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Van de  redactie

Beste leden,

Dit jaar viert RN feest! 

Het is al weer 10 jaar geleden dat onze vereniging 
uit een fusie van VeRes, VAR, TRON en IIC Neder-
land ontstond. Het gaat goed met RN! In deze zware 
economische tijden weten ca. 600 leden zich onder-
steund door onze belangenvereniging. We bestaan 
uit restauratoren, conservatoren, docenten, restaura-
tiearchitecten, behoudsmedewerkers en wetenschap-
pers. We richten ons op deskundige zorg voor het 
behoud van het materiële erfgoed en op de profes-
sionalisering van de behoudskundige beroepen. Een 
goede samenwerking met de andere leden en met 
andere belangengroepen is daarbij vanzelfsprekend. 

Het erfgoedveld ontwikkelt zich onder invloed van 
diverse partijen in rap tempo. Onze opdrachtgevers 
vragen steeds meer om herkenbare en erkenbare 
restauratiekwaliteit. De overheid stimuleert de 
ontwikkeling hiervan via de Stichting Erkende Res-
tauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Dit gaat 
tot nu toe voornamelijk het roerend erfgoed aan 
maar deze trend zal ook ons segment bereiken. Wij 
proberen ons daarom voor te bereiden op eenzelfde 
ontwikkeling binnen het roerend erfgoed. We nemen 
met betrekking tot een nieuw op te zetten extern 
kwaliteitsregister voor behoudskundige beroepen, 
deel aan een tripartite overleg. Daarnaast is er een 
begin gemaakt van samenwerking met ‘het onroerend 
erfgoed’ waar men voor veel disciplines al standaard 
uitvoeringsrichtlijnen (URL) heeft vastgelegd die voor 
ons als inspiratiebron kunnen gelden. Ze zijn vaak 
nu al bepalend bij het verkrijgen en uitvoeren van 
opdrachten. Ook op het gebied van onderwijs houden 
wij de vinger aan de pols. We zijn aangeschoven bij 
het ministerie van OC&W om, ook voor roerend erf-
goed, goede beroepsopleidingen te helpen realiseren. 
De werkgroep Educatie staat in verband met het na- 
en bijscholingstraject, nauw in contact mat de UvA 
om wensen en initiatieven op elkaar af te stemmen. 
Binnen het Platform Erfgoedopleidingen werken we 
voornamelijk samen met Kenniscentrum SVGB en de 
Vakgroep Restauratie, en trekken we samen op met 
Het Restauratieconvergent en ARA-Nederland. De 
ambitie om het beleid binnen het erfgoedveld mede 
te bepalen, onderstrepen we dit jaar nog eens door 
onze actieve deelname aan de Nederlandse Restau-
ratiebeurs. Misschien ben je wel een van de leden die 
ons daar actief bij helpt? Als bestuur zullen we daar 
ons professionele netwerk onderhouden en uitbre-
iden terwijl andere leden het publiek informeren over 
de mogelijkheden en onmogelijkheden bij specifieke 
behoudsproblemen. 

En dan is er feest waar we natuurlijk ook nieuwe 
leden hopen te mogen ontmoeten! Maar jij bent in 
ieder geval van harte welkom in de Brabanthallen te 
Den Bosch. Vier op 17 april met tal van genodigden 
het 10-jarig bestaan met ons mee! Er is trouwens de 
hele dag een interessant programma met lezingen 
en activiteiten waarbij aansluitend onze feestelijke 
netwerkborrel plaats zal vinden. We hopen met jou 
het glas te heffen op de toekomst en op iedereen 
die net als in het verleden weer bijdragen aan een 
gezonde vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de werk-
groepen Educatie en BPF (Boek, Papier en Fotografie) 
en de redactiewerkgroep van AuCourant die veel 
opbouwend werk hebben verricht. Ja, er zijn heel wat 
collega’s in hun vrije tijd bezig geweest met bijvoor-
beeld het opstellen van de Leveringsvoorwaarden 
en een Ethische Code, met aanbevelingen voor het 
maken van offertes en tips voor rapportage, met de 

Beroeps en Competentieprofielen en natuurlijk het 
mogelijk maken van veel belangrijke bijeenkomsten. 
Dat gaat natuurlijk gewoon door. Sinds kort werkt het 
bestuur, binnen een vernieuwde organisatiestructuur, 
met verschillende actieve werkgroepen aan de reali-
sering van de verenigingsdoelstellingen. Een werk-
groep kan iets initiëren, uitvoeren dan wel bewaken. 
Je kunt je bij een werkgroep aansluiten of natuurlijk 
zelf er een opstarten. Het doel van de werkgroep 
zal bij oprichting helder en duidelijk moeten zijn, 
inclusief de taakverdeling en de afbakening van 
verantwoordelijkheden tussen werkgroep en bestuur. 
De ledenvergadering wordt jaarlijks op de hoogte 
gebracht van de initiatieven en resultaten. De doelen 
van een werkgroep kunnen op korte termijn (bezoek 
Bavo), middellange termijn (seminar) of lange ter-
mijn (bijscholing) worden gerealiseerd. De uitwerking 
kan ook zeer specifiek (bezoek atelier) dan wel breed 
zijn (educatie). 

We maken ons op voor de volgende tien jaar. We 
hopen met een vernieuwde website onze inspannin-
gen en communicatie veel helderder over te dra-
gen. Natuurlijk rekenen we weer op jouw bijdrage 
en deelname in ons verenigingsleven. Dat kan met 
publicaties, het organiseren van lezingen, voorlichting 
geven op beurzen, het delen van kennis via seminars 
en bezoeken aan werkplaatsen en projectlocaties 
mogelijk maken. Daarnaast moeten ook binnen de 
vereniging de verworvenheden uit het verleden mee 
worden genomen naar de toekomst. Diverse initia-
tieven verlangen een update omdat het vrij jonge 
beroepenveld in onze sector nog lang niet uit ontwik-
keld is. We rekenen ook op je deelname aan erfgoe-
donderwijs. Dat kan natuurlijk door les te geven maar 
ook door zelf een cursus te volgen. Om jou deelname 
hierin te stimuleren hebben wij het RN Educatiefonds 
opgericht. 
Grijp de kansen!

Tot ziens op 16 of 18 april 
maar we hopen op je te mogen rekenen op 17 april in 
Den Bosch!
Het RN-bestuur
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Tonnie Rijken

Oproep: MCP Modular Cleaning Program

Oproep voor gezamenlijk mengen van een set (MCP)
Wie is er geïnteresseerd om samen met mij een set 
‘aqueous solutions’ (MCP Modular Cleaning Program, 
tbv reiniging van beschilderde oppervlakken) te 
maken. Door samen de materialen in te kopen en 
gezamenlijk de set te mengen, kunnen kosten
gedeeld worden, en kunnen we een grotere hoeveel-
heid maken die daarna verdeeld wordt.
Het is wel vereist dat je reeds gewerkt hebt met MCP 
en bekend bent met het programma.

Indien je interesse hebt neem dan contact op met:

Tonnie Rijken
tel: 0621427195
tonnie.rijkenrestauratie@gmail.com

       OPROEP
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liesbeth van Ravels 
Van Ravels textielrestauratie, 
Arnhem

Gereedschap: de ColourMate app van Sigma 
Coatings

Gebruik:
Nee, ik heb geen aandelen bij Sigma Coatings, maar 
deze app kan behulpzaam zijn bij het vastleggen van 
kleuren in je object.
Nadat je de app gedownload hebt, druk je in de 
onderste balk op ‘Foto’, en vervolgens op de camera-
knop. Klik ‘Camera’ aan en maak een foto van je 
object; kies ‘Gebruik foto’ en ‘Vergelijk’. Op de foto 
verschijnt een omgekeerde gekleurde druppel met 
daaronder een strook in de kleur waar de druppel 
naar wijst. De druppel kun je slepen over de foto en 
loslaten op dat deel van de foto waarvan je de kleur 
wil vastleggen. De gekleurde balk onder de foto ve-
randert mee met de kleur die de druppel aanwijst. Als 
je op de rechtkant van de gekleurde balk klikt, krijg 
je in het volgende scherm een kleurnummer. 

Omgekeerd kan ook: als je in het beginscherm met 
de kleurenwaaier op het vergrootglas klikt, kun je 
een kleurnummer intoetsen; klik op ‘zoek’ en je krijgt 
de kleur op je scherm. Heb je nog meer handige 
toepassingen van deze app, deel deze dan in de vol-
gende Au Courant.

Hoe kom je eraan:
Je kunt hem downloaden via itunes (https://
itunes.apple.com/nl/app/sigma-colourmate/
id428477198?mt=8) of in de google Play store. 

Prijs:
De app is gratis. Hij neemt wel 5.2 MB aan ruimte in.

       GEREEDSCHAP

Jaap Meijer
Meijer Antieke Klokken Restauratie, 
Amsterdam

Reactie op gereedschap: 
het stalen staafje van Herre: 

In de vorige Au Courant wordt door Herre de Vries 
een soort snijstaafje beschreven om boekband ruggen 
los te snijden. Het blijkt te gaan om een “haar” van 
straatvegers borstel uit Rome. Voor iedereen die niet 
naar Rome wil of kan, in de hoop daar op straat  zo’n 
staafje te vinden, heb ik een alternatief: een opwind-
veer uit een klok of wekker.  
Deze veren zijn in diverse diktes en breedtes te koop 
en zijn in de lengte aan te passen want zo’n veer is al 
snel 50 cm of langer. Verder is het materiaal met een 
slijpsteentje of wetsteen aan te scherpen of in vorm 
te slijpen. 

Nieuwe veren zijn van oorsprong recht. Meestal keren 
ze in hun oorspronkelijke staat terug als ze uitgerold 
worden. Oude veren daarentegen blijven krom staan, 
maar kunnen wel weer gericht worden. 
Nieuwe veren zijn te koop bij de firma V.O.F van de 
Gevel in Tilburg of bij Friedrichs in Heemstede, maar 
je kan ze ook via een klokkenmaker of horlogemaker 
bestellen. 

Kosten: een paar euro.

Ideeën voor deze rubriek naar: nk@nancyknaap.
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       ATELIERBEZOEK : Atelier van Bekkum Papierrestauratie

Atelier van Bekkum Papierrestauratie - 
www.ateliervanbekkum.nl 

Atelier Van Bekkum Papierrestauratie is het atelier 
aan huis van Annelies van Bekkum in Den Haag. Zij 
is in 1979 begonnen als zelfstandig papierrestaurator 
en is gespecialiseerd in kunst op papier, met name 
pastels en aquarellen.

Hoe ben je in de papierrestauratie terecht gekomen? 
Aanvankelijk wist ik niet eens dat dit vak bestond. 
Ik kan me nog herinneren dat ik eind jaren 60 op de 
BBC in een documentaire een papierrestaurator aan 
het werk zag en geïntrigeerd was door wat ik zag en 
dacht ‘wat zou dat heerlijk zijn, maar ik kan niet ver-
valsen!’ en vervolgens ben ik het weer vergeten. Ik 
ben opgeleid om kunstenaar te worden, maar ik vond 
mezelf niet goed genoeg en nog belangrijker: ik kon 
het laten. Daarna heb ik een paar jaar kunstgeschie-
denis gestudeerd in Leiden. Op een gegeven moment 
begon ik met alleen mijn kennis van tekenen en verf 
oude handgekleurde prentjes met waterschade te 
wassen en zag tot mijn verbazing, dat de kleuren niet 
verdwenen! Niet lang daarna merkte ik dat het papier 
mij in de greep kreeg en dat ik dit niet kon laten. 
Daarom begon ik in 1975 aan mijn opleiding tot boek- 
en papierrestaurator. Deze opleiding kreeg ik op de 
middeleeuwse manier als gezel bij leermeesters door 
te werken in de praktijk: in Nederland bestond desti-
jds geen reguliere opleiding tot restaurator. Ik begon 
met een stage archiefrestauratie van twee jaar onder 
leiding van Bert de Graaff in het Rijksarchief Utrecht. 
Hij leerde me de grondbeginselen van papierrestaura-
tie, boekbinden en charter- en zegelrestauratie. Aan-
vankelijk was ik het krullenmeisje en mocht weinig 
doen. Maar ik was leergierig en las vooruit: de bruine 
boekjes van de Grafische school waren mijn eerste 
vakliteratuur. Tegelijkertijd kwam ik in de leer bij 
papierrestaurator Willem P. van Oort in het Rijkspr-
entenkabinet en heb vier jaar aan de collectie mogen 
werken. Beide leermeesters vertelden mij: “er zijn 
basismethoden, maar iedereen werkt op zijn manier 
en jij zal het op jouw manier gaan doen. Belangrijk 
is dat je altijd uit kunt leggen waarom je wat doet.”  
Daarna volgde twee jaar stage boekrestauratie in de 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag en werkte ik samen 
met 10 mannen, onder leiding van Wim Smit en Ro-
lando Biondi. Ik heb het geluk gehad in een archief, 
een museum en een bibliotheek gewerkt te hebben 
en de verschillende opvattingen van restaureren in 
praktijk te hebben kunnen brengen voordat ik voor 
mezelf begon. 

Het Rijksprentenkabinet heb ik ervaren als een kos-
mopolitische, ruime wereld, waarin contact was met 
restauratoren in het museum uit andere disciplines, 
we gingen bij elkaar op de thee, van gedachten 
werd gewisseld en buitenlandse congressen werden 
bezocht. Ik weet nog goed, dat als ik ‘s ochtends 
in Amsterdam uit de trein uitstapte, het draaiorgel 
hoorde spelen en even later de sleutel kreeg van het 
Rijksmuseum dacht: “dit is geluk”. 
Ik ben dol op boeken en oude banden, maar na 10 

jaar de drie disciplines te hebben beoefend, ben ik 
me uitsluitend gaan richten op kunst op papier: mijn 
eerste grote liefde. Toen pas realiseerde ik me, dat 
ik rechtstreeks afstam van de papierfabrikanten Van 
Gelder Zonen: papier zit in mijn genen!

Waarom een eigen bedrijf? 
Ik heb het vak in verschillende instellingen in de 
praktijk geleerd van fantastische vakmensen, die 
ik schatplichtig ben en aan wie ik heel veel aan te 
danken heb, maar ik heb altijd geweten dat ik mijn 
eigen atelier wilde opzetten, zodat ik mijn tijd zelf 
kon indelen en opdrachtgevers in eigen omgeving 
kon ontvangen. Ik ben in 1979 thuis begonnen in één 
kamer die half privé/half atelier was en had spoelbak-
ken in de keuken, net als mijn leermeester Van Oort. 
Nadat zijn vrouw ’s avonds de afwas had gedaan, 
ging hij prenten spoelen in de keuken en daar heeft 
hij jarenlang een gezin met vijf kinderen van onder-
houden! Ik werk ook geregeld op locatie, maar ik 
slaap niet rustig als ik niet even kan kijken hoe het 
met de objecten gaat. Ik beschouw dit vak als een 
manier van leven. Huis en atelier op hetzelfde adres 
is voor mij dan ook de meest natuurlijke manier van 
leven en werken. Het is mijn biotoop. 

door Ilse Korthagen en Femke Dijkhuis

Waar bestaat je klantenkring uit? 
Tot mijn opdrachtgevers reken ik zowel particulieren, 
verzamelaars als musea en andere instellingen. Ik 
heb nooit reclame gemaakt. Ik moest het vooral heb-
ben van mond op mond reclame.
Sinds twee jaar heb ik wel een eigen website. Ik heb 
de website laten maken op het moment dat ik voor 
het eerst minder opdrachten kreeg dan voorheen. En 
het heeft geholpen, mensen weten me via internet 
heel goed te vinden en op deze manier komt een 
geregelde aanvoer van werk binnen. 
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Wat vind je belangrijk in je werk? 
50 procent van het plezier van mijn werk haal ik uit 
het contact met mijn opdrachtgevers. Zij worden 
vaak vrienden, want we hebben dezelfde belangstell-
ing. Voorwaarde voor een succesvol restauratieproject 
is wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en 
restaurator. Doe niets wat niet echt noodzakelijk is en 
overleg alles van te voren. In de loop der jaren ben 
ik steeds terughoudender geworden bij het con-
serveren/restaureren van een object. Ik laat mij bij 
mijn beslissingen graag leiden door de vraag: ‘wat is 
de (overdrachtelijke) waarde van een ingreep – en 
ten koste van wat?’ Dit was ook het uitgangspunt van 
een Socratische Dialoog met vakgenoten eind 2013 in 
Amersfoort, waar aan het eind van de dag bleek, dat 
we ieder op ons eigen terrein in de meeste gevallen 
dezelfde lijn volgden. 

Ook heb ik altijd prettig met andere mensen 
samengewerkt: vakgenoten, conservatoren, lijsten-
makers en fotografen. Ondanks wat je soms hoort, is 
dit zeker geen eenzaam vak.

Tegelijkertijd draag je een grote verantwoordelijkheid 
en moet je altijd beducht zijn op wat je eventueel 
verwijdert door een behandeling uit te voeren. Wat 
mij drijft is mijn passie voor papier als materiaal en 
met name kunst op papier. Je bent ondergeschikt aan 
het object en je kunt veel leren door je terughoudend 
op te stellen. Dit beroep is niet vlak: het heeft heel 
veel dimensies. Het is een manier van leven en met 
een mentaliteit “om 5 uur de deur dicht”, kom je er 
niet. Je blijft leren, door te doen, te lezen, congressen 
en tentoonstellingen te bezoeken: “Éducation per-
manente”. Ik vind het belangrijk om voordat ik aan 
het werk van een kunstenaar begin me te informeren 
over de periode waarin hij leefde, wat zijn of haar 
levensloop was. Dit helpt me bij het werk en ik voel 
het als een verplichting tegenover de maker. 
Ik noem mezelf een waterrestaurator d.w.z. ik ge-
bruik zo min mogelijk chemicaliën. Mijn motto is wees 
voorzichtig en gebruik je hersenen voor je ingrijpt. 
Alles wat kan, hoef je nog niet te doen! Ik heb het 
gevoel, dat wat niet goed is voor een mens is ook niet 
goed voor het papier. 

Welk project was bijzonder voor je? 
Ik heb veel bijzondere projecten gedaan. Veel 
klanten komen vaak bij me met de vraag: “Is het 
iets waard?”. Ik stel dan altijd de wedervraag “Is het 
u iets waard?”. Het gaat mij niet om de geldelijke 
waarde, maar om het belang dat mensen aan het ob-
ject toekennen. Ik heb bijvoorbeeld slapeloze nachten 
gehad van een opdracht waarbij ik de tekening van 
een jongetje dat was overleden moest restaureren. 
Het was een tekening met viltstift op een AH-klad-
blok, maar het was een van de weinige dingen die 
nog van hem over was. 
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       IMAT: de eerste toepassing van carbon nanotubes in kunst restauratie
   2011-2014 New methodology, and prototypes - Maandag 20 oktober 2014

IMAT betekent Intelligent Mobile Multipurpose Ac-
curate Thermo-electical. Het is een mat die milde 
warmte toepassing bij conservering van erfgoed 
objecten mogelijk maakt. Op 20 oktober 2014 gaven 
de ontwerpers van IMAT lezingen in het Bonnefan-
ten Museum en een demonstratie om de hoek bij 
de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) in 
Maastricht. Tijdens de presentatie kregen de deelne-
mers de kans om vragen te stellen aan de ontwerpers 
en de prototypes zelf te testen. De SRAL is een van 
de partners van de ontwikkeling en de toepass-
ing van nano technologie in erfgoed conservering. 
Tijdens deze bijeenkomst werden de IMAT prototypes 
geïntroduceerd en de nanotechnologie uitgelegd. Ook 
werden enkele case studies besproken door conser-
vatoren uit Italië, de Verenigde Staten, Nederland en 
Litouwen, partners en betrokken restauratoren bij het 
project. 
 
Het project is gesubsidieerd door de Europese Com-
missie ‘Seventh Framework Programme’ (FP7) voor 
onderzoek. Er zijn elf IMAT partners uit verschil-
lende landen, hier een opsomming: Universita degli 
Firenze (Italy)-coordinator, Nadine Press S.r.i. (Italy), 
Future Carbon GMBH (Germany), C.T.S. S.r.i. (Italy), 
Amorosi Laura Studio (Italy), Sefar AG (Switserland), 
Lorenzo Conti Studio (Italy), Istituto per l’Arte e il 
Restauro Palazzo Spinelli (Italy), Stichting Restaura-
tie Atelier Limburg SRAL (the Netherlands), Tomas 
Markevicius en Nina Olsson (Lithuania) Lietuvos Dai-
les Muziejus (Lithuania).

De sprekers van de ochtend waren Nina Olsson (IMAT 
research project), Helmut Meyer (Future Carbon 
GMBH), Dr. Rocco Fuereli, Stefano Pieri en Lorenzo 
Giardina (Universiteit van Florence), Lorenzo Conti 
(Schilderij restaurator) Laura Amorosi (Schilderij res-
taurator) Kate Seymour & Stijn Lenaerts (SRAL Schil-
derij restauratoren). De toehoorders waren vooral 
restauratoren uit de schilderijen sector. Jammer dat 
er geen papier - en textiel restauratoren waren want 
de toepassingen zijn ook zeer geschikt voor deze 
sectoren. Althans zo lijkt mij. 

De mat
De IMAT, is een warmte-mat die is ontwikkeld vanuit 
het restauratie veld ‘bottom-up up’ en maakt als 
eerste in de conservering gebruik van de warmte ei-
genschappen van carbon nanotubes. Er zijn sinds de 
start in 2011 verschillende prototypen ontwikkeld en 
getest. De IMAT kan acht maal per seconde temper-
atuur meten en geeft een uniforme meting. Het 
unieke en innovatieve hierbij is niet alleen de precisie 
in de homogene warmte transmissie, maar de 
constante van de gewenste temperatuur. Er is een 
zeer accurate warmte transmissie in lage tempera-
turen mogelijk vanaf 25° Celsius. Tot op heden heeft 
geen enkele warmtefolie of warmte-tafel dat kun-
nen doen. Enkele andere eigenschappen van de 
IMAT die ons werden gepresenteerd zijn de verschil-
lende afmetingen van zeer klein 25x25cm tot tot 
100x150cm. De mat kan makkelijk worden opgerold 
en meegenomen, gebruikt een lage voltage van 36V 
(kleine mat) tot 96 V voor een grote mat. De IMAT  
bestaat uit een mat, een power box, een Bluetooth 
thermo couple en werkt door middel van een Touch 
screen control panel. De thermo couple kan op ieder 
gewenste plaats op het object worden gezet worden 
gezet om te meten. Op de Touch screen stel je de 
start temperatuur in en ziet de T-lijn, ook de duur 
van de verwarming kan hiermee worden ingesteld 
De mat is gemaakt van fiberglass of polyethyleen, of 
met Sefar textiel met daarin carbon nano tubes en 
de electroden zitten tot aan de randen, kortom de 
warmte is op het hele oppervlak. Niet alleen opwar-
men kan worden gecontroleerd ook het afkoelen kan 
men gecontroleerd uitvoeren. Er is dus een totale 
controle over tijd en temperatuur. Bij behandeling van 
impasto schilderijen is het belangrijk om een goed 
contact met de plaat te houden omdat bij luchtbellen 
de temperatuur daalt.
Carbon nanotubes matten zijn ontwikkeld in drie 
soorten.

De IMAT standaard (IMAT-S) met een zacht oppervlak 
van siliconen, is opake en niet ademend. De mat is 
bedoeld voor de meest gangbare warmte behandelin-
gen. De mat kan worden gebruikt met een temper-
atuur van 25 tot 75°C.

De IMAT breathable (IMAT-B) heeft een open struc-
tuur en heeft een geperforeerde polyurethaan laag of 
een silicone gecoate laag. Water damp transmissie is 
mogelijk en dus erg geschikt voor papier restauratie, 
ook goed te gebruiken bij de toepassing van enzy-
men. De mat kan worden gebruikt met een 
temperatuur van 25 tot 50°C.

door Marjan  de Visser, restaurator schilderijen bij Restauratieatelier Marjan de Visser in Den Haag

afb. 1 - IMAT prototype

afb. 2 - Touch screen
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De IMAT transparant (IMAT-T)  is gemaakt van textiel 
dat is gelamineerd met een transparante silicone 
laag Sefar. (Sefar is Polyester Naftaleen met silicone) 

gecoat met zilveren nano deeltjes. Deze mat is voor 
80% transparant. De mat kan worden gebruikt met 
een temperatuur van 20 tot 45°C.

Nina Olsson toont een casestudie waarbij een schil-
derij van Tiepolo wordt behandeld met de prototype 
IMAT. Bij 40°C.samen met vocht konden opstaande 
verfschollen worden geplaneerd. Het materiaal van 
het object droogt hierbij niet uit.
Een andere voorbeeld werd gegeven door restaura-
toren uit het museum in Litouwen waarbij een papier 
object werd behandeld met de transparante IMAT bij 
24-40°C.met enzymen. Eveneens een voorbeeld uit 
dit museum betrof een behandeling van een stoel.
Kate Seymore en Stijn Lenaert voerden testen uit met 
twee IMAT prototypen. Een was/hars (3/2 volumes)  
gedoubleerd dummy schilderij wordt verwarmd tot 
45°C. Bij deze temperatuur wordt de was zacht, bij 
hogere temperaturen beschadigd de was/hars dou-
blage. Deformaties konden zo worden verwijderd. 
Een tweede –en uitgebreid- voorbeeld van de SRAL 
betrof en Retabel van een onbekende Spaanse 
meester uit het Suermondt Ludwig Museum Aken. De 
constructie bestaat uit een  paneel met linnen erop, 2 
grondlagen, gesso grosso, matto, daarop bolus, zilver 
en goud en verf (goud imitatie). In 1978 onderging 
het een transfer met was/hars, een invasieve behan-
deling.
Eerste is een dummy gemaakt en behandeld. Het doel 
was om een loshangende hoek linnen te hechten. 
Daar zat insecten schade in het hout, dus de lijm zou 
dan in het hout zinken en niet de hechting  ver-
beteren. Er zat veel vuil en restauratie materiaal tus-
sen hout en doek. Het doek was gekrompen waardoor 
verfschade met opstaande verf.
De behandel methode met de IMAT was als volgt. 
Een interleaf van een non woven vlies polyester met 
adhesive met lage Tg temperatuur is gespraycoat op 
het vlies aan twee zijden daarop silicone melinex, 
baking paper op het schilderij de IMAT erop. Hierop 
zandzakjes. 
Ter controle werd de temperatuur gemeten met een 
warmte camera, maar door plaatselijk plekken met 
lucht gaf die geen egale meting terwijl de IMAT wel 
egaal verwarmde.

De laatste ontwikkelingen
De laatste ontwikkelingen in de IMAT betreft de 
temperatuur meting. Het bijzondere is dat de temper-
atuur meting wordt uitgevoerd met een losse hand-
meter – de thermo couple-  die op ieder gewenste 
plaats kan worden uitgevoerd. Het voordeel is dat de 
meter boven op het object kan worden geplaatst om 
de temperatuur van het object op iedere plek en ieder 
moment te meten. Dus van bijvoorbeeld de verflaag 
of de waslaag, of de enzymen. 

De IMAT is nog steeds een prototype, het is nog niet 
in productie genomen. Wel zijn er kandidaat bedrijven 
die interesse hebben om de IMAT in de toekomst te 
gaan verkopen. De aanwezige restauratoren waren 
kritisch en vroegen zich af om de IMAT inderdaad het 
verschil maakt met de huidige bestaande gereed-
schappen op dit gebied. Maar de aanwezige restau-
ratoren waren ook nieuwsgierig, waaronder ikzelf. Ik 
zie de praktische mogelijkheden en voordelen. Ik heb 
een klein thermomatje van 25x25cm ontwikkeld door 
meneer Engelbrecht uit Duitsland. Deze mat is niet zo 
verfijnd in uitvoering en warmte meting als de IMAT, 
maar ik waardeer de toepassingsmogelijkheden en 
gebruik het ook heel vaak bij planeren van deforma-
ties of het reactiveren van was/hars bedoeking. Het 
is makkelijk onder een spieraam te schuiven voor 
warmtebehandeling bij een schilderij. Persoonlijk zou 
ik graag een IMAT willen hebben om veel verfijnder 
mee te kunnen werken, maar dan moet het prijstech-
nisch wel haalbaar zijn. En de prijs is nog niet bek-
end. Wel is bekend dat de ontwikkelaars in gesprek 
zijn met een bedrijf in Italië voor verkooppunt. Maar 
zover is het nog niet, nog even wachten dus.

Carbon Nanotubes Technologie
Wat zijn carbon nanotubes eigenlijk, dat legt Helmut 
Meyer (Future Carbon GMBH) uit. Grafiet, diamant 
hebben ook carbon Nano fibers. Nano bestaat al heel 
lang maar is recentelijk ontdekt in 1991. Nanotubes 
zijn heel klein 8-18 nanometer in diameter, hebben 
een goede elektrische conductiviteit en zijn sferische 
deeltjes. Door de structuur zijn ze niet schadelijk 
voor de gezondheid. Bij inademing worden ze gewoon 
weer uitgeademd. Om een idee te geven,  ze zijn 
50.000 maal dunner dan menselijk haar. De E-mod-
ulus is 10 maal groter dan staal. En de warmte en 
elektrische eigenschappen zijn vele male beter dan 
de ons bekende warmte geleidende materialen. Ander 
toepassingen van de carbon Nano fibers vinden we in 
fietsen, bruggen, helmen, skies, auto’s, windturbines, 
lichte constructies. Carbon Nano wordt ook verwerkt 
in textiel en draden, gecoat textiel, het maakt zelfs 
staal en beton sterker en wordt verwerkt in verf voor 
betere elektrische geleidbaarheid. En nu dan ook in 
restauratie. 

De toepassings mogelijkheden van de IMAT
Door de eigenschappen van de carbon nanotubes en 
de vorm van de mat is de technologie ook geschikt 
voor restauraties van papier, behangsels en drie di-
mensionale objecten. Er zijn transparante matten en 
semipermeabele matten voor de toepassing bij papier. 
De flexibiliteit van de mat maakt het mogelijk deze 
rondom een object te vouwen. Doordat de mat dun is 
kan deze bij behandeling van schilderijen makkelijk 
tussen raam en textiele drager worden geschoven 
en geeft de mogelijkheid tot lokale behandeling van 
verflagen zonder dat de constructie aangetast wordt. 
De mat kan worden gebruikt bij een warmte en vocht 
behandeling. 

afb. 3 - IMAT B

afb. 4 - IMAT T
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       ‘The structure and mechanics of paintings and painted materials’,    
    22 - 24 oktober 2014

Op 22, 23 en 24 oktober organiseerde de afdeling 
‘Continuing Education’ van de afdeling ‘Conservation 
and Restoration of Cultural Heritage’ van de UvA de 
cursus ‘The structure and mechanics of paintings and 
painted materials’. Deze cursus werd gegeven door de 
Spaansa Laura Fuster-López (docent universiteit Va-
lencia) en de Deense Cecil Krarup Andersen (docent 
restauratie-opleiding Kopenhagen). De cursus werd 
voorheen gegeven door Marion Mecklenburg, maar 
nu hij met pensioen is, hebben Laura en Cecil zich 
opgeworpen als zijn opvolgers. Beiden zijn door hem 
begeleid bij hun promotie-onderzoek naar respec-
tievelijk vullingen en bedoekingen en daardoor goed 
bekend met zijn werk. Het was de eerste keer dat ze 
de cursus gaven, maar beiden hadden wel al Meck-
lenburg geassisteerd bij eerdere cursussen.  Ze heb-
ben de cursus wel wat aangepast. Voor deze drie da-
gen hadden ze de thema’s verdeeld en presenteerden 
dus om de beurt. Het doel was om genoeg kennis op 
te bouwen van de mechanische eigenschappen van 
materialen om op basis daarvan beter de oorzaak 
van schades vast te kunnen stellen, behandelingen te 
bedenken en klimaateisen te stellen. We waren met 
een groep van 16 mensen, de meeste uit Nederland, 
maar ook deelnemers uit o.a België, Italië en de 
Verenigde Staten.
Drie dagen lang hebben we heel veel curves gezien 
van het zwel- en krimpgedrag van materialen bij wis-
selende RH en de krachten die opbouwen wanneer 
het materiaal niet vrij kan bewegen (stress-strain 
curves). Hoewel ik veel al gehad had tijdens mijn 
opleiding bij de SRAL, waren er ook nieuwe dingen 
of in ieder geval dingen die me als nieuw klonken. 
Zeker nieuw was het aandeel van de beide dames 
zelf: vullingen en doubleringen en hoe je op basis van 
de onderzoeksgegevens van Mecklenburg en hunzelf 
beslissingen neemt. 
Een schilderij is een ingewikkeld object omdat het 
uit zoveel verschillende onderdelen bestaat die al-
len anders reageren op Relatieve Luchtvochtigheid 
(RH) en temperatuur (T), zoals hout of doek, lijm, 
lijm met vuller voor de grond, olieverf, vernis.  Dit 
maakt schilderijen gevoelig voor zwenkingen in RH. 
Temperatuutswisselingen maken minder verschil, al 
moet wel rekening worden gehouden met de glas-
transitietemperatuur (Tg). Met name voor acryl is dit 
van belang: de Tg van acryl ligt bij 10 °C wat betek-
ent dat het werk bij lagere temperaturen ineens niet 
meer flexibel maar bros is. Er werd ons een drama-
tisch voorbeeld getoond van een schilderij op basis 
van een verfmengsel met een lage Tg dat de vrieskou 
in gedragen was en waar de verf spontaan vanaf was 
gesprongen (notabene wou de eigenaar het werk net 
naar een restaurator brengen). 
In een schilderij is de lijmlaag (de voorlijming) het 
minst stabiel omdat dierlijke lijm sterk reageert op 
vocht uit de omgeving. Bij lage RH is het heel stijf en 
het stijfste onderdeel van het schilderij en daarmee 
als het ware de drager van het werk. Bij hoge RH is 
het juist zacht en dus slap en draagt het doek de verf 
en grondering weer. De verf reageert het minst maar 
moet natuurlijk mee doen met drager of lijm omdat 
het daar nu eenmaal aan vast zit. Bij olieverf ver-
schilt de sterkte, flexibiliteit, brosheid en gevoeligheid 
voor klimaatschommelingen per pigment. Dit kan de 
oorzaak zijn van specifiek craquelé in bepaalde kleur-
partijen. Verven met zinkwit zijn heel bros en kunnen 
zeer weinig vormverandering aan; ze breken veel 
sneller dan anders gepigmenteerde verven. 

Helaas wordt zinkwit tegenwoordig aan veel verf-
mengsels toegevoegd, dus dat kan nog een probleem 
voor de toekomst worden. 
Een RH van boven de 70% is voor de meest mate-
rialen echt uit den boze. Niet alleen kunnen doeken 
dan gaan krimpen ook sommige pigmenten nemen 
dan erg veel vocht op, zoals de aardpigmenten. Ma-
terialen die veel vocht moeten opnemen, houden dit 
vocht lang vast; ook als de RH weer terug gaat naar 
de oorspronkelijke waarde, heeft het werk nog altijd 
meer vocht dan voorheen (hysterese). Dit is vooral 
ernstig als het een grote sprong in RH betreft, bij 
kleine sprongen is het effect minder sterk, maar nog 
altijd aanwezig. Het effect is bijzonder sterk bij hout 
en aardpigmenten.
We werden er ook op gewezen dat onze eigen in-
grepen soms een klimaat creëren dat ver buiten het 
geadviseerde RH bereik ligt: 
-oplosmiddelen die verdampen koelen een oppervlak 
sterk af; 
-als je warmte toevoegt (bv warme tafel) dan daalt 
de RH daar en je zou dus vocht moeten toevoegen 
om de RH op peil te houden; 
-deformaties in doek verwijderen met vocht 
veroorzaakt een grote sprong in RH.
Het is ook een grote schok voor een schilderij als 
het wordt afgespannen. Daarom is het aanbrengen 
van een randdoublering een heel heftige ingreep. De 
spanningen in het doek moeten zich daarna weer 
helemaal opnieuw verdelen. Het is overigens ook door 
het herverdelen van de spanningen dat een randdou-
blering (of bijvoorbeeld een patch) zich uiteindelijk 
altijd zal gaan aftekenen. Dus haal liever lokaal een 
hoekje los voor een reparatie als dat mogelijk is.
Zo hebben we heel veel gehoord. Er is helaas niet 
heel veel over praktische oplossingen gesproken. De 
docenten willen graag dat we zelf nadenken en de 
opgedane kennis meenemen in beslissingen zonder 
dat het receptmatig wordt. Mij hadden wat discussies 
over casestudies wel nuttig geleken omdat we dan 
voorbeelden hadden gehad van hoe we de kennis in 
de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Hierover is 
ook gepraat met Laura en Cecil, dus misschien wordt 
dat nog wat aangepast. Al met al was het goed om 
de cursus te doen en me eens goed te verdieping in 
de mechanische aspecten van schilderijen en behan-
delingen. Voor eenieder die nog nooit een stress-
strain curve heeft gezien of van Mecklenburg heeft 
gehoord is het zeker een aanrader (mocht de cursus 
nog eens worden aangeboden) en kan het een echte 
eye-opener zijn.

Aanbevolen literatuur i.v.m. onderzoek van zowel 
Cecil als Laura:

M. F. Mecklenburg, L. Fuster-López and S. Ottolini, ‘A look 
at the structural requirements of consolidation adhesives 
for easel paintings’, in: A. Barros D’ Sa e.a (eds), Adhe-
sives and consolidants in painting conservation, London 
(Archetype) 2012, p. 7-23 and
C. Krarup Andersen and I. Nielsen, ‘Lining with a fixed 
interleaf: a case study in the structural effects of paper 
interleaf and adhesives’, in dezelfde publicatie, p. 32-43

door Lidwien Speleers, schilderijen restaurator, Dordrechts Museum
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De Textielcommissie organiseert twee keer per jaar 
een textielsymposium waar restauratoren, (kunst)
historici, natuurwetenschappers en technici aan deel 
kunnen nemen. Op 13 november 2014 werd het 
tweede symposium van dat jaar gehouden met deze 
keer als thema: ‘Interieurtextiel in het interbellum 
in Nederland en België’. Hierbij werden verschillende 
stijlen in de toegepaste textielkunst voor het inter-
ieur belicht. De zeven sprekers waren: Mienke Simon 
Thomas, Ingeborg de Roode, Werner Adriaenssens, 
Sadegh Memarian, Caroline Boot, Emmy de Groot en 
Christie van der Haak. Zij belichtten elk een andere 
aspect van interieurtextiel uit het interbellum. Ook 
was er ruimte voor vragen en uitwisseling van kennis 
tussen de aanwezigen. Hieronder volgt een verslag 
van deze dag.

De openingsspreker Mienke Simon Thomas, conser-
vator bij Museum Boijmans van Beuningen in Rot-
terdam, gaf een inleiding op het onderwerp van het 
symposium. Komende zomer organiseert Boijmans 
Van Beuningen de tentoonstelling ‘Design Derby: 
Nederland – België (1815-2015)’ over 200 jaar vorm-
geving in Nederland en België. Aanleiding is dat 200 
jaar geleden de Noordelijke en Zuidelijke Neder-
landen werden samengevoegd en dat 20 jaar geleden 
het Cultureel Verdrag tussen Nederland en België 
werd gesloten. Mienke Simon Thomas ging in op de 
traditionele verschillen tussen België en Nederland, 
waarbij België kant produceerde en veel tapijtweveri-
jen en ambachten had, terwijl Nederland meer gericht 
was op de handel. Mede dankzij de vele Belgische 
vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog naar 
Nederland, vindt er vanaf de Eerste Wereldoorlog een 
intensievere uitwisseling plaats tussen de kunstnijver-
heid van België en Nederland. Mienke Simon Thomas 
belicht deze uitwisseling aan de hand van vijf voor-
beelden: een kanten sjaal van Isodore de Rudder, een 
wandkleed van Fer Semey, de Holtap of Tapis Belge 
tapijten uit Deventer en tapijtontwerpen van Jaap 
Gidding en Georges Vantongerloo.

Ingeborg de Roode, conservator industriële vormgev-
ing van het Stedelijk Museum Amsterdam, hield een 
verhaal over textiel van de Amsterdamse School. 
De Amsterdamse School is een bouwstijl die zich 
kenmerkt door zijn sterke plasticiteit en ornamentiek. 
Ook in textiel en meubels werd deze stijl toegepast. 
Na de Tweede Wereldoorlog raakte de Amsterdamse 
School enigszins in de vergetelheid. Alle aandacht 
ging uit naar De Stijl en Bauhaus, de vormgeving van 
de Amsterdamse school werd te extravagant gevon-
den door zijn vele kleuren en patronen. Later won de 
Amsterdamse School echter weer aan belangstell-
ing. De Roode liet aan de hand van twee casestudies 
zien hoe de Amsterdamse School een bijdrage heeft 
geleverd aan een kleurrijk interieur. De casestudies 
betroffen een tapijt van Michel de Klerk in het 
Scheepvaarthuis in Amsterdam en een vloerkleed dat 
wordt toegeschreven aan Hildo Krop, maar waarvan 
de spreker vermoedt dat het van Jaap Gidding is, de 
ontwerper van het kleed in het Tuschinski theater. 
Daarnaast kwamen ontwerpers als Piet Kramer en 
Lambertus Zwiers ter sprake.

De Brusselse conservator Werner Adriaenssens liet 
ons zien hoe Henry van der Velde (1863-1957) zich 
van schilder tot textielontwerper ontwikkelde.  

Van der Velde werd in zijn werk als schilder geïn-
spireerd door de kleurvlakken van Seurat en de lijnen 
van Van Gogh. Eind 19e eeuw raakte hij betrokken bij 
de Britse Arts and Craft movement, waar hij decora-
tief borduurwerk leerde kennen,  met geappliqueerde 
kleurvlakken en geborduurde contourlijnen. Toen hij 
ook nog trouwde met de dochter van een textielmag-
naat was het pleit snel beslecht en richtte hij zich 
samen met zijn vrouw geheel op het ontwerp van si-
ertextiel, bekledingsstoffen en ‘kunstenaarskatoenen’.  
Nadat de plannen voor een eigen tapijtatelier spaak 
liepen verhuisde Van der Velde naar Duitsland waar 
hij begin twintigste eeuw betrokken raakte bij Berli-
jnse tapijtfabrieken en bij de School voor Decoratieve 
Kunsten in Weimar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
kwam Van der Velde naar Nederland, waar hij steeds 
meer als architect ging werken. Het werk van Van der 
Velde heeft volgens Adriaenssens een belangrijke im-
puls gegeven aan de textielkunst in het interbellum. 
In ieder geval kregen we prachtige ontwerpen met 
Batikelementen en bekleed meubilair in Art Nouveau 
stijl te zien.

Sadegh Memarian, textielrestaurator van ICAT Tex-
tielrestuaratie in Cruquius, vertelde over een onge-
bruikelijke conserveringsmethode van een serie van 
zes wandtapijten uit de jaren dertig, ontworpen door 
Chris de Moor (1899-1981). De wandtapijten heb-
ben altijd gehangen in de Lodewijk Napoleonzaal van 
Paviljoen Welgelegen, het Noord-Hollandse provincie-
huis in Haarlem. Op de tapijten worden de verschil-
lende gebieden uit de provincie verbeeld, aangevuld 
met stadswapens. Door langdurige blootstelling aan 
daglicht zijn de kleuren in de tapijten zo verbleekt 
dat de voorstelling nauwelijks nog leesbaar is. Aan 
de achterzijde van de tapijten zijn de oorspronkelijke 
kleuren nog zichtbaar. ICAT besloot in overleg met de 
opdrachtgever om de tapijten te ‘keren’. De afhechtin-
gen van de garens werden naar voren gehaald, zodat 
de achterzijde de nieuwe voorzijde is geworden. Zo-
doende is met minimale inbreuk op het originele ma-
teriaal het oorspronkelijke uiterlijk hersteld en zijn de 
voorstellingen weer leesbaar. Het eerste behandelde 

       ‘Interieurtextiel in het interbellum’    
    Verslag van het najaarssymposium van de Textielcommissie - 13 november 2014 

door Iris Broersma, Marijke de Bruyne, Renate van Oosterhout, Sjoukje Telleman
(masterstudenten Conservering en Restauratie aan de Universiteit van Amsterdam)

afb. 1 - Het tapijt met het Goois Natuurreservaat ontworpen 
door Chris de Moor, voor en na behandeling. 
Foto: http://www.icattextielrestauratie.nl/pers/Lezing_Textielcommissie.pdf
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tapijt, met als voorstelling het Goois Natuurreservaat, 
werd in maart 2014 teruggeplaatst. De deelnemers 
aan het symposium reageerden met ‘oh’s’ en ‘ah’s’ 
toen Memarian het resultaat toonde, zo spectaculair 
is het verschil.
De lezing leidde echter ook tot veel discussie, die 
zich richtte op twee aspecten: de vraag of het ethisch 
verantwoord is om de voorstellingen te spiegelen en 
de kwestie hoe te voorkomen dat de tapijten opnieuw 
verkleuren, waarna de referentie van de oorspronkeli-
jke kleuren voorgoed verdwijnt. In de pauze na deze 
voordracht werd de discussie onder de deelnemers 
verwoed voortgezet. Een filmpje van de restauratie 
werd tijdens de lunchpauze vertoond.

Na de lunchpauze vertelde Caroline Boot, conser-
vator van het Textielmuseum in Tilburg, over Bau-
haustextiel in Nederland. Deze avant-gardistisch 
kunstopleiding werd in 1919 in Duitsland opgericht 
door de architect Walter Gropius. Textielvormgev-
ing was onderdeel van de opleiding, waarbij gezocht 
werd naar een synthese tussen kunst, handwerk en 
techniek. Er werden stoffen ontwikkeld die industrieel 
te vervaardigen waren en er werd geëxperimenteerd 
met nieuwe garens. Structuur en textuur van de stof 
stonden centraal. Nadat de opleiding door de ontwik-
kelingen in Duitsland zijn deuren in 1933 moest 
sluiten, vluchtten veel docenten en studenten van 
Bauhaus naar Nederland. Daaronder waren verschil-
lende textielkunstenaars, zoals Otti Berger, Greta 
Fischer Kähler en Kitty van der Mijll Dekker. Zij gin-
gen werken bij bekende Nederlandse bedrijven, rich-
tten eigen weverijen op, voerden grote opdrachten uit 
voor de Rijksoverheid en gaven les aan een nieuwe 
generatie textielkunstenaars in Nederland. Daardoor 
waren ze van grote invloed op de ontwikkeling van de 
Nederlandse textielproductie.

Textielrestaurator Emmy de Groot sprak over de 
stalencollectie van de Firma Metz & Co, die is on-
dergebracht bij het Stadsarchief in Amsterdam. In 
de achttiende eeuw was Metz een groothandel, in de 
negentiende eeuw is de winkel gestart. Vanaf eind 
negentiende eeuw kwam Metz & Co in handen van 
de familie De Leeuw (1896-1973). Metz was vooral 
bekend om haar interieurtextiel, maar verkocht ook 
modestoffen en had het exclusieve verkooprecht op 
Liberty artikelen in Nederland. De firma plaatste ook 
bestellingen voor stofontwerpen bij kunstenaars. Ti-
jdens de renovatie van het warenhuis aan de Leidse-
straat in 1986 werd de stoffencollectie, verzameld 
door Henk de Leeuw (sinds 1938 in het bedrijf), nog 
maar net gered van de afvalcontainer. De verzameling 
bestaat uit stalenboeken, dessins en ontwerptekenin-
gen van onder andere Gerrit Rietveld, Bart van der 
Leck en Sonia Delauney. De collectie werd bewaard 
in plastic zakken en dozen. Doel van de inventari-
satie door Emmy de Groot was om vat te krijgen op 
de omvangrijke collectie die uit zo’n 4000 objecten 
bestaat en om te adviseren over hoe dit bewaard 
moet worden.

De laatste spreker van de dag was Christie van der 
Haak. Zij was kunstschilder, maar schildert nu naar 
eigen zeggen ‘met de weefmachine’ van het Textiel-
Museum. Dit is een computergestuurde Dornierma-
chine, die een patroonontwerp vertaalt naar pixels, 
en vervolgens naar bindingen. Christie van der Haak 
speelt met de maat van het motief: zo liet ze een 
bekleding zien die zij ontwikkelde voor stoelen in 
Amsterdamse school stijl. Door een rapport van 100 
of 120 centimeter te kiezen bedekt één motief een 
gehele stoelzitting en het effect is verrassend eigenti-
jds, ondanks de duidelijke stilistische verwijzing naar 
de Amsterdamse School. 

Het hoofdonderwerp van de lezing was echter de 
wandbekleding die Christie ontwikkelde voor het 
Scheepvaarthuis (nu hotel Amrath) in Amsterdam. 

afb. 2 - Amsterdamse school stoelen met het Naila ontwerp 
van Christie van der Haak. 
Foto: www.chairsdenhaag.nl

afb. 3 - Wandbespanning met zeepaardjesmotief in de be-
raadzaal van het Scheepvaarthuis, ontwerp Christie van der 
Haak. Foto: http://spqa-am.blogspot.nl

Doordat hier een veel kleiner ‘strooimotief’ is gebruikt 
zijn er makkelijker aansluitingen te maken tussen 
de banen. Het zeepaardjesmotief van deze stof is 
geïnspireerd op Theo Nieuwenhuis, de ontwerper 
van de beraadzaal in het pand. Christie had staaltjes 
meegenomen waardoor we ook de kwaliteit van de 
polyesterstof konden voelen. 
Het was een goed georganiseerde dag, met prettige 
sprekers die stuk voor stuk interessante verhalen 
hielden, geïllustreerd met prachtige afbeeldingen. 
De verschillende lezingen vormden een heel mooi 
samenhangend geheel, dat een goed beeld gaf van 
interieurtextiel in het interbellum. Wij kijken uit naar 
de uitgave van de lezingen in het volgende jaarboek.
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Tijdens de tentoonstelling Rembrandt: the late 
works vond de conferentie Rembrandt Now: techni-
cal practice, conservation and research plaats. De 
tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking 
tussen de National Gallery en het Rijksmuseum en zal 
vanaf 12 februari 2015 te zien zijn in Amsterdam. Een 
groot aantal van Rembrandts late werken is bijeenge-
bracht in deze tentoonstelling, waaronder de recent 
gerestaureerde Bathsheba met de brief van Koning 
David uit het Louvre en het Ruiterportret van Frederik 
Rihel uit de National Gallery. 
Ondanks dat de tentoonstelling zich toespitst op 
Rembrandts late werk was de conferentie breder 
geörienteerd. De conferentie was gericht op kunsthis-
torici, conservatoren en Rembrandtspecialisten, maar 
ook op restauratoren en onderzoekers gespecialiseerd 
in materiaaltechnisch onderzoek. De inhoud van de 
lezingen was dan ook zeer gevarieerd en de kwaliteit 
hoog.

De keynote-lecture werd gehouden door Ernst van de 
Wetering. In het zesde deel van de Corpus of Rem-
brandt paintings, uitgekomen in 2014, zijn 70 werken 
opnieuw toegeschreven aan Rembrandt. In zijn lezing 
ging Van de Wetering in op de oorsprong van het 
Rembrandt Research Project. Een van de doelstel-
lingen toentertijd was het voorkomen van klassiek 
connaisseurschap in toeschrijvingskwesties. Door 
het verzamelen van technische data zoals draad-
dichtheid, afmetingen en informatie over onderteken-
ing en laagopbouw werd gepoogd een overzicht van 
Rembrandts oeuvre te geven dat niet gebaseerd is 
op stilistische kenmerken. Door in te gaan op enkele 
voorbeelden probeerde Van de Wetering een ant-
woord te geven op kritiek op het laatste deel van de 
Corpus. 

Twee zeer goede, technische lezingen waren van 
de conservation scientists van de National Gallery 
zelf. David Peggie presenteerde onderzoek over het 
gebruik en de identificatie van rode lakpigmenten ge-
maakt van Brazielhout in het werk van Rembrandt en 
andere 17de-eeuwse Nederlandse meesters. Omdat 
rode lakpigmenten geneigd zijn te vervagen en te 
verkleuren tot een geelbruine kleur zijn ze moeilijk te 
onderscheiden van gele lakpigmenten. High Perfor-
mance Liquid Chromatography kan gebruikt worden 
om de bron te analyseren, maar dit is lastig voor 
complexe mengsels van pigmenten die vaak worden 
aangetroffen in het werk van Rembrandt. Onderzoek 
naar historische recepten heeft aangetoond dat er 
twee verschillende methoden zijn om pigment van 
brazielhout te produceren, die een ander eindproduct 
tot gevolg hebben. Na degradatie zien beide produc-
tiemethoden er echter hetzelfde uit. Het vaststellen 
van de moleculaire structuur van de kleurstof moet 
leiden naar de oorzaak van de verkleuring van het 
pigment en methodes voor het vinden van het pig-
ment in dwarsdoorsnedes.
Marika Spring ging in haar lezing in op de degrada-
tie van smalt. Smalt is door Rembrandt zeer veel 
gebruikt om verschillende redenen. Hij gebruikte het 
in sommige partijen vanwege de blauwe kleur van het 
pigment, maar in donkere gebieden werd het pigment 
toegevoegd om de verf meer body te geven en om-
wille van de drogende effecten. Het lijkt aannemelijk 
dat er voor deze verschillende doeleinden verschil-
lende kwaliteiten smalt gebruikt zijn. Dit is nu echter 
moeilijk te achterhalen door degradatie van het 

pigment. De vraag is of er bewust gebruik gemaakt is 
van een bleke smalt met weinig kleur (omdat dit niet 
nodig was in een donkere partij) of dat dit nu slechts 
zo lijkt door veroudering. Het percentage kobalt dat 
aanwezig is in het pigment is kenmerkend voor de 
kwaliteit en kleurkracht. De degradatie van smalt 
wordt veroorzaakt door het uitlogen van kalium, 
terwijl het kobaltpercentage gelijk blijft. Door de 
aanwezigheid van deze twee elementen te verge-
lijken kan dus vastgesteld worden of er sprake is van 
een gedegradeerd pigment van hoge kwaliteit of een 
pigment van lage kwaliteit dat in goede staat is. Als 
de hoeveelheid kobalt hoog is, maar de hoeveelheid 
kalium is afgenomen door degradatie is er dus een 
goed pigment gebruikt dat nu door veroudering van 
slechte kwaliteit lijkt. Onderzoek naar de schilderijen 
van Rembrandt in de collectie van de National Gallery 
heeft aangetoond dat er zowel in de donkere als lichte 
partijen gebruik is gemaakt van een pigment van 
hoge kwaliteit. 

Er werd in een aantal lezingen ingegaan op de 
behandeling van schilderijen van Rembrandt. Deze 
casestudies waren erg interessant omdat er niet al-
leen over de schildertechniek van Rembrandt werd 
gesproken, maar ook over verschillende methoden 
en technieken die tijdens de behandeling gebruikt 
werden. Zo zette Annelies van Loon de geschiedenis 
van Rembrandts Homerus uiteen en sprak Hélène Du-
bois over de restauratie van het Portret van Nicolaes 
van Bambeeck. Tot aan de behandeling in 2009 was 
dit schilderij nooit uitvoerig gerestaureerd en bevond 
het zich dus in vrijwel originele staat. Het schilderij 
is niet gedoubleerd, maar wel opnieuw opgespannen 
in de 19de eeuw. Tijdens de behandeling is hiermee 
rekening gehouden. Er is zoveel mogelijk voorkomen 
dat oplosmiddel in het originele, kwetsbare doek zou 
trekken. Dit is gedaan door gebruik te maken van 
een gel voor vernisafname en de nieuwe vernislagen 
te sprayen. Een interessant aspect was ook dat er, 
in overleg met de begeleidingscommissie voor de 
behandeling, besloten werd alle vernis te verwijderen. 
Dit was deels ingegeven door Rembrandt zelf, die in 
een brief aan Constantijn Huijgens schreef dat zijn 
schilderijen het beste in het licht gehangen konden 
worden zodat de witte partijen goed uitkwamen.
Ook aan de recente restauratie van het Ruiterportret 
van Frederik Rihel (National Gallery) en Bathsheba 
(Louvre) werd aandacht besteed. Opvallend hierbij 
was dat Larry Keith (de restaurator van de National 
Gallery) zelf zijn presentatie hield, maar dat de 
restauratie van Bathsheba werd gepresenteerd door 
Blaise Ducos, conservator van het Louvre. In zijn 
lezing liet Ducos de resultaten van de restauratie 
zien, waarbij hij foto’s voor restauratie in strijkli-
cht vergeleek met foto’s na restauratie in opvallend 
licht. Dit was zeer opvallend aangezien het hierdoor 
nog niet duidelijk was wat er precies veranderd was 
tijdens de behandeling. Ook sprak hij herhaaldelijk 
van een “mild restoration”. Deze vreemde bewoording 
leidde tot een aantal vragen uit de zaal en hier werd 
in de volgende dagen van de conferentie nog een 
aantal keer aan gerefereerd.

De conferentie werd afgesloten met een discussie 
waaraan onder andere Petria Noble, Jonathan Bikker, 
Ernst v.d. Wetering en Melanie Gifford deelnamen. 
In de discussie werden niet alleen vragen uit de 
zaal beantwoord, maar werd ook ingegaan op meer 

       Rembrandt Now: technical practice, conservation and research. 
   National Gallery Londen 13-15 november 2014   

door Marya Albrecht, schilderij restaurator, Mauritshuis
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algemene thema’s die aan bod kwamen tijdens de 
conferentie. Een daarvan was de noodzaak voor een 
betere integratie van het materiaaltechnisch onder-
zoek in het kunsthistorisch onderzoek, voor meer 
interdisciplinariteit. Met deze conferentie heeft de 
National Gallery hier het goede voorbeeld in gegeven. 

       Waarderen doe je samen en leren waarderen ook! 
   Textielmuseum Tilburg  -  17 november 2014   

door Geertje Huisman en Tessa Luger, onderzoekers bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Waarom waarderen?
Een museale collectie professioneel beheren vraagt 
om het maken van keuzes. Welke objecten worden 
tentoongesteld? Welke gerestaureerd, extra bes-
chermd of afgestoten? De culturele waarden spelen 
daarbij een belangrijke rol. Door al die waarden te 
onderzoeken, onder woorden te brengen en te be-
argumenteren kun je tot weloverwogen beslissingen 
komen. Collectiewaardering kent altijd een concrete 
aanleiding, met een specifieke vraagstelling. De Ri-
jksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelde een 
methodiek die bij al die verschillende aanleidingen 
toepasbaar is: Op de museale weegschaal. Collec-
tiewaardering in zes stappen (OdMW).
Om het museale veld vertrouwd te maken met de 
nieuwe methodiek en om collectiemanagers met 
elkaar in gesprek te brengen over collectiewaarder-
ing, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
het initiatief genomen voor de oprichting van een 
netwerk collectiewaardering. Op 17 november 2014 
kwamen bijna dertig collectiemanagers bijeen voor de 
eerste bijeenkomst in het Textielmuseum in Tilburg. 
De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking 
met het Landelijk Contact van Museumconsulenten 
(LCM), en het Textielmuseum, dat aan het begin staat 
van een collectiewaarderingsproces. 
De opzet van de dag was interactief en informeel; het 
aantal deelnemers was om die reden dan ook bewust 
beperkt gehouden. 
Na een inleiding op de methodiek volgden twee pre-
sentaties waarin praktijkvoorbeelden werden toegeli-
cht en deelnemers wisselden tips uit. Zodoende deed 
men inspiratie op over hoe collectiewaardering in een 
museum kan bijdragen aan een beter collectiebeheer. 
In de middag werd geoefend aan de hand van een 
echte casus en was er opnieuw ruimte voor vragen en 
het uitwisselen van ervaringen. 
De leiding van de dag was in handen van Geertje 
Huisman en Tessa Luger, beiden als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan de RCE.

Aanwezige musea: Erfgoed Brabant, Fries Museum 
& Keramiekmuseum Princessehof, Gemeentemu-
seum Helmond, Gemeentemuseum Weesp, Museum 
Kranenburgh, Museum Henriette Polak, Museum 
Rotterdam, Museum Speelklok, Museum voor Com-
municatie, Nationaal Museum van Wereldculturen, 
Paleis Het Loo, Spoorwegmuseum, Stedelijk Museum 
Amsterdam, Stedelijk museum Zutphen, Stichting 
Academisch Erfgoed, Textielmuseum, TU Eindhoven, 
Wereldmuseum Rotterdam, Zuiderzeemuseum.

Guus Boekhorst, werkzaam als registrar bij het 
Textielmuseum, gaf een toelichting op het eigen col-
lectiewaarderingsproject. Een klein team is bij hen 
onlangs begonnen met de herwaardering van de 
deelcollectie gereedschappen en machines. Behalve 
medewerkers van het museum zijn daar ook een 
externe deskundige van de TU Eindhoven, Giel van 
Hooff, en de museumconsulent van Erfgoed Brabant, 
Annette Gaalman, bij betrokken. Het project heeft als 
voornaamste doelstellingen opschoning van het depot 
in verband met ruimtegebrek en een kwalitatieve 
verbetering van de collectie.
Bij elk object vraagt het museum zich af of het bin-
nen het collectieprofiel past en hoe het zich verhoudt 
tot de textieltechnische Collectie Nederland. Voor-
lopige conclusies zijn dat het efficiënt is de collectie 
op deelcollectieniveau te waarderen in plaats van 
object voor object en dat het niet altijd per se nodig 
is de objecten in depot te bekijken om een eerste se-
lectie te kunnen maken; digitale foto’s zijn een goed 
hulpmiddel. Verder heeft het Textielmuseum behoefte 
aan data-uitwisseling over collecties tussen musea 
onderling, een gedeeld historisch kader en technisch-
historische kennis over gereedschappen en machines. 
Het Textielmuseum heeft in het kader van deze pilot 
een stroomschema voor de aanpak ontwikkeld.

Kris Callens, hoofd Collecties en Presentatie bij het 
Zuiderzeemuseum (ZZM), hield een presentatie over 
zijn ervaring met waarderen. De aanleiding voor het 
ZZM om te herwaarderen is de wens het beheer van 
de deelcollectie voertuigen te verbeteren. Het kost 
veel geld om deze te beheren en de voertuigen ne-
men veel ruimte in: ‘Beter minder goed dan meer 
slecht’ is het motto van Callens  Het museum heeft 
behoefte aan een goede onderbouwing bij het benoe-
men van lacunes in de collectie.
Callens maakt bij de collectiewaardering dankbaar 
gebruik van OdMW. Als voordelen van de methodiek 
ziet hij dat deze te gebruiken is voor alle soorten 
voorwerpen. Daarbij biedt de methodiek de mogeli-
jkheid van grof naar fijn te werken en fungeert zo als 
een zeef. Als bijvoorbeeld het doel is om ruimte te 
scheppen in een depot waar veel grote objecten staan 
kun je beginnen met het afstoten van ’D’-objecten 
(in termen van het Deltaplan voor Cultuurbehoud), 
waarna je aandacht kunt verleggen naar objecten 
met meer potentie. 

afb. 1 - Platform CollectieWaardering 
(foto Geertje Huisman)

De lezingen waren gevarieerd en interessant voor 
zowel kunsthistorici, restauratoren als specialisten in 
technische kunstgeschiedenis en zullen gepubliceerd 
worden als postprints. 
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Behalve voordelen ziet Callens ook ruimte voor ver-
beteringen. Het ZZM heeft een aantal slimme tools 
ontwikkeld die het gebruik van de methodiek nog 
makkelijker maken, zoals een referentiedocument per 
deelcollectie met daarin alle informatie die op de hele 
deelcollectie van toepassing is. Het ZZM maakt verder 
gebruik van een eindoordeel per deelcollectie volgens 
de ABCD-indeling uit het Deltaplan voor Cultuurbe-
houd, met een toelichting en argumentatie volgens 
OdMW. 

Door gebruik te maken van de mogelijkheden die 
het programma Excel biedt is het werken met het 
formulier geoptimaliseerd. Het ZZM geeft de voorkeur 
aan het werken met een ‘leeg’ begindocument, in 
tegenstelling tot het standaardformulier uit ODMW. 
De hulpvragen zijn ‘verstopt’ in pop-up schermpjes 
en het invullen is vergemakkelijkt door het toevoegen 
van gevalideerde aanvinklijstjes. Als ieder museum 
de methodiek op dezelfde manier gebruikt wordt de 
informatie uitwisselbaar en te raadplegen als referen-
tie. 

De vraagstelling luidde:
Welke waarden vertegenwoordigt de collectie AIDS 
Memorial Quilts binnen de collectie Nederland?
De oefeningen gingen over de belanghebbenden 
rondom de collectie, welke waarderingscriteria voor 
deze collectie relevant zijn en hoe hoog de verschil-
lende waarden zouden kunnen worden ingeschat. Ook 
het ontwikkelpotentieel – dat wil zeggen de mogeli-
jkheid bepaalde waarden te verhogen door bijvoor-
beeld onderzoek of restauratie – kwam aan bod. 
Een belangrijke conclusie uit de nabespreking was dat 
de waarden die aan deze collectie worden toegekend, 
in de loop der tijd mogelijk zullen verschuiven. 
De historische waarde kan toenemen, terwijl de 
belevingswaarde waarschijnlijk afneemt.

afb. 2 - Chris Kallens 
(foto Geertje Huisman)

Callens deed ook een aantal aanbevelingen. 
Zo pleit hij voor een SPECTRUM-procedure voor 
collectiewaardering. Er zou bovendien een stan-
daard module moeten worden ontwikkeld waarbij de 
gegevens uit de collectiewaardering kunnen wor-
den gekoppeld aan collectiemanagement systemen. 
Daarbij is het van belang dat musea gezamenlijk één 
standaard hanteren en dat niet ieder voor zich een 
eigen module laat ontwikkelen. Het gaat kortom om 
standaardisering, uitwisseling van gegevens en het 
delen van kennis en informatie. 

Casus Nederlandse AIDS Memorial Quilts 
In de middag gingen de deelnemers aan de slag met 
een reële casus. In groepjes voerden ze een aantal 
waarderingsoefeningen uit volgens de methodiek 
uit OdMW aan de hand van de collectie Nederlandse 
AIDS Memorial Quilts. 
Doel van deze oefeningen was om de methodiek te 
leren kennen en ermee te werken in groepsverband. 
Voor de casus was de aanleiding als volgt geformu-
leerd: De Stichting NAMENproject Nederland is niet 
langer in staat om de collectie van 30 Quilts te be-
heren en wil deze museaal onderbrengen om ze voor 
de toekomst te kunnen behouden.

afb. 3 - Oefenen
(foto Geertje Huisman)

Netwerk Waarderen
Aan het eind van de middag vond een inventarisatie 
van vragen en behoeftes plaats ten aanzien van het 
op te richten ‘netwerk waardering’. Uit de reacties 
bleek dat er behoefte bestaat aan gestructureerd 
samenwerken en het gezamenlijk ontwikkelen en 
implementeren van methodisch waarderen. 
Frank van der Velden, hoofd collecties bij het Fries 
Museum en Keramiekmuseum Princessehof, kijkt 
terug op de dag: “Het is goed om naast de theorie 
van collectiewaardering ook aandacht te besteden 
aan de praktijk. Er is bij je teamleden nou eenmaal 
verschil in ervaring, achtergrond en referentiekaders. 
Zorg van te voren dat je teamleden op één lijn zitten, 
dan wordt het waarderen effectiever.”

afb. 4 - Oefenen
(foto Geertje Huisman)
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       Authenticity in transition: 
   Changing practices in contemporary art making and conservation 
   Reid Lecture Theatre, Glasgow (Schotland)  -  1-2 december 2014   

door Sjoukje van  der Laan, Post-initieel restaurator Moderne en Hedendaagse Kunst, Universiteit van Amsterdam

Introductie
Afgelopen december is in Glasgow het tweedaags 
symposium ‘Authenticity in transition: changing prac-
tices in contemporary art making and conservation’ 
georganiseerd door de University of Glasgow en The 
Glasgow School of Art. Dit symposium werd onder-
steund door NECCAR (Network for Conservation of 
Contemporary Art Research) en de NWO (Nederland-
se Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). 
Tijdens dit symposium werd er licht geworpen op de 
veranderde artistieke praktijk in hedendaagse kunst 
en hoe dit effect heeft op de interpretatie van zowel 
de restaurator als de curator en hoe dit terug te zien 
is in de conservering als ook het collectioneren van 
hedendaagse kunst. De interpretatie en documentatie 
van het constant veranderende concept van authen-
ticiteit en kunstenaarsintentie vormde de belangrijk-
ste onderzoeksvraag. 

De onderwerpen van de presentaties konden in zes 
hoofdthema’s worden onderverdeeld:
1) Authenticiteit: voorbeelden werden gegeven over 
hoe authenticiteit van een hedendaags kunstwerk kan 
veranderen. Hierbij werd er zowel gekeken naar het 
concept, het materiaal en de omgeving waarin een 
kunstwerk is opgesteld. 
2) Kunstenaar: het betrekken van de kunstenaar bij 
een restauratieproject waarbij zijn idee over proces, 
materiaal, samenwerking en conservering inzicht en 
verheldering heeft geven.
3) Samenwerking: duidelijke presentaties werden 
gegeven over de kracht van samenwerking binnen 
restauratieprojecten.
4) Distributie: er werd aandacht geschonken aan hoe 
de weg van hedendaagse kunst van creatie tot eige-
naarschap verloopt. 
5) Innovatie: voorbeelden werden gegeven hoe 
wetenschappers, ingenieurs en ontwerpers betrokken 
kunnen worden bij het maakproces en de restauratie 
van hedendaagse kunst. 
6) Historische perspectief: impact van veranderde 
artistieke praktijken ten opzichte van de historie en 
traditie van restauratie, conservering, tentoonstellen 
en kunstgeschiedenis. 

Tijdens de twee dagen werden er presentaties 
gegeven, was er een ronde tafel discussie met drie 
kunstenaars over hun idee van authenticiteit en kon 
er tijdens de koffie- en theepauzes posters bekeken 
worden. Daarnaast was er aan het einde van de 
eerste dag ruimte voor gesprekken en discussies met 
collega restauratoren tijdens een receptie in de foyer 
van de Glasgow School of Art. 

Het symposium
De twee dagen van het symposium waren opgedeeld 
in elf  sessies waarvan iedere sessie werd opgevuld 
met drie of vier verschillende presentaties. Aan het 
einde van elke sessie was er ruimte voor vragen 
en discussies. Dag één werd geopend door Dr Jill 
Sterrett van het SFMOMA (San Francisco) en haar 
presentatie over het nieuwe collectiecentrum van het 
museum. Kunst gaat over het ervaren van emoties, 
ideeën, cultuur en de omgeving en de plek en manier 
hoe hedendaagse kunst wordt gepresenteerd heeft 
een enorme invloed op diens perceptie en authen-

ticiteit. Dit collectiecentrum vormt een ruimte voor 
experiment en dialoog waarin de discussie over per-
ceptie en authenticiteit gestimuleerd wordt. 
 
De volgende presentaties op deze dag gaven uiteen-
lopende voorbeelden van restauraties en dillema’s 
die  gepaard gaan met authenticiteit en perceptie 
alsook voorbeelden van de praktijk in verschillende 
kunstinstellingen en musea. Zo werd tijdens de lezing 
van Joanna Shepard (Head of Conservation, Dublin 
City Gallery The Huge Lane, Ireland) – waarbij een 
hedendaags publiek kunstwerk van LED aan bod 
kwam – een goed voorbeeld gepresenteerd over het 
belang van samenwerking en de veranderde rol van 
de restaurator in hedendaagse kunst, die in dit geval 
meer de rol van manager heeft.  Daarnaast werd 
er ook theoretisch onderzoek gepresenteerd, onder 
andere door Christine Baviere (contemporary art con-
servator, Avignon, Frankrijk). Met als voorbeeld het 
performance kunstwerk C’est Mozart qu’on assassin! 
(Andre Riquier) maakte zij een overweging om juist 
op datgene wat miste te richten in plaats van wat er 
overgebleven was om zo een duidelijk verschil aan 
te geven tussen de originele performance – welke 
nooit herhaald kan worden – en een nieuwe interpre-
tatie van dit werk. Hierin werd het begrip authentic-
iteit constant op de weegschaal gelegd. Een ander 
punt van discussie werd gegeven door Jean Brown 
(Northumbria University, Newcaste), die de wetten 
omvattende artistiek auteur- en eigenaarschap in 
Noord Amerika, Europa en Groot-Brittannië linkte met  
authenticiteit en monetaire waarde van kunst.
 
Dag twee werd geopend door keynote spreker Hanna 
Hölling (Andrew W. Mellon Visitin Professor, Bard 
Graduate Center, New York), die verder ook de ronde 
tafel discussie met de drie kunstenaars begeleidde. 
Ook op deze dag werden afwisselende onderwerpen 
zoals dilemma’s in restauraties alsook theoretisch 
onderzoek naar authenticiteit en perceptie behandeld. 
Tiarna Doherty en Hugh Shockey Jr. (Lunder Con-
servation Center, Smithsonian Institute, Washington 
D.C.) presenteerde  de uitdagingen en discussies van 
restauratie en behoud van media kunst. Julia Giebeler 
(conservator en research assistent at Cologne Insti-
tute of Conservation Science, Keulen) presenteerde 
prachtige voorbeelden van de blind spots van he-
dendaagse kunstrestauratie en conservering waarbij 
een link werd gelegd tussen traditionele kunstrestau-
ratie en theorie.
 
Daarnaast waren er nog meer presentaties die hier 
niet genoemd zijn maar die wel zeer interessante en 
uiteenlopende visies ter sprake stelden. Naar aan-
leiding van dit symposium zal nog een academische 
publicatie verschijnen waarin de verdere onderzoeken 
en resultaten te lezen zijn. 

Reflectie en conclusie
Na afloop van dit symposium werd het me wederom 
duidelijk hoe verschillend de interpretatie van he-
dendaagse kunstrestauratie kan zijn met de restau-
ratie van traditionelere kunstvormen en hoe moeilijk 
het begrip ‘authenticiteit’ te bevatten is. Want wat 
wordt er nou eigenlijk bedoeld wanneer er veronder-
steld wordt wanneer een kunstwerk authentiek is? 
Dat authenticiteit in hedendaagse kunst – meer dan 



16

A
u Courant 9. A

pril 2015
G

e
w

e
e
st

traditionele kunstvormen – altijd in transitie is lijkt 
een conclusie die makkelijk te maken valt. Het is 
meer dan logisch dat authenticiteit verandert naar-
mate een hedendaags kunstobject aan het veroud-
eren is, wanneer het tentoongesteld wordt of wan-
neer een restauratiebehandeling wordt uitgevoerd. 
Wat ik bij een aantal presentaties miste was dat het 
begrip authenticiteit niet verder werd gespecificeerd. 
Authenticiteit is een begrip die niet eenduidig op elk 
kunstwerk toe te passen is. Voor het ene kunstwerk 
is materiaal juist het element wat diens authenticiteit 
bepaalt terwijl voor het ander de omgeving waa-
rin het werk wordt opgesteld de boventoon voert. 
Authenticiteit kan liggen in het maakproces, het 
concept, het publiek, de tijd, de geschiedenis, enzo-
voort. De conclusie die bij een aantal presentaties 
werd getrokken dat de authenticiteit van een bepaald 
kunstwerk veranderde na een restauratiebehandeling 
of wanneer een object weer opnieuw tentoongesteld 
werd lijkt me daarom een conclusie die te weinig 
omvattend is en meer uitleg nodig heeft. 
 
Dat het belang van theoretisch onderzoek onmisbaar 
is als het gaat om het definiëren van een begrip als 
‘authenticiteit’ werd tijdens dit symposium nogmaals 
bekrachtigd. Naar mijn mening gaf Dr Hanna Hölling 
een krachtig betoog over de esthetiek en acceptatie 
van verandering ten opzichte van het idee dat een 
object voor eeuwig zou moeten zijn. Deze theorie 
werd herhaald in de presentatie van Dr Annet Dekker 
(tutor Piet Zwart Instituut, Rotterdam en onder-
zoekster Digital Preservation, Tate Londen) waarbij 
voorbeelden van de veranderende authenticiteit in 
net art direct gelinkt konden worden met andere 

veelvoorkomende vormen van hedendaagse kunst 
zoals performances, installaties en conceptuele kunst. 
Dat verandering van hedendaagse kunst en diens 
authenticiteit geaccepteerd mag worden voelt als 
een positieve omslag binnen het traditionele denkpa-
troon dat kunstvoorwerpen voor altijd gepreserveerd 
moeten worden. Hierbij is theoretisch onderzoek van 
groot belang om in de restauratiepraktijk argumenten 
te kunnen bewoorden en onderbouwen. Een praktisch 
voorbeeld werd gegeven door Jennifer Hickey (William 
R. Leisher Fellow in Paintings Conservation, National 
Gallery of Art, Washington D.C.). Tijdens de restau-
ratiebehandeling van de Black Paintings door Robert 
Rauschenberg vroeg Hickey zich af of kortstondigheid 
en verandering bij dit werk geaccepteerd mag worden 
omdat het onderdeel is van de werkwijze van de kun-
stenaar alsmede zijn materiaalgebruik.  
Dit symposium heeft vele case studies opgeleverd die 
gebruikt kunnen worden om toekomstige ‘probleem-
gevallen’ in hedendaagse kunst of bepaalde restaura-
tiebehandelingen te onderbouwen en te specificeren. 
Dat het begrip ‘authenticiteit’ moeilijk te specificeren 
is kwam tijdens die symposium duidelijk naar voren, 
maar een aantal theoretische onderzoeken en prak-
tische voorbeelden leverden een waardevolle aanvull-
ing over hoe dit begrip binnen hedendaagse kunst 
beter bevat en onderbouwd kan worden. 
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       Workshop Harde dierlijke materialen in kostuum accessoires
   Collectiecentrum  Amsterdam Museum  -  7 januari 2015   

door Nancy Knaap

Uitgebreid vertelde Marloes over de structuren van de 
verschillende materialen en hoe je deze kunt herken-
nen in de vele voorwerpen waarvoor ze gebruikt zijn. 
Na de presentatie kon het een en ander bekeken 
worden in het restauratieatelier waar Lisca een keur 
aan objecten uit het museum had uitgestald. 

Het is begrijpelijk dat deze niet aangeraakt mochten 
worden maar dit maakte het extra moeilijk om ze te 
determineren! 
Hierna was er gelegenheid om in het leslokaal de 
voorbeeldcollectie van Marloes van alle kanten te 
bekijken met handloepjes en werden vragen beant-
woord.

Tot slot ontvingen de deelnemers het door Marloes 
geschreven boekje ‘Handleiding voor de determinatie 
van harde dierlijke materialen’. 
Het was een erg leuke workshop!

Op 7 januari werd de in het kader van ‘permanente 
educatie voor restauratoren’ door de UvA georgani-
seerde workshop: Harde dierlijke materialen in kostu-
umaccessoires gegeven. De workshop vond plaats in 
het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum in 
Amsterdam noord. Op deze in 2011 gebouwde locatie 
(met een prachtig uitzicht op het IJ!) worden 70.000 
voorwerpen geconserveerd en beheerd. 

Lisca Wurfbain, textielrestaurator verbonden aan het 
Amsterdam Museum, ontving de groep en gaf een in-
leiding waarna Marloes Rijkelijkhuizen een presentatie 
gaf over harde dierlijke materialen zoals ivoor, been, 
gewei, hoef, hoorn, schildpad, balein etc. Marloes 
studeerde archeologie aan de UvA en heeft zich 
tijdens en na haar studie gespecialiseerd in natuur-
lijke en dierlijke materialen, zowel in de determinatie 
als in het verrichten van bronnenonderzoek naar b.v. 
de vervaardiging van bepaalde objecten.  
Zo verteld ze dat luizenkammen van ivoor in de 17e 
eeuw heel gewoon waren omdat olifantenivoor in die 
tijd door handel met tonnen tegelijk binnenkwam. 

De walvisvangst in de 17e en 18e eeuw heeft geleid 
tot een overvloed aan objecten gemaakt van balein 
(gebruikt in korsetten en paraplu’s, maar ook tot 
spiegellijstjes geperst via een procedé waarop de 
Engelsman Jan Osborn octrooi had). Nadat traan en 
balein gewonnen was werden de resterende ribben 
en kaakbenen van walvissen gebruikt als hekken, 
grafzerken en wrijfpalen voor het vee. Ook werden er 
oevers mee verstevigd en werd er land mee opge-
hoogd. 

afb. 1 - luizenkam  van ivoor

afb. 2 - Lisca en Marloes en deelnemers

afb. 3 - deelnemers bekijken de voorbeeldcollectie van Marloes
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       Zoektocht naar meubelen van Dirk de Vrij / uit de omgeving van Bernardus Abelen van Luijk.

door  Vincent van Drie

Tijdens de afgelopen bijeenkomst van Stichting 
Ebenist (dé bijeenkomst voor meubelrestauratoren in 
2014!), werden op de laatste dag enkele meubelen 
‘op zaal’ in het Rijksmuseum besproken. Restaurator 
Jan Dorscheid toonde een buffet en vertelde daarbij 
dat, op basis van vergelijkend onderzoek naar met 
name de constructie, deze mogelijk vervaardigd zou 
kunnen zijn door de Amsterdamse meubelmaker 
Carel Breytspraak. Wat is het toch spijtig te moeten 
constateren dat de vele informatie uit kleine 
ateliers nauwelijks de grote onderzoeken bereiken. 
Ik herkende namelijk vanuit een ander perspectief 
een mogelijk verwantschap met werk van Dirk de Vrij 
uit Rotterdam. Al geruime tijd verzamel ik naar aan-
leiding van een eerdere restauratie, afbeeldingen van 
meubelen die een sterke verwantschap vertonen met 
de toen door mij behandelde meubelen. Hierbij stuitte 
ik ook op een artikel in het blad Antiek waarin een 
door Dirk de Vrij gesigneerd, én eveneens verwant, 
meubel werd besproken. Ik heb mijn inzichten met 
Jan Dorscheid gedeeld en zijn enthousiaste reactie 
heeft me er toe gebracht om dit artikel te schrijven.

Verwant aan andere meubelen
Eén belangrijk gezamenlijk kenmerk voor deze groep 
meubelen is dat de taps toelopende poten aan de 
bovenzijde nooit een zogenaamde verkropping 
hebben, waar tijdsgenoten vaak een scherpe 
versmalling hebben. Er komen in mijn verzameling 
afwisselend exemplaren voor met verdikt aange-
brachte houten voetjes maar ook met messing vaas-
voetjes. De voorpoten zijn met de hoekstijlen altijd 
overhoeks geplaatst. Bovenstaande 
afbeelingen tonen links het in het Rijksmuseum 
getoonde meubel en daarnaast twee meubelen 

afb. 1 - Buffet, collectie Rijksmuseum, mogelijk door Breytspraak?

afb. 2 - Buffet, Christie’s Londen, 1995

afb. 3 - Buffet, F rans Hals Museum, 1989

uit de door mij samengestelde serie van verwante 
meubelen. Het bovenstaande buffet is afkomstig uit 
Engeland, uit de boedel van Sir Harold Wernher, van 
Luten Hoo, welke in Londen in 1995 bij Christie’s 
werd geveild. Onder is het buffet afgebeeld uit de 
collectie van het Frans Hals Museum, dat samen met 
een secretaire à abáttant deel uitmaakte van de ten-
toonstelling Edele Eenvoud (in 1987-1989). Wat hen 
in het bijzonder verbindt is het gebruik van de grote 
ruiten op het bovenblad van twee buffeten en op de 
deuren van het buffet van Het Frans Hals. Verder is 
het decoratiemotief in de marqueterieband rond de 
deurpanelen verbluffend gelijk en alle drie hebben 
een parellijst onder de laden (zie uitsnede hieronder) 
en het drieledig verspringend schortstuk onder de 
plint. 

De frappante gelijkenis van uiterlijke kenmerken van 
meubelen is vaak de aanleiding voor een  toeschri-
jving. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op 
de kenmerkende marqueterie, de constructie of de 
afwerking. Die toeschrijving is geen statische con-

statering en wijst dus alleen de mogelijke maker(s) 
aan. Het verwantschapsonderzoek dat ik hier be-
spreek, is door mij in belangrijke mate gebaseerd op 
overeenkomsten in het werk van de marqueteur. Eén 
belangrijk ander aandeel, dat van de kastenmaker, 
blijft wat mij betreft nog onvoldoende belicht en 
verdient aanvullend onderzoek. Het zou mooi zijn als 
dit in een groter verband zou worden gedaan. Ik ben 
niet in de gelegenheid om ook elders buiten het ate-
lier, in voldoende mate de verschillende constructies 
op te nemen en met elkaar te vergelijken. 
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Het is onwaarschijnlijk dat slechts één persoon 
verantwoordelijk is geweest voor het fineerwerk. Dat 
er mogelijk sprake was van meerdere fineerbewerk-
ers blijkt uit het verschil in kwaliteit van de diverse 
onderdelen. Vaak wordt er naast ‘strak’ en ‘serie-
matig’ werk bij deze groep meubelen namelijk ook 
wat vrijer en uniek vormgegeven werk aangetroffen. 
Ik vermoed daarom dat diverse onderdelen in gespe-
cialiseerde ateliers zijn vervaardigd en door het meu-
belatelier zijn aangeschaft en verwerkt in het daar te 
vervaardigen meubel. Het is ook mogelijk dat we hier 
te maken hebben met meubelen die in zijn geheel 
zijn vervaardigd in de grotere ateliers. Daarin waren 
immers verschillende disciplines samengebracht. Uit 
onderzoek van het Rijksmuseum zou blijken dat de 
constructiewijze van het Buffet overeenkomt met wat 
doorgaans bij Breytspraak-meubelen wordt aanget-
roffen. Zo is hij als mogelijke bouwer in beeld geko-
men. Inderdaad was de firma van Carel Breytspraak 
(1769-1810) uit Amsterdam van een dergelijke 
omvang. (Zie ook mijn artikel in Au Courant nr 4, 
juni 2013). 

van het boekenkastje was vervangend textiel aange-
bracht. Op de afwerking na waren beide kastjes in re-
delijk goede staat. De afwerking was echter inmiddels 
opaak en had dwars op de nerfrichting, de typische 
craquelé die kenmerkend is voor verouderde cellu-
loselak op hout. Door de sterke krimp van de laklaag 
was het fineer zelfs op diverse plaatsen gescheurd en 
stond het daardoor enigszins omhoog bij naden en 
scheuren. De celluloselak is door mij verwijderd en 
vervangen door een gepolitoerde schellakafwerking. 
Tussen de twee hierboven afgebeelde kasten zijn de 
sterke overeenkomsten: de bloklijst, het identieke 
blauw-wit gestreepte emaille ladebeslag dat met 
messing omrand is, de taps toelopende voorpoten die 
aan de bovenzijde geen ingesneden verkropping ver-
tonen (de een met messing vaasvoetjes de ander met 
houten sokjes). Ze zijn volgens mijn vervaardigd door 
dezelfde maker of komen uit eenzelfde atelier. 

afb. 4-6

afb. 7-9

Boekenkastje met klepsecretaire
Startpunt voor mijn verzameling met verwante meu-
belen, vormen een boekenkastje en een secretaire 
à abáttant. De twee meubelen zijn in de jaren ’90 
door mij gerestaureerd. Opdrachtgever was de firma 
Daatselaar & Godhelp antiekhandelaren te Utrecht, 
die ze tegelijkertijd uit eenzelfde boedel verworven. 
De toenmalige eigenaren wisten uit overlevering 
te vertellen dat de kastjes altijd bij elkaar waren 
geweest. Inmiddels zijn ze afzonderlijk verkocht. 
Bij de eerste opname constateerde ik dat er eerder 
restauraties waren verricht. Het schrijfblad had een 
vervangend groen laken gekregen. Achter het gaas 

Een opmerkelijk onderdeel vormt de allegorische 
voorstelling rond een haan, op de buitenzijde van 
het schrijfblad van deze secretaire. Het fineerwerk is 
uitgevoerd in verschillende soorten, oorspronkelijk in 
kleur gebeitst hout en lijkt in enkelvoudige opdracht 
gemaakt. Dit terwijl bijvoorbeeld de medaillons met 
muziekinstrumenten in de onderdeuren meer een 
seriematig standaardproduct lijken te zijn waaraan 
kennelijk hogere eisen waren gesteld. De voorstelling 
houdt verband met de Patriottenstrijd (1780-1787) 
en is een verbeelding van de Staatskundige situatie 
zoals die werd gezien door de Fransgezinde Neder-
landse Patriotten in de jaren 80 van de achttiende 
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eeuw. Centraal staat de haan die naar rechts kijkt, 
met in de achtergrond een oorspronkelijk driekleurig 
vaandel, de punten op de grond, gekruist met een ca-
duceusstaf die wordt geflankeerd door zwanenkoppen 
en bladmuziek. In het midden staat achter de haan 
een gebroken anker. De haan heeft met de linker poot 
contact met een wentelende bol (draairichting aange-
geven) en met de andere poot lijkt hij het anker vast 
te houden. Onder hem ligt een sleutel en hij lijkt 
van achteren aangeschoten door een (oorspronkelijk 
oranje) pijl. Diverse stijlkenmerken en de allegorische 
patriotten voorstelling op de klep maken een datering 
van vóór circa 1788 aannemelijk.

Secretaire van Het Rijksmuseum te Amsterdam 
- Cilinderbureau met opstand bij Christie’s
Graag had ik natuurlijk geweten welke vooraan-
staande Patriot de opdrachtgever was geweest of 
in welke kringen hij zich bevond. Zou de mogelijke 
plaats van vervaardiging daar iets over kunnen zeg-
gen? Kende men ergens de maker van een verwant 
meubel? Al in een vroeg stadium kwam de Collec-
tie van het Rijksmuseum in beeld. In het boek Van 
Haardvuur tot Beeldscherm van Lunsingh Scheurleer, 
stond een secretaire waarin ik ‘mijn’ secretaire 
herkende. Maar géén naam! Ik bekeek de kast in de 
toenmalige opstelling in Amsterdam. Met name de 
marqueterie op overhoekse stijlen is overtuigend. 

afb. 10-11 - Een allegorische voorstelling 
op de secretaire uit de voormalige collec-
tie van Daatselaar & Godhelp, gebaseerd 
op het werk van J.H. Riesener, nu o.a. in 
de Wallace Collection in Londen.

afb. 12-14 - Secretaire van Het Rijksmuseum te Amsterdam - Cilinderbureau met opstand bij Christie’s
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Ook hier waren de ‘strakke’ geprefabriceerde mar-
queterie onderdelen afgewisseld met de wat vrijere 
ontwerpen. De overeenkomst met de toegepaste 
decoratie met cannelures, basement en kapiteelstuk 
is frappant en opnieuw heeft ook de tapse poot géén 
scherp ingesneden verkropping. 

Toen een tweede kast zich aandiende raakte ik nog 
meer benieuwd naar deze anonieme meubelmaker. 
Opnieuw had één meubel verbluffende overeenkom-
sten. Het was een cilinderbureau met opstand die 
op de veiling (lot 400, Christie’s 29 09 1998) werd 
aangeboden. Opnieuw hier op de hoeken de gecan-
neleerde kolommen met kapiteelstukken en base-
ment boven de tapse poot zonder scherp ingesneden 
verkropping. Zeer opmerkelijk is dat de groene 
decoratie aan de bovenzijde op de hoeken van de 
(patriotten) secretaire ook voorkomt op de hoek van 
de onderkast van het cilinderbureau. Daarnaast ko-
men er ‘lelietjes-der-dalen’ voor op zowel het deurtje 
als op de cilinder van het cilinderbureau maar ook 
weer op de twee verticale laden in de ‘patriotten’-
secretaire. Ook bij deze kast waren er geen gegevens 
bekend over de herkomst of vervaardiging.

afb. 15-17 - Links de secretaire van Dirk de Vrij uit Rotterdam, 1789. Rechts daaraan verwante meubelen uit mijn verzameling.

Secretaire door Dirk de Vrij
De kennismaking met het werk van Dirk de Vrij kwam 
tot stand via een artikel in ‘Antiek’. Daarin werd door 
J.M.W. van Voorst tot Voorst de ontdekking bespro-
ken van een handgeschreven tekst in een mahonie 
secretaire à abáttant. De Vrij had het meubel blijkens 
die tekst in 1789, in opdracht van Meester Abelen van 
Luijk te Rotterdam vervaardigd.  Abelen van Luijk gaf 
als meubelmaker kennelijk aan anderen de opdracht 
om voor hem meubelen te vervaardigen. In het in-
terieur herken ik het interieur van de ‘patriottenkast’.  
De decoratie van de buitenzijde is een variant op de 
decoratie die op het interieurdeurtje en bijvoorbeeld 
op het buffet hier op de afbeelding rechtsonder in 
fineer is uitgevoerd. Na bestudering van de informa-
tie in het artikel kom ik tot de conclusie dat ook de 
secretaire met de patriottenvoorstelling, door Dirk de 
Vrij, in de omgeving van Abelen van Luijk vervaar-
digd kan zijn. 

(Zie voor het artikel: J.M.W. van Voorst tot Voorst, 
Een Rotterdamse Gesigneerde secretaire uit 1789, 
Antiek, tijdschrift voor liefhebbers en kenners van 
oude kunst en kunstnijverheid. - Jrg. 23, nr. 5 
(1988) ; p. 279-282. )

afb. 18-19 - Links het interieur in de kast van De Vrij en rechts het interieur van de ‘patriottenkast’.
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Tekst op secretaire uit het Antiek-artikel:

1789
Den    october
Per order van Mr. van Luijck
gemaakt door Mons Dirk de Vrij 
Te Rotterdam

(Van Voorst tot Voorst geeft helaas geen info over 
de verblijfplaats. De secretaire in het artikel lijkt 
mogelijk gerestaureerd door Johan van der Veer uit 
Jorwerd omdat hij de foto’s heeft gemaakt bij het 
artikel. Ik heb een aantal mensen met die naam 
aangeschreven maar hem nog niet kunnen traceren. 
Wie weet er meer?)

Uit mijn onderzoek blijkt dat bovenstaande secre-
taires, op uiterlijke kenmerken grote verwantschap 
vertonen. Op basis van die sterke overeenkomsten 
wordt Dirk de Vrij door mij als mogelijke maker 
herkent. Het is zeer waarschijnlijk dat de door mij 
samengestelde serie verwante meubelen allen in de 
directe omgeving van schrijnwerker Abelen van Luijk 
te Rotterdam zijn ontstaan en mogelijk zijn vervaar-
digd door Dirk de Vrij. 

Bernardus Abelen van Luijk (ca 1745 – 1797)

Abelen van Luijk was schrijnwerkersbaas te Rotterdam. Hij had zijn woning/werkplaats aan de Hoogstraat tegenover de Grote kerk. Waarschi-
jnlijk was hij de zoon van Abel van Luijk. Abel kwam als ‘weduwnaar van Haseluijnen’ om in 1745 te Rotterdam met Maria de Greeff te trou-
wen. Hij huwde hij in 1774 Judith Hoets te Rotterdam. Zij kregen geen kinderen. De broers van Judith (Theodorus, Caspar en Michael Hoets) 
waren betrokken bij de meubelmakerij. Vanaf 1804 heette het bedrijf  Van Luijk,  Hoets en Verlage en vanaf 1808 ging het verder als Van 
Luijk en Hoets. 

gevonden:
waarschijnlijk de vader: Bruidegom Abel van Luijk weduwnaar, van Haseluijnen (Hasellüne, Munsterland) Bruid Maria de Greeff weduwe van 
Jacobus Mulraet, van Nunen. Plaats Rotterdam Datum trouwen 21-02-1745 Datum ondertrouw 06-02-1745. Opmerkingen: ijder 3 gld. Bron 
DTB Rotterdam Stadstrouw 
Overledene Abel van Luijk Man van Maria de Greef Plaats Rotterdam Datum begraven 19-01-1781 Opmerkingen Prinsenkerk; Oppert hoek 
Lombersebrug Bron DTB Rotterdam Begraven 
Overledene Maria de Greeff weduwe van Abel van Luijk Plaats Rotterdam Datum begraven 24-07-1783
Opmerkingen Prinsenkerk; Oppert hoek Lommertsebrug Bron DTB Rotterdam Begraven 

Van Voorst tot Voorst:
Meester schrijnwerker Van Luijk, afkomstig uit Munsterland, trouwde op 30 october 1774 Judith Hoest/Hoets, afkomstig uit Kessel. Zij hadden 
geen kinderen. Bedrijf was gevestigd aan de Hoogstraat tegenover de Oosterkerk. 

gevonden:
Overledene Bernardus Abelen van Luijk Man van Judith Hoets Plaats Rotterdam Datum begraven 03-
07-1797 Opmerkingen overleden 30-06-1797; Grote kerk; Hoogstraat over de kerk Bron DTB Rotterdam Begraven 

(nichtje?) Dopeling Judith Hoets Vader Casper Hoets Moeder Petronella Oorschot Getuige Judith Hoets Michael Hoets Plaats Kralingen Datum 
doop 04-01-1767 Bron DTB Kralingen Doop rooms-katholiek 

afb. 20-25.
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Dirk de Vrij, (1753 - 1825)
Is schrijnwerker/schrijnwerkersknecht, werkzaam voor Abelen van Luijk. Zoon van (Johan) Hendrik de Vrij uit Munsterlant en Debora van de 
Spa(en) de weduwe van Pieter Hoeseman. Dirk is geboren te Rotterdam. Hij kwam als weduwnaar van Schiedam toen hij in 1787 huwde met 
Maria Beukers, dochter van Hendrik Beukers en Maria Kleintjes. Zij kregen twee zoons: Jan Hendrik die werd geboren in 1788 huwde Adriana 
Hoogenboom van Rotterdam, Hendrik die werd geboren 1790 huwde met Mayke de Wit van Buurmalsen. Dirk werd 73 jaar oud en overleed in 
1825.

(ouders) Bruidegom Dirk de Vrij wed., van Munsterlant Bruid Debora van der Spa wed. Pieter Hoeseman, wonend: Rotterdam Plaats Rotter-
dam Datum trouwen 29-10-1752 Datum ondertrouw 13-10-1752 Opmerkingen pro deo Bron DTB Rotterdam Stadstrouw 

(geboren 1753) Dopeling Dirk de Vrij Vader Dirk de Vrij Moeder Debora van der Spaen Getuige Catharina de Vrij Plaats Rotterdam Datum 
doop 25-08-1753 Bron DTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Steiger 

(huwt 1?)

(huwt als weduwnaar in1787, conform van Voorst tot Voorst) 
Bruidegom Dirk de Vrij wed., van Schiedam , wonend: Hoogstraat Bruid Johanna Maria Beukers , jongedochter, van Unshoven , wonend: 
Scheepmakershaven Plaats Rotterdam Datum trouwen 20-11-1787 Datum ondertrouw 04-11-1787 Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd 

(Hij overlijdt 1825 is 73, geboren 1853?) Overledene Dirk de Vrij, leeftijd 73 jaar Vader Jan de Vrij Echtgenote Anna Maria Beukers Plaats Rot-
terdam Datum overlijden 13-05-1825 Opmerkingen akte nr. 757, overledene was eerder weduwnaar van Hillegonda Jansen. Geboorteplaats 
Schiedam Bron Rotterdam 1825 a128 

(Zij overlijdt 1836) Overledene Maria Beukers, leeftijd 84 jaar Vader Hendrik Beukers Moeder Maria Kleintjes Weduwnaar/weduwe Dirk de Vrij 
Plaats Rotterdam Datum overlijden 30-07-1836 Opmerkingen akte nr. 1492 Geboorteplaats Zutphen Bron Rotterdam 1836 b128 

Twee kinderen van Dirk de Vrij:
(zoon 1 geboren, vernoemd naar beide opa’s of Opa de Vrij hete Jan Hendrik, deed volgens van Voorst aangifte van overlijden Dirk en noemt 
zijn vader schrijnwerkersknecht)
Dopeling Jan Hendrik de Vrij Vader Dirk de Vrij Moeder Maria Beukers Getuige Ida Beukers Plaats Rotterdam Datum doop 22-07-1788 
Bruidegom Jan Hendrik de Vrij, geb. Rotterdam 30 jaar Vader Dirk de Vrij Moeder Maria Beukers Bruid Adriana Hoogenboom, geb. Rotterdam 
32 jaar Vader Gijsbert Hoogenboom Moeder Mettje Kuylenburg Plaats huwelijk Rotterdam Huwelijksdatum 04-11-1818 Bron Rotterdam 1818 
b37 
(zoon 2)
Dopeling Hendrik de Vrij Vader Dirk de Vrij Moeder Maria Beukers Getuige Alijda Beukers Plaats Rotterdam Datum doop 14-12-1790 Geboort-
edatum 10-12-1790 Bronverwijzing DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Bruidegom Hendrik de Vrij, geb. Rotterdam 29 jaar Vader Dirk de Vrij Moeder Maria Beukers Bruid Maeyke de Wit, geb. Buurmalsen 36 jaar 
Vader Jan de Wit Moeder Petronella van Zaltbommel Plaats huwelijk Rotterdam Huwelijksdatum 24-11-1819 Bron Rotterdam 1819 b49

Oproep
Tegenwoordig wordt ook door restauratoren in de 
kleinere ateliers veel aandacht besteed aan de ve-
rantwoording van de behandeling en het doorgeven 
van in de objecten besloten informatie. Door paral-
lellen te trekken tussen overeenkomstige objecten 
of behandelingen wordt vaak ontbrekende informatie 
gevonden die in eerste instantie niet van een enkel 
object is af te lijden. Tijdens onze loopbaan verza-
melen  wij als restauratoren een schat aan gegevens 
welke velen van ons graag, hoewel soms beperkt, 
voor verder onderzoek beschikbaar zouden willen 
stellen. Vanwege het ontbreken van een coördinatie-

punt blijft veel informatie onbenut en is het rende-
ment van onderzoek en rapportage onvoldoende. 
Er blijven kansen liggen! Hopelijk zal Restauratoren 
Nederland in de toekomst zijn rol kunnen vervullen 
bij de verbetering van de communicatie tussen ener-
zijds het wetenschappelijk onderzoek en anderzijds 
de restauratiepraktijk van ‘alle dag’. Maar de restau-
ratoren kunnen er zelf ook wat aan doen. Ik roep 
mijn collega’s hierbij op om in de geest van Stichting 
Ebenist, meer kennis met elkaar te delen.

Stichting Ebenist: http://www.ebenist.org/
De stichting is opgericht ter verbetering van het niveau van de restauratie- en conserveringswerkzaamheden aan het culturele erfgoed. Men 
werkt aan verdieping en verbreding van vakkennis en bevordert het leggen van contacten binnen de beroepsgroep van meubelrestauratoren 
en aanverwante disciplines. Daarmee bevordert men de communicatie en discussie binnen de beroepsgroep. Als platform maakt men contac-
ten mogelijk met externe experts, leveranciers en onderzoekers. 
Sinds 1992 organiseert men een symposium op het gebied van hout- en meubelrestauratie. Beurtelings is dit nationaal (in het nederlands) of 
internationaal (in het engels) samengesteld. Naderhand worden de lezingen uitgewerkt en gebundeld uitgegeven. 
Symposium in 2014: Furniture Finishes - Past, present and future of transparent wood coatings.
Het aankomende symposium is in voorbereiding. In het voorjaar 2015 zal het thema met bijbehorende Call for Papers bekend worden ge-
maakt. Mocht u ideeën of suggesties hebben voor een toekomstig symposium, dan horen zij dat graag!mail@ebenist.org
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