https://creativecommons.nl/
uitleg/). Dirks computer met de restauratiegegevens is gecrasht, dus het is heel fijn dat
hij Aafje en Nanon nog over de vorige restauratie kan vertellen zodat zij hun vragen scherper kunnen krijgen.
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Voorjaarssymposium Textielcommissie

12 april 2018, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

door Lieke Boerstra, textielrestaurator in opleiding, Universiteit van Amsterdam

Tweemaal per jaar wordt er door de Textielcommissie een symposium georganiseerd
over textiel in de breedste zin van het woord.
Donderdag 12 april luidde het thema ‘Zijde’.
Een breed scala aan sprekers was uitgenodigd
om de belangstellenden alles te leren over dit
onderwerp, van het historisch en traditioneel
gebruik van zijde tot de nieuwste technologische ontwikkelingen in de productie. De
dag werd geopend door Ria van Els-Dubelaar,
voorzitter van de Textielcommissie en expert
in natuurzijde. Na een welkomstwoord en
enkele huishoudelijke mededelingen stelde
zij Danique Klijs (MoMu Antwerpen) en Sarah
Ruijter (ZIJDAR Heemskerk) voor, die als
dagvoorzitters de taak hadden het symposium
in goede banen te leiden.
De presentaties werden gestart met een snelle
opfriscursus in de eigenschappen van zijde
door Marjolein Homan Free, zelfstandig textiel restaurator te Haarlem. Zij besprak de
anatomie van de vezel en de eigenschappen
die zijde zo een uniek en veelzijdig materiaal
maken. Als restaurator ging zij ook in op de
typische problemen die men bij zijden objecten tegenkomt.
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Vervolgens dook textielhistoricus Dr. Sjoukje
Colenbrander in het Nederland van de zeventiende eeuw. Tijdens haar onderzoek naar
de zijdehandel en -nijverheid kwam ze vele
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manieren van gesjoemel met zijde tegen.
De kostbaarheid van het materiaal gecombineerd met het feit dat zijde per gewicht
werd verkocht maakte het tot een zeer fraudegevoelig product. Van het natmaken van balen
ongesponnen zijde tot diefstal door de wevers,
over de gehele lengte van het productieproces
werd gesmokkeld. Dit kon een koopman een
flinke strop opleveren als zijn dure investering
door al het gesjoemel een stuk minder waard
bleek te zijn. Haar voorbeelden haalde Sjoukje
uit de Nederlandse vertaling van ‘Le Parfait
Négociant’ (1675) van Jaques Savary, een
Franse koopman die in zijn beschrijving van
de fraude door zijn ervaring in de zijdehandel
uit persoonlijke ervaring kon putten. Uit haar
enthousiasme bleek dat Sjoukje met gemak
de dubbele tijd had kunnen volpraten. Helaas
moest het symposium alweer verder, dit maal
naar het hedendaagse China.
Het is in de bergdorpjes aldaar waar de volgende spreker, textielonderzoeker Ien Rappoldt, de bijzondere techniek van het zijdevilt
of ‘flat cocoon silk’ tegenkwam. Ien reist al 20
jaar regelmatig naar China, en legt daar de
vaak unieke technieken die in het maken en
bewerken van textiel gebruikt worden vast. Al
generaties lang wordt in het zuidwesten van
China door lokale Miao vrouwen de zijderups
tijdens het spinnen van de cocon zorgvuldig
gemanipuleerd op een vlakke plaat. Hierdoor

Alle sprekers van de dag: v.l.n.r. Elizabeth Visser, Danique Klijs, Ien Rappoldt, Ria van Els-Dubelaar, Marjolein Homan
Free, Fritz Vollrath, Sarah Ruijter, Marijke de Bruijne, René Lugtigheid, Sjoukje Colenbrander en Loan Oei. (Foto: Erna
van Sambeek)

Een greep uit de kleurrijke collectie Chinees handwerk
van Ien Rappoldt. (Foto: Lieke Boerstra)

Een kort intermezzo over moderne zijde
kwam van Elizabeth Visser, eigenaresse van
Strawberries Fabrics. Zij bracht de Afrikaanse
Kalahari zijde onder de aandacht, gemaakt
door de wilde rupsen levend in acacia bomen.
Niet alleen is de productie van dit materiaal
een duurzaam en milieuvriendelijk proces, het
vormt ook een belangrijke bron van inkomen
en emancipatie voor de lokale vrouwen.

Men bleef nog even in China met de presentatie van textielonderzoeker Loan Oei , die
de toehoorders meenam naar Shunde in de
zuidoostelijke provincie van Guangdong. Daar
wordt sinds duizenden jaren het tweekleurige
‘Kanton Mud Silk’ gemaakt. Het proces dat
hiervoor gebruikt wordt is in al die tijd vrijwel
onveranderd, en werd recent door de UNESCO
uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Loan
beschreef uitvoerig het traditionele procedé
waarbij de zijden lappen met yam wortels en
gambir bladeren meermalen geverfd worden
tot de gewenste bruinrode kleur verkregen is.
Vervolgens wordt één kant van de stof bedekt
met een laag van de lokale ijzerhoudende
modder. Deze modder gaat niet alleen een reactie aan met de tannines in de verfstof waardoor een diep zwarte kleur ontstaat, maar
zorgt er tevens voor dat de zijde duurzaam en
waterafstotend wordt. Om deze reden werd
de stof door alle lagen van de lokale bevolking gedragen. Maar met de modernisering
van China dreigt het gebruik van dergelijk
traditionele materialen te verdwijnen. Gelukkig had Loan ook tal van voorbeelden van hoe
de techniek nu ook door de moderne Westerse
modeontwerpers wordt opgepikt, en lijkt het
Kantonese Mud Silk een tweede leven beschoren.
Het tweede leven van stof, zij het in een heel
andere vorm, was ook het onderwerp besproken door René Lugtigheid, vakdocent voor de

Voor wie tijdens de presentatie enthousiast was geworden was er de mogelijkheid tot het kopen van Kalahari
zijde bij Elizabeth Visser (rechtsvoor) (Foto: Erna van
Sambeek)

Terug dan de geschiedenis in met textielrestaurator Marijke de Bruijne, die de deelnemers
meenam naar de zeventiende eeuw. Zij besprak haar afstudeeronderzoek naar de (vermoedelijke) voering van een cape, gemaakt
van langpolig zijden fluweel. Dit is één van
de textiele objecten die in 2014 zijn teruggevonden in een scheepswrak nabij Texel. Na
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masteropleiding Conservering & Restauratie
Textiel aan de Universiteit van Amsterdam.
Zij deed voor haar promotie onderzoek naar
het hergebruik van kostbare zijden stoffen
in het Nederland van de achttiende eeuw.
De enorme bedragen die men neertelde voor
deze stoffen maakte dat men er erg zuinig op
was, en dat er zich rond tweedehands kleding een bloeiende handelsindustrie vormde.
Stukken afkomstig uit inboedels werden voor
aanzienlijke bedragen doorverkocht, maar
ook binnenshuis kon kleding meermaals
worden hergebruikt. Werd een kledingstuk
te krap of veranderde het modieuze silhouet,
dan werden de naden simpelweg uitgehaald
en kon de stof tot een nieuw model worden
omgetoverd. Ook kwam het regelmatig voor
dat japonnen aan de kerk werden geschonken
om tot paramenten te worden verwerkt. Een
sprekend voorbeeld dat René liet zien was
een koormantel van witte zijde, gemaakt uit
een japon waarvan het lijfje ook nog steeds
bewaard is. Op vele historische kostuums die
nu aan ons overgeleverd zijn kunnen dan ook
de sporen van dit hergebruik in de vorm van
stikgaatjes en oude plooien nog steeds ontdekt worden. Hergebruik ten top.

Geweest

ontstaat een dikke lap zijde die doet denken aan vilt. Deze lappen worden geverfd,
en verwerkt tot de traditionele Miao dracht.
Ieder dorp geeft aan deze kledij zijn eigen
uiting met een kleurrijke verscheidenheid aan
batik technieken, applicaties en borduursels.
Ien illustreerde haar verhaal met de foto’s
en video’s die zij zelf maakte van dit intensieve proces, en de schitterende creaties die
ervan gemaakt worden. Tevens had zij een
groot aantal voorbeelden van deze technieken
meegenomen uit haar eigen collectie, die
deelnemers van het symposium tijdens de
pauzes konden bewonderen.
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een korte inleiding over de vondst ging ze in
op de problematiek rond de conservering van
het fluweel, dat lijdt aan ernstig verlies van
vezels. Vanwege de zeldzaamheid van vondsten is de kennis over hoe dit soort maritieme
objecten het best behandeld kan worden nog
zeer beperkt. Marijke deed onderzoek naar
het nut en de mogelijkheid tot het zuurstofvrij
opslaan van dergelijk textiel. Uit de resultaten
bleek dat textielmonsters in omstandigheden
met hoge vochtigheid, maar niet of nauwelijks zuurstof, in veel betere conditie bleef
dan textiel dat in normale lucht (21% O2)
bewaard werd. Dit verklaart mogelijk waarom
het Texelse textiel, dat bijna vier eeuwen in
een anaerobe omgeving lag, onder water heeft
kunnen overleven. Helaas kunnen er nog geen
conclusies worden getrokken over het nut van
zuurstofarme opslag, en is verder onderzoek
noodzakelijk.
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Ria van Els-Dubelaar bracht deelnemers terug
naar het heden met een presentatie over de
ontwikkeling van de zijdeproductie vanaf het
midden van de twintigste eeuw. Ze vertelde
over de verschuiving van productie van Japan
naar China na de Tweede Wereldoorlog, de
oprichting van de International Silk Association, en de democratisering van zijde in het
Westen door verkleining van de inkomensongelijkheid. Nog recenter zijn de vermenging
van zijde met andere vezels, en de introductie van nieuwe afwerkingen als ‘sandwashed
silk’. In het nieuwe millennium ligt de focus op
synthetisch geproduceerde zijde voor medische en militaire doeleinden, en op vegan en
duurzame alternatieven voor traditionele zijde.
Ria voorspelt dat er in de toekomst voor zowel
synthetische als traditionele zijde een markt
zal blijven bestaan.
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Dat de toekomst niet zo ver weg is bewijst
professor Fritz Vollrath van Oxford University. Als lid van de Oxford Silk Group doet hij
onderzoek naar de toepassing van spinnenzijde. Dit materiaal is, in tegenstelling tot zijde
van rupsen, geheel gelijkmatig in sterkte en
wordt middels een zeer energiezuinig proces geproduceerd. Het is daarmee niet alleen
een veelzijdig toepasbaar, maar ook een zeer
duurzaam materiaal. Helaas is het oogsten
van de spinnenzijde een arbeidsintensief en
delicaat werkje, wat een belemmering vormt
voor de grootschalige toepassing. De Oxford
Silk Group doet daarom onderzoek naar het
kunstmatig creëren van zijde met dezelfde
eigenschappen als spinnenzijde. Hoopvolle
resultaten worden al geboekt met het oplossen van rupsenzijde tot losse peptides waarmee een nieuwe, betere draad gesponnen
kan worden. Deze zijde wordt in de medische
wereld al gebruikt als steunweefsel voor de
aanmaak van nieuw kraakbeen, en er zijn
zelfs al op succesvolle wijze beschadigde ze-

nuwbanen hersteld. Zijde lijkt hiermee, zeker
wat betreft de wetenschap, het materiaal van
de toekomst.
De veelzijdigheid van zijde werd deze dag
eens te meer benadrukt door de diversiteit aan sprekers, die de vele uiteenlopende
facetten van dit materiaal wisten te belichten. Het symposium werd afgesloten met een
hapje en drankje waarbij deelnemers nog
eens rustig konden napraten over wat er die
dag besproken was. Al met al mag er gehoopt
worden dat het volgende symposium van de
Textielcommmissie komend najaar met als
thema ‘Non-woven’, net zo interessant zal
worden.

18-19 april 2018, Eindhoven

door Marijke de Bruijne, zelfstandig textielrestaurator

De Museum Vakdagen worden sinds 2015
gehouden in het Evoluon in Eindhoven, het
futuristische gebouw van de architecten Louis
Kalff en Leo de Bever, dat in 1966 als Philips
museum zijn deuren opende. De Museum
Vakdagen richten zich op de ruim 2000 musea
die Nederland en Vlaanderen rijk zijn. Zo’n
80 bedrijven gespecialiseerd in het opzetten,
bouwen, onderhouden, inrichten, exploiteren
en beveiligen van musea, presenteren zich
op de beurs. Daarnaast wordt er een congres
gehouden waarin vertegenwoordigers van diverse musea, erfgoedinstellingen en bedrijven
lezingen geven.
Buiten is het aangenaam toeven bij het Evoluon (foto:
auteur)

Voor restauratoren zijn niet alle stands even
interessant, want veel van de bedrijven richten zich meer op grote projecten voor musea
en erfgoedinstellingen. Maar voor een (beginnend) zelfstandig restaurator als ik ben, is
het wel degelijk interessant om te zien welke
spelers actief zijn in het veld. Zo zijn er de
laatste jaren steeds meer grote conserveringsbedrijven in Nederland en België, die zich niet
alleen richten op zaken als transport, preventieve conservering of afhandeling bij calamiteiten, maar soms ook restauratoren in dienst
hebben of bij grotere projecten gebruik maken
van hun netwerk of een pool van restauratoren, zoals Helicon, Van Waarde en Art Salvage.
Daarnaast waren er verschillende bedrijven
aanwezig die allerhande conserveringsmateriaal aanbieden. Soms is het mogelijk
om daar kleinere hoeveelheden te bestellen.
Bij enkele bedrijven is het ook mogelijk om
een enkele doos voor opslag op maat te laten
maken, zoals bij papier- en boekrestaurator
Schrijen uit Nieuwstadt, of de ‘3D Tikkel’, een
betaalbare doos voor transport en opslag,
ontwikkeld door PreservAbles in Zoeterwoude.
Bovendien is een beurs als dit ook een ontmoetingsplaats, waar je gelijkgestemden, of
‘mensen met dezelfde gekte’ zoals een standhouder het formuleerde, kunt tegenkomen.
Het is dan ook te hopen dat dit niet de laatste
Museum Vakdagen waren.
Voor meer informatie en een overzicht van de
bedrijven die zich presenteerden op de Museum Vakdagen 2018 zie: http://museumvakdagen.nl/.

Een lege beursvloer op de eerste dag van de Museumvakdagen in het Evoluon (foto: auteur).
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De derde editie van de Museum Vakdagen
vond dit jaar plaats op 18 en 19 april. Toevallig waren dat ook de eerste (zeer vroege!)
zomerse dagen van het jaar, met temperaturen in Eindhoven van maar liefst 29 graden.
Fijn, maar niet zo fijn voor de beurs. Blijkbaar bleven de meeste museumprofessionals
ergens op een terrasje hangen, want op de
eerste dag van de beurs spraken standhouders van een ‘dramatische’ opkomst. Dat was
jammer en niet nodig, want ook bij het Evoluon kun je heerlijk buiten op het terras zitten.
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‘Dramatische’ opkomst op de eerste dag van de Museum Vakdagen 2018
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Perkamentdagen

16 februari en 16 maart 2018

door Nancy Knaap

De werkgroep ‘Perkament’ bestaande uit Eliza
Jacobi, Elly Pouwels, Natasha Herman en
Herre de Vries organiseerde op 16 februari en
16 maart twee dagen over perkament.

Au Courant 16, juni 2018

De eerste dag vond plaats in het Utrechts
Archief. Na een korte introductie lichtten de
organisatoren elk hun eigen deel van het
verhaal toe op een eigen plek in de ruimte.
De groep deelnemers werd hiertoe in kleine
groepjes verdeeld die volgens een schema
langs alle organisatoren gingen gedurende de
dag. Herre de Vries vertelde over de krimptemperatuur van leer- en perkamentvezels en
had een opstelling gemaakt van verschillende
microscopen met een warmteplaat waarop de
gedragingen van losse, uit een stukje perkament geplozen, vezels konden worden bekeken terwijl ze verwarmd werden. We konden
zelf vezels losmaken uit verouderde en uit
nieuwere stukken perkament om deze (in een
beetje water tussen twee microscoopglaasjes)
onder de microscoop te bekijken terwijl ze op
het warmteplaatje langzaam verhit werden. Bij
een bepaalde, kritische temperatuur krimpen
de vezels aanzienlijk; deze temperatuur wordt
de krimptemperatuur genoemd. Bij deze temperatuur krimpen de polypeptideketens waaruit het collageen van perkament (of leer) is
opgebouwd plotseling; een onomkeerbare
reactie. De krimptemperatuur van onbehandelde huid collageen ligt rond de 65 graden
Celcius, die van nieuw perkament ligt het
tussen de 60 en 55 graden. Ten gevolge van
veroudering van perkament (hydrolitische en
oxidatieve afbraak van het collageen) gaat de
krimptemperatuur steeds verder omlaag en
komt tussen de 40 en 30 graden te liggen (ik
zag de vezels in mijn microscoopmonster samentrekken bij 40 graden). Het was heel goed
om de krimptemperatuur van een stuk perkament vast te stellen en dit onder de microscoop waar te nemen!
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Elly Pouwels vertelde over verschillende
methoden om perkament te vlakken. In de
tachtiger jaren van de 20ste eeuw werden in
het archief charters gevlakt door ze een paar
minuten in een badje met een 1:1 mengsel
van gedemineraliseerd water en ethanol met
toevoeging van 10% ureum te weken en daarna tussen filtreerpapier onder licht bezwaar
(gewicht) te drogen. De staartjes met een
zegel eraan liet men over de rand van de bak
hangen omdat zegels niet nat mogen worden.
In de jaren 90 werd het mengsel veranderd in
1:1 isopropanol met gemineraliseerd water.
Het effect van deze methode is iets minder
dan dat van de vorige methode (waardoor het
iets langer duurt) maar voor het perkament
zou het minder heftig zijn. Hoewel de deelnemers aan deze dag een aantal geselecteerde
charters mochten behandelen op beide manieren, worden deze methoden al lang niet meer
gebruikt; dat we het toch kunnen proberen is
om ons te laten ervaren hoe het perkament
eruitziet voor en na de behandeling.

Conclusie: het perkament voelde goed en zag
er óók goed uit na behandeling; we zagen
ook nog steeds soepele charters die in het
verleden op een van deze methoden behandeld waren in het depot. Tegenwoordig worden
charters gevlakt door ze in een sandwich van
SMS hydrofoob te plaatsen.1 Een sandwich is
een stapeltje bestaande een laag vochtig materiaal, vaak nat filtreerpapier, met daarop een
laag waterdampdoorlatend materiaal waarop
het te vlakken object ligt. Daarop weer een
laag waterdamp doorlatend materiaal, een
laag nat filtreerpapier en tenslotte aan vel
plastic (polyethyleen of polyester folie) om de
waterdamp niet te laten ontsnappen.
In het midden van deze sandwich (met het
1 SMS Hydrofoob is een synthetische tissue
afkomstig uit de luier- en maandverbandindustrie. Het is minder flexibel dan bijvoorbeeld Sympatex en hierdoor geschikt om vlakke objecten te
bevochtigen met waterdamp. Het wordt geleverd
door Hanotex b.v. in Joure.

De tweede perkamentdag vond plaats in de
Universtiteitsbibliotheek van Leiden. Karin
Scheeper, aldaar werkzaam, verwelkomde

De perkamentgroep heeft voor twee informatieve en inspirerende dagen gezorgd!
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Tenslotte vertelde Natasha Herman over
perkamentrestauratie aan de hand van de
artikelen en een aantal materialen die ze had
meegebracht. Ze besprak diverse lijmen die
gebruikt kunnen worden en vertelde over een
onderzoek naar het zelf maken van perkamentpoeder om gaten mee te kunnen aanvezelen en haar ervaring om dit zelf te maken.
Hieruit volgde een discussie over ieders
atelierpraktijken.

de deelnemers en had een groot aantal door
haar gerestaureerde perkamenten banden
klaargelegd om te bekijken.
We begonnen deze dag echter met een socratisch gesprek onder leiding van Ernst Spek
(docent aan de HKU in Utrecht). Hij confronteerde de deelnemers met hun vooronderstellingen bij het maken van restauratiekeuzes en
stimuleerde het stellen van informatieve (niet
oordelende) vragen. Hiertoe werden in kleine
groepjes een aantal casussen besproken en
tenslotte ook nog stellingen bedacht met betrekking tot perkament.
Bill Wei, werkzaam als specialist conservering en restauratie voor het RCE vertelde na
de lunch dat hij op zoek is naar gezamenlijke
onderzoeksvragen van restauratoren. Het RCE
wil deze dan gaan uitzoeken met gedeelde
kosten en gedeelde werkzaamheden van en
voor de restauratoren en het RCE.
Samen met Herre en Eliza wil hij een aantal
van deze gemeenschappelijke vragen bepalen.
Zij kunnen gemaild worden met voorstellen
voor onderzoeksvragen.
Hierna vertelde Karin Scheper over restauraties aan perkamenten banden en konden
de tentoongestelde banden aan alle kanten
bekeken en besproken worden.
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materiaal SMS hydrofoob als waterdampdoorlatende laag) wordt een vochtigheidsgraad
van 99% bereikt waardoor het perkament zich
goed kan ontspannen zodat het onder bezwaar gevlakt kan worden tussen filtreer. Deze
methode duurt gemiddeld ½ uur.
Eliza Jacobi liet de deelnemers verschillende
methoden zien om perkament te monteren
voor expositie. Dit is niet eenvoudig omdat
perkament sterk hygroscopisch is en altijd
blijft rekken en krimpen als de RV van de omgeving stijgt of daalt. In het verleden werden
perkamenten kaarten opgezet door er rondom
zijden draden of stroken Japans papier aan
te zetten en deze op een achterplaat te monteren. In het Victoria and Albert Museum in
Londen werd in de 90er jaren een methode
ontwikkeld om perkamenten manuscripten
en fragmenten te monteren met uitrekbare
stroken gemaakt van ingesneden Melinex
(polyester folie). Het voordeel van Melinex is
dat het niet reageert op een veranderende
vochtigheidsgraad. Zijden draden en stroken
van Japans papier deden dit wel. Door het
object eerst te vlakken en de Melinex stroken
er onder lichte spanning aan te zetten (met
behulp van korte lussen van Japans papier
zodat het Melinex het object niet raakt) kan
het object zowel krimpen als rekken maar zorgen de stroken steeds voor een gelijkmatige
verdeling van de trekspanning. Deze spanning
verdwijnt niet na een aantal malen rekken en
krimpen. Eliza heeft stroken en stukjes perkament meegebracht zodat iedereen een eigen
proefstukje kan opzetten met de verschillende
methoden.
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Werkbijeenkomst ‘Decoratie – Variatie, vier behandelingen benaderd’

15 februari 2018, Scheveningen

door Tamara Venema, freelance hout- en meubelrestaurator, tsvenema@hotmail.com

Op 15 februari werd er een bijeenkomst georganiseerd in het atelier van meubelrestaurator Michiel de Vlam met als thema ‘Decoratie
– Variatie, vier behandelingen benaderd’. De
opkomst van ongeveer 50 personen overtrof
alle verwachtingen. Centraal stonden vier
kabinetten met verschillende decoratietechnieken die in zijn atelier behandeld werden of
waren, een unieke kans, omdat het niet vaak
voorkomt dat vier van deze kabinetten tegelijk
te bewonderen zijn.

op deuren en zijden werden in het patroon
onderbroken door grote kleurverschillen in het
hout. De oude restauraties zijn verwijderd en
aangevuld met nieuw fineer dat van dezelfde
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De introductie werd gegeven door Michiel
de Vlam. Hij vertelde over de context van
de kabinetten. De leeftijd, opbouw en functie van de meubels hebben sterke overeenkomsten. De objecten zijn in de 17de eeuw
geproduceerd, een periode waarin exotische
materialen, technieken en esthetiek een grote
invloed kregen binnen Europa. De kabinetten
bestaan uit een tafelvormige onderkast met
daarop een bovenkast welke wordt afgesloten door twee deuren. Onder en/of achter de
deuren zijn een of meer laden aangebracht.
Uit de aanwezigheid van de bewerkelijke
decoratietechniek, hoe verschillend deze
ook zijn, kunnen we opmaken dat de kasten
pronkstukken binnen een interieur zijn geweest. Een functie die ze niet verloren hebben.
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Kabinet met geometrische marqueterie
De eerste presentatie werd gegeven door
Derk Stomps, medewerker meubelrestauratie
bij Michiel de Vlam. Hij heeft aan een kabinet gewerkt met geometrisch marqueterie.
De kern van het meubel bestaat uit eiken
met daarop fineer bestaande uit olijfoesters,
ko-ningshout. De sterren en biezen op de
deuren bestaan uit ivoor, Rio palissander en
Indische palissander. De constructie van het
meubel was instabiel. Het fineer zat niet meer
goed vast en er waren oude fineervullingen
aangebracht die niet overeenkwamen met het
origineel. Bij een restauratiebehandeling in
het verleden is er een aan beide zijden een
krimpvrije constructie aangebracht. Hierdoor
zijn de zijden niet gebarsten, maar was het
hout wel krom gaan staan. De oude restauratie is verwijderd en de zijden zijn aangepast
zodat deze, ondanks de vervorming, weer
goed aansluiten aan de rest van het kabinet.
Het originele fineer is in het verleden aangevuld met fineer van een andere houtsoort
(zie afb.1). Door verkleuring zijn deze fragmenten erg gaan opvallen. De rozetten op
deur, sterren aan de zijden en krasse lijst

Afb. 1 Detail van de rozet voor restauratie, de linkerhelft van de kern van de rozet heeft oude restauraties
Afb. 2 Rozet na restauratie, het fineer aan de linkerkant is vervangen.

houtsoort is als het origineel (zie afb 2).
Dit was geen eenvoudige klus aangezien de
nerf en kleur van het origineel leidend waren
en het nieuwe fineer hieraan moest aansluiten.
Het fineer dat bijvoorbeeld gebruikt is voor de
restauratie van de krasse lijsten is konings-

Hollands Chinoiseriekabinet
De tweede presentatie ging over het onderzoek naar de afwerklaag van een Hollands
Chinoiserie kabinet door Marjan de Visser,
schilderijenrestaurator in Den Haag. Het kabinet is gemaakt van zachthout waarop Hollands
lakwerk is aangebracht (zie afb. 4). De decoratie bestaat uit goudkleurige motieven welke
op een zwarte ondergrond zijn aangebracht,
delen daarvan hebben reliëf. De toplaag is
ernstig gedegradeerde vernis die ervoor zorgt
dat de gouddecoratie niet meer goed leesbaar is en de zwarte achtergrond een grauw
uiterlijk heeft gekregen (zie afb. 5). Gezien de
complexe laagopbouw bestaande uit een grondering, harslagen, verflagen en vernis was een
samenwerking tussen hout- en schilderijenrestauratie een logische keuze, aangezien er veel
ervaring bij de aanpak van deze laagopbouw
noodzakelijk was.
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hout, ook wel ‘bois de violet’ genoemd, een
houtsoort met een van nature paarse kleur,
iets wat ver afstond van het verkleurde origineel. Om het fineer op kleur te krijgen zijn
verschillende bleekproeven gedaan, waarbij de
beste resultaten zijn geboekt met oxaalzuur.
Na het bleken is het fineer met dierlijke lijm
binnen het patroon bevestigd en waar nodig
is het patroon geretoucheerd. Ter afwerking is
het gehele meubel in de vernis, bestaande uit
schellak, met sandarak opgelost in ethanol,
gezet (zie afb. 3).

De vernis is erg dik aangebracht en niet eenvoudig in oplossing te brengen. Marjan heeft
verschillende oplosmiddelen geprobeerd. Hierbij is ook geëxperimenteerd met gevarieerde

Afb. 3. Het kruisvoetkabinet na restauratie.

Afb. 4. Het chinoiseriekabinet voor restauratie.

Afb. 6. Detail van gecraqueleerde vernislaag na restauratie.

Au Courant 16, juni 2018

Afb. 5. Detail van gecraqueleerde vernislaag voor restauratie

15

Geweest

toepassingsmethoden door het gebruik van
wattenstaafjes, witte synthetische penselen en
Evolon tissue. Ook is er een aantal Pemulen
TR2 gels en emulsies getest waarbij buffers,
chelators, surfactants en oplosmiddel in verschillende percentages werden toegevoegd.
Uiteindelijk kwam er een Pemulen gel uit die
de vernis kon verwijderen. Door de afname
van de vernis ging de gouddecoratie weer
glanzen en de zwarte achtergrond werd diep
van kleur.
Tijdens de vernisafname stuitte Marjan op een
goudkleurige decoratielaag onder de gouddecoratie aan het oppervlak (zie afb. 6). Na
rondvragen bij nationale en internationale collega’s, die dit type lakwerk onderzoeken en/
of behandelen, bleek dat het in de 18de eeuw
niet ongebruikelijk was om een verouderd
meubel opnieuw te voorzien van een decoratielaag. De resultaten van dit onderzoek zullen
nog een vervolg krijgen om het uiteindelijk tot
een behandeling te komen.
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Kabinet met Chinoiserie en parelmoerdecoratie
De derde presentatie werd gegeven door
Machteld Jacques, medewerker meubelrestauratie bij Michiel de Vlam, en ging over haar
behandeling van een kabinet met Chinoiserie
en parelmoerdecoratie (zie afb. 7). De constructie bestaat uit naaldhout, de deuren,
ladefronten en poten bestaan uit massief
noten. De decoratie op het hout bestaat uit
imitatielakwerk waarin met diverse goudpoeders, bladgoud en parelmoer een decoratie is
aangebracht. Tijdens de presentatie is er ingegaan op de schade aan de decoratie. Er zijn
tijdens behandelingen in het verleden vernislagen toegevoegd welke niet egaal zijn aangebracht. Daarnaast zit er storende craquelé in
een van deze vernissen. Ook zijn er tijdens
restauraties in het verleden storende vullingen en retouches aangebracht. In de originele
decoratie zijn lacunes en gaten in het oppervlak en de afwerking.
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De laagopbouw van de decoratie is onderzocht
door Willianne van der Sar, freelance restaurator historische interieurs en schilderingen,
kleurenonderzoeker en microscopist. Hiermee
konden de materialen worden vastgesteld en
kwam er meer duidelijkheid over de latere
toegevoegde lagen. Vervolgens zijn er tests
uitgevoerd op de lades en linkerzijde om de
niet originele vernislagen te verwijderen. Uiteindelijk bleek dat de bovenste vernislaag verwijderd kon worden door de strappo techniek.
De bovenste vernis kon met plakband verwijderd worden omdat deze niet goed hechtte op
de onderliggende laag.

Afb. 7. Chinoiseriekabinet met parelmoer voor restauratie.

Afb. 8 (links) Linkerzijde na vernisafname door strappo
en oplosmiddel in Evolon tissue. Chinoiseriekabinet met
parelmoer voor restauratie.
Afb. 9 (rechts) Linkerzijde na restauratie.

De tweede niet originele laag was lastiger te
verwijderen omdat deze goed gehecht heeft
op de originele decoratie. Willianne heeft een
mix gemaakt van aceton en iso-octaan (3:2)
waarin de vernis oplost zonder dat het de originele decoratie aantast. Hierbij wordt gewerkt
met Evolon tissue om het proces te versnellen
(zie afb. 8).
Vervolgens zijn de lacunes en gaten opgevuld.
Machteld heeft hiervoor Aquazol 500 gebruikt.
Dit is een vullend en reversibel middel. Voor
de verzadiging van het craquelé werd gewerkt
met Regalrez 1094. Het zoeken naar een
sluitvernis was lastig. Na veel overleg met
verschillende collega’s is Machteld uiteindelijk
uitgekomen op een afwerking die met drie
verschillende middelen moest worden opge-

Het kabinet is nog in behandeling. Iedere zijde
lijkt een andere laagopbouw te hebben waardoor de restauratie erg complex is en per zijde
bekeken moet worden wat er mogelijk is.

singen op de decoratie reversibel zijn. Hierop
kon vervolgens gewerkt worden met Orasol beits in ethanol en schellak waarmee de
zilveren vlekken weer goudkleurig gemaakt
worden (zie afb. 11). De oude restauraties
en lacunes zijn, na vele vultesten, uiteindelijk
geretoucheerd of gevuld met Laropal A81 in
Shellsol A100 waarin zilversnippers gestrooid
zijn. Door toevoeging van enkele snippers
werd de decoratie voldoende ontstoord en liep
het patroon weer door. De zilversnippers zijn
met Orasol, acrylverf en bister (zwarte roet
opgelost in water) op kleur gebracht. Het gehele meubel is vervolgens in de vernis,
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bouwd. Eerst werd een laag Paraloid B72 in
Shellsol A100 aangebracht met een kwast.
Vervolgens is hier Laropal A81 in Shellsol
A100/D40 overheen aangebracht met een
kwast. Beide middelen werken goed om het
craquelé op te vullen. Tenslotte werd Regalrez
1094 met Kraton G in Shellsol D40 aangebracht met de air brush om een mat uiterlijk
te creëren (zie afb. 9).

Afb. 10. Detail decoratie voor restauratie. Zilverkleurige vlekken, oude restauraties en lacunes vormen een
storende factor in het patroon.
Afb. 11. Detail decoratie tijdens retoucheren. De
rechterkant is nog niet behandeld. De linkerhelft is al
voorzien van retouches met Orasol.

Afb. 11

Afb. 12. Aventurine kabinet na restauratie.

Au Courant 16, juni 2018

Aventurine kabinet
Tamara Venema, freelance hout- en meubelrestaurator, gaf de laatste presentatie en
behandelde hierin de restauratie van een
Aventurine kabinet. De kern van het meubel
bestaat uit eikenhout. De decoratie van dit
17de-eeuwse kabinet is onderzocht door Jan
Dorscheid, meubelrestaurator bij het Rijksmuseum. Het oppervlak bestaat uit ebbenhoutfineer waarin een patroon gegraveerd is.
Dit patroon is gevuld met verzilverde messingplaatjes welke met een mix van olie-was/
mastiek zijn vastgezet. De plaatjes zijn vervolgens verder ingebed met schellak waardoor de gehele decoratie goudkleurig wordt.
Het meubel is bedekt met een vernislaag en
daarop bijenwas.
Er was sprake van een drietal schades (zie
afb. 10)
1. De schade aan de decoratie bestaande uit
vlekken waarbij de plaatjes zilverkleurig
zijn.
2. Oude restauraties met schellak die de verkeerde kleur hebben.
3. Lacunes waarbij de decoratie gedeeltelijk
mist en een onregelmatig oppervlak geeft.
Om de originele decoratie te conserveren, is
op alle zijden Regalrez 1126 in White Spirit
aangebracht als bufferlaag zodat de aanpas-
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bestaande uit schellak, sandarak in ethanol,
gezet nadat alle vullingen met een beschermlaag van Regalrez waren bedekt. Regalrez is
een te zachte hars om als sluitvernis te functioneren. De vernis was lastig aan te brengen
op deze buffer laag. Na het politoeren ontstonden er doffe plekken op de deuren tijdens
het drogen. Deze konden met een zachte
flanellen dot met schellak en weinig extra
ethanol verholpen worden. Op de zijden waren
er, naast het ontstaan van doffe plekken, een
aantal vullingen uitgelopen waardoor er een
onregelmatig oppervlak ontstond.
Door de vernis met een spalter aan te brengen, dit voorzichtig gepolijst met staalwol en
Scotch-Brite en vervolgens te politoeren met
een flanellen dot is het gelukt om een gesloten
glanzende laag te verkrijgen. Op deze manier
is het gehele meubel voorzien van een vernis
die harder is dan de Regalrez en de meeste
reflectie geeft.
De lezing werd afgesloten met ‘een borrel’
waarbij de meubels konden worden bezichtigd
en vragen konden worden beantwoord. Mocht
u zelf vragen hebben naar aanleiding van dit
artikel dan kunt u contact opnemen met de
betreffende restaurator van het meubel.
Auteur en presentator:
Tamara Venema
Freelance hout- en meubelrestaurator
tsvenema@hotmail.com
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Overige presentatoren:
Michiel de Vlam, meubelrestaurator
info@michieldevlam.nl
Derk Stomps, meubelrestaurator
stompsrestauratie@gmail.com
Marjan de Visser, schilderijenrestaurator
marjan.de.visser@restauratieatelier.com
Machteld Jacques, meubelrestaurator
machteld.jacques@gmail.com
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door George Boellaard en Nora van der Veer-Curpan

In de laatste jaren heeft Paolo Cremonesi
een uitstekend onderzoekteam om zich heen
weten op te bouwen. Binnen en buiten Italië
werkt hij met vele onafhankelijke restauratoren samen om nieuwe methoden te ontwikkelen, te testen en te implementeren, niet
alleen gericht op de schilderkunst, maar ook
op de polychrome kunst in het algemeen,
op papier, textiel, etc. Evenals zijn vriend en
collega Wolbers, reist hij –alleen of in gezelschap van teamgenoten– de wereld rond om
het niveau van conservering en restauratie
van het culturele erfgoed te verbeteren en op
hoger niveau te brengen.
Zijn ‘paradepaardje’ is het behandelen van de
kunstwerken met –of door middel van– water
in pure vorm of vooral als emulsies, met allerlei toevoegingen, direct gericht op het doel op
zich en niet meer in het algemeen.

op het begrip zelf, zoals hij in het voorwoord
bij de tweede druk van één van zijn leerboeken schrijft: “Het woord ‘schoonmaak’ is
eigenlijk te algemeen. Het wordt gebruikt om
werkzaamheden te definiëren, die gericht zijn
op het verbeteren van de perceptie van de
afbeelding, maar óók voor verwijdering van
een rampzalige aanwezigheid van materialen
die de leesbaarheid van schilderijen en vergelijkbare objecten, zoals de polychrome houten
sculpturen, aantasten. Er is verwarring om
onder dezelfde term verschillende operaties
te verenigen; deze onduidelijkheid over zulk
een totaal ander effect op het kunstwerk zelf
zou niet langer mogen bestaan: het varieert
van eenvoudige oppervlakreiniging, de zogenaamde Angelsaksische ‘surface cleaning’,
tot een echte verwijdering van beschermende
vernislagen, … of, de verwijdering van retouches of van gehele verflagen.”1
Voor het eerst buiten Italië, op verzoek van
ARA Nederland, presenteerde Cremonesi in
Het Veem Amsterdam deze nieuwe workshop
voor de gevorderde Nederlandse schilderijenrestauratoren: “Emulsions for Surface Cleaning and Removal of Film-Forming Materials”.
Een pittige workshop, waarbij de lat hoog
gelegd werd. Bij de selectie, voor het inschrijven werd van de cursisten behalve hun
motivatie, ook ervaring met de schoonmaakmethode van Wolbers vereist, dus impliciet
met de begrippen gel, micro- en macro-emulsies. Er was slechts plaats voor twintig deelnemers.
1
‘L’ambiente acquoso per il tratamento di
opere policrome’, Il Prato 2017, pag. 5-6

Voor zijn workshops heeft Cremonesi twee
niveaus voor ogen: een beginnersniveau, voor
studenten en restauratoren die de workshops
van Wolbers niet hebben bijgewoond maar
zijn methode willen leren toepassen, en een
gevorderdenniveau, voor restauratoren die
deze methode al kennen en één stap verder in
hun ontwikkeling willen gaan: restauratoren,
die in hun werk problemen hebben ondervonden en vastberaden zijn deze moeilijke gevallen op te lossen.
Een lange onderzoeks- en testperiode heeft
geleid tot een reeks workshops die een gestructureerde visie op schoonmaakwerkzaamheden toont en een belangrijk accent legt

Uitgebreide uitleg van Paolo Cremonesi over de twee
verschillende betekenissen van ‘verwijdering’.
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Dr. Paolo Cremonesi is een van de belangrijkste navolgers van Richard Wolbers, zeer
bekend op wereldniveau en zondermeer een
van de meest spraakmakende en kritische
stemmen op Europees restauratiegebied.
Dat wil zeggen dat Cremonesi de enige is, die
de leerstof van Wolbers onder de loep heeft
durven nemen en ook de eerste, die verandering bracht. Zoals Wolbers, is Paolo Cremonesi
ook biochemicus en de vele jaren ervaring
die hij in de farmaceutische industrie heeft
opgedaan, gebruikt hij nu om niet alleen het
kunstwerk, maar ook de gezondheid van de
restaurator, door betere voorlichting en betere
werktuigen, te beschermen. Hij heeft ook de
oorspronkelijke recepten van Wolbers aan de
Europese normen aangepast. Dat maakt van
hem de meest kritische stem op Europees
restauratiegebied.
Tegelijkertijd is Cremonesi begonnen om aan
‘oude begrippen’ een ‘nieuw jasje’ te geven.

Geweest

Workshop van Paolo Cremonesi voor gevorderde schilderijenrestauratoren
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Anders dan Wolbers, die als grondlegger
zijn eigen schoonmaakmethode in een zelfstandige, weliswaar altijd dezelfde (of het
nu gaat om schilderijen, om papier of tapijt)
maar wél geüpdatete workshops, overal ter
wereld doceert, vroeg Cremonesi voor dit
gevorderdenniveau om echte kunstobjecten,
die representatief zijn voor bepaalde problemen, zoals: moeilijk te verwijderen vernissen,
beschilderde watergevoelige oppervlakken en
overschilderingen die verwijderd moeten worden… alleen met water(-oplossingen)!
Een paar maanden van tevoren zijn de organisatoren van de ARA-workshop begonnen
zorgvuldig de zuurgraad en de geleidbaarheid
van de verschillende kunstwerken te meten.
In nauwe samenwerking met Cremonesi,
werden een paar ‘proefobjecten’ gekozen.
Cremonesi – zich ervan bewust dat de theorie
eenvoudiger lijkt dan vaak in werkelijkheid
blijkt – denkt, dat als je geconfronteerd wordt
met een echt probleem, de drang om dit op
te lossen wordt aangewakkerd en daardoor
de nieuwe begrippen en werkzaamheden
makkelijker op te pakken en te begrijpen
worden. Deze manier, namelijk met de handen
aan het echte kunstwerk, het onderzoeken en
ontcijferen van het echte probleem, zijn credo,
is gebaseerd op tientallen jaren lesgeven
en praktijkervaring. Deze aanpak heeft de
voorkeur bij iedere echte onderzoeker en zo
werkt Cremonesi, overal. En, met specialisten
in de zaal, die de hele dag niets anders doen
dan restaureren, móet het risico tot mislukkingen aanzienlijk verkleind (tot geëlimineerd)
kunnen worden.
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De volgende kunstwerken werden gekozen:
twee werken met een zeer moeilijk te verwijderen vernis (één stilleven met bloemen en
één landschap van begin zeventiende eeuw),
één landschap met een watergevoelig oppervlak waarvan de overschilderingen verwijderd moeten worden, één schilderij met
een verbrand (vernis)oppervlak en één schilderij met makkelijk te verwijderen vernis maar
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De bestudering van het verfoppervlak met behulp van
een portable microscoop tijdens het verwijderen van
een vernislaag.

met overschilderingen die verwijderd moeten
worden, beide uit de negentiende eeuw en
geschilderd op doek. Verder zijn gekozen: één
paneel uit 1683 onder een zeer basisch vernis
met zeer oude te verwijderen retouches en,
één vuile handvergulde lijst, dus wéér een
watergevoelig oppervlak.
Natuurlijk mochten de cursisten ook hun
‘moeilijke’ probleemgevallen meenemen.
De planning was dat Cremonesi de theorie in
vogelvlucht zou doornemen en de verschillen
met de algemene methode van Wolbers zou
accentueren en dat hij meteen een van de
werken zou gebruiken om de theorie aan de
praktijk te koppelen. Het ging hier om gevorderde restauratoren, die de theorie onder de
knie hadden (moeten hebben!). Maar het ging
niet zo gesmeerd.
Hier dient uitgelegd te worden, dat de workshops van Cremonesi gebaseerd zijn op een
zeer nauwe docent-cursist-interactie en dit
is beslist een basisvereiste voor zijn college.
Door bepaalde opmerkingen merkte hij in hoeverre cursisten de stof beheersten waardoor
hij de theorie veel uitvoeriger heeft moeten
behandelen. De consequentie hiervan was dat
er voor de praktijk minder tijd overbleef.
Zoiets kan als ‘niet bijzonder belangrijk’
betiteld worden, als de rest gesmeerd verloopt, maar dat was tijdens de workshop niet
altijd het geval. Cremonesi verbaasde zich
erover dat vele van de cursisten niet bekend
waren met elementaire meetapparatuur en
-instrumenten, die inmiddels verplicht gebruikt zouden moeten worden in elk gemiddelde restauratieatelier. Nadat er een aantal
elementaire fouten mee was gemaakt, waarvan de docent meende dat iedere beginner
al had moeten weten wat je wel en niet moet
doen, is Cremonesi noodgedwongen begonnen
te improviseren en heeft meerdere keren om
een (nieuwe) ‘werkindeling’ moeten vragen tot
de participanten begrepen dat de stukken niet
voor niets waren meegenomen, en, was hij
bijna gestopt toen iemand duidelijk heeft gemaakt dat hij, zijn chemische uitgangspunten
wél kan poneren…., maar, dat men hem niet
helemaal gelooft!!!
Inderdaad, het is niet vereist de werkmanieren van docenten a priori te kennen, maar het
is een minimale vereiste om naar je docent te
luisteren.
Er zijn nog vele verschillen in kennisniveau
onder Nederlandse restauratoren, en er
valt nog een wereld te winnen juist door het
organiseren en volgen van gespecialiseerde
workshops. Ondanks de mooie woorden, eindigde deze workshop met een kleine kater.
Tijdens de nabesprekingen hebben wij tips en
ideeën uitgewisseld over het vervolg en over
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hoe en wat men kan doen om meer praktische
kennis onder de knie te krijgen. Natuurlijk wil
Cremonesi terugkomen en weer met specialisten werken, maar in het vervolg moet dat
anders aangepakt worden: ten eerste moet
er vooraf méér gelezen en geoefend worden.
Voor lezen is de oplossing van dit probleem
eenvoudig te realiseren, omdat er meerdere
leerboeken van Paolo Cremonesi in uitvoering zijn. Het gaat hier om vertalingen die
binnenkort worden gedrukt. Het oefenen kan
ook opgelost worden omdat De Kunstkliniek
te Hilversum in samenwerking met RN, na de
zomer twee keer een open dag voor restauratoren organiseert. Houd de RN-Nieuwsbrieven
in de gaten!
Deze workshop die zo belangrijk is voor het
definiëren van een totaal nieuwe restauratieaanpak, en die zoals gezegd voor de eerste
keer in Nederland gegeven werd, wordt in
het vervolg in tweeën gedeeld, waarbij elk
deel drie dagen zal gaan duren. Dus er komt
hiervan een herhaling, aangepast, maar op
hetzelfde niveau.
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Cremonesi zal de Nederlandse restauratoren
ook in de toekomst door middel van zijn workshops blijven stimuleren om hun restauratiepraktijk op internationaal niveau te brengen.
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Picture meeting

23 februari 2018, Amersfoort

door Marjan de Visser

De Picture Meetings worden al jaren georganiseerd door Klaas Jan van den Berg, chemicus
en specialist Conservering & Restauratie bij
het RCE. De bijeenkomst is voor iedereen die
geïnteresseerd is en is gratis toegankelijk, wel
moet je je van tevoren aanmelden. De bedoeling van de meeting is om zoveel mogelijk
kennis met elkaar te delen, de bijeenkomst
heeft een informeel karakter. Een Picture
Meeting betekent voor mij ook dat je weer collega’s ontmoet die je al lang niet meer gezien
hebt. Elkaar bijpraten over projecten en privéleven, horen waar andere collega’s mee bezig
zijn en feedback vragen.
De volledige lijst van presentaties laat de
diversiteit van de onderwerpen zien. Hieronder
licht ik enkele lezingen toe omdat die er -om
de een of andere reden- voor mij uitsprongen:
•
•
•
•

•
•

•
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•
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•

•

•

“Cornelis Drebbel Scarlet”- Matthijs de
Keijzer, RCE
“Van Gogh REVIGO project, paintings research” - Muriel Geldof, RCE
“Cooking linseed oil” - Indra Kneepkens,
UvA
“The Regent portraits - Frans Hals at the
Frans Hals Museum, Haarlem: A general
overview of the recent research and conservation project” - Mireille te Marvelde,
Frans Hals Museum
“The problem of discoloration in Hals’ Regent portraits” - Liesbeth Abraham, Frans
Hals Museum
“Textile dyeing in Late Antique Egypt –
sources, analyses and interpretation” Regina Hofmann–de Keijzer, University of
Applied Arts Vienna
“Out of the Blue: The Degradation of
Synthetic Ultramarine Paints” - Madeleine
Vaudremer
“‘Breaking waves’: the relation between
zinc-oxide degradation in a preparatory
layer and extreme delamination on Beach
Scene, by J.E.H. Akkeringa (1861-1942)” Alma Jongstra
“Treatment of a group of five late works by
Francis Picabia from 1946-1951: Overpainting and layering, re-use of supports
and resulting complex condition and treatment issues” - G. Boevé-Jones, M. Brela,
B. Lorente, Redivivus, The Hague
“Materials & methods used by Henricus
Hubertus Mertens, Rijksmuseum restorer
between 1930 and 1970” - Esther van
Duijn, Rijksmuseum
“A first-hand account of the making of

Marc Chagall’s ceiling for the Paris Opéra
in 1964” - Paul Versteeg, kunstenaar.
Matthijs de Keijzer sprak over de Nederlander
Cornelis Drebbel en cochenille alsof het eenroman was. Ook de naam ‘Scarlet dye’ die de
kleur kreeg, spreekt tot ieders verbeelding.
In sneltreinvaart nam hij ons mee door het
bijzondere leven van de veelzijdige uitvinder
Drebbel. Matthijs vertelt hoe Drebbels unieke
receptuur –dat tinchloride SNCl4 (tincomplex)
bevat- door zijn listige schoonzoon bekendheid
kreeg. Deze schoonzoon werkte samen met
zijn broer en ze hadden de bijnaam ‘de
Kuffler brothers’. Veel aandacht gaf Matthijs
aan technische details en toepassingen van
het pigment in zeventiende eeuwse kunstwerken. Zo is er de ontdekking en datering
van Drebbels scarlet in een wol-zijde-linnen
wandkleed uit 1667 gemaakt door Anna
Bump.1 Anna weefde het voor de 150ste verjaardag van de Lutherse reformatie. Ook Van
Gogh gebruikte scarlet, zij het met een toevoeging van stijfsel om de verf transparant te
maken. Het is lastig om dit pigment in verflagen aan te tonen omdat het niet kleurvast is.
De lezing van Muriel Geldof over het ‘Van
Gogh REVIGO project’ is ook te volgen op
’Erfgoed de moderne tijd’. Dit is een online
platform voor onderzoek en kennisuitwisseling
over erfgoed uit het recente verleden. Daarop
plaatst Muriel artikelen over onder andere
kleurverandering bij Van Gogh en digitale
reconstructie van Van Goghs Veld met irissen
bij Arles. Ook is er een pagina over het maken
van Van Goghs organische rode pigmenten
en een reconstructie van Van Goghs palet. Dit
zijn maar enkele van de onderzoeksresultaten
uit het Revigo-project, dat wordt uitgevoerd
met subsidie van het NWO. Voor wie het nog
niet heeft gezien, ga naar de website van ‘Erfgoed de moderne tijd’.2
Alma Jongstra is restaurator in opleiding en
haar thesisonderzoek gaat over ‘verfdelaminatie als gevolg van zinkwit-degradatie bij een
schildering op eiken paneel van J.E.H. Akkeringa (1861-1942)’. Delaminatie van zinkwit is
een onderwerp dat ik ook in de praktijk tegen
kom. Haar casestudie en de beelden die ze
toonde dragen bij aan het herkennen van dit
probleem, vandaar dat ik het delen hiervan zo
1
https://www.smb-webshop.de/en/
museums-und-collections/places/museendahlem/3744/anna-weaves-reformation
2
https://erfgoedmodernetijd.nl/projectkleurverandering-van-gogh-zichtbaar

waardevol vind. Alma toonde een zeer specifiek detail dat ze heel mooi inzichtelijk maakte. Akkeringa schilderde het strandgezicht op
een eiken paneel met horizontale nerfrichting.
De delaminatie van de grondering en de verf
wordt veroorzaakt door een combinatie van
omstandigheden.mZo is het paneel tangentiaal
gezaagd en zit strak in de lijst. Alma beschrijft dat het paneel zeer responsief is op
klimaatwisselingen, zichtbaar aan de grote
krimp van het hout. Ze ontdekte dat de delaminatie de breedte van de houtnerf volgt.
Op een van haar slides toonde ze een foto van
de achterzijde van het paneel. Hierop projecteert ze de verflagen met de barstpatronen
in strijklicht, alsof je door het hout kan zien.
Zo maakt ze de relatie tussen de nerf van
het hout en de delaminatie inzichtelijk. Ook
zien we dat de houtnerf staat afgedrukt op de
achterzijde van de afgebroken verfschilfers.
Een analyse van de grondering toont aan
dat deze gebonden is met drogende olie. Er
is geen lijmlaag onder de grondering aangebracht. Er zijn drie analyses uitgevoerd: SEMEDX (Scanning Electron Microscopy–Energy
Dispersive analysis of X-radiation) toont de
aanwezigheid van zinkwit , koolstof en zuurstof aan; (ATR)-FTIR (Attenuated Total Reflectance-Fourier Transform Infrared spectroscopy) geeft een indicatie van zink carboxylaten
en zinkzouten; THM-Py GC/MS (thermallyassisted hydrolysis and methylation Pyrolysisgas chromatography/mass spectrometry)
toont lijnolie, maar geen lijm. Alma concludeert samenvattend de aanwezigheid van:
zinkoxide, vetzuren in de olie, en de mogelijke
aanwezigheid van zinkzepen, zinkacetaten en
zink-formate. Ze legt de relatie tussen de vrijgekomen zuren uit het tangentiaal gesneden
eikenhout en de degradatie van het zinkwitpigment. Daarbij hebben de klimaatwisselingen en de strakke inlijsting gezorgd voor de
grote krimp van het paneel, met het losbreken
van de verflaag tot gevolg. Deze factoren vor-

Haar presentatie toont mij hoezeer dit probleem speelt en het voor ons allemaal zoeken is
naar conserverende oplossingen. Dat deze ook
niet altijd optimaal blijkt te zijn werd mij hier
weer duidelijk.
Het mooiste en spannendste verhaal werd
voor het laatste bewaard. Een verslag uit
eerste hand door kunstenaar Paul Versteeg.
Als jonge kunstenaar, net afgestudeerd aan
Ateliers 63 (Haarlem), vertrok hij in 1963 naar
Parijs. Daar assisteerde hij Marc Chagall met
het maken van zijn plafondschildering voor
de Opera Garnier te Parijs. Hij gaf uitleg over
de schildertechniek van Chagall. Paul vertelt
over de snelheid waarmee Chagall schetste,
ondanks zijn hoge leeftijd van 77 jaar. Voordat
het project kon beginnen was er in Frankrijk
al veel over gesproken en geschreven. In de
koepel van de zaal was namelijk al een schildering aanwezig. Dit schilderij was gemaakt
in de tijd van de bouw. Er was hierdoor vanaf
het begin onenigheid over de vervanging van
dit schilderij door een schildering van Chagall.
Pas toen werd besloten het werk van Chagall
voor het oorspronkelijke te monteren (zonder
schade voor de oorspronkelijke schildering),
kreeg Chagall toestemming. Paul gaf ons een
kijkje in de complexiteit van het project, over
de problemen tussen persoonlijke opvattingen
van medewekers en de aanwezige hierarchie.
Paul vertelde dat alles ter plekke uitgevonden diende te worden, zoals bijvoorbeeld het
maken van de constructie waarop het werk
moest worden gemonteerd en het ophangen
van de afzonderlijke delen aan het plafond.
De schildering is aangebracht op een canvas
met een absorbeerde preparatielaag. Hierop
bracht Paul nog een extra laag loodwit aan dat
hij verdund met terpentijn. “Toen wist hij niet
dat loodwit giftig was.” Alle door hen gebruikte
pigmenten zijn stabiel vertelt hij: cadmium,
kobaltblauw, ultramarijn, geel, barietgroen,
lood- en titaanwit. De schildering bestaat uit
12 delen en een centrale cirkel. Eerst schetste Chagall uitvoerig op papier. De laatste
schetsen maakte hij op ware grootte. Daarna
schetste hij de grote lijnen op de uitgesneden
linnen vormen. Dit deed hij zittend op een
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Een dia uit de presentatie van Muriel Geldof die een
digitale reconstructie laat zien van de verkleuring van
Van Goghs ‘Veld met Irissen bij Arles’.
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men de oorzaak voor de delaminatie. Hiermee
is het probleem voor de conservering echter
nog niet opgelost. Inmiddels is een groot deel
van de consolidatiebehandeling uitgevoerd.
De zinkverf is zeer bros en breekbaar, maar
kon flexibel worden gemaakt met warmte en
vocht. Een aantal van de schollen heeft ze geprobeerd af te schaven om ze zo optimaal te
kunnen terugplakken. Al was het onwenselijk
origineel materiaal te verwijderen, was dit
nodig vanwege het gebrek aan ruimte door de
krimp van het paneel. Alma heeft de behandeling nog niet volledig afgerond.

23

Geweest

De plafondschilderin van Chagall in de Opera Garnier te
Parijs.
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stoel. De vellen werden vervolgens op de
muur bevestigd. Paul schildert op Chagall zijn
aanwijzing de kleurvelden. Naast Paul was er
ook een decoratieschilder die zou assisteren.
Deze man was in positie hoger dan Paul. Echter hij zag het project meer als een decoratiestuk en dacht eerder aan ‘invullen’ dan schilderen. Met de nodige spanningen verdween hij
van het toneel. Paul schetste deze anekdote
met veel kleur maar met ook bescheidenheid.
De twaalfdelige schildering zou op polyestervormen worden verlijmd. Deze waren vooraf
gemaakt met maar één enkele mal. Voor Paul
was van begin af aan duidelijk dat niet alle
twaalf vormen gelijk waren. Bij het verlijmen
van het doek op de vormen bleek dan ook dat
niet alle delen even goed pasten. Herhaaldelijk
moest een oplossing worden bedacht voor
‘onvoorziene problemen’. De beplakte panelen
gingen naar boven met een terplekke door
Paul bedachte constructie. Met weinig finesse
werden de vormen die ‘natuurlijk’ niet pasten
door de werkmannen in de vormen gehamerd!
De ontstane hoogteverschillen zouden bij
belichting voor de nodige storende schaduwen
zorgen. Alleen Pauls standvastigheid zorgde
ervoor dat men zich verantwoordelijk voelde
voor dit probleem. Het was Paul die het hoogteverschil tussen de delen mocht oplossen. Op
steigers in de nok bij 400 C werd er door hem
geplamuurd met Alabastine muurvuller en
‘geretoucheerd’.
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De hele onderneming was een prestigeproject
van de schoonzoon van de president Charles
de Gaulle. Het project kostte geld, uiteindelijk
veel meer geld dan voorzien. Hierover
volgde een bijzonder verhaal dat Paul me
bij de borrel vertelde. Het ging over de ontmoeting tussen deze schoonzoon en Paul. De
koepelvorm is zoals eerder gezegd niet overal
gelijk van vorm en de omlijsting sloot niet
aan bij het schilderij van Chagall. Er waren
storende donkere kieren en gaten langs de
randen. In de laatste nacht is hieraan gewerkt
om dit passend te krijgen. Ook hier was het

de jonge Paul die er met zijn connecties voor
zorgde dat het goed kwam. Chagall schonk
zijn schildering aan de stad Parijs maar de
royalties hield hij zelf.
Een verslaglegging als deze uit eerste hand
met foto’s en gedetailleerde beschrijving van
gebruikte materialen, technieken en aanpassingen en de vele onvoorziene problemen
die ter plekke opgelost moesten worden is
een geweldige bron van informatie voor het
behoud van een kunstwerk. Paul heeft ons
verzekerd dat hij zijn verhaal gedetailleerd zal
optekenen. Op advies van de luisteraars volgt
er mogelijk ook een artist-interview met Sanneke Stigter (Universiteit van Amsterdam).

door Juliet Baines

Begin jaren zestig startte papier restaurator
Marilyn Kemp Weidner een restauratiestudio
vanuit haar eigen huis in Philadelphia. Tijdens
haar werk zag zij hoe vooral kleinere instanties vaak niet de financiële middelen hadden voor het uitvoeren van restauraties. In
1977 startte zij CCAHA, een restauratieatelier
gericht op het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden voor juist deze instanties.
Kleine en middelgrote culturele instellingen
konden lid worden en ontvingen daarmee
korting op behandelingen. Inmiddels is CCAHA
uitgegroeid tot een groot bedrijf met ongeveer
35 werknemers die zich niet alleen richten
op papierrestauratie maar ook op boek- en
fotorestauratie, preventieve conservering,
conserverend inlijsten, educatie en digitalisering. Van januari tot juni 2018 liep ik stage bij
dit bedrijf.
CCAHA is gehuisvest op de tweede verdieping
van een voormalige ijsfabriek in het centrum
van Philadelphia. De ruimte is groot met
voorin kantoren voor de directie, een
secretariaat en de afdelingen preventieve
conservering en educatie. Achterin zijn drie
ruime werkplaatsen voor inlijst- en restauratiewerkzaamheden. Ik ben erg onder de
indruk van de hoeveelheid activiteiten, de
mensen en de werkplaats. In de eerste instantie is het overweldigend maar omdat CCAHA
al langere tijd zowel een fellow- als stageprogramma heeft, is iedereen gewend aan een
nieuwkomer. De begeleiding is goed georganiseerd en het atelier is logisch ingedeeld
waardoor ik me snel thuis voel. Vanaf dag één
mag ik zelfstandig aan de slag met objecten.
Ik werk aan perkamenten charters, brieven
geschreven in ijzergallusinkt, handgekleurde
gravuren en kaarten.
Als stagiair word ik betrokken bij alle verschillende taken die een restaurator bij CCAHA
heeft; ik ben aanwezig bij klantgesprekken
die nieuwe objecten binnenbrengen, ik schrijf
behandelvoorstellen en voer restauraties uit.
Daarnaast ga ik een aantal keer mee om
op locatie te werken als de hulp van CCAHA

wordt ingeschakeld bij een lekkage in een archief of als objecten te groot zijn om naar het
atelier te komen.
Het is interessant om te zien hoe het restauratievak, dat vaak kostbaar en tijdrovend is,
in een commerciële bedrijfsstructuur uitgevoerd kan worden. De doorvoer van het aantal
objecten is indrukwekkend en het werktempo
ligt hoog waarbij kwaliteit van het afgeleverde
werk voorop blijft staan. De restauratoren bij
CCAHA zijn nieuwsgierig en bekijken ieder object afzonderlijk om zo tot een goede behandeling te komen. Doordat er meerdere restauratoren in de werkplaats werken, is er veel
mogelijkheid tot overleg. Daarnaast worden
restauratoren aangemoedigd workshops en
conferenties bij te wonen om zo op de hoogte
te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het
vak en met het fellowshipprogramma is er een
constante doorstroom van jonge, net afgestudeerde restauratoren, die nieuwe ideeën met
zich meebrengen.

Met hulp van papierrestaurator Jillian Wilcox wordt een
kaart uit een spoelbak gehaald.

Ik ben ontzettend dankbaar voor deze ervaring en zie het als een grote meerwaarde dat
ik via het post-initiele traject van de Universiteit van Amsterdam de mogelijkheid krijg het
restauratieveld ook buiten onze landsgrenzen
te ontdekken.
Volg CCAHA op Instagram via Conservationcenter, of bekijk de website www.ccaha.org
voor meer informatie.
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In het tweede en laatste jaar van het postinitiële traject van de opleiding Conservering
en Restauratie van Cultureel erfgoed aan de
Universiteit van Amsterdam mogen studenten
stage lopen in het buitenland. Via dit verslag
wil ik graag mijn ervaring delen van een stage
bij een indrukwekkend restauratieatelier in de
Verenigde Staten.
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Verslag van een stage bij CCAHA
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Technical Art History Colloquium: Conservation History and its importance for
(Technical) Art History
8 februari 2018, Frans Hals Museum Haarlem

door Mathilda Althausen, stagiaire schilderijenrestauratie bij Restauratieatelier Marjan de Visser

The 17th Technical Art History Colloquium was
hosted and organized by Mireille te Marvelde,
art historian and painting conservator at the
Frans Hals Museum/De Hallen in Haarlem,
and was focused on conservation history. The
event was connected to the finished conservation treatment of the three Frans Hals
group portraits of the regents of charitable
institutions. They are now back on display in
a small exhibition at the Frans Hals Museum
along with a documentary on the treatment.
The conservation treatment was executed by
Herman van Putten, Liesbeth Abraham and
Mireille te Marvelde over the last 4 years.
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The first lecture was given by Mireille te Marvelde. She talked about “the History of conservation in the Netherlands and worldwide
with the focus on paintings”. She started by
saying that conservation has a long tradition
of craftsmanship, but until the 19th century
the profession of conservator didn’t exist.
It was only then that the focus went from
the image itself to the materials used. W.A.
Hopman is considered to be the first professional conservator (1828-1910). He worked
as a conservator at the Mauritshuis in The
Hague and at the Rijksmuseum Amsterdam. It
became an integral part of conservation ethics
that not only the aesthetic but the history of
the painting also needs to be maintained. Up
until then, treatment was highly experimental, what often resulted in careless cleaning
and overpainting. The conservator’s opinion
of what a painting should look like has always
changed over time and this influenced many
different kinds of treatment.
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Mireille then shifted the focus to the painting
Regentesses of the Old Men’s Alms House
and its very yellow varnish. The painting was
painted by Frans Hals in 1664. It has been
treated before in the beginning of the 20th
century by Derix de Wild. This conservation
treatment was the first known cooperation
between chemists, art historians and conservators and therefore is important for conservation history in general.
In 1965 Roger Marijnissen wrote a historical
overview of the conservation profession and
the origin of conservation as a research field.
It formed a starting point for future investigation. Back then there was little source material. In Germany and Belgium books presenting an overview of the development of
conservation of a profession were published,

for example „Geschichte der Restaurierung
in Europa“. This provided access to different
viewpoints and (art historical) research and
conservation with its methods spread around
the world. Nowadays research with modern
media, online libraries, archives, forums and
of course interviewing conservators can let us
see the bigger context and investigate from
new perspectives.
A point that Mireille wanted to emphasize
was that conservation and technical art history both are a form of art historical research.
“[Conservation is] art-historical-research,
before and while doing the conservation.”
She finished her lecture with the words that
all those fields are extremely intertwined and
we need to work together closely to continue
progress in conservation!
The second lecture was called: “Different
views on the cleaning of paintings of Frans
Hals, in the Frans Hals Museum, at the beginning of the 20th century”, given by Michiel
Franken, Curator of technical documentation
at the RKD.
In the beginning of the 20th century both the
Regents and Regentesses of the Old Men’s
Alms house were restored. The paintings were
treated at first by conservator Carel de Wild.
When he left for the United States of America
in 1911 his older brother Derix de Wild took
over this task. In 1900 the paintings were exhibited in the city museum located in the Town
Hall of Haarlem. Because the environment
here was unstable, the condition of the paintings deteriorated. The exhibition spaces were
heated with a stove, resulting in the paintings
being exposed to smoke and dry heat. Additionally, the paintings were carelessly washed
off with water. Heydenreich, the assistant of
W.A. Hopman (see above) regenerated the
varnish layers but after only one year this
layer shrunk again and became very yellow.
On 13 january 1905 the alarm of the Town
Hall went off because there was water leaking
into the building caused by melting snow. In
the parts of the paintings that were affected
by the water the varnish layer discolored to
a grayish white and broke like a puzzle. De
Wild was commissioned to analyse the paintings and set up his studio in 1910. He found
out that the paint was not damaged; only the
varnish had been harmed. For this analysis of
the painting an art specialist and 2 chemists

With Van der Sleen’s approval, Derix continued the restoration as planned in 1922 and
the varnish was removed. The conservators
left varnish on some small parts in the corners
of the paintings (for example at “meeting of
officiers and sergants”). They also tested the
varnishes, for example the effect of damp and
air pollution on old and new varnish. A. Martin
de Wild had completed a doctorate degree in
inorganic chemistry in 1928 at the Delft University of Technology and took a lot of paint
samples to study the chemical structure of
pigments used in oil painting over time. From
1938 until 1947 he lectured at the University
of Utrecht. The close collaboration between
people with different backgrounds like artists
and chemists made the treatment a success.
The third lecture was given by painting conservator Esther van Duijn who works on a
research project since 2015 about the conservation history of the Rijksmuseum painting
collection. The topic was the “1930´s cleaning
controversy of the Syndics by Rembrandt van
Rijn”.
The Syndics of the Clothmakers’ Guild, signed
and dated ‘Rembrandt 1662’ had a lot of lifting
paint. That is clearly shown in a photograph
taken with raking light in 1880. The painting was compared with the photograph every
year to see if there were changes in its condition. In 1929 it was decided that the painting
needed a treatment which was then executed
in the time span of only three weeks.
Frederik Schmidt-Degener (1881-1941) the
Director of the Rijksmuseum Amsterdam
(1922-1941) hired two men to perform the

In the artists’ association “Arti et Amicitae”
based in Amsterdam, discussion had started
about the restoration of the Syndics. The public discussion didn’t start until the Rembrandt
exhibition in 1932. There were issues with the
lighting and a baldachin hanging above the
paintings. All of these factors made the painting next to the Syndics look even more yellow.
The association wrote critical letters to discuss this issue. One critic was Liede Tilanus.
A letter of hers got published in the newspaper Telegraaf. The letter only concerned her
feelings towards the restoration and not the
painting itself. As a reaction to all the opposition, Bakker wrote an angry letter to SchmidtDegener, as it was he who initiated the restoration. This case even went to the city council,
where a debate was held to find the balance
between the restorers and artists. It became
an international “drama” that was even addressed in a German newspaper as a cartoon.
Though others would say that it just was a
“storm in a teacup started by the Telegraaf”.
De Wild later published a report on the restoration in the newspaper, in which he stated
that the painting had not been damaged. The
painting has been restored again in 1991.
Esther van Duijn finished her lecture with the
message that the biggest mistake you can
make is to execute a restoration without publicity or consulting the artist’s society.
The fourth speech was held by Liesbeth Abraham about “the restoration of the Regents of
St. Elisabeth´s Hospital 1641”.
On this painting drip marks have been found
in various places, on the one hand dripping
paint and on the other hand drip marks from
water. They can be seen best under UV radiation. The water dripping probably originated
from the heavy snow that caused the water
leakage in the Haarlem Town Hall where the
painting used to hang, mentioned before by
Michiel Franken. This gives us information on
the material-history of the painting.
The dripping paint was not as easily understood and therefore needed a lot of talks with
other conservators: comparing, studying with
UV radiation as well as under the microscope
to understand the origin of what was visible.
The dripping paint is a very thin layer of a
dark, varnish-like material that looks like an
overpainting. At the end of every drip there
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As soon as the director of the Rijksmuseum
saw the varnish removal he said that the conservators should stop immediately with their
work. So the retouching stopped, because the
“improving” should not be done. The idea was
to accept the aging of the paintings and therefore the yellow varnish.

conservation process: Willem Frederik Cornelis
Greebe who was a ‘liner’ at the Rijksmuseum
from 1908-1930 and the restorer Pieter Nicolaas Bakker whose task it was to remove the
varnish. Only the wax and the top dirt layers
were taken off though, the varnish was left.
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were consulted. In 1913 the Regents paintings moved from the Town Hall to the Frans
Hals Museum and have been there since. The
Director of the Frans Hals Museum at the time
Gerrit D. Gratama oversaw the whole process. After Carel de Wild left the Netherlands
in 1911 his older brother and also conservator Derix de Wild took over the treatment of
the group paintings. He brought the chemist
Gosen Van der Sleen in to help in his analysis.
This was the first known case in the Netherlands of a chemist advising on a painting restoration project. Also working on the project
were Derix’ son A. Martin de Wild, his nephew
C. F. Louis de Wild and brother Carel to revarnish the paintings.
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is a droplet that has a darker colour and the
paint layer underneath the droplets is damaged.
After all the research the conservators came
to the conclusion that the paint dripping is
not part of the conservation history but of the
original painting technique! The drips turned
out to be the same original varnish that can
be found on all of the three group paintings.
So the concluding hypothesis is that Frans
Hals applied this layer as a wetting agent during the painting process. The drips occurred
because the paint layer underneath was not
fully dried when the varnish was applied.
As already mentioned by Michiel Franken the
conservators of the De Wild family left material for future research (letters, diaries, newspapers, the box and the autochromes). There
was also source material available to find
out what the painting originally should have
looked like. Copies of the three Frans Hals
paintings were found that were painted in the
18th century by Wybrand Hendriks. The copies
are made with water colour and show what
the paintings looked like in the 18th century
back then, when they had not aged as much.
These water colour versions of the paintings
show the over-paintings and damages that
have occurred since then.
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The conservators (De Wild) also left stripes
of the thick, very yellow varnish layer on all
three paintings. These varnish layers have
huge crack patterns due to the cleaning of the
painting with water over a long period of time
(from the end of the 19th until the beginning
of the 20th century). Also blanching was found
on the painting, which is caused by wax in
deeper parts of the paint layer. The wax was
left behind during the cleaning that was carried out by De Wild because he did not have
the tools to see it.
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Liesbeth Abraham finished her lecture by telling the audience how they wanted to maintain
the history of the paintings and pursue the
method of the earlier conservators by leaving
stripes of varnish on all paintings. If you have
a closer look you can see them now on the
exhibited three Regents paintings at the Frans
Hals Museum.
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