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VAN DE REDACTIE 

Beste leden, 

 
Wie aandachtig de stukken van de afgelopen 
ledenvergadering heeft gelezen, kwam de volgende 
zin tegen: “Er is gestopt met het vakblad RN 
magazine. Daarvoor in de plaats is het digitale 
vakblad RN Au Courant verschenen “. Dat is natuurlijk 
onjuist. Zoals de ondertitel luidt, is Au Courant het 
verenigingsblad van Restauratoren Nederland en 
heeft het noch de pretentie, noch de ambitie, om een 
vakblad te zijn. In het eerste plaats dient Au Courant 
als communicatiemiddel tussen de actieve leden van 
de vereniging, namelijk het bestuur, de commissies 
en de secties, en de achterban. Daarnaast wenst Au 
Courant een platform te worden om informatie tussen 
leden uit te wisselen, op alle niveaus, gerelateerd aan 
het vakgebied vanuit een praktisch oogpunt. Daarmee 
onderscheidt Au Courant zich van RN-magazine, niet 
alleen door de naam maar ook door het doel.  
 
In dit  nummer zijn een paar nieuwe sub-rubrieken 
opgenomen. Ten eerste, de rubriek Geslaagd 
waarmee we nieuw afgestudeerde collega’s 
verwelkomen (p. 5). Daarnaast is er een poster 
bijgevoegd over ”The Reinforcement and Framing of 
an early 17th century Flemish panel painting”  (p. 6). 
Deze twee inzendingen laten zien hoe veelzijdig de 
informatie bij Au Courant gepresenteerd kan worden. 
Vanuit de redactie juichten we deze initiatieven toe en 
we hopen dat het als inspirerend ervaren wordt door 
onze lezers en dat we vaker verrast worden met 
vergelijkbare bijdragen.   
 
Liefst vier achtergrond artikelen zijn opgenomen in dit 
nummer van Au Courant. Herman den Otter licht zijn 
promotieonderzoek toe (p. 19). Vervolgens maakt 
Vincent van Drie collega restauratoren attent op 
gevaarlijke kwikdampen in binnenruimten, bij 
aanwezigheid van spiegels. Hij trof kwik aan bij de 
restauratie van een 18de eeuwse secretaire. (p. 23). 
Tenslotte leveren Marjan de Visser en Valerie 
Martens-Monier een uitgebreid verslag van twee 
cursussen die zij hebben bijgewoond (p. 25, 31). 

Tot slot willen we graag Christa Wilke verwelkomen 
als nieuw lid binnen de redactie van Au Courant. 
Christa neemt het stokje over van Monica Schwarze 
en aan haar de taak om interessant nieuws voor de 
behoudsmedewerkers op te sporen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De redactie van Au Courant 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR 

Er is veel gebeurd sinds het laatste nieuws vanuit het 
bestuur dat in de Au Courant van oktober 2012 heeft 
gestaan.  
 
Ten eerste hebben we samen met de Commissie 
Toelating hard gewerkt aan de toelating voor 
Restauratorlid en hebben in november 5 zeer 
geslaagde dagen georganiseerd waarin 250 kandidaat 
restauratoren beoordeeld zijn door meer dan 80 
beoordelaars in het VEEM, te Amsterdam. Het bureau 
is nog druk bezig om de resultaten van deze 
intensieve dagen uit te werken en iedereen op de 
hoogte te brengen. We zullen zo snel mogelijk alle 
kandidaten informeren en we willen iedereen die 
geholpen heeft om deze dagen tot een succes te 
maken hartelijk bedanken! 
 
Het bestuur betreurt het aftreden van bestuurslid 
Ruth Jongsma en we wensen Ruth succes met haar 
plannen en werkzaamheden. We danken haar voor 
haar inzet als bestuurslid van RN en ook in de Sectie 

Historische Binnenruimtes waar zij o.a. het  zeer 
succesvolle Loodwit symposium heeft 
medegeorganiseerd.  
Leden die zich kandidaat willen stellen voor het RN 
bestuur kunnen dit aan ons kenbaar maken via 
info@restauratoren.nl. Bij de volgende ALV in juni zal 
de verkiezing voor de vacante plaats in het bestuur 
gehouden worden. 
 
De ALV van 6 december in Utrecht verliep goed. We 
hebben terug gekeken op 2012 en de plannen voor 
2013 gepresenteerd. Het jaarplan en jaarverslag zijn 
op de RN website te vinden.  
 
Drie studenten van de opleiding voor Restauratie en 
Conservering aan de Universiteit van Amsterdam, 
Rianne de Beer, Vera Tolstoj en Sophie Haasnoot, 
hebben de Sectie Studenten opgericht. Het bestuur is 
erg enthousiast over het initiatief om toekomstige 
restauratoren zo vroeg mogelijk bij de vereniging te 
betrekken. We hopen ook dat dit initiatief andere 
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leden stimuleert om een sectie op te richten. Secties 

zoals bijvoorbeeld schilderijrestauratie, textiel, hout 
en meubelen, glas en keramiek, en moderne kunst 
zijn nog niet opgericht. Het bestuur moedigt het 
vormen van secties binnen RN graag aan.  De 
restaurator heeft steeds vaker te maken met een 
cross-disciplinaire benadering van objecten en 
samenwerking onder de secties kan dit bevorderen. 
Het doel van de secties is om onderling informatie uit 
te wisselen,  en met andere secties activiteiten te 
organiseren en kennis van de nieuwste veranderingen 
binnen en buiten de vereniging kenbaar te maken. 
Iedereen kan lid worden van een sectie. 
 
De discussie over een 6% btw tarief voor 
restauratoren is opnieuw ter sprake gebracht. 
Alhoewel een eerdere poging door het bestuur en de 
voormalige directeur van RN, Maarten Goossens, 
zonder succes bleef , is er, gezien het huidige klimaat 
en interesse, besloten om een werkgroep samen te 
stellen die uit gaat zoeken of een verlaging in het btw 
tarief mogelijk is. Het bestuur wil hierbij een oproep 
doen aan leden die zich bij dit onderzoek willen 
aansluiten. Leden die hier interesse in hebben kunnen 
een mail sturen aan het bureau 
(info@restauratoren.nl). 
 
Er is een klacht over de toelatingsprocedure van RN 
ingediend bij de NMa (Nederlands 
Mededingingsautoriteit). Het bestuur werkt samen 
met een mededingingsjurist om de klacht in kaart te 
brengen en de adequate reactie hierop uit te werken. 
Op dit moment kan het bestuur nog niet zeggen welke 
invloed deze klacht gaat hebben maar het zal de leden 
over de voortgang van deze zaak blijven informeren.  

Onne Bieringa heeft besloten om zijn werkzaamheden 

als secretaris neer te leggen en naar een functie 
buiten RN te zoeken. Het bestuur dankt hem voor zijn 
inzet en wenst hem succes bij het vinden van een 
nieuwe uitdaging. Een vacature voor Secretaris van 
RN staat op de website en zal op de gebruikelijke 
wijze naar buiten worden gebracht.  
 
Het bestuur wil dit jaar graag een bijeenkomst 
organiseren voor al haar vrijwilligers. Zijn er leden die 
bij het organiseren van een dergelijke bijeenkomst 
willen helpen, meld je dan bij het bureau aan. Dan 
maken we er samen iets moois van!  
 
De organisatie rond de Restauratiebeurs verloopt 
goed. RN zal twee themamiddagen organiseren. De 
eerste middag heeft betrekking op kleuronderzoek bij 
historische interieurs en wordt mede georganiseerd 
door de Sectie Historische Binnenruimtes van RN en 
het RCE. De tweede themamiddag zal het digitaliseren 
behandelen. Deze middag wordt samen georganiseerd 
door RN, de KB en het NA. Voor meer informatie over 
de activiteiten van de drie dagen kijk op de website 
van de Restauratiebeurs 
http://www.restauratiebeurs.nl. 
 
Zoals u kunt lezen komen er met het nieuwe jaar 
nieuwe uitdagingen voor het bestuur van RN. We 
zullen hard werken om de zaken die voor ons staan in 
2013 een voor een aan te pakken en we zullen de 
leden op de hoogte houden.  
 
Ten slotte wensen wij in dit eerste nummer van het 
jaar de leden het beste toe in 2013! 

 

NIEUWS UIT DE SECTIE BOEK, PAPIER EN FOTOGRAFISCHE MATERIALEN 

Op 25 januari heeft 
de jaarvergadering 
van de sectie BPF 
plaatsgevonden in de 
zaal “Room with a 
view” in EYE 
Amsterdam. De zaal 
had niet alleen 
uitzicht over het IJ, 
maar ook een 

schitterend uitzicht op de binnenhal van dit bijzondere 
gebouw. Er waren ca. 30 leden aanwezig. 
Tijdens de jaarvergadering is gesproken over de 
activiteiten en de nieuwe plannen van de vakgroepen 
Boek en Papier, over de symposia die gepland staan in 
2013 en 2014, over het educatiefonds (bekijk de 
voorwaarden op de website en schrijf je in!), en over 
de financiën van de sectie.  
 

Op instigatie van het bestuur werd gediscussieerd 
over de positie van de sectie binnen RN en het 
functioneren van RN als vereniging. Het bestuur 
bracht naar voren dat de positie van de secties binnen 
RN een keer goed onder loep zou moeten worden 
genomen. Hopelijk is hier binnen de vereniging meer 
tijd voor nu de toelatingsprocedure iets minder tijd 
vergt.  
Ook zal het Bureau nu hopelijk meer tijd hebben om 
de enthousiaste initiatieven van de leden van de 
vereniging en de secties beter te kunnen 
ondersteunen. 
 

Het was een vruchtbare vergadering, waarbij de 
inbreng en de opmerkingen van de leden altijd zeer 
gewaardeerd worden. De leden zijn immers de 
vereniging. Jullie mening zal gebruikt worden om een 
duidelijker visie te ontwikkelen op de voortgang en de 
toekomst van de sectie. Ook hand-en-spandiensten 
van de sectieleden zijn ontbeerlijk bij het ontwikkelen 
en tot stand brengen van nieuwe vakinhoudelijke 
themadagen.  
Aan het einde van de vergadering werd Marieke Kraan 
bedankt voor haar enthousiaste en gedegen inzet als 
voorzitter van de sectie. Zij geeft na twee jaar het 
stokje over aan een ander sectielid. Er is echter nog 
geen vervanger voor haar. Bovendien is het bestuur 
van de sectie ook op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Dus als je zin hebt om meer invloed 
uit te oefenen op het ontwikkelen van het beleid van 
de sectie en RN, meld je aan via de sectiemail! 
 

Na de vergadering kreeg de groep een korte 
rondleiding door het EYE. Naast de vier filmzalen 
(waarin zowel recente films als hele oude films 
worden gedraaid), een tentoonstellingsruimte waarin 
vier tentoonstellingen per jaar worden georganiseerd 
en een kleine gratis inlooptentoonstelling is er een 
bar/restaurant met spectaculair uitzicht over 
Amsterdam. Een leuke plek om een dagje te 
vertoeven! 
 
Na afloop van de rondleiding was er een borrel in de 
bar van het museum, waar nog een paar sectieleden 
na hun werk bij de groep aanschoven.  
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AANKONDING: Symposium  ‘Breekbaar Bezit, Fotografie op Glas’

 
Vanaf het vroege begin van de fotografie tot ver 
in de 20ste eeuw is glas gebruikt als drager voor 
fotografisch vastgelegde beelden. Beeldlagen 
van albumine, collodium en gelatine met daarin 
de lichtgevoelige componenten volgden elkaar 
op; eerst met de hand aangebracht, zoals bij het 
albumine- en collodiumnegatief, en later 
industrieel, zoals bij het gelatine glasnegatief. 
Negatieven op glas gaven een helderheid en 
scherpte aan de afdrukken wat voorheen met 
het papieren negatief niet mogelijk was. Ook na 
de introductie van kunststof als drager voor 
fotografische emulsies, is men nog lange tijd 
glas blijven gebruiken vanwege de grote 
stabiliteit, vooral t.b.v. wetenschappelijke 
doeleinden. Naast het gebruik van glas voor 
negatieven, heeft glas gediend als drager voor 
vele andere fotografische verschijningsvormen, 
zoals onder andere de ambrotypie, de 
autochrome en het bekende lantaarnplaatje. Ook 
op andere wijze dan komt men glas tegen als 
onderdeel van het fotografisch object; 
bijvoorbeeld als dekglas in een daguerreotypie 
cassette of als onderdeel van een lijst. 
 
Zo heeft glas vele toepassingen gevonden in de 
fotografie. De nadelen van glas liggen voor de 
hand; het is relatief zwaar, het kan breken en 
het heeft een aanzienlijke dikte. En dan bestaat 
er nog zoiets als ‘glasdegradatie’ of ook wel 
‘huilend glas’ genoemd. Allemaal eigenschappen 
waardoor transport, conservering en 
digitalisering van het materiaal om specifieke 
overwegingen en maatregelen vraagt. 
  
Op 28 en 29 november 2013 zal in het 

Fotomuseum Antwerpen een symposium 
plaatsvinden waarin bovenstaande onderwerpen 
aan de orde zullen komen. Dit symposium is 
bedoeld om restauratoren, behouds-
medewerkers, collectiebeheerders, 

verzamelaars, digitaliseerders en registratoren 
kennis en inzicht te geven over de geschiedenis 
en techniek van de meest voorkomende 
fotografie op of in combinatie met glas. Veel 
aandacht zal worden besteed aan diverse 
conserveringsaspecten,degradatieverschijnselen 
en de belangrijkste aspecten met betrekking tot 
transport en digitalisering. 
 
Vooruitlopend op dit symposium zal een website 
ontwikkeld worden. Ook het Nederlands 
Fotogenootschap is benaderd en zal in oktober 
2013 een themanummer van ‘Fotografisch 
geheugen’ over fotografie op glas uitgeven. Om 
bekendheid te geven aan de enorme 
veelvuldigheid en verscheidenheid van 
fotografie op glas zijn wij op zoek naar mensen 
die beroepsmatig ervaring hebben met 
fotograferen op glas en/of mensen die in het 
bezit zijn van, of werken met (nog meer) 
bijzondere fotocollecties met glas als drager. We 
willen graag zo veel mogelijk informatie 
genereren en doorgeven over dit onderwerp. Via 
het symposium, maar ook al met berichtjes en 
artikelen op de website. 
 
Niet alleen studiofotografen en kunstenaars 
gebruikten glas als drager voor lichtgevoelig 
materiaal. Ook op diverse andere werkterreinen, 
zoals in de journalistiek en de wetenschap, is op 
grote schaal gemaakt van dit medium.  Zo 
bestaan er vele medische collecties met glas als 
drager en is tot ver in de jaren ’80 van de 
twintigste eeuw door sterrenkundigen op glas 
gefotografeerd vanwege de constante maat van 
glasplaten in tegenstelling tot die van kunststof. 

 
Voor meer informatie over het symposium of 
voor het aanleveren van kopij:  
werkgroep-glassymposium@restauratoren.nl 

 
 
 

KORT NIEUWS 
 
 
- Het conserveringsproject voor het Chinese 
behangsel met jacht- en drakenbootscènes in 
landhuis Oud Amelisweerd, dat XLpapier aangenomen 
heeft, is van start gegaan. Het project gaat circa 9 
maanden tot een jaar duren. Op de facebookpagina 

van Museum Oud Amelisweerd (MOA) is het project 
via een wekelijkse blog te volgen. 
http://nl-
nl.facebook.com/MOAMuseumOudAmelisweerd  
 
 
- Het Museum of Modern Art in New York stelt zijn 
richtlijnen beschikbaar voor eerste hulp aan 
collecties met waterschade, vooral boeken en 
archiefmateriaal. Door orkaan Sandy zijn vooral 
galerieën, kunstenaars en particuliere verzamelaars in 
New York getroffen. Het document telt 12 pagina's en 
is te downloaden via: 
http://blogs.artinfo.com/artintheair/2012/11/02/mom
as-conservators-share-their-emergency-secrets-for-
saving-art-in-a-

flood/?goback=%2Egde_1769357_member_1817577
64 
<http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F
%2Fblogs%2Eartinfo%2Ecom%2Fartintheair%2F2012
%2F11%2F02%2Fmomas-conservators-share-their-

emergency-secrets-for-saving-art-in-a-
flood%2F%3Fgoback%3D%252Egde_1769357_memb
er_181757764&urlhash=i_pb&_t=tracking_anet>  
 
 
- The Preservation Advisory Center van British 
Library heeft een nieuwe Booklet: “Salvage”. Te 
downloaden via: 
<http://email.bl.uk/In/26177337/0/QGDajeiYZrq2PEZ
lU3JSfd6z6EVQSb5%7efgMbENZPiJm/> 
 
- Thomas, J.L. (2012) Evaluation of reduced 
oxygen display and storage of watercolours. 
Doctoral thesis, UCL (University College London). Te 
downloaden via: 
http://discovery.ucl.ac.uk/1352730/ 
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 GESLAAGD! 
 
 
Remco Ockhuysen - September 2012 
Professional Development - West Dean College 
Engeland. 
 
Remco behaalde eerder het diploma meubelmaken, 
met restauratie als specialisatie, aan het HMC-college 
te Amsterdam.  
Afgezien van de restauratiepraktijk heeft hij op West-
Dean Science-lessons-and-tests gevolgd. Sciences 
behoorde niet tot zijn lespakket maar met een extra 
inspanning heeft hij dit onderdeel in de Gratuate 
opleiding kunnen volgen. 
De kennis van XRF-Spectroscopy en Microscopy 
Fluorescence heeft hij in de praktijk kunnen 
toepassen bij de restauratie van een Boulle kistje. 
http://westdeanconservation.com/2012/04/20/boulle
-box-notes-on-the-object-and-a-similar-piece/ 
 
Remco Ockhuysen is na zijn diplomering bij 
Conservation Letterfrack, in Ierland gaan werken.  
U kunt hem blijvend volgen op: 
<http://ockhuijsen.wordpress.com/> 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

GEREEDSCHAP 
 
 
Judith Geerts 
student papierrestauratie aan de UvA,  
stageplek: Stadsarchief Amsterdam 
 
 
Gereedschap: miniatuur microscoop 
 
 
Gebruik: 
Dit microscoopje is zo klein dat ik het altijd bij me 
heb. Het ingebouwde led lampje werkt op een 
knoopcel batterij. De vergroting bedraagt 45x. Om 
scherp te stellen kan het lensje gedraaid en 
uitgeschoven worden. 
 
Hoe kom je eraan: 
Het loepje kreeg ik van een vriendin, ze had het 
gekocht bij een antiekwinkel in Amsterdam: Terra 
Incognita, Van Baerlestraat 77 hs.  
 
Prijs: 
€10,- 

 

 

    

Ideeën voor deze rubriek naar: nk@nancyknaap.nl 

U
it h

e
t v

e
ld

 

http://westdeanconservation.com/2012/04/20/boulle-box-notes-on-the-object-and-a-similar-piece/
http://westdeanconservation.com/2012/04/20/boulle-box-notes-on-the-object-and-a-similar-piece/
http://ockhuijsen.wordpress.com/
mailto:nk@nancyknaap.nl


 

A
u

 C
o

u
ra

n
t 

 3
. F

eb
ru

ar
i 2

01
3

 

6 

 

 
Susan Smelt, susansmelt@gmail.com 
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The panel in two pieces before restoration covered with a 

thick yellow varnish.

The reinforcement and framing of an early 17th-century Flemish panel 

painting, The baptism of the chamberlain of the queen of Candace*
Carol Pottasch (Painting Conservator, Mauritshuis), Jean-Albert Glatigny (Panel Conservator, KIK-IRPA), 

Dina Anchin (Mauritshuis intern, Buffalo State College), Susan Smelt (Mauritshuis intern, University of Amsterdam)

*This poster is created in 2012 by Susan Smelt as part of the postgraduate advanced programme in Conservation and Restoration of Cultural Heritage at the University of Amsterdam. Grateful thanks

to Petria Noble (Head of Conservation, Mauritshuis) for her critical comments. See also http://www.youtube.com/watch?v=RCcc2WK32-A&list=UUFsCwq3z5Pq3sjoTQa7-_ow&index=2.
1R. Marchant, ‘The development of a flexible auxiliary support for weak or responsive panels’, in: S. Padfield (ed.), Managing restraint in panels, Papers of a one-day conference, London, 9th

September, Association of British Picture Restorers Conference 1996, p. 22.

1. Introduction

The baptism of the chamberlain of the queen of

Candace (inv. 282), attributed to Hans

Rottenhammer (1564-1624 ), was formerly part

of the 18th-century collection of Willem IV.

Painted in oil on oak, the panel measures c.195

x 162 x 1.5 cm and consists of six horizontal

planks. The top plank shows extreme convex

deformation and the panel is slightly torqued.

Due to the renovation of the Mauritshuis 2012-

2014, the panel had to be moved to another

location and therefore needed to be framed.

The top join of the panel was also weak and

was in need of reinforcement before framing.

Since it was considered that a panel of this size

required support, a frame with a flexible batten

support system was designed to support the

panel in the frame. A new frame was ordered

for this painting with a 12 cm deep rebate.

In order to determine the response of the panel

to fluctuations in relative humidity, the panel

was monitored in relative humidities ranging

from 45% to 60%. This indicated a maximum

deflection of the panel of 1.8 cm.

2. Stabilising the join

The condition of the top join was not optimal.

In the 1990s the upper planks were rejoined

with PVA adhesive, but gaps in the join were

not completely filled.

In order to stabilize the join, the gaps were

reinforced with filler and oak blocks were

adhered to the reverse. The filling material

consisted of a mixture of 5 parts phenolic

micro balloons and 1 part oak saw dust

(>0.125 mm) mixed with high-tack fish glue

(Cod skin, 25% diluted with water) to a dry

paste.

To prepare the surface of the back of the panel

for the oak blocks, the microcrystalline wax

was removed with acetone at the locations

meant for the oak blocks. Seven oak blocks

measuring 4.5 x 4.5 x c.0.9 cm were shaped to

the form of the panel with a chisel. The oak

used for the blocks has the same annual ring

size as the panel and were glued so that the

grain of the wood block is aligned with the

grain of the panel. The blocks were adhered

with a mixture of 1 part glass micro balloons

and 1 part oak saw dust (>0.125 mm) mixed to

a creamy consistency with fast drying,

commercial PVA .

3. Framing system

J.A. Glatigny (Brussels), panel paintings expert,

was consulted for framing the panel. An

innovative framing system was developed in

which the panel would hang on a wooden cross

bar attached to the frame, so that the movement

of the panel would not be restricted. In order to

attach the cross bar to the panel, seven oak

blocks measuring 5 x 5 x c.1.5 cm, were

attached to the reverse of the middle join with

the same adhesive mixture used to adhere the

oak blocks on the upper join. The blocks were

predrilled with holes for screw-threads. The

horizontal cross bar of Norway spruce

measuring c.202 x 7 x 2 cm was attached to the

blocks with nylon screw-threads, secured with a

nylon washer and bolt on the top of the bar. For

this painting a distance of 2 cm between the

cross bar and the oak blocks was chosen based

on a possible maximum deflection of 1.8 cm of

the panel in the range of 45-60% RH. An incision

was made in the new frame to fit the cross bar

and the bar was secured to the frame with

screws. To support the pronounced curvature of

the panel a wooden slip profile that

accommodates the curve of the panel (at 54%

RH) was placed in the rebate of the frame. This

was covered with 2 cm foam (Evazote) to allow

for changes in the curvature of the panel with

changes in relative humidity.

4. Flexible batten 

system

A flexible batten system was applied to provide

a level of restraint and support allowing the

panel to move as necessary with fluctuations

in relative humidity. Vertical battens were

constructed of a tropical hardwood (abacchi),

chosen for its lightness, even grain and

flexibility. The battens were attached to the

cross bar with two screws. The length of the

battens was determined by the joins of the

panel: five longer battens for the outer joins

(111 x 5 x 1.2 cm) and four shorter battens for

the inner joins (54 x 5 x 1.2 cm). The breadth

and width of the battens was determined using

an engineering formula.1 In this formula, the

weight of the panel (24 kg), the number of

battens, the length of the battens, the modulus

of elasticity of abacchi and the deflection of the

panel are taken into account. In this case, it

was also decided to taper the end of the

battens for additional flexibility. On both ends

of each batten, small blocks of balsa wood

were attached in order to provide a small

amount of pressure to keep the panel secure

in the frame.

The height of the blocks deter-

mines the amount of pressure.

Filling of the upper join

Removing wax on the reverse of the 

panel. 

Oak blocks were shaped to the form

of the panel

The painting after framing

The reverse of the painting before framing

The reverse of the painting after framing and the 

application of the flexible batten system

The oak blocks with predrilled holes 

attached to the middle join

The oak block attached to the cross bar with nylon 

screw-threads fixed with a nylon washer and bolt 

The cross bar is fitted to the frame and secured with 

screws

The reverse after framing and the application of the 

flexible batten system

Blocks of balsa wood are attached to the ends of the 

battens and not to the panel

A  2 cm strip of Evazote was placed on the slip profile to 

allow for change in the curvature of the panel. 

The slip profile in the frame 

mailto:susansmelt@gmail.com
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 Charter staarten vlakken met “mini vochtkamertje” 
 
De charters van het Regionaal Archief Leiden (RAL) zijn op dit moment verpakt in zure bruine enveloppen, welke 
staand in dozen zijn geborgen. Tijdens een pilotproject m.b.t. het herverpakken van deze collectie is gebleken dat 
de kleinere charters over het algemeen niet gevlakt hoeven te worden, maar dat de staarten wel erg opgefrommeld 
en gekruld zijn. Om niet het hele charter bloot te hoeven stellen aan vocht heb ik toen een “mini-vochtkamertje” 
voor alleen de staarten bedacht. Bijkomend voordeel is dat het een minder tijdrovende behandeling is dan geheel 
vlakken. Omdat het minimale bevochtiging van de staarten betreft, hoeft het zegel niet extra beschermd te worden 
tegen het vocht, risico op uitzetten is minimaal. 
 
Hieronder volgt een beschrijving van deze bevochtingsmethode in woord en beeld. 

 
 

Voor       Na 

 
Benodigde materialen 

 
* stevig plastic zakje (ca. B.12 x L.20 cm)  
* (naald)vilt (B. ca. 17 cm, L. afhankelijk van lengte staarten) 
* (Dahlia) spray 
* Hollytex 
* zandzakje(s) 
* klemmen met een brede bek (“bulldog” klem) 
* filtreerpapier, dubbelgevouwen strookjes (diverse maten). 
* strookjes karton 
 
 
 
 

 
Stappen 

    
          
 
 
 
 
 
 
  
 

2. Vouw het Hollytex om de staart(en), let op: perkament geheel bedekken, 

ook randje over charter zelf. 
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1. Bevochtig het vilt met een 

(Dahlia) spray (tot bijna nat, 

even uitwringen” voor 

gelijkmatige verdeling). 
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3. Vouw het vochtige vilt om de in Hollytex gewikkelde staarten. Let op dat het vochtige vilt niet in aanraking 

komt met het onbedekte perkament van het charter 

4. Schuif het zakje om het pakketje van Hollytex en vochtig vilt, sluit de opening af met een zandzakje. Na ca. 

15 minuten kijken of de staarten vochtig genoeg zijn, zo niet, nogmaals inpakken, nogmaals ca. 10 a 15 

minuten. Hoe langer, hoe vochtiger. Minimale bevochtiging is echter voldoende voor het vlakken. 

5a. Vouw een dubbelgevouwen strookje filtreerpapier om het onderste deel van de staart  (onder het zegel), 

aan beide zijde van een kartonnen strookje en een klem met een brede bek voorzien. 
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Edith Greuter 
Boek- en papierrestaurator 
Regionaal Archief Leiden 
e.greuter@leiden.nl 

 

 
 

 

PROJECT:  

Een duurzaam museumklimaat voor paneelschilderijen en panelen in meubelen; 

Climate 4Wood, een van de 6 NWO Science4Arts-onderzoeksprojecten 
 

NWO heeft binnen haar Science4Arts programma 

600.000 Euro toegekend aan een 
samenwerkingsproject van het Rijksmuseum, de 
Technische Universiteiten Eindhoven en Delft en de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, voor een 
onderzoeksprogramma naar een duurzaam klimaat 
voor houten panelen. Op basis van de resultaten van 
dit onderzoek kunnen richtlijnen opgesteld worden 
voor een verantwoord museumklimaat. Er is gekozen 
voor onderzoek naar panelen omdat deze tot de 
objecten behoren die het meest gevoelig zijn voor 
klimaatschommelingen. In het project werken 
restauratoren, conservatoren, natuurwetenschappers 
en conserveringswetenschappers nauw samen met als 
doel om meer inzicht te krijgen in de samenhang 
tussen luchtvochtigheid en risico op schade.   
 
Schade veroorzaakt door wisselingen in museum-
klimaat wordt gezien als een van de grootste risico’s 
voor museale collecties. Dit heeft geleid tot zeer 
stringente klimaatspecificaties die alleen dankzij hoge 
investeringen in installaties en energiegebruik 
gerealiseerd konden worden. Deze specificaties 
worden nu als onrealistisch en onnodig streng gezien, 
mede naar aanleiding van onderzoek dat sinds de 90-
er jaren van de twintigste eeuw uitgevoerd is. 
Uitgebreider en diepgaander onderzoek is nodig om 
vast te stellen dat ruimere klimaatspecificaties nog 
veilig zijn voor gevoelige objecten als paneel-
schilderijen en meubelen. Het doel van het 
Climate4Wood onderzoeksproject is om (1) vast te 
stellen welke wisselingen in relatieve luchtvochtigheid 
nog veilig zijn voor houten panelen en (2) aan de 
hand daarvan verantwoorde richtlijnen voor het 

klimaat in musea te ontwikkelen. Het is daarbij 

essentieel om precies te onderzoeken hoe houten 
panelen reageren op wisselingen in luchtvochtigheid 
en bij welke luchtvochtigheidswaardes schade kan 
ontstaan. De onderzoeksresultaten zijn van groot 
belang voor de ontwikkeling van duurzamere musea, 
door een betere balans tussen de kosten van een 
klimaatinstallatie en  een verantwoord beheer. 
 
Het project omvat drie soorten onderzoek. Allereerst 
zal in de zogenaamde museumstudie nauwkeurig 
bepaald worden hoe museumobjecten reageren of 
vroeger hebben gereageerd op klimaat-
schommelingen. Dit wordt gerelateerd aan de 
materialen en de constructies van de schilderijen en 
meubelen. Hieruit moet blijken welke parameters een 
rol spelen bij het ontstaan van mogelijke schade. De 
museumstudie is een promotieonderzoek dat 
uitgevoerd wordt door een restaurator. Hiervoor is 
vanaf 1 december 2012 Stina Ekelund voor een 
periode van 4 jaar aangesteld. Zij is een Zweedse 
meubelrestauratrice die in Denemarken voor een 
aantal belangrijke collecties heeft gewerkt. Zij zal 
nauw samenwerken met een binnenkort aan te stellen 
promovendus met een ingenieursopleiding wiens taak 
het is om op basis van de bevindingen van de 
museumstudie geavanceerde wiskundige modellen te 
ontwikkelen die kunnen nabootsen hoe panelen 
reageren op klimaatschommelingen. Een postdoc zal 
op een later moment worden aangesteld om bij de 
ontwikkeling van deze modellen te helpen. De 
combinatie van het analyseren hoe museumobjecten 
daadwerkelijk reageren op klimaatschommelingen met 
onderzoek op basis van geavanceerde materiaal-

5b. Het bovenste deel van de staart aan beide zijden voorzien van stevig filtreerpapier en hierop een zandzakje 

leggen. Een klem is hier vaak niet mogelijk omdat het zo dicht bij het charter zit. Eén dag drogen is voldoende. 

U
it h

e
t v

e
ld

 

mailto:e.greuter@leiden.nl


 

A
u

 C
o

u
ra

n
t 

 3
. F

eb
ru

ar
i 2

01
3

 

10 

 

technische en mechanische modellen zal informatie 

opleveren waarmee te voorspellen is bij welke 
klimaatomstandigheden schade kan ontstaan aan 
houten panelen. Deze resultaten zullen musea in 
binnen- en buitenland helpen om verantwoorde 
richtlijnen voor museumklimaat te ontwikkelen. 
 

 
Tafelblad van eikenhout, gefineerd met bloemenmarqueterie, 

toegeschreven aan Jan van Mekeren, Amsterdam, ca. 1695, 

rijksmuseum BK-1962-50. Toestand voor restauratie. De 4 

eiken planken waaruit het blad geconstrueerd is tekenen zich 

duidelijk af doordat door krimp de lijmverbindingen open 
gesprongen zijn. De naden zijn in de 35 jaar tussen de 

aankoop in 1962 en de restauratie in 1997 niet groter 

geworden. 

 
De commissie die het onderzoeksvoorstel heeft 
gemaakt bestaat uit: Dr. Ir. Henk Schellen, Afd. 
Building Physics en Prof. Dr. Ir. André Jorissen, Afd. 
Structural Design, beide van de Faculteit Bouwkunde 
van de Technische Universiteit Eindhoven; Paul van 
Duin, Afd.  Meubelrestauratie, Rijksmuseum; Dr. Bart 
Ankersmit, Sector Kennis Onroerend Erfgoed van de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Dr. Roger Groves, 
Afd. Optical Non-destructive Testing Laboratory, 
Faculteit Aerospace Engineering TU Delft. Nauw 
betrokken zijn tevens Dr.Ir.L. Pel, Faculteit Applied 
Physics van de TU Eindhoven; Ir. S. Nijhuis, Faculteit 
Geesteswetenschappen,Capaciteitsgroep Conservering 
en Restauratie, Universiteit van Amsterdam en Anna 
Krekeler, Afd. Schilderijenrestauratie, Rijksmuseum.  
De eerder toegekende netwerksubsidie van NWO 
Science4Arts is gebruikt om een internationale 
adviescommissie samen te stellen, die eens per jaar 

bijeen zal komen om te reflecteren op het onderzoek. 
Met CATS/National Gallery Denmark en het 
Metropolitan Museum New York wordt samengewerkt. 
 
De uitgebreide verzameling paneelschilderijen en 
meubelen van het Rijksmuseum wordt gebruikt voor 
de museumstudie. Deze goed gedocumenteerde 
collectie maakt het mogelijk na te gaan of er 
degradatie veroorzaakt is door ongunstige 
klimaatsomstandigheden, bijvoorbeeld door de 

huidige toestand te vergelijken met die op oude foto’s, 

en dat te relateren aan de constructie en 
materiaaleigenschappen van de objecten. Het 
onderzoek van Rijksmuseumobjecten wordt aangevuld 
met onderzoek van goed gedocumenteerde 
vergelijkingobjecten op andere plaatsen, zoals het 
altaarstuk Het Lam Gods, geschilderd door de 
gebroeders Van Eyck in de Sint-Baafskathedraal te 
Gent en de marqueteriekabinetten toegeschreven aan 
Jan van Mekeren in Kasteel Amerongen.  
 
Het onderzoeksproject is in november 2012 
gepresenteerd door Henk Schellen en Paul van Duin 
tijdens het 3-daagse congres Climate for Culture in 
het Doerner Institute in München. Dit aan de de vele 
verschillende aspecten van museumklimaat gewijde 
congres had als ondertitel Standards and 
Uncertainties. Het geeft aan hoeveel onzekerheden er 
nog zijn bij het bepalen van het meest geschikte 
klimaat. Men was het er over eens dat de strenge 
normen uit de tweede helft van de vorige eeuw ruimer 
kunnen, maar hoe ruim dat zonder risico op schade 
kan is nog niet duidelijk. Climate4Wood zal hier een 
belangrijke bijdrage aan gaan leveren. 
 
Paul van Duin 
Afd.  Meubelrestauratie, Rijksmuseum 
p.van.duin@rijksmuseum.nl 
 
 
 
Het onderzoeksprogramma wordt door NWO 
gefinancierd en valt onder het programma 
Science4Arts. Naast het project Het ideale 
duurzame klimaat voor houten panelen zijn 
binnen dit programma nog 5 onderzoeks-
projecten gehonoreerd:  
 
- Veranderende verf en de gevolgen voor 
conservering, het presenteren en bewaren van 
Van Eyck tot Mondriaan  
 
- Nieuw licht op Rembrandt: door de verflagen 
heen  
 
- Gedeeld verleden: Mexicaans beeldschrift  

 
- REVIGO: REassessing VIncent van GOgh  
 
- Foto's voor de toekomst (zie Au Courant nr. 0, 
mei 2012, p. 7) 
 
Meer info over deze projecten is te vinden op:  
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWO
P_8ASETA 
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The Care and Conservation of Feathers. An Introductory Workshop,  

24-25 oktober 2012, Londen 
 
 
 
Op 24 en 25 oktober 2012 vond in Londen de 
workshop “The Care and Conservation of Feathers. An 
Introductory Workshop” plaats, waaraan ik heb 
deelgenomen. Deze workshop was georganiseerd door 
Allyson Rae, specialist op het gebied van veren en 
freelance restaurator, in samenwerking met het 
British Museum. Het ateliergebouw van het British 
Museum was de plaats van actie.  In dit gebouw 
bevindt zich de afdeling organische artefacten, naast 
nog een aantal andere restauratie-ateliers zoals voor 
textiel en hout.  
 

Het programma van de eerste dag bestond uit een 
theoretische inleiding  op de materiële eigenschappen 
van veren en de meest voorkomende schades. Ook 
werd een aantal objecten besproken die deels of 
geheel uit veren bestonden. De tweede dag stond in 
het teken van praktische conserverings- en 
restauratiebehandelingen. Ik zal een aantal specifieke 
onderdelen van het programma belichten,  om te 
beginnen een casestudy.  In de studio waren objecten 
neergelegd die de deelnemers konden bestuderen. 
Aan een van de objecten zouden we de tweede dag 
ook zelf mogen werken. Dit werd een Bulgaarse 
hoofdtooi, omwille van zijn complexiteit en grootte. 
Verder twee praktijkoefeningen, namelijk het in vorm 
brengen van gebogen of geknakte veren en het 
repareren van een gebroken veerschacht en ten slotte 
was er aandacht voor toekomstig onderzoek op het 
terrein van veren. 
 
Casestudy 
 

 
Masker-hoofdtooi, collectie British Museum 

 
 
 

Het voorwerp voor de casestudy was een masker-
hoofdtooi bestaande uit verschillende materialen als 
hout, bont en veren. De totale omvang van de tooi is 
ongeveer 1,5 bij 2,5 meter. De tooi is veertig jaar 
geleden door de Bulgaarse regering aan het Britse 
ministerie van Buitenlandse Zaken geschonken. Het is 
niet duidelijk hoe oud het object is. Dit soort  tooien 
was onderdeel van een traditie die tijdens de 
jaarwisseling wordt gevierd. Het British Museum heeft 
tot op heden geen onderzoek uitgevoerd naar het 
gebruik en de context ervan.  
 

Toen het museum de tooi binnenkreeg heeft de tooi 
een vriesbehandeling ondergaan en is daarna in een 
houten kist gemonteerd, om zo de hanteerbaarheid 
iets te vergroten, de kwetsbare delen zo goed 
mogelijk te beschermen en een fysieke barrière te 
creëren tussen de tooi en andere objecten in het 
depot. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 
staat het object in het depot. Het is nooit 
tentoongesteld. 
 

 
Detail masker-hoofdtooi 

 

De tooi is in goede staat. Afgezien van de stoffigheid 
oogt het object stabiel. Er zijn geen grote schades op 
te merken. Gezien de grote hoeveelheid 
proteïnemateriaal in de vorm van veren was te 
verwachten dat er veel (sporen van) insecten te 
vinden zijn, maar dit valt mee. Omdat de tooi in een 
kist gemonteerd is, is de onderkant/achterkant niet 
zichtbaar. Het is daarom niet duidelijk hoe die eruit 
ziet en in welke staat de materialen daar zijn.  
 
Het British Museum  heeft voor een behandeling 
gekozen met een lage intensiteit. Dit houdt in dat het 
object voorlopig alleen van loszittend stof ontdaan zal 
worden, met behulp van een kwast en een museale 
stofzuiger. Wij mochten een begin maken met het 
verwijderen van het loszittende stof. Met behulp van 
een zachte kwast en een museale stofzuiger hebben 
we elk een gedeelte van de tooi schoongemaakt. In 
feite maak je hier gebruik van abrasie en lucht. De 
kwast maakt het stof los en laat het ‘vliegen’, en de 
stofzuiger vangt deze deeltjes op. Bij het gebruik van 

deze techniek is het zaak om rekening te houden met 
de richting van de baard en de baardjes van de veren, 
en deze zo min mogelijk te verstoren. In de meeste 
gevallen moet de streek van de kwast meegaan met 
de richting van de baarden.  
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Het in vorm brengen van gebogen of geknakte 

veren 
Veren bestaan uit keratine, wat een erg flexibel 
materiaal is. Wanneer keratine in aanraking komt met 
vocht, ‘ontspant’ de keratine zich en wordt het zacht. 
Door deze eigenschap kunnen veren gemakkelijk 
vervormd worden (bijvoorbeeld krullen), en kunnen ze 
zichzelf ook weer terugbrengen naar hun originele 
vorm.  
 
Tijdens de workshop werd deze theorie volgens een 
eenvoudige methode in de praktijk gebracht. De 
methode is gebaseerd op de handeling dat vocht voor 
een bepaalde duur in aanraking is met de veer. Dit 
kan zowel met een plaatselijke als een gehele 
behandeling. Het werkt als volgt voor een plaatselijke 
behandeling. Neem een vochtig stukje papier. Dit 
vouw/bevestig/leg je op of om de buiging van de 
veerschacht. De buiging zal zich terug vormen naar de 
originele staat. De scherpte van de buiging bepaalt de 
snelheid van het terug vormen (30 tot 60 minuten). 
Voor een gehele behandeling moet de veer in een bak 
met ruim water gelegd worden. Laat die daar 
gedurende 30 tot 60 minuten liggen. Na verloop van 
tijd zal de veer zichzelf terug buigen naar de originele 
vorm.  Je kunt de veer een beetje helpen door met de 
vingers voorzichtig ‘ mee te buigen’ . 
 

 
De uitvoering van een natte reinigingsbehandeling. De veer 

rechtsonder is verbogen en geknakt en wordt langzaam weer 

in de oude vorm teruggebracht. 

 
Het repareren van een gebroken veerschacht 
In de literatuur zijn verschillende methoden 
beschreven om een gebroken veerschacht weer aan 
elkaar te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door beide 
delen aan elkaar vast te zetten met een druppeltje 
lijm, of door een stevige nylondraad die als spalk 
fungeert. In deze workshop werd een spalk-methode 
gebruikt waarbij geen nylondraad wordt gebruikt, 
maar een veerschacht van een andere veer. Deze 
methode is bijzonder omdat het reparatiemateriaal 
identiek is aan het materiaal van het object. Door de 
juiste preparatie kan het resultaat bijna onzichtbaar 
zijn. Aandachtspunt hierbij is om een zelfde soort veer 
te vinden, waarbij wordt gelet op de richting van de 
veer (links of rechts), en kleur en dikte van de 
schacht.  Daarnaast moet het geprepareerde 
schachtdeel  glad zijn. Aan de randen kun je de 
baardaanhechting met een scalpel wegsnijden. De 
medulla in de schacht (zachter wit met luchtkamers) 
moet zoveel mogelijk verwijderd worden, zodat de 

hechting vlak is. Gebruik zo min mogelijk lijm  om 
lijmresten op de schacht te voorkomen. In deze 
workshop werd Mowilith 50 gebruikt. Voor een 
stevigere steun kan de veer aan twee kanten gespalkt 
worden.  

De ‘spalk’ is over de breuk heen geplakt 

 

 
Voor een stevigere steun kan de veerschacht aan twee kanten 

gespalkt worden. 

 

Toekomstig onderzoek  
De workshop werd afgesloten met een discussie over 
huidig en toekomstig onderzoek naar veren. Voor de 
masterstudie Conservering en Restauratie aan de 
Universiteit van Amsterdam heb ik afgelopen zomer 
mijn masterscriptie afgerond met een onderzoek over 
de vergeling van witte struisvogelveren. In de 
discussie heb ik verslag kunnen doen van mijn 
onderzoek. Daarnaast kwam onder meer het 
onderwerp ‘preen oils’ naar voren. Preen oils worden 
in de restauratie van veren als een belangrijke 
oorzaak gezien van het vergelen van veren. Ik heb 
kunnen uitleggen waarom dit onderwerp bij mijn 
scriptie-onderzoek geen rol speelde. ‘Mijn’ veren zijn 
naar alle waarschijnlijkheid voorbehandeld in de vorm 
van bleken en wassen, waardoor de aanwezige preen 
oils waren verwijderd. Bij toekomstig onderzoek naar 
preen oils moet dus rekening gehouden worden met 
wel- en niet voorbehandelde veren.  
 
Ten slotte, het bijwonen van deze verenworkshop was 
niet alleen nuttig vanwege het overdragen van 
theoretische en praktische kennis door een autoriteit 
op dit gebied, Allyson Rae. In de context van de 
workshop hebben de deelnemers ook eigen ervaringen 
uitgewisseld. In Londen is op die manier ook de basis 
gelegd voor een professioneel en tegelijk persoonlijk 
netwerk.  Dat zal ook in de toekomst voor iedereen 
die zich bezighoudt met de restauratie van objecten 
van veren of met veren bijzonder nuttig zijn. 

 
Marjolein Koek 
Textielrestaurator in opleiding, UvA 
marjoleinkoek@hotmail.com 
Foto’s: eigendom Marjolein Koek 
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Symposium Historisch Papierbehang, 26 oktober 2012, Den Haag 

 
 
 
Op 26 oktober 2012 vond in de Aula van het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
(RKD) te Den Haag een symposium aangaande 
historisch papierbehang plaats, georganiseerd door 
het RKD en de Stichting Historische Behangsels en 
Wanddecoraties (SHBW) ter gelegenheid van het 20-
jarig bestaan van deze stichting. De SHBW bezit de 
grootste Europese collectie gebruikte 18de-, 19de- en 
20ste-eeuwse behangsels (circa 5000 stuks), 
merendeels afkomstig uit Utrechtse huizen. 
 
Allereerst waren er welkomstwoorden van Rudi 
Ekkart, voormalig directeur van het RKD, en 
dagvoorzitter Johan de Haan, senior adviseur 
monumentenbeleid bij de Rijksgebouwendienst en 
bestuurslid van de SHBW. Hierna ging Richard 
Harmanni, voorzitter van de stichting, dieper in op het 
onderzoek naar en verzamelen van historisch 
papierbehang, waarmee hij de SHBW in een breder 
perspectief plaatse. De belangstelling voor behangsels 
kwam in Nederland nog maar recent op gang. De 
eerste Nederlandse publicaties over papieren 
behangsels verschenen pas in de laatste decennia van 
de vorige eeuw. Nederland heeft verder geen specifiek 

behangmuseum en bestaande musea voeren geen 
actief verzamelbeleid voor behang. Naast enkele 
kleine privé collecties heeft alleen het Sikkens 
Schildersmuseum te Sassenheim momenteel nog een 
grotere verzameling papierbehang. Men is echter van 
plan deze bedrijfscollectie af te stoten. De SHBW 
neemt met haar behangcollectie dus een vrij unieke 
positie in; alleen in Den Bosch bevindt zich ook een 
dergelijke verzameling. De Utrechtse stichting is 
afhankelijk van het aanbod en richt zich vooral op 
verspreiding van kennis. De collectie wordt thans 
gedigitaliseerd en een nieuwe publicatie over 
behangsels in Utrecht is in voorbereiding. 
 
In Groot Brittannië treft men een verzameling 800 à 
1000 behangstukken aan in de English Heritage’s 
Architectural Study Collection. Treve Rosoman, 
conservator bij deze organisatie, besprak in zijn 
presentatie verschillende achttiende-eeuwse huizen in 
Londen waar behangrestanten zijn aangetroffen. Deze 
fragmenten vertellen volgens hem veel over de 
inrichting van huizen en de sociale geschiedenis in de 
stad. Belangrijk studiemateriaal in het onderzoek van 
de behangfragmenten vormden de ‘trade cards’, een 
soort reclameaffiches, van behangfabrikanten en        
-handelaren. Zij kunnen informatie opleveren over 
dessins en datering en fabricage van behangpapier. 
Ook merktekens, zoals belastingstempels, 
aantekeningen, enzovoort op de behangfragmenten 
zélf kunnen veel informatie opleveren. Hierop moet 
men dan ook altijd bedacht zijn bij onderzoek van 
behangsels. 
 
De toehoorders werden vervolgens door Bernard 
Jacqué, de voormalige conservator van het Musée du 
Papier Peint te Rixheim, ingewijd in de productie van 
panoramabehangsels. Van dergelijk gedrukt 
papierbehang met landschappelijke voorstellingen 
werden in Frankrijk tussen 1800 en 1860 circa 
honderd verschillende modellen vervaardigd en over 
de gehele westerse wereld verkocht. Een 
behangfabrikant die zich toelegde op de productie van 
deze behangsels was Zuber in Rixheim. Jacqué 
onderscheidde vervolgens de verschillende fasen in de 
totstandkoming van het ontwerp: de onderwerps-

keuze (vaak mythen, heroïsme, of buitenlandse 

landschappen), het schetsen van verschillende scènes, 
het samensmeden van deze scènes tot één 
voorstelling en diens verdeling over de behangbanen. 
Voor het drukken waren enorm veel drukblokken 
nodig. Om de indruk van schaduw te wekken, werden 
kleuren in aflopende tinten naast elkaar gedrukt. In 
de luchten maakte Zuber ook gebruik van één 
drukgang in de ‘irisé’-techniek, waarbij kleuren in 
elkaar overlopen. Tussen het aanbrengen van de 
verschillende kleuren moest de verf steeds eerst 
drogen. Aangezien de interieurs in de negentiende 
eeuw nog veel donkerder waren, werden veel heldere 
kleuren toegepast. De behangsels werden door middel 
van kleine litho’s of aan de hand van een gehele baan 
onder de aandacht van de consument gebracht. 
 
In de lezing van Eloy Koldeweij, specialist historische 
interieurs bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, stond de betekenis van behang bij bouw- en 
interieurhistorisch onderzoek centraal. Ter introductie 
werd een aantal bijzondere behangsels in panden in 
Nederland besproken, zoals arabesk behangsels in 
Kasteel Heeze en een pand in de Brigittenstraat te 
Utrecht (vergelijkbaar met het Réveillon behang in 

Museum Meermanno), een panoramabehangsel in het 
voormalige kantongerechtsgebouw te Harderwijk en 
een imitatie goudleerbehang met een repeterend 
patroon van de Japanse berg Fuji in Huis Nieuw Rande 
bij Deventer. Vaak worden echter hele gewone, weinig 
spectaculaire resten behang aangetroffen, soms in 
een lagenpakket. Juist de achterliggende lagen van 
zo’n pakket kunnen interessante informatie over de 
bouw- en interieurgeschiedenis opleveren. Koldeweij 
betoogt dat behang- en interieurhistorici bij de duiding 
van deze informatie een cruciale rol spelen om een 
beter beeld van het gebouw als geheel te verkrijgen. 
De nieuwe kennis over papierbehang is een extra 
instrument bij de datering van een interieur. Een 
hoogleraar interieurgeschiedenis ontbreekt in 
Nederland echter jammerlijk genoeg volgens 
Koldeweij. 
 
Na de lunchpauze besprak Thomas Brain, 
papierrestaurator in de maatschap XLpapier, in zijn 
lezing de geschiedenis en conservering van het 
panoramabehangsel ‘Vues de la Grèce moderne’. Het 
behang is in 1828-29 door Zuber geproduceerd naar 
ontwerp van Jean-Julien Deltil en aangekocht door 
Jacobus Overwater, schout en rijkspostmeester te 
Strijensas. De oorspronkelijke locatie van het behang 
was het veer- en posthuis in Strijensas, aan de 
postkoetsroute van Parijs naar Rotterdam. Mogelijk 
droegen deze ligging en Overwaters sociale positie bij 
aan de keuze voor dit luxe behang. In 1968 werd het 
behang overgebracht naar ’t Hof van Assendelft te 
Heinenoord en aldaar geïnstalleerd in de Polderkamer. 
In verband met een renovatie van het gebouw werd 
het behangsel in 2009 uit de kamer verwijderd. Achter 
de huidige lambrisering op één van de wanden, 
oorspronkelijk een bedsteewand, werd een papieren 
lambrisering van reliëfbehang met een eierlijst van 
Lincrusta aangetroffen. Ook kwamen een 
negentiende-eeuws behang met sierranden en een 
bovendeurstuk van Hartmann Risler tevoorschijn. Bij 
de conservering van het panoramabehangsel werd 
voor een terughoudende aanpak gekozen, die beperkt 
bleef tot droog reinigen van het oppervlak, aanvullen 
van ontbrekende delen en retoucheren van verloren 
gegane verfschilfers. 
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In de presentatie van Elsbeth Geldhof en Roos 

Keppler, beiden restaurator en onderzoeker van 
geschilderde afwerkingen en behangsels, werd nader 
ingegaan op de besluitvorming aangaande de 
restauratie van de behangsels op Kasteel Keukenhof. 
In deze besluitvorming nam, naast het onderzoek 
naar de papieren behangsels en kleurafwerking, 
‘synergie’ een belangrijke plaats in. Hierbij staat de 
gedachte centraal dat het samengaan van de 
verschillende decoratieve aspecten in een interieur 
meer oplevert dan de optelsom van de afzonderlijke 
onderdelen. Het overkoepelende element dat een 
interieur zijn karakteristieke uitstraling geeft, noemen 
Geldhof en Keppler synergie. Een en ander leidde er 
toe dat de restauratoren de opdrachtgever er van 
konden overtuigen in verschillende kamers tot een 
andere restauratie over te gaan dan hem in eerste 
instantie voor ogen stond. Hierdoor werden 
aanvankelijk negatief gewaardeerde behangsels en 
kleurstellingen behouden of juist in ere hersteld. Een 
belangrijke rol in dit geheel was weggelegd voor de 
behangkist, waarin vele restanten van in het kasteel 
toegepaste behangsels aanwezig bleken. Zij leverden 
veel informatie op over de behanggeschiedenis van de 
Keukenhof en hebben in sommige gevallen als 
voorbeeld gediend bij de herinrichting van de 
vertrekken met hoogwaardige reproducties van 
behangsels. Deze zijn onder andere vervaardigd door 
Nico Lingbeek. Zijn lezing over digitale reconstructies 
van papierbehang kon door ziekte helaas niet 
doorgaan. Wel gingen afdrukken van enkele 
reproducties door de zaal. 
 
Judith Bohan, zelfstandig interieurrestaurator, 
presenteerde in haar lezing ‘Historisch behang voor 
dummies’ een handleiding voor de datering van 
papieren behangsels en de herkenning van de 
verschillende productiemethoden in tien eenvoudige 
stappen. Voor de datering kan gekeken worden of de 
behangbanen al dan niet uit vellen zijn opgebouwd en 

kan gezocht worden naar aantekeningen of 

(belasting)stempels op de achterzijde van het behang. 
Ook eventuele achterliggende lagen (behang)papier 
kunnen bijdragen aan een datering en de bouw- en 
interieurgeschiedenis. Hierbij is het tevens belangrijk 
inzicht te verkrijgen in de behanglagen in de 
verschillende kamers van een gebouw en deze 
onderling te vergelijken. Een nadere bestudering van 
de verflagen op het behangpapier leert of het een 
gedrukt dan wel handgeschilderd behang is en of er 
een speciale druktechniek is gebruikt. Voorts kan een 
microscoop ingezet worden voor de identificatie van 
pigmenten en kunnen verschillende soorten licht 
(ultraviolet, strijk- en doorvallend licht) meer 
duidelijkheid verschaffen over papier, verf- en 
vernislagen. Tot slot wijst Bohan op het belang van 
het opzetten van een behangdatabase, waardoor 
behangsels gemakkelijker met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervoor is de 
behangdatabase van Historic New England. 
 
Na deze presentatie sloot dagvoorzitter Johan de Haan 
het lezingengedeelte af met een dankwoord aan alle 
sprekers. De deelnemers aan het symposium togen 
vervolgens naar Museum Meermanno, waar men in 
groepen door de kamers met twee van de oudste op 
de oorspronkelijke locatie bewaard gebleven 
papierbehangsels in Nederland werden rondgeleid. Het 
ging hierbij om twee achttiende-eeuwse behangsels 
van de Franse fabrikant Réveillon. Onder het genot 
van een drankje en hapje elders in het museum werd 
teruggekeken op een succesvol en drukbezocht 
symposium. Behangsels in Nederland mogen zich, 
mede door de activiteiten van de SHBW, tegenwoordig 
in een warme belangstelling verheugen! 
 
 
Monique Staal 
Zelfstandig papierrestaurator 
monique.staal@planet.nl 

 
 
 

 

Themamiddag Poederige technieken,  

22 november 2012, Regionaal Archief Nijmegen 
 
 
 
Tijdens deze themamiddag, georganiseerd door de 
vakgroep Papier, werden verschillende aspecten van 
poederige technieken belicht. 

 
Literatuuronderzoek over geschiedenis van 
poederige technieken. 
Robien van Gulik (Teylers Museum) 
zie bijv. ‘The Invention of Pastel Painting’ door Thea 
Burns. 
De oudste poederige techniek is het gebruik van krijt, 
al 30.000 jaar of meer geleden, in rotstekeningen. De 
kleuren waren rood, wit en zwart. Dit krijt kwam 
gewoon uit de grond. Ook houtskool, vervaardigd door 
wilgentakjes te carboniseren in as, werd al heel vroeg 
gebruikt. Houtskool leent zich goed voor het maken 
van grote werken. Rafaello Sanzio (1483-1520) 
gebruikte dit bijvoorbeeld voor zijn karton voor het 
fresco ‘De school van Athene’. Natuurlijk rood krijt 
was een moeilijk medium maar werd door hem en zijn 
tijdgenoten virtuoos gebruikt waarbij verschillende 
kleurnuances gemaakt werden door uitgekiende 
arceringen en gebruik van het wit van het papier. 
Zwart krijt was wat dat betreft gemakkelijker, zie 
Guercino (1591-1666) die in twee tinten grijs 
tekende. Een nog donkerder tint kon verkregen 

worden door gebruik van houtskool in olie. De 
klassieke drie kleuren werden ook door Antoine 
Watteau (1684-1721) meesterlijk gebruikt, hij maakte 

een intense rode kleur met nat rood krijt.  
 
Inmiddels had men andere pigmenten ontdekt. 
Langzamerhand werden dan ook meer kleuren 
gebruikt. Ook ging men over van tekenen met pastel 
naar schilderen, Rosalba Carriera (1675-1757) nam 
daar het voortouw. De portretkunst nam een hoge 
vlucht, vooral door de belangstelling van rijke 
burgers. Het gebruik van blauw was nog altijd een 
probleem tot de chemische vervaardiging van 
Pruisisch blauw in 1704. Er kwam een markt voor 
pastels in sets, alle kleuren waren te koop.  
 
Degas (1834-1930) werkte soms in laagjes en 
experimenteerde met fixatieven. Een nadeel van 
pastel is namelijk dat het fragiel is. Ook moderne 
kunstenaars werken met pastel; Arno Kramer (1954) 
en Frank van Hemert (1956) maken er abstracte 
werken mee. 
 
Literatuuronderzoek over fixeermiddelen bij 
poederige technieken. 
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Judith Geerts (studente UvA) 

Fixeren van pastels wordt gedaan door de 
kunstenaars tijdens of na het werkproces, en door 
restauratoren wanneer het nodig is voor behoud, 
vervoerbaar maken of retoucheren. Volgens 
overlevering werden melk, vislijm, bier, suikerwater 
en eiwit gebruikt. Een aardig overzicht is te vinden in 
het artikel van Joan Weir: Eggs, Milk and Fish: A 
Practical Investigation of Artist’s Use of Fixatives: 
http://cool.conservation-
us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v26/bp26-24.pdf 
 
In de 19e eeuw waren gommen en dierlijke lijmen in 
zwang. Vislijm was het beste. Variaties waren 
mogelijk: brandewijn als oplosmiddel i.p.v. water, 
spelen met de verhouding water:ethanol.  In de 20ste 
eeuw kwamen sythetische harsen (cellulosenitraat 
(Zapon) en Fix-O-Spray) en acrylharsen (Krylon, Pro-
tek-to Spray en Duro-fix) op. Tegenwoordig zijn er 
nog veel meer mogelijkheden: Klucel G of 
methylcellulose in ethanol/water, Elvamide®8061 in 
ethanol, Plexisol P550 in xyleen, polyvinylalcohol of 
Arabische gom in water, Polaroid B72 of 
ethylmethylacrylaat in tolueen/ethanol. 
 
Een object werd bijvoorbeeld gefixeerd door het te 
laten drijven op de vloeistof. Nadeel: het papier wordt 
niet homogeen nat. Methodes als instrijken op de 
achterkant, dompelen, spetteren of het gebruik van 
stoom ondervingen dit bezwaar. Tegenwoordig 
gebruikt men een verstuiver, fixeerspuitje of spuitbus, 
restauratoren de airbrush, ultrasonic mister en 
vacuümtafel. 
 
De aanwezigheid van fixeermiddel kan vastgesteld 
worden met strijklicht of UV-licht. Moderne techieken 
voor het aantonen van gommen en harsen zijn FTIR 
(niet invasief) of HPLC (hiervoor moet een klein 
monster genomen worden). 
 
Hanteren van poederige technieken. 
Leila Sauvage (Rijksmuseum) 
Pastels zouden eigenlijk niet vervoerd moeten worden 
maar soms is het onvermijdelijk. Grote verschillen in 
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid en ook 
verontreinigingen in de lucht vormen een risico. De 

lezing van Leila ging vooral over haar onderzoek naar 
schokken en trillingen tijdens transport. Er zijn 
verschillende soorten trillingen: langzame, plotselinge 
en cyclische. De belangrijkste vragen zijn: 
Wat is de maximaal toegestane stress per transport? 
Hoe vaak kan een pastel vervoerd worden? 
Bill Wei (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft 
onderzoek aan trillingen gedaan: 
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/doc
umenten/downloads/Berlin%202006%20vibrations%2
0annotated.pdf 
 
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/doc
umenten/1519_62_WEI_ICOM-CC_2011.pdf 
 
In de meeste literatuur zijn trillingen gemeten in het 
transportmiddel maar niet aan het object zelf. Het 
beste is de laser doppler vibrometer: meet continu 
zonder direct contact tussen object en meter. 
Voor het onderzoek moesten twee zaken gedefinieerd 
worden: het type object en de trillingen waaraan het 
blootgesteld zou worden.  
 
Uit de eerste resultaten met een mockup (model) van 
het object blijkt dat het belangrijk is om het transport 
te laten doen door goed gekwalificeerd personeel. 
Voor transport binnen is horizontaal vervoeren van 
het object met de hand het beste. Als er een kar 

gebruikt wordt moet die luchtbanden hebben. 

Hoogteverschillen moeten via niet al te steile hellingen 
overbrugd worden. Er is nog onvoldoende informatie 
over verpakkingsmateriaal wat de schokken kan 
opvangen.  
 
Voor transport buiten moet de pastel goed verpakt 
zijn in een schokvrije kist. Men kan enkele, dubbele of 
driedubbele kisten gebruiken bijvoorbeeld verkrijgbaar 
bij LP Art (Frankrijk) en Hasenkamp (Duitsland). De 
dubbele en driedubbele kisten zijn erg zwaar en er is 
een kans op resonantie. 
 
Eenvoudige lichtgewicht kisten verdienen de voorkeur 
en transport over de weg. Transport per vliegtuig 
verloopt vaak gehaast door niet gekwalificeerd 
personeel en bij vliegen is de kans op trillingen groot. 
 
Behandeling van pastels en inlijsten. 
Cécile Gombaud (Rijksmuseum) 
Er zijn verschillende methodes voor het verwijderen 
van schimmels, bijvoorbeeld d.m.v. een 
museumstofzuiger met verschillende 
vacuümcontrolepunten. In plaats van de gebruikelijke 
zuigmond is een pasteurpipet met daaraan enkele 
penseelharen (vastgezet met tape) in de slang 
gestoken. De stofzuiger heeft het zwaarste hepafilter 
(no. 14). Het werk gebeurt grotendeels onder een 
binoculaire microscoop. De hoek waaronder de pipet 
tegen het oppervlak gehouden wordt is belangrijk. 
 
Heel fragiele pastels worden gefixeerd met een 
historisch fixeermiddel: 0.25% (droog en gefiltreerd) 
isinglass/steurlijm in ethanol: water (1:1) met behulp 
van een Eco-spray micro diffuser (fa. Stouls). De 
pastel wordt hierbij verticaal neergezet. De afstand is 
heel belangrijk om de pastel niet te beschadigen. 
Onder de microscoop (HIROX) is geen verandering in 
kleur zichtbaar. Met UV moet gecontroleerd worden of 
het fixeermiddel zichtbaar is.  
 
Ze vertelde ook over het doubleren van pastels op 
papier en perkament. Voor het omkeren van een heel 
grote en fragiele pastel is een vel Teflon® textiel 
gebruikt. Na doubleren met Japans papier is die vlak 
gemaakt op een Karibari. Een tweede 

doubleermethode met een diep houten spieraam 
werkt voor kleine pastels op papier of perkament. 
Rondom zijn valse marges aangebracht. Na invochten 
zijn die aan het spieraam geplakt zodat de pastel 
gedraaid kan worden zonder dat de voorkant iets 
aanraakt. De pastel kan met twee of drie lagen Japans 
papier gedoubleerd worden, kruislings zodat de 
golving verdwijnt. Het Japans papier absorbeert 
spanningen van pastels op perkament.  De gebruikte 
lijm is altijd stijfsel. 
 
Tenslotte gaf ze nog wat tips over klimaatlijsten en 
transport. In de XIXde en XXste eeuw werden 
spanramen voor pastels met watten gebruikt om 
trillingen te verminderen, nu fiberfill. Dozen worden 
gemaakt met Tyvek®. Zie: 
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/doc
umenten/0601_205_ANKERSMIT_ICOM-CC_2011.pdf 
of Marvelseal®. Ze zijn onafhankelijk van de lijsten.  
Als er niet genoeg ruimte is voor een doos in de lijst 
wordt een gewone lijst gemaakt, met dezelfde 
materialen. In de lijsten zijn miniatuur dataloggers 
aangebracht om het klimaat te monitoren. Die gaan 
helpen de inlijstmethodes te verbeteren. 
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http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/documenten/1519_62_WEI_ICOM-CC_2011.pdf
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/documenten/1519_62_WEI_ICOM-CC_2011.pdf
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/documenten/0601_205_ANKERSMIT_ICOM-CC_2011.pdf
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/documenten/0601_205_ANKERSMIT_ICOM-CC_2011.pdf
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Case study 

Nico Lingbeek ook namens Jean-Marieke Poot 
(Lingbeek Papierrestauratie) 
 

 

 
Nico beschreef de restauratie van een portret (pastel 
op papier) door Thérèse Schwartze. Het was in de 
breedte helemaal doorgescheurd vrijwel zonder 
pigmentverlies. Er waren wat scheurtjes in de hoek en 
er zaten een paar stukjes glas in. 
 
Hoewel hij liever geen fixatief had gebruikt moest het 
wel. Verschillende concentraties Klucel G in ethanol 
werden getest op proefstrookjes pastel, met verschil 
in het aantal keren opbrengen. Na het fixeren werden 
stukjes filtreerpapier op de strookjes gelegd met een 
gewichtje erop om te zien of de pastel nog afgeeft. 
Goede resultaten werden behaald met 0.25% Klucel G 
en 4x fixeren of 0.5% en 2x fixeren. Bij meer keren 
fixeren kun je kruislings opbrengen, dat geeft een 
betere verdeling.  
 
Uiteindelijk werd de pastel licht gefixeerd, verticaal 
met een airbrush (lage druk). Voor het verwijderen 
van schimmelplekjes werd de pastel iets schuin naar 
voren gezet, de schimmel werd weggehaald m.b.v. 
een penseel met een paar haren. 
 
De pastel werd losgesneden van het frame. De 
reparatie van de scheur werd vanaf de achterkant 
gedaan. Hierbij lag de pastel op TST (gladde kant 
boven). De scheur was al deels onzichtbaar, er werd 
geretoucheerd met pastelkrijtjes of los pigment (papje 
in water) en soms gedoezeld. Er werden marges 
aangebracht zodat de pastel om het frame heen gezet 

kon worden. Na behandeling kwam er zuurvrij karton 

tussen pastel en frame. 
Er was nog even discussie over het verwijderen van 
schimmels, Nico doet dit met 100% ethanol. Pastels 
moeten niet te vochtig bewaard worden. De schimmel 
kan terugkomen. Gammastraling heeft geen zin, je 
kunt de objecten niet steriel houden. 
 
Glaskeuze 
Mariëtte van der Pasch (Larson Juhl) 
Mariëtte gaf een overzicht van glas en acrylaat. 
Belangrijke parameters zijn reflectie, transmissie 
(doorzichtigheid), UV-werendheid, kleur, gewicht, 
uitzetting, breek/slagvastheid en krasbestendigheid. 
Normaal helder vlak glas (floatglas) heeft een 
transmissie van 90%, een reflectie 8% en een UV-
werendheid van 45%. Er is ook museumglas: 1% 
reflecterend en 98% UV-werend. De nadelen van glas 
zijn: beperkt in maat, zwaar en breekbaar. Je moet 
het gelamineerd gebruiken of naar perspex. 
De voordelen van perspex: slagvast, licht, hitte 
isolerend. Ook te krijgen in speciale vormen. Nadelen: 
duurder, uitzettingscoëfficiënt 0.07 mm per meter per 
°C.  
 

 
 
Een speciale versie van perspex, True View Optium 
heeft <1.6% reflectie, >98% transmissie en 99% UV-
bescherming. Het is krasbestendig en nauwelijks 
statisch, dus geschikt voor pastels. 
 
Machteld van der Feltz 
Papier restaurator 
DiEP, Dordrecht 
almach@worldonline.nl 
 

 

 

Verslag Kennisuitwisseling Nationaal Archief en Centre of Sustainable Heritage, 

University College of London, 4 oktober 2012, Den Haag 
 
 
Het Nationaal Archief en het Centre of Sustainable 
Heritage van University College of London werken al 
een aantal jaar samen in diverse 
onderzoeksprojecten. Deze hebben betrekking op 
onderzoekstechnieken (TeraHerz, NIR), degradatie 
van papier en luchtverontreiniging en de waardering 
van gebruikers voor papieren collecties en 
digitalisering. 
 
Omdat dit eigenlijk binnen de Nederlandse 
archiefwereld niet heel erg bekend is, leek het de 
beide onderzoekspartners goed een ochtend te 
organiseren met korte introducties over de nu lopende 
onderzoeksprojecten. De onderwerpen zijn vrij 

specifiek archiefgebonden, reden om vooral 
uitnodigingen te sturen aan collega’s binnen het 
Nationaal Archief en de restauratoren van collega-
archiefinstellingen. Mocht je meer informatie willen 
over één van de onderstaande onderzoeken dan 
kunnen Gerrit de Bruin en/of Gabriëlle Beentjes je in 
contact brengen met de betrokken onderzoeker(s).  
gerrit.de.bruin@nationaalarchief.nl of 
gabrielle.beentjes@nationaalarchief.nl  
 
“Imagink” - Terahertz imaging of archival 
objects, Tiphaine Bardon 
TeraHertz (THz) straling bevindt zich in het spectrum 
van elektromagnetische straling tussen het 
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microgolven- en het verre infraroodgebied. Imagink is 

een project waar verschillende toepassingen van 
Terahertz golven bestudeerd worden, zowel 
spectrometrie als imaging. Het belangrijkste voordeel 
van deze techniek is dat THz golven tot ca. 2 cm in 
het materiaal kunnen doordringen. Een ander 
voordeel van Terahertz is dat, in tegenstelling tot 
andere technieken als X-ray computed tomography, 
optical coherence tomography, ijzerhoudende media 
wel zichtbaar zijn bij deze techniek. 
 
Als imaging zijn de volgende toepassingen denkbaar: 
a. Het is mogelijk om beelden te verkrijgen door 

verschillende lagen materialen heen  (bijv. om 
membra disiecta zichtbaar te maken zonder dat 
het nodig is om boeken uit elkaar te halen of  om 
tekst zichtbaar te maken achter een prent die op 
karton is gezet).   

b. Inkten herkennen door het verschil aan reflectie 
(vergelijkbaar met  hyperspectral imaging)  

c. Bestuderen van watermerken zonder dat licht er 
doorheen moet worden geprojecteerd. 

 
Het belangrijkse voordeel van spectrometrie (40GHz-
4THz) in vergelijking met andere technieken (bijv. 
infrarood spectrometrie), is dat niet alleen informatie 
verkrijgbaar is in de moleculen maar ook tussen de 
moleculen. Dat biedt de mogelijkheid om de volgende 
aspecten bij materialen te bestuderen: 
d. Degradatiegraad 
e. Vochtgehalte, dikte, basis gewicht 
f. As en lignine gehalte/ treksterkte 
 
Andere denkbare  toepassingen van deze techniek 
zouden kunnen zijn: 
g. “Image moisture content” 
h. “Tree-ring analyses”: studie van houten planken 

bijv. bij boeken 
 
De TeraHerz apparatuur en de toepassingen ervan zijn 
nog in ontwikkeling, wat betekent dat het apparaat 
(nog) niet draagbaar en duur in aanschaf is. 
 
 
Non-destructive dating of historic parchment, 
Alenka Mozir 

Nabij infrarood (NIR) spectroscopie is toegepast om 
degradatie van perkament te bestuderen. Collogeen 
degradeert (denaturation). Krimptemperatuur van het 
perkament geeft de maat van degradatie aan: hoe 
lager de temperatuur, hoe meer het perkament 
gedegradeerd is (rond 35oC). Lipiden spelen een 
belangrijke rol bij degradatie: hoe meer lipiden, hoe 
lager de krimptemperatuur. In dit project is het effect 
van anoxia omgeving in relatie met lipidengehalte 
bestudeerd. Volgens dit onderzoek zijn de resultaten 
positief, met 30 tot 40% stabiliserend effect op de 
conditie van perkament bij anoxia omstandigheden. 
 
Een andere toepassing van deze techniek is het 
dateren van perkament gebaseerd op het vergaren 
van data met betrekking tot chemische eigenschappen 
van het bestudeerde perkament. Uit het Nationaal 
Archief zijn 185 historische objecten, gedateerd 
tussen 1200 en 1800, gebruikt om een methode te 
ontwikkelen die is gebaseerd op “partial least squares 
calibration” (RMSEV = 72 jaar). Het is denkbaar dat 
dezelfde methodiek, het vergaren van data, ingezet 
zou kunnen worden om scriptoria te herkennen. Het 
succes van deze techniek is afhankelijk van de data 

die bekend zijn. Verontreinigingen zoals schade of 

lijmresten kunnen de resultaten beïnvloeden.  
 
Resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd: Mozir, 
A and Strlic, M and Trafela, T and Cigic, IK and Kolar, 
J and Deselnicu, V and de Bruin, G (2011) On 
oxidative degradation of parchment and its non-
destructive characterisation and dating. Applied 
Physics A: Materials Science and Processing , 104 (1) 
211 – 217. Het artikel is te downloaden via 
http://discovery.ucl.ac.uk/1315155/ 
 
Nabij infrarood spectroscopie is al toegepast om 
kleurfoto’s te  dateren en zo vervalsingen te 
achterhalen. Het papier (en niet de fotografische 
procedé) wordt geanalyseerd en gedateerd.  
 
Deze techniek zou ingezet kunnen worden om inkten 
en moderne materialen te herkennen. Het succes van 
deze techniek hangt af van het aantal ingevoerde 
data.  
 
Deze techniek is vergelijkbaar met SurveNIR, een 
methode die is ontwikkeld om de degradatie van 
papier vast te stellen.  
 
 
Paper degradation in polluted environments, 
Eva Menart 
In dit project wordt het effect van verontreiniging op 
de degradatie van papier bestudeerd. Er zijn twee 
soorten bronnen van verontreiniging: outdoor (bijv. 
van het verkeer) en indoor (afkomstig van de 
objecten zelf, zoals zuren en aldehydes). 
Verontreiniging is nauw verbonden met de 
temperatuur en de relatieve vochtigheid. De eerste 
resultaten laten zien dat indoor verontreiniging een 
veel kleinere rol speelt op de degradatie van papier 
dan tot nu toe werd gedacht.  
 
In dit onderzoek is naar twee aspecten gekeken: of 
het papier veilig te hanteren is en of de mate van 
verkleuring van het papier in verband met 
tentoonstelling doeleinden. Daarom zijn de volgende 
aspecten bestudeerd: de polarisatiegraad (DP) en de 
kleurverandering door middel van colorimetrie. 300DP 

is de ondergrens om papier veilig te kunnen hanteren. 
Het is belangrijk om op te merken dat verkleuring en 
een lage DP niet per se aan elkaar verbonden zijn. 
Het effect van de volgende preventieve 
conserveringsmaatregelen zijn met elkaar vergeleken: 
verlagen van temperatuur (T), verlagen van relatieve 
vochtigheid (RV) en ontzuring. De uitgangspunt was 
43% RV, 18oC, bij verzuurd papier. 
 
Voorlopige levensduur voorspeling : 
1. RV en T spelen een belangrijker rol dan 

verontreiniging 
2. Verlagen van T betekent 2x meer levensduur 
3. RV verlagen naar 20%  betekent 2x meer 

levensduur 
4. T verlagen naar 15°C heeft hetzelfde effect dan RV 

verlagen naar 20% 
5. RV verlagen naar 30% heeft hetzelfde effect dan 

ontzuren    
6. Verlagen van T naar 15°C  levert 2x langere 

levensduur dan ontzuring 
Data van ontzuring zijn afkomstig uit Papylum Data 
(http://www.science4heritage.org/papylum/index.htm
l) 
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The smell of paper,  
Matija Strlic 
De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd: 
Fenech, A. and Strlič, M. and Kralj Cigić, I. and Levart, 
A. and Gibson, L.T. and de Bruin, G. and Ntanos, K. 
and Kolar, J. and Cassar, M. (2010) Volatile aldehydes 
in libraries and archives. Atmospheric Environment , 
44 (17) pp. 2067-2073.  Artikel is de downloaden bij: 
http://eprints.ucl.ac.uk/19362/ 
 
 

Digitaliseren van archiefstukken: focus op de 
gebruiker,  
Gabriëlle Beentjes 
De meeste archieven digitaliseren hun collecties 
zodanig, dat de tekst goed leesbaar op het scherm 
komt. De vorm van een archiefstuk verdwijnt 
daardoor vaak uit beeld. Dit onderzoek richt zich op 
de vraag hoe onderzoekers van archiefstukken de 
vorm van deze stukken gebruiken en waarderen, 
zowel in fysieke vorm als gedigitaliseerd. Uit een 
aantal interviews met archiefgebruikers zijn 
statements gehaald die verwerkt zijn in een 
vragenlijst die verspreid wordt over een aantal 
archieven en websites. 
De resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot meer 
inzicht in hoe archiefonderzoekers archiefstukken 
gebruiken, welke karakteristieken van die stukken 
voor hen belangrijk zijn en hoe deze digitaal 
weergegeven (kunnen) worden. Uiteindelijk leidt dit 
ook tot beter inzicht in hoe deze stukken 
geconserveerd en/of op digitalisering voorbereid 
kunnen worden.  
 
 
Modelling of change in collections: the 
demography of collections,  
Matija Strlic 
Collecties van erfgoed objecten hebben een specifieke 
dynamische ontwikkeling: ze groeien en degraderen 

voortdurend. Deze ontwikkeling hangt af van het 
gebruik, bewaaromstandigheden en de materiële 
eigenschappen van de objecten. In dit onderzoek 
wordt geprobeerd om deze ontwikkeling in kaart te 
brengen volgens een wiskundige modellering. 
Om de levensverwachting van de objecten te bepalen 
is naar de volgende aspecten gekeken: 
- Het effect van verschillende bewaaromstandigheden 

(zie onderzoek hierboven van Eva Menart) 
- Geschiktheid voor gebruik (vanuit de perspectief van 

de gebruiker): Na overleg met belanghebbenden is 

de conclusie getrokken dat collecties 500 jaar 
zouden moeten meegaan en 0,1% principal 
discounting als acceptabel wordt beschouwd.  

 
De belangrijkste conclusies tot nu toe zijn: 
- Collecties buiten het tijdvak 1850-1990 leveren 

geen grote behoudsproblemen op 
- Voor collecties gedateerd tussen 1850-1990 zijn 

ontzuring en koude bewaaromstandigheden 
noodzakelijk 

- Als je het aan de gebruiker vraagt, willen ze bijna 
allemaal het origineel zien 

- Het klimaat in depots zou gedurende het hele jaar 
gemiddeld 18,5°C moeten zijn (niet 
noodzakelijkerwijs constant): dat betekent minder 
verwarmen in de winter en minder koelen in de 
zomer. 

 
Meer info over dit onderzoek is te vinden op 
www.bartlett.ucl.ac.uk/graduate/csh/research/project
s/collections-demography 
  
Cristina Duran 
Papier restaurator, Stadsarchief Amsterdam 
cduran@stadsarhief.amsterdam.nl 
 
Gabrielle Beentjes 
Nationaal Archief, Den Haag 
gabrielle.beentjes@nationaalachief.nl 
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L’art du menuisier van A.-J. Roubo 

 
Promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam 
 

 
Herman den Otter 

 
 
 

 
 
In 2005 zijn de restauratie opleidingen van het ICN en 
het SRAL samen opgenomen bij de faculteit 
Geesteswetenschappen van de Universiteit van 
Amsterdam, die sindsdien de universitaire opleiding 
tot restaurator in één van de volgende acht disciplines 
verzorgt : 
- textiel 
- boek en papier 
- glas, keramiek en steen 
- schilderijen 
- hedendaagse kunst 
- historische binnenruimten 
- metaal 
- hout en meubelen. 
Zoals wellicht bekend bestaat de opleiding uit een 
tweejarige master en een aansluitend tweejarig 
programma van workshops en stages, het 
zogenaamde Post-Initiële traject. In deze nieuwe 
opleidingsvorm wordt principiëel veel aandacht 
besteed aan onderzoek, dat waar mogelijk in het 
onderwijsprogramma vervlochten wordt. Docenten 
besteden gewoonlijk 15% van hun werktijd aan 
onderzoek, en universitaire docenten 40%. Omdat de 
huidige docenten geen van allen gepromoveerd zijn, 
hebben de opleiding en de faculteit voor hen extra 
mogelijkheden gecreëerd om de komende jaren een 
promotieonderzoek uit te voeren. Op dit moment 
werken docenten in conservering en restauratie van 

schilderijen, metaal, glas/keramiek/steen, 
hedendaagse kunst en meubelen aan hun 
promotieonderzoeken en zijn er nog meer 
onderzoeken in voorbereiding, niet alleen door 
docenten maar door meer of minder recent 
afgestudeerden.  Sommige onderzoeken zijn sterk 
gericht op bestudering van degradatie verschijnselen 
en vernieuwingen in de behandeling van restauratie 
objecten, andere zijn meer technisch-kunsthistorisch 
gericht.  
 
Ondergetekende is bezig met een onderzoek naar de 
achtergrond en inhoud van één van de iconen op het 
gebied van de historische meubelmakerij, het 4-delige 
werk L’art du menuisier uit 1769-1774 van A.-J. 
Roubo. Het behandelt op systematische wijze het 
werk van respectievelijk de interieur schrijnwerker, de 
meubelmaker van ongefineerde en gefineerde 
meubelen, de koetsenbouwer en de bouwer van 
houten tuinarchitectuur. Roubo’s boek is uniek, niet 
alleen vanwege de zeer uitgebreide en nauwkeurige 
behandeling van zijn onderwerp (ruim 1300 pagina’s 
tekst en 382 gravures) maar ook vanwege de 
omstandigheid dat dit – naast de summierder delen 
over dit onderwerp in de Encyclopédie van Diderot en 
d’Alembert – de eerste beschrijving van deze 
ambachten is voor Frankrijk en heel Noord-West 
Europa. Roubo wordt door veel moderne auteurs op 
kunsthistorisch en conserveringsgebied gebruikt als 

informatiebron over de wijze waarop meubelen en 
betimmeringen werden vervaardigd. Wanneer men 
daarbij voorbijgaat aan de aard en achtergrond van 
het werk, kan dat tot een onjuist begrip leiden. Zo zag 
Feulner in de vele gedétailleerde gravures van Roubo 
een voorbeeldenboek (hij verwees naar l’Art du 
menuisier met de term Stichwerke, waarmee hij aan 
1306 pagina’s tekst voorbijging). Bij Roubo gaat het 
echter meer om de stappen die de uitvoerende 
meubelmaker zet om van ontwerptekening tot 
eindprodukt te komen; de détails en ornamentering 
van de vormgeving zijn daar maar een onderdeel van. 
Deze vrij elementair weergegeven meubelen deed 
Feulner dan ook af als einfache bürgerliche Möbel. Uit 
het werk als geheel blijkt echter dat wij ons hier in 
adellijke en vermogende kringen bevinden, en niet in 
de Franse provincie of een middenklasse-milieu. Ook 
andere auteurs gebruiken de gravures wat gretig en 
verdiepen zich niet of weinig in de toelichtende tekst.  
 
Het begrijpen en op een corrrecte manier gebruiken 
van kunsttechnologische bronnen is lastig, omdat 
tekst en woordgebruik onduidelijk, onwaar, uit de 
tweede hand, niet-representatief of incompleet 
kunnen zijn, zelfs wanneer zij helder lijken. Ook kan 
de interpretatie bemoeilijkt worden wanneer de 
schrijver bepaalde zaken als dermate bekend en voor 
de hand liggend beschouwt, dat hij ze niet vermeldt. 

Kennis van de technische en de historische 
achtergrond waartegen het werk is ontstaan is 
onontbeerlijk, alsook inzicht in het karakter van het 
werk, en dit is wat het onderzoek ook beoogt: de 
plaatsing van Roubo’s baanbrekende werk in de 
ruimere cultuurhistorische context van vergelijkbare 
encyclopedische producties uit het tijdperk van de 
Verlichting, teneinde vanuit een beter begrip van het 
karakter van de tekst te komen tot duiding van de 
betekenis van dit en vergelijkbare werken voor de 
kunstgeschiedenis en voor voortgezet onderzoek naar 
conservering en restauratie van historische 
interieurstukken 
 
 
Vragen  
De voornaamste onderzoeksvragen die ik probeer te 
beantwoorden zijn de volgende: 
 
- ondanks zijn uitgebreidheid en niveau, lijkt  L'art du 
menuisier geen voorlopers te hebben; het onderzoek 
richt zich op de vragen welke mondelinge en 
geschreven bronnen aan te wijzen zijn waaraan Roubo 
zijn methode en het behandelde materiaal ontleend 
zou kunnen hebben, en in hoeverre contemporaine 
meubelen en betimmeringen een bevestiging, 
ontkenning danwel een  nuancering van gegevens uit  
L'art du menuisier geven. 
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- welke inhoud had het begrip art met betrekking tot 

het handwerk en hoe wijzigde dat zich in de loop van 
de 18de eeuw? 
- wat behelst de kunst van de schrijnwerker,  L’art du 
menuisier ? Tezamen genomen zijn het de kennis en 
vaardigheden die in één man verenigd worden, de 
ambachtsmeester. In hoofdzaak zijn het de kennis en 
vaardigheden die de schrijnwerker nodig heeft bij het 
in hout uitvoeren van ontwerpen op papier (of in 
bestek) zoals die door een opdrachtgever (of de 
meester zelf) worden aangedragen:  
- meubelmaaktechniek 
- gereedschap 
- houtsoorten,  
- andere materialen 
- afwerking blank of dekkend 
- draaiwerk en snijwerk 
- kennis van zijn produkten en hun specificaties 
- constructieleer, het samenstellen van objekten: 
welke delen, welke verbindingen en bewerkingen 
- kennis van gildebepalingen en juridische kennis 
- meetkunde, technisch tekenen, uitslagen maken, 
praktische toepassing 
- ornamenttekenen 
- kennis Orden en profileringen 
- vaktermen en termes d’ouvrier. 
De belangrijkste van deze ’kennisdomeinen’ zullen in 
het onderzoek nader geanalyseerd worden. 
- hoe verhouden de inhoud en behandelwijze van dit 
werk zich tot inhoud en behandelwijze van traktaten 
over andere ambachten ? 
- hoe werd de reeks Descriptions des arts et métiers 
in het algemeen en L'art du menuisier in het bijzonder 
gewaardeerd bij zijn verschijnen  in de late 18de 
eeuw?  
 
 
 
Van menuisier tot technisch schrijver 
Het feit dat Roubo’s L’Art du menuisier tot stand is 
gekomen, is meer dan buitengewoon te noemen. Hij 
moet zich, als gezel fijn-timmerman, veel ontzegd 
moet hebben om te kunnen leren lezen, schrijven en 
tekenen. Zijn kennelijke talenten en ambitie werden 
vooruit geholpen door de omstandigheid dat hij bij de 
architect J.F. Blondel en de Duc de Chaulnes, lid van 

de Académie des Sciences, werd opgenomen. Hij 
grijpt zijn kans wanneer de Wetenschapsacademie 
een oproep richt tot ambachtslieden om bij te dragen 
aan hun grote technologie projekt, de Over het 
fijntimmerwerk bestonden zeer weinig geschreven 
bronnen waar Roubo materiaal of methode uit kon 
halen zodat hij er vooral op aangewezen moet zijn 
geweest op het verwoorden van wat er in werkplaats 
in woord en gebaar werd geleerd. 
 
In de 18de eeuw bezat de gemiddelde ambachtsman 
niet meer boeken dan op de vingers van één hand te 
tellen waren, en gewoonlijk waren dat religieuze 
werken. Vakkennis haalde men niet uit boeken maar 
werd hoofdzakelijk mondeling doorgegeven. Een 
handboek over het fijntimmerwerk was iets geheel 
nieuws en hoewel duidelijk is tot welke lezers Roubo 
zich richtte, valt niet met zekerheid te zeggen of zijn 
vakbroeders het werk kochten. Roubo’s levensloop 
was atypisch.Na op school gezeten te hebben tot zijn 
elfde jaar, kwam hij in 1750 bij zijn uit Soissons 
afkomstige vader (compagnon menuisier, net als opa; 
opa werd 85 en werkte in volle gezondheid tot zijn 
78ste) in de werkplaats, eerst gewoon als leerling, 
daarna als gezel. Vader en zoon werkten een tijd bij 
J.B. Menageot, entrepreneur des bâtiments du Roi, en 
deze maakte ramen, deuren en betimmeringen.  

Roubo leerde bij Jean-Francois Blondel (neef van 

beroemdere architect van onder meer de Porte St.-
Denis) tekenen. Blondel liet hem 5 jaar lang bij zich 
studeren. Naar hij zelf schrijft in zijn Art du menuisier, 
heeft hij het geluk gehad dat hij een meester vond die 
hem gratis onderwees. Hij studeerde ook mechanica 
en architectuur. Schrijven leerde hij zichzelf door werk 
van Rollin, Montesquieu, de Buffon en J.J. Rousseau te 
lezen.  
 
Zijn tweede protecteur was de Duc de Chaulnes 
(Michel Ferdinand d’Albert d’Ailly), een astronoom, 
fysicus en onderzoeker. Hij publiceerde onder meer 
over een nieuw type microscoop en andere 
wetenschappelijke instrumenten. De Chaulnes maakt 
het hem mogelijk om zijn eigen bedrijf te beginnen 
door hem een grote hoeveelheid aan opdrachten voor 
fijntimmerwerk uit te laten voeren. Een min of meer 
hechte relatie tussen opdrachtgever en ambachtsman 
was in die tijd niet ongebruikelijk, en soms traden 
deze hooggeplaatste figuren bijvoorbeeld op als 
peetvader van hun kinderen. 
Het ligt voor de hand om aan te nemen dat dezelfde 
Duc de Chaulnes, die lid was van de Koninklijke 
Académie van Wetenschappen, Roubo ertoe bewoog 
om over zijn vak te gaan schrijven op het moment dat 
de Académie begon met haar belangrijke serie werken 
over industrie en ambacht, de Description et 
perfection des arts et métiers. Roubo legde zijn eerste 
deel voor aan de Académie des Sciences en men 
accepteerde zijn werk, ook al was één van de leden 
van de Académie zelf al begonnen aan een 
beschrijving van de menuiserie. De Académie zag 
namelijk graag dat hommes de métier, vakmensen, 
hun vakkennis uit eerste hand overdroegen. Uit 
erkentelijkheid voor de hoge kwaliteit van Roubo’s 
werk, bewerkstelligde Antoine de Sartine, een 
hooggeplaatste ambtenaar met nauwe banden met de 
Académie, nu voor hem bij de Conseil d’Etat, dat hij 
zijn maîtrise kreeg, zonder de gebruikelijke 
meesterproef te hoeven doen of een inkomgeld bij het 
gilde te hoeven betalen. 
Zijn Art du menuisier groeide uit tot één van de 
omvangrijkste publicaties uit de ambachten-reeks van 
de Académie. Roubo schreef zijn teksten zelf, en 
zonder veel gebruik te maken van oudere publicaties 

op zijn vakgebied. Alle platen werden door hemzelf 
getekend en een groot deel ervan graveerde hij ook 
zelf. Hij volgde hierin het voorbeeld van zijn 
“tekenmeester” Blondel die ook zijn tekeningen 
eigenhandig graveerde. 
Inmiddels had hij ook een eigen bedrijf in de Rue St.-
Jacques-du-Haut-Pas, wat een flinke omvang aannam 
en grote opdrachten uitvoerde. De stad Parijs geeft 
hem verschillende moeilijke opdrachten verleend. In 
1782/3 bouwt hij de houten koepel op de Parijse 
korenmarkt volgens een systeem dat 200 jaar eerder 
was ontwikkeld door Philibert de l'Orme. Dit moest 
een lichte constructie zijn met een diameter van 39.5 
meter omdat het oude gebouw waar de koepel op 
moest komen, niet stevig genoeg was voor een 
gemetselde koepel, zie afbeelding.  
Na zijn werk aan L’Art du menuisier schreef hij L’art 
du layetier, ofwel de Kunst van het maken kisten en 
verpakkingen. In '77 volgde het eerste deel van zijn 
boek over theaters, Traité de Construction des 
théatres. Het tweede deel hiervan is helaas nooit 
verschenen. Roubo heeft nooit, zoals soms gedacht 
wordt, bijdragen aan de Encyclopédie van Diderot en 
D’Alembert geschreven. Wel werkte hij mee aan L’art 
du tourneur-mécanicien, over mechanisch draaiwerk 
en instrumentmakerij, van Père Hulot. 
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Roubo gaat op de schouders na zijn succesvolle voltooiing van 
de op de achtergrond afgebeelde Halle des Blés. Deze had hij 

geconstrueerd volgens een vergeten principe dat echter 

verrassend goedkoop en doelmatig bleek. Uit: Valentin, Les 

artisans célèbres, 1885 

 
Zijn Art du menuisier is vele malen heruitgegeven en 
bewerkt, vrijwel steeds onder de naam Roubo, die 
uiteindelijk een soort merknaam voor boeken over 
fijntimmerwerk werd, zoals aspirine dat voor 
pijnstillers is. In de 19de eeuw vinden wij een groot 
aantal bewerkingen die met name zijn delen over 
technisch tekenen overnemen. De stukken over 
meubelmakerij werden vaak weggelaten. Elke nieuwe 

bewerking werd aangepast aan nieuwe eisen en de 

heersende mode, zodat wij in de laatste edities uit de 
jaren ’30 van de vorige eeuw vrijwel geen letter van 
Roubo zelf terugvinden. Na de tweede Wereldoorlog is 
het oorspronkelijke werk in facsimile enige keren 
uitgegeven, nu niet als handboek voor de 
fijntimmerman maar vanuit een technisch-historische 
belangstelling. 
 
 
Verwacht resultaat 
De interesse voor Roubo van de kant van 
kunsthistorici en restauratoren richt zich vooral op 
"techniek," en gaat grotendeels voorbij aan de grote 
en gevariëerde theoretische kennis en de  
belevingswereld van de meester-ambachtsman in die 
tijd. Interpretatie vanuit het 18de eeuwse denken over 
kunst en ambacht, en de ontwikkeling daarvan, zal 
naar verwacht resulteren in een veel genuanceerder 
en veelzijdiger begrip, zowel van Roubo als van 
verwante historisch-technische bronnen. Roubo is een 
dermate bekend en compleet werk, dat de moeite 
vaak niet genomen wordt om naar historische 
gegevens te zoeken in andere werken. Het is daarom 
mijn bedoeling om ruime aandacht besteden aan 
alternatieve bronnen die ons meer leren over de 
historische meubelmakerij. 
Het onderzoek wil bijdragen aan de analyse van 
historische meubelkunst en de manier waarop deze 
tot stand kwam. Het verzamelen en duiden van kennis 
over historische produktiemethoden is niet alleen van 
belang voor het gehele veld van meubel- en 
interieurconservering en –restauratie, en daarmee 
voor studenten meubelrestauratie, museum-
conservatoren, verzamelaars en restauratoren, maar 
ook voor een breder publiek met een (technisch-
)historische interesse, en zelfs voor hedendaagse 
meubelmakerijen met een groene signatuur die zich 
herbezinnen op de omgang met materiaal en 
techniek. 
Het is de bedoeling om het onderzoek eind 2014 af te 
ronden. 
 
Herman den Otter 
docent Conservering & Restauratie Hout en Meubelen, 
Opleiding C&R van Cultureel Erfgoed. 

h.denotter@uva.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 

Enige van de lopende promotie onderzoeken 

 

Sanneke Stigter 

Between Concept and Material: Conservation and 
museum practice in view of artworks by Ger van Elk, 
Jan Dibbets and Joseph Kosuth 

This research focuses on the challenges, practices and 
the impact of conservation treatment and installation 
history of photography based contemporary 
/conceptual artworks by Ger van Elk, Jan Dibbets and 
Joseph Kosuth from the late 1960s, early 1970s. The 
selected case studies show a complex relation 

between concept and material, which becomes 
especially clear at decisive moments in their 
biographies. Reinstallation and presentation practices, 
relocation, artist's interventions, replacement of parts, 
conservation treatments as well as acceptance of 
material changes are all decided on to reassure the 
continuity of the artwork's life in museum practice. 
The impact of these kinds of interventions will be 
analysed and possible future conservation strategies 
will be designed as well as performed as part of this 
research. The aim is to develop a more open and 
reflective approach of museum practice in 

mailto:h.denotter@uva.nl
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conservation methodology, foregrounding the 

constructed nature of decision-making in conservation 
and installation practice. 

 

Maartje Stols-Witlox 

Historical recipes for preparatory layers for oil 
paintings in North West Europe 1550-1900. A critical 
analysis and recipe reconstructions. 

De ongeveer 550 Noord Europese recepten voor 
preparatielagen voor olieverfschilderijen die 
verzameld zijn voor dit onderzoek worden kritisch 
geëvalueerd, waarbij een aantal aspecten extra 
aandacht krijgt, zoals: hoe auteurs de functie van de 
verschillende lagen omschrijven, de gronderingskleur, 
voorlijmingslagen met lijm en/of stijfsel, de 
absorberende eigenschappen van gronderingslagen. 
Heel belangrijk is ook de vraag in hoeverre recepten 
relevant zijn voor de dagelijkse schilderpraktijk.  

Om recepten beter te kunnen interpreteren en te 
kunnen relateren aan wat schilders daadwerkelijk 
deden, is een flink aantal reconstructies van de 
recepten gemaakt. Daarbij is veel aandacht besteed 
aan de herkomst van de materialen, zodat de 
reconstructies ook wat betreft materiaalgebruik 
vergeleken kunnen worden met gronderingen van 
oude schilderijen.  

De doelstellingen van dit onderzoek zijn om een goed 
en zo volledig mogelijk overzicht te geven van 
materialen en technieken die in deze periode 

geadviseerd werden, om de vraag te beantwoorden in 

hoeverre recepten representatief zijn voor wat 
schilders echt deden. Hopelijk helpen de resultaten 
restauratoren om een context te vinden voor de 
gronderingen die ze tegenkomen bij het restaureren 
van schilderijen en kan het onderzoek een hulpmiddel 
zijn bij het begrijpen van degradatieverschijnselen 
van olieverfschilderijen. 

 

Tonny Beentjes 

Rodin’s “The Thinker” : the development and 
implementation of new conservation strategies and 
the investigation of bronze casting technology 

 

Lisya Biçaçi 

Glasappliqué, een veelzijdige uitdaging. Conservering- 
en restauratieproblematiek van monumentaal glas uit 
de wederopbouwperiode  

Het onderzoek richt zich op een veronachtzaamd 
onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed, 
namelijk glasappliquékunst in naoorlogse 
architectonische creaties, en beoogt een beter begrip 
van deze materiaalcategorie, de problematiek en 
mogelijkheden van het behoud ervan. 

 

 

 

 



 

A
u

 C
o

u
ra

n
t 

 3
. F

eb
ru

ar
i 2

01
3

 

23 

 

Het vrijkomen van kwik en kwikdamp bij 

aangetaste spiegels in een secretaire à 
abbatant 

 
 

Vincent van Drie 

 
 

 

 

In het interieur achter de schrijfklep van een 
secretaire a abbatant uit ca. 1790, bevinden zich aan 
de bovenzijde 3 spiegels naast elkaar. Door 
veroudering is het spiegelende effect echter vrijwel 
geheel verdwenen. Er resteert nu vrijwel uitsluitend 
een grijs matte folie achter glas. Op het eiken van het 
interieur zijn vijf kleine zilverglanzende druppeltjes 
gevonden die gemakkelijk wegrollen zonder uiteen te 
vallen. De bolletjes die niet groter zijn dan een  
speldenknop, blijken een aanwijzing te zijn dat hier 
sprake is van de met kwik vervaardigde tin-
amalgaamspiegels. Een recent artikel in het vakblad 
Restauro1 viel samen met de vondst van de 

kwikdruppeljes waardoor ik werd geconfronteerd met 
de eventuele consequentie voor de behandelend 
restaurator en de gebruiker van dit cultureel erfgoed. 
Om het risico in de praktijksituatie te kunnen duiden 
werd door mij contact gezocht met het RIVM te 
Bilthoven. Mevrouw Edith van Putten bleek direct 
bereid om in het atelier metingen te verrichtten. 
 

 
Kwikdruppeltjes in secretaire 

 
De te restaureren kast stamt uit de periode van het 
Directoire (omstreeks 1795 – 1810). Deze stijlperiode 
valt gelijk met de Franse regeerperiode waarin het 
land werd bestuurd door een vijf koppige Raad van 
Directeuren. Napoleon Bonaparte maakte een eind 
aan dit bewind en door de introductie van het strikt 
voorgeschreven 'Empire' ook een eind aan het wat 

                                                           
1 Manfred Torge e.a., Flüchtiges Quecksilber. Emission 

von Quecksilber aus historischen 

Zinnamalgamspiegeln, artikel in het tijdschrift: Restauro, 

ISSN: 0933-4017, Jg.: 118, Nr.3, 2012 

pp. 30-37. 

 

soberder 'Directoire'. Deze stijl kenmerkt zich door 
gebruik van ornamenten als messing lijsten, 
rechthoekige handgrepen, ruitvormen etc. Dit met 
mahonie gefineerde meubel bestaat, naast een grenen 
van de plank waarop de spiegel is gemonteerd, 
hoofdzakelijk uit het looizuurrijke eikenhout. De 
toepassing van spiegels in een interieur van een 
meubel, heeft tot doel om de daarvoor opgestelde 
objecten tevens van de achterzijde te laten zien en de 
spiegels geven een extra dieptewerking. In sommige 
gevallen wordt een spiegel vanwege de lichtreflectie 
geplaatst. Bij de secretaire bedekken ze de gehele 
achterwand in het bovenste vak achter de schrijfklep. 

Deze ruimte is aan de voorzijde voorzien van zuiltjes 
met basementen en aan de bovenzijde kapiteelstukjes 
waartussen togen zijn geplaatst. Het spiegelglas is 
achter profielen van messing (met houten kern), op 
een aan de achterzijde geverfde plank gemonteerd. 
Deze is tegen de achterwand geschroefd. Het 
spiegelende effect is inmiddels vrijwel geheel verloren 
gegaan want slechts enkele stukjes van ca 3 cm² zijn 
nog echt spiegelend.  
 

 
Spiegels tegen achterwand 

 
Niet alleen bij het maken van spiegels maar ook in 
thermometers en barometers, en voor medicinale 
doeleinden, zoals de behandeling van syfilis werd kwik 
toegepast. Ook na de vervaardiging van tin-amalgaam 
spiegels blijkt kwik nog een gevaar voor de 
gezondheid te kunnen opleveren. Sinds 1886 werd de 
productie van deze kwikspiegel vanwege toxiciteit 
verboden. Het spiegelende effect werd verkregen door 
een op glas aangebrachte legering van kwik en tin, 
het tin-amalgaam. Het was gedurende een lange 
periode de enige methode om van glas een spiegel te 
maken. Het procedé werd van ca 1310 tot 1890 
toegepast. Daarbij werd het kwik op dun gepolijst 
tinfolie aangebracht waarop vervolgens de glazen 
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plaatjes werden gelegd die dan voorzichtig werden 

aangedrukt. Na 10 tot 20 uur rust- en perstijd en 
aansluitend tot drie weken droogtijd, was de spiegel 
gereed en kon hij worden gehanteerd. Inmiddels zijn 
de oude spiegels in de meeste gevallen aangetast 
door corrosie en het daarmee gepaard gaande 
wegvallen van de hechting. Er vormen zich hiaten en 
er ontstaan verkleuringen terwijl de spiegel tenslotte 
blind slaat. Bij de secretaire wordt achter het glas 
vrijwel overal, alleen nog de losse tinfolie aangetroffen 
omdat alle kwik vrijwel uit het tin-amalgaam is 
verdwenen.   
 
Het zware metaal Kwik (Hg) is in lage dosering al 
toxisch maar verbindingen met kwik zijn nog giftiger. 
Het kwik wordt in vloeibare vorm door de huid 
geabsorbeerd. Deze opname is echter slechts 
ongeveer 1% van de hoeveelheid die door inademing 
kan worden opgenomen. Na inhalatie van hoge 
concentraties kwik (in de orde van grootte van enkele 
mg/m3) kan binnen enige uren na blootstelling een 
klinisch beeld optreden van hoesten, rillingen, koorts, 
hoofdpijn en kortademigheid (vergelijkbaar met 
metaaldampkoorts). Daarnaast kunnen een 
metaalsmaak, maagdarmklachten als misselijkheid, 
braken en diarree, speekselvloed en een gevoel van 
zwakte optreden. De chronische gezondheidkundige 
advieswaarde voor levenslange blootstelling aan kwik 
binnenshuis bedraagt 50 ng/m3 (=0,05 µg/m3)2 3   
Die norm wordt gemakkelijk bereikt als de rollende 
kralen van vloeibaar kwikzilver in de nabijheid van 
een spiegel worden gevonden. Vloeibaar kwik gaat al 
bij kamertemperatuur over in kwikdamp (emissie bij 
20°C). Het opruimen met de stofzuiger is daarom 
sterk af te raden omdat hiermee zowel het kwik tot 
damp wordt verwarmd als de damp gedurende lange 
tijd zal worden verspreid. Steeds als de stofzuiger 
weer gebruikt wordt zal er kwikdamp vrijkomen. Het 
is zeker raadzaam om zo mogelijk het vrijkomende 
vloeibare kwik dicht bij de bron op te vangen en als 
chemisch afval af te voeren. Voor meer informatie 
verwijs ik graag naar een lopende onderzoek in 
Duitsland waarvan de eerste resultaten in het vakblad 
Restauro zijn gepubliceerd. Volgens de onderzoekers 
is gebleken dat de emissie kan worden beperkt. De 
spiegelachterzijde dient dan geheel te worden 

afgesloten met een glazen achterwand waarbij een 
spouwruimte wordt gerealiseerd. Bij ernstige gevallen 
is bij gebruik van absorbers enige verbetering 
verkregen. 
 
Het RIVM is bereid gevonden om in het 
restauratieatelier waar de secretaire al geruime tijd, in 
afwachting van de behandeling, verbleef metingen te 
verrichten.  
 

                                                           
2 

http://www.rivm.nl/rvs/Images/Kwik%20en%20kwikverbindi

ngen%2008%20f_tcm35-54930.pdf 

 
3 GGD richtlijn kwik in binnenmilieu. RIVM rapport 

609300021, 2011 

 

 
Luchtmeting aan onderzijde secretaire 

 
Edith van Putten4 verrichte metingen met de Lumex 
Mercury Spectrometer RA-915, een kwikdamp meter 
die in staat is direct zeer lage concentraties kwikdamp 
te meten. Ze vond in de naaste omgeving al waarden 
rond de advieswaarde van  50 ng/m3. In een kier aan 
de onderzijde van de spiegel, bij de aansluiting met 
de bovenste interieurplank, werd de hoogste waarde 
gemeten. De daar afgezogen lucht bevatte één keer 
maar liefst 1000 ng/m3. Wat betekent deze 
concentratie voor het werken aan en wat voor het 
gebruik van de secretaire? Blootstelling aan deze 
concentratie zal niet leiden tot acute effecten. Die 
ontstaan zoals gezegd bij hogere concentraties. In de 
secretaire zal de concentratie steeds weer oplopen tot 
deze geopend wordt en dan zal de damp zich 
vermengen met de kamerlucht. Omdat de gemeten 
concentratie van de secretaire zonder klep al op loopt 
tot 1000 ng/m3 (1 µg/m3) lijkt het verstandig na het 
openen van de secretaire even te luchten, niet alleen 
naar de ruimte maar de ruimte ook naar buitenlucht. 
Het advies is steeds goed te ventileren. Na het sluiten 
zal weer wat kwikdamp ontstaan in de stilstaande 
lucht. Door de secretaire in een ruime kamer te 
plaatsen die goed geventileerd kan worden kan 
blootstelling zoveel mogelijk beperkt worden. 
 
Vincent van Drie 
Meubelrestaurator 

vandrieverkleij@hetnet.nl 

                                                           
4 Ing E.M. van Putten  is verbonden aan het Centrum 

Inspectie-, Milieu en Gezondheidsadvisering (IMG) van het 

RIVM. 

http://www.rivm.nl/rvs/Images/Kwik%20en%20kwikverbindingen%2008%20f_tcm35-54930.pdf
http://www.rivm.nl/rvs/Images/Kwik%20en%20kwikverbindingen%2008%20f_tcm35-54930.pdf
mailto:vandrieverkleij@hetnet.nl
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De opbouw van schilderijen en de 
mechanische eigenschappen van erfgoed 
materialen 

 
Parijs, 23-25 mei 2012 

 
 

Marjan de Visser 

 
 

 
 
”Looking at paintings one can see the pigments used and the history in T and RH” 

 
“De opbouw van schilderijen en de mechanische eigenschappen van erfgoed materialen”, gaat over 30 
jaar onderzoek van Marion F. Mecklenburg Ph.D. senior onderzoeker aan het Smithsonian Instituut, 
naar de mechanische eigenschappen van erfgoed materialen en de invloed van temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid daarop. Dit verslag is een inleiding op de workshops die Marion geeft over dit 
onderwerp. In het kader van de permanente educatie wil ik dit onder de aandacht brengen van collegae 
uit meerdere disciplines, en plaats hiermee een oproep om Marion naar Nederland te halen. 
 
 
 
Workshop details 
De driedaagse lezing (23-25 mei 2012) werd 
georganiseerd door Institute Patrimoin National (INP) 
te Parijs. De deelnemers kwamen uit de hout – en 
schilderijen restauratie en de chemie sector en zijn 
werkzaam binnen instellingen en particuliere ateliers. 
De lezing werd in het Engels gegeven en vertaald naar 
het Frans. Door het intieme karakter van de kleine 
groep was er veel ruimte om vragen te stellen 
gerelateerd aan praktijk voorbeelden.  
 
Docent biografie 
Marion F. Mecklenburg startte als uitvoerend 
schilderijen restaurator maar verruilde de praktijk vrij 
snel daarna voor het onderzoeksveld. Tijdens het 
restaureren kreeg hij meer vragen dan antwoorden op 
de vraag ‘waarom objecten reageren zoals ze doen’, 
en ‘wanneer we er goed aan doen te restaureren’. 
Marion behaalde in 1970 zijn bachelor titel, in 1972 
zijn masters titel en in 1984 zijn academische doctors 
graad aan de Universiteit van Maryland. Zijn 
onderzoeksspecialiteiten en interesses bestaan uit 
twee aan elkaar gerelateerde gebieden. Eén: de 
mechanische eigenschappen van materialen en de 
effecten van omgevingfactoren zoals temperatuur en 
vocht. Twee: computer modellering van structuren 
onder statische en dynamische belastingen waarbij hij 
gebruik maakt van de eindige-elementen analyse 
(EEA, in het Engels wordt dit standaard FEM genoemd, 
Finite Element Modelling). EEA is een rekentechniek 
uit de ingenieurspraktijk om materialen en 
constructies te analyseren. Marion heeft met behulp 
van deze rekenmethode voor veel erfgoed materialen 
de sterkte en stijfheid geanalyseerd. 1  
 
 

                                                           
1 http://pao-

tudelft.nl/internetForms/toonCursus.php?i_evt_id=537, 

bezocht 18 juni 2012. 

Het onderzoeksgebied en  
de onderzoeksmethoden van de workshop 
Sinds 1978 onderzoekt Marion de mechanische 
eigenschappen van verfmonsters, gronderingen en 
dragers. De verfmonsters bestaan uit verschillende 
soorten verven: verschillende oliemediums, acrylverf 
en alkyd verf. De gronding zijn dierlijke lijmen, 
gelatines en gesso’s. De dragers zijn textiel en hout, 
van verschillende soorten linnen en katoen en diverse 
soorten hout. De houtmonsters zijn gezaagd in het 
radiale - tangentiale vlak en de axiale richting met de 
nadruk op het tangentiale vlak omdat hierbij de 
meeste werking in het hout ontstaat. 
 
Al deze materialen -toegepast in erfgoedobjecten- zijn 
zowel afzonderlijk als in combinatie gemeten op rek 
met een trekproef. De mechanische eigenschap die 
hierbij wordt gemeten is de elasticiteit van het 
materiaal, de elasticiteitsmodulus. Deze term wordt in 
de volgende alinea uitgelegd. Het doel van de 
workshop is om van alle beschreven erfgoed 
materialen de elasticiteit in relatie te zien tot de 
invloed van wisselingen in relatieve vochtigheid en 
temperatuur en het effect daarvan als zodanig te 
kunnen herkennen.  
 
Spanningen (met de eenheid mega-Pascal, MPa of 
giga-Pascal, GPa) die ontstaan in (erfgoed) materialen 
veroorzaken rek en of vervorming. Spanning is kracht 
per oppervlak, en wordt ook wel druk genoemd. De 
officiële eenheid van kracht is de Newton (N), en met 
het oppervlak in vierkante meters (m²) is de eenheid 
van spanning dus Newton per vierkante meter. En 
daar hebben we de naam Pascal (Pa) aan gegeven: 1 
Pa = 1N/m². Voor sterkte en stijfheid van materialen 
wordt vaak de mega-Pascal gebruikt, om al te grote 

cijfers te voorkomen.2 Deze spanningen in het 

                                                           
2 1MPa = 1 miljoen Pa. Dus: krachten in Newtons, kilo-

Newtons (kN) of mega-Newtons (MN), spanningen in Pa, kPa, 

MPa of giga-Pascal, GPa (1 miljard Pa). 

http://pao-tudelft.nl/internetForms/toonCursus.php?i_evt_id=537
http://pao-tudelft.nl/internetForms/toonCursus.php?i_evt_id=537
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materiaal kunnen ontstaan vanuit verschillende 

bronnen zoals veranderingen in temperatuur en 
luchtvochtigheid in gespannen materialen, tijdens 
transport, de massa van het object, maar ook 
wanneer een schilderij wordt gespied.  
 
Bepaling elasticiteitsmodulus 
De elasticiteitsmodulus of kortweg E-modulus (E is het 
symbool) van een materiaal is gelijk aan de spanning 
die nodig is om het materiaal theoretisch in lengte te 
verdubbelen als gevolg van optredende 
rek/vervorming. Veel materialen behalen dit punt 
echter niet en breken voortijdig.3 
 
Een hoge E-modulus betekent dat veel spanning 
weinig rek veroorzaakt en het materiaal een hoge 
stijfheid heeft, zoals brons dat een E-modulus heeft 
van 103 tot 124 giga-Pascal (GPa). Omgekeerd 
betekent een lage E-modulus een gemakkelijk 
vervormbaar materiaal, en veel vervorming bij weinig 
spanning. Hout heeft gemiddeld een E-modulus van 

                                                           
3 

http://www.designerdata.nl/index.php?sub_page=31&subject

=3&pag=21&subpag=31&lang=en bezocht 19 juni 2012 

0,6 tot 1,0 GPa. Wanneer men twee materialen in een 

object combineert is de ideale combinatie om het 
materiaal met de hoge E-modulus als drager te laten 
functioneren omdat deze weinig zal rekken en/of 
vervormen.  
 
Zolang een materiaal na het uitoefenen van een 
kracht weer terug keert naar zijn oorspronkelijke 
vorm is de elasticiteit van het materiaal behouden, en 
hebben de ontstane spanningen in het materiaal niet 
geleid tot een blijvende vervorming. Echter, wanneer 
een belasting wel een blijvende rek/vervorming 
veroorzaakt is de elastische limiet (in het Engels: yield 
point, en in het Nederlands ook wel vloeigrens 
genoemd) van het materiaal overschreden. Een nieuw 
yield point wordt gevormd voorbij de elastische limiet 
in het plastische gebied, dit keer dichter bij het 
breekpunt.  Deze relatie tussen spanning en rek kan 
worden uitgezet in een spanning-rek curve, en toont 
die elastische limiet daar waar de curve afbuigt van 
een rechte lijn. Voor een erfgoedobject dat meestal uit 
meerdere materialen bestaat is het Yield point van het 
meest kwetsbare materiaal de limiet van de 
geaccepteerde kracht of T of RV. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De relatie tussen mechanische eigenschappen 
en dimensionale eigenschappen (volume). 
De E-modulus van (erfgoed) materialen wordt 
beïnvloed door zowel de temperatuur T als de 
relatieve vochtigheid RV. Als zodanig kan het effect 
van T en RV op de rek/vervorming van een object 
aanzienlijk zijn. Verf heeft bijvoorbeeld een lage E-
modulus (=gemakkelijk vervormbaar) bij een hoge RV 
en zal daarom bij hoge RV ‘zacht’ worden. Het is 
daarom ook mogelijk om de E-modulus van een 

materiaal als een functie van relatieve vochtigheid te 
zien. Door middel van het vocht coëfficiënt van een 
materiaal is de verandering in rek gedeeld door de 
verandering in RV. 
 
De respons van het materiaal op verandering in 
T en RV 
Hoe groot is de invloed van de temperatuur en de 
relatieve vochtigheid in T en RV op de E-modulus van 
(erfgoed) materiaal. Binnen welke grenzen raakt het 

De E-modulus van een materiaal, is de verandering in 

spanning σ gedeeld door de verandering in rek ε: E = Δσ / Δε 

 

Spanning 
Plastisch gebied 

Rek 

http://www.designerdata.nl/index.php?sub_page=31&subject=3&pag=21&subpag=31&lang=en
http://www.designerdata.nl/index.php?sub_page=31&subject=3&pag=21&subpag=31&lang=en
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materiaal niet blijvend beschadigd? Deze vraag kan 

worden beantwoord door het afzonderlijk meten van 
1: de mechanische eigenschappen, 2: de invloed van 
T afzonderlijk en 3: RV afzonderlijk. Hiervoor voert 
Marion sinds 1978 drie verschillende testen uit waarbij 
geen kunstmatige veroudering wordt toegepast. De 
testen worden uiteengezet in afzonderlijke en 
gecombineerde diagrammen. 
 
De testen: 

1. De spanning-rek test 
2. De zwelling test 
3. De gebondenheid test. 

 
 

 
 

 
 
Bij de spanning-rek test leveren snelle krachten een 
hoge spanning en langzame krachten een lage 
spanning. De langzaamst uitgevoerde rek test heet 
equilibrium (evenwicht). Dit betekent dat na het 
uitvoeren van een kracht wordt gewacht totdat het 
object weer terug is op de lengte van het startpunt 
Alle drie het type testen zijn onder deze ‘equilibrium’ 
uitgevoerd en kunnen zo aan elkaar worden 
gekoppeld.  
 
 
Hysterese bij vocht opname en afgifte  
Voor veel erfgoed materialen geldt; hoe hoger de 
relative luchtvochtigheid des te hoger het 
vochtgehalte in het materiaal. Dit zijn onder andere 
hout, gelatine, drogende oliën en pigmenten, maar 
ook structuren zoals linnen absorberen vocht uit de 
atmosfeer. Vocht opnamen en afgifte als gevolg van 
wisselingen in de RV tonen in de zwelling test een 

verschillende lijn, dit verschil wordt hysterese 

genoemd1.  
Marion heef veel verschillende materialen gemeten die 
allemaal aan bod komen in de workshop: Hout, 
linnen, konijnenlijm, steurlijm en gelatine, olieverf, 
alkyd en acryl verf. In de laatste hoofdstukken gaat 
hij in op de gevolgen als deze materialen met 
verschillende mechanische eigenstappen samen 
worden gebruikt in een erfgoed object zoals een 
schilderij en wat de gevolgen zijn voor de wisselingen 
in RV en T. In dit artikel licht ik linnen, konijnenlijm 
en olieverf verder toe, met tot slot de gevolgen van 
RV en T wisselingen op een olieverfschilderij op 
linnen. 
 
Linnen: mechanische eigenschappen 
Marion heeft verschillende soorten industrieel 
gesponnen linnen weefsels getest, zoals het Ulster 
linnen. Industrieel gesponnen linnen heeft andere 
mechanische eigenschappen dan handmatig 
gesponnen linnen2. In een geweven textiel lopen de 
inslagdraden recht door het doek heen. Om deze 
inslagdraden "golven" de scheringdraden heen 
waardoor ze meer rek hebben dan de inslagdraden. 
 
 

 
 
De spanning/rek metingen in Mega Pascal (MPa) zijn 
niet van toepassing op linnen omdat dit niet alleen 
een materiaal is maar ook een fabrikaat. Bij linnen 
wordt de spanning/rek test gemeten in krachten per 
lengte in Newton centimeters (N/cm). De diagrammen 
tonen aan dat er in dit textiel een groot verschil is in 
de rek tussen de schering draden en de inslagdraden. 
De schering draden vertonen bij lage krachten veel 
rek en zijn dus zeer flexibel maar de inslag draden 
rekken weinig onder hoge krachten en zijn dus stijf.  
 

                                                           
1 Hysterese wordt veroorzaakt doordat een systeem bij 

dezelfde externe factoren (oorzaak) twee verschillende 

stabiele toestanden (gevolg) heeft. Dit noemt men bi-

stabiliteit. Wanneer het systeem naar de andere toestand 

over gaat zal het anders op externe veranderingen reageren. 

Wikipedia bezocht 16 juli 2012. 

2 De spinmachines zijn in Engeland ontwikkeld in het midden 

van de 18e eeuw. 

 

Inslag draad 

Gedrag van het materiaal 

De modulus van een materiaal verandert 

bij verschillende RV niveau 
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Schering draden getest op rek onder wisselingen in de 

RV zijn in een diagram uiteen gezet. Onder een zeer 
hoge luchtvochtigheid van 97% bij 6 N/25cm is de rek 
0.005. Bij 92% meet de rek 0.018 meet, en voor 70% 
is deze 0.02. Metingen bij 49% en 27% geven zelfs 
een grotere rek dan 0.28 bij maar 3N/25cm. 
Conclusie: dit betekend dus dat een hoge 
luchtvochtigheid leidt tot grote stijfheid van het 
fabrikaat en lage RV tot flexibele stoffen. De inslag is  
veel minder flexibel dan de inslag, het is stijver en 
kan minder kracht verdragen. Deze metingen gelden 
alleen voor industrieel vervaardigde draden en 
fabrikaten.  
 
Op zichzelf staand betekenen deze getallen niet veel 
maar in combinatie met een verflaag zien we dat verf 
breekt bij een rek tussen 0.005 en 0.010.  
 
Konijnenlijm, steurlijm en gelatine 
Voor meerdere soorten lijm zijn zwelling testen 
uitgevoerd voor zowel wisselingen in RV als T. Bij 
wisselingen in RV vertonen alle lijmen een grote 
zwelling, vooral bij een hoge RV rond 80%. Hoe hoger 
de RV hoe flexibeler de lijm. Uit testen is gebleken dat 
platen konijnenlijm zeer flexibel zijn terwijl andere 
dierlijke lijmen onder dezelfde condities veel minder 
rek vertoonden (RV62% en T 23C0). Steurlijm is het 
meest flexibel, zelfs meer dan konijnenlijm en kan 
onder dezelfde condities hogere krachten verdragen. 
Deze meet gegevens kunnen doorslaggevend zijn bij 
de keuze van een lijm bij een conserverende 
handeling. Bij wisselingen in T tussen -35C0  en 35C0  

is de vrije zwelling +/- 0.005. Alle typen lijm vertonen 
een kleine hysterese.  
 
De zwelling wordt aanmerkelijk lager zodra er een 
pigment aan wordt toegevoegd. Pigmenten die 
worden toegevoegd aan lijmen om een gesso te 
maken –meestal calcium carbonaat- verminderen de 
zwelling van lijm bij vochtopname. Echter door de 
toevoeging van molasses wordt de gevoeligheid voor 
RV weer versterkt. Hoe hoger de concentratie pigment 
in een gesso (% PVC) 3 hoe lager de zwelling en 
krimping door vochtwisselingen. Gesso’s zijn relatief 
stijf in het midden en lage RV en flexibel in de hoge 
RV maar daardoor ook minder sterk. In vergelijking 

tot hout en lijmen heeft gesso een laag volume 
verandering als gevolg van wisselingen in RV.  
 
Olieverf 
Olieverven drogen in een stapsgewijs proces van 
auto-oxidatie waarbij zuurstof wordt geabsorbeerd en 
waarbij ongesatureerde hydroperoxides worden 
gevormd, en afgebroken door cross-linking. Wanneer 
olie droogt door opname van zuurstof wint het aan 
gewicht. Vervolgens verliest het gewicht door de 
vorming van bijproducten zoals waterdamp en gassen. 
Verschillende drogende oliën hebben verschillende 
droogtijden. Saffloer, walnoot-, papaver- en 
zonnebloemolie verliezen meer gewicht in het 
droogproces dan lijnzaadolie. 
Olieverf is een combinatie van olie en pigment waarbij 
de pigmenten het oxidatieproces van de olie 
beïnvloeden en dus ook het droogproces. Ook 
siccatieven kunnen de droogtijd beïnvloeden zoals 

                                                           
3 Pigment Volume Concentration: Gesso is a type of paint. 

Most paint properties depend ultimately on the microscopical 

geometry of particles and binder, and one parameter 

characterizes it best: ..pigment volume concentration (PVC). 
The term pigment here refers to all particles, regardless of 

whether they are good colorants. 

http://albumen.conservation-

us.org/library/c20/michalski1991.html bezocht 17 juli 2012. 

loodoxide. Een toevoeging van 1,6% siccatief aan 

lijnolie verkort de droogtijd van 10 dagen naar 3 
dagen. Niet alleen de toevoegingen aan de olie 
beïnvloeden het droogproces ook de wijze waarop ze 
worden vervaardigd. Zinkwit is in gebruik sinds de 
jaren 60 van de 20e eeuw en heeft loodwit vervangen. 
Deze langzaam drogende olieverf wordt op den duur 
zeer bros en breekbaar en delamineert makkelijk. 
 
Reacties van olieverf op wisselingen in relatieve 
vochtigheid  
Bij veranderingen in RV zijn lijnolieverven vervaardigd 
met witte pigmenten zoals lood-carbonaat, titanium 
dioxiden en zinkoxide redelijk stabiel. De 
aardpigmenten met ijzeroxide zijn snelle drogers die 
echter geen duurzame verflagen vormen. Boven 80% 
RV vertonen ze laatstgenoemde voor alle typen olie 
grote zwelling spanning, daarbij vertonen ze een 
hysterese. De zwelling wordt veroorzaakt door het 
kleigehalte in het pigment. Marion noemt als 
voorbeeld twee testen met een 20 jaar oud gele oker 
in lijnolie. 1)Eerst werd het gedroogd van 60% naar 
30% RV, hierbij werd een klein verschil in vrije 
zwelling gemeten van 0.005. 2)Daarna werd de RV 
opgevoerd van 60% en 80% RV, hierbij werd een 
groot verschil gemeten van 0.03. Een andere test 
werd uitgevoerd met een 20 jaar oud verfmonster van 
cadmium geel in saffloerolie. Een stijging van 10% 
naar 80% RV toont in een diagram een permanente 
zwelling door binding van water. Maar wanneer we de 
vrije zwellingen testen van olieverf vergelijken met die 
van hout en konijnenlijm dan zwelt verf relatief weinig 
als gevolg van RV wisselingen. 
 
Bij olieverf geldt voor alle pigmenten dat ze een klein 
volume verandering ondergaan als gevolg van 
wisselingen in temperatuur. Meerdere kleuren olieverf 
zijn getest op vrije zwelling bij een wisseling in 
temperatuur van -30C0 naar 30C0 alle pigmenten 
gaven een respons van 0.005 koper zelfs nog minder 
0.001. 
 
De mechanische eigenschappen van olieverf 
Marion stelt dat men zou verwachten dat alle 
olieverven stijver en sterker worden naar mate de tijd 
verstrekt maar is dat altijd zo? Lood carbonaat verf is 

veelvuldig bestudeerde en fungeert als een goede 
standaard voor de meeste pigmenten. Uit een test 
uitgevoerd met loodcarbonaat in koud geperste lijnolie 
lezen we in het diagram dat namate de jaren 
verstrijken het verfmonster hogere krachten 
verdraagt en gelijktijdig minder rekt; de E-modulus 
wordt verhoogd en de kans op breken verminderd. De 
rektest kan dus ook gebruikt worden voor een 
determinatie van de droging door de kracht te meten 
op gefixeerde rekpunten. Daardoor kan worden 
gemeten dat loodcarbonaat in koud geperste lijnolie 
na 14 jaar nog steeds verandert. Echter de wijze 
waarop de olie is behandeld beïnvloed de 
eigenschappen. Bij op zuurbasis geraffineerde lijnolie 
zien we dat in vergelijking tot koudgeperste lijnolie 
zowel de kracht afneemt en de kans op breuken wordt 
vergroot naarmate de verf ouder wordt. Deze verf is 
zwakker dan koudgeperste en alkali geraffineerde 
verf. Toevoegingen van drogers (litarge, massicot) 
verminderen eveneens de kracht en vergroten de 
kans op breken. Extreem lage en hoge relatieve 
vochtigheid hebben een grote impact op deze verf; de 
E-modulus daalt bij een hoge RV wat de verf 
elastischer maakt en bij lage RV van 14% wordt de 
verf bros en breekt bij lage krachten. Omdat lijnolie 
sterk vergeeld wordt door fabrikanten vaak de minder 
vergelende saffloerolie gebruikt voor witte 
loodcarbonaat verf. De rektest wijst uit dat deze verf 

http://albumen.conservation-us.org/library/c20/michalski1991.html
http://albumen.conservation-us.org/library/c20/michalski1991.html
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een zwakkere verflaag vormt dan wanneer ze in 

koudgeperste of alkali behandelde lijnolie verf was 
vervaardigd. De verflaag breekt bij veel lagere 
krachten naarmate ze ouder wordt. Dit geldt nog 
sterker voor walnootolie, na 10 jaar neemt de 
flexibiliteit snel af.  
 
Zinkwit en titaanwit als vervangers van loodwit:  
Zinkoxide (wit) in lijnolie vormt een zeer breekbare 
verflaag als we het vergelijken met het loodcarbonaat 
(wit). Bij veroudering daalt de flexibiliteit snel en 
wordt het een zeer breekbare verflaag met als gevolg 
dat de verf in veel gevallen delamineert. Zelfs de RV 
en T hebben geen effect op dit proces. Titaanwit is in 
eerste instantie flexibeler dan zinkwit maar dit neemt 
snel af na 10 jaar en bij 17 jaar is het een zeer 
breekbare verflaag geworden. Wanneer beiden 
worden gecombineerd is bij 75% Ti en 25% Zn de E-
modulus het grootste en de rek curve is dan vrij 
constant, ook als de kracht toeneemt. Dus schilderijen 
vervaardigd na 1960 zullen door de vervanging van 
loodwit door zinkwit en titaanwit anders verouderen. 
 
Onderzoek bij olieverf van aardpigmenten wees uit 
dat deze niet ‘drogen’. Bij de vorming van een stabiele 
verffilm (polymerisatie) zijn metaal-ionen nodig voor 
de cross-linking van de polymeren. In de aardtinten 
ontbreken deze metaal-ionen omdat door de 
aanwezige klei het ijzeroxide hydroliseert. Hierdoor 
stopt het drogingsproces en wordt de verf een ‘pasta’ 
en van stijfheid is geen sprake. Zelfs in een klimaat 
met een lage RV neemt het pigment vocht op.  
 
Naast witte pigmenten en aardtinten test Marion ook 
andere pigmenten op veroudering, en de invloeden 
van siccatieven plus de invloed van wisselingen in T 
en RV op de mechanische eigenschappen van de verf. 
De meeste pigmenten krijgen een hogere E-modulus 
(stijfheid en weinig rek) naarmate ze ouder worden. 
Wanneer we kijken naar de RV dan blijkt dat een lage 
RV de verf zeer bros en stijf maakt en wanneer de RV 
rond de 80% komt wordt de verf zwakker en vertoont 

bij weinig krachtuitoefening een grote rek. 50% RV zit 

daar precies tussen in. 
 
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Marion test 
niet alleen zelf vervaardigde olieverven maar ook 
commercieel vervaardigde verven zoals Gamblin 
Artist’ oils, Winsor & Newton Artists’oils, Grumbacher 
Artits; oils en Bocour Artists’oils, en vergeleek van 
deze merken de overeenkomende kleuren.  
 
En wat gebeurt er als al deze materialen met 
verschillende mechanische eigenschappen en reacties 
op RV en T worden samengevoegd tot kunstobjecten? 
Na bestudering van de materialen afzonderlijk is het 
mogelijk om de gedragingen te vergelijken en aan 
elkaar te relateren. Marion noemt het ‘the beauty of 
understanding the material’. De belangrijkste vraag 
is: welk materiaal ontwikkelt de kracht bij welke RV 
en T?  
 
Een schilderij op een linnen en spieraam 
Wat gebeurt er met een schilderij bij sterke 
wisselingen in RV? 
Een houten spie-/spanraam gemaakt van Europees 
populier, tangiaal gezaagd zal bij een verandering van 
RV van 50% naar 80%, 2% zwellen. De zaagwijze 
heeft zeker invloed op het percentage zwelling. Dit 
betekent dat voor een raam met een lat van 75mm 
dikte het raam zwelt: 75mm x .02=1.5mm. Het linnen 
textiel krimpt omdat de vezels vocht opnemen, en 
daardoor dikker worden, dit geldt voor zowel inslag 
als  schering draden.4 Hierdoor moeten de schering 
draden grotere golvingen maken om de inslagdraden, 
zodat het formaat van het doek kleiner wordt. De 
spanning op het linnen stijgt. De konijnenlijm zwelt, 
en de E-modulus daalt (lage kracht). De verf wordt als 
gevolg van het vocht elastisch en zelfs plastisch. 

                                                           
4 Dit is alleen van toepassing op machinaal gesponnen linnen, 

dus van na 1850. Wanneer lijm warm wordt opgebracht 

krimpt het machinaal gesponnen linnen. 

 
 

                   
 

Waarom vocht textiel laat krimpen 

Europees populierenhout, en een wisseling in RV van 

50% tot 80% betekent een verandering in zwelling 

spanning van het hout met 2%. Een spielat van 75mm 

breed zal met 1,5mm uitzetten. 
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Als daarna de RV daalt, krimpt het houten spieraam 
weer en zijn de draden van de textiele drager 
opgerekt die door de verhoogde spanning ontstaan is 
onder hoge RV. De E-modulus van de konijnenlijm 
stijgt weer, de lijm wordt stijf en bepaalt de kracht. 
De verf wordt weer hard. De krimping van het raam is 
in de hoeken het grootst waardoor daar plooien in het 
linnen komen. Door de rek op het linnen barst de verf 
in de hoeken van lat tot lat (diagonaal).  
 
Als reactie daarop zal men het raam spieën. Hierdoor 
verhoogt de spanning op het linnen onevenredig. In 
de hoeken met 0.01 hoger en in het midden veld met 
0.005 hoger. Het gevolg is dat krachten voorbij het 
yield point van de textiel gaan. Een tweede gevolg is 
dat de verf barst in de hoeken richting het midden. 
 
 
 
 
 
 

Conclusie 
De dikte van het hout is mede bepalend voor de 
zwelling van het hout. Bij een verhoging van de RV 
stijgt de spanning in het linnen en bepaalt op dat 
moment de kracht. Bij een verlaging van de RV stijgt 
de spanning in de lijm en bepaalt dan de kracht. De 
materialen vertonen een tegenovergestelde reactie. 
Bij lage RV is het linnen slap, en geeft geen 
ondersteuning aan de verflaag. Juist bij een verflaag 
met barsten is een goede ondersteuning belangrijk. 
Men kan zich ook afvragen welke houtsoort en 
zaagwijze de minste zwelling geeft. Daarnaast is er de 
vraag welk materiaal het beste te gebruiken voor een 
raam. 
 
Marjan de Visser 
Restaurator Schilderijen 
Restauratieatelier Marjan de Visser 
Marjan.de.visser@restauratieatelier.com 
 
Foto’s afkomstig uit het lesmateriaal dat bij de cursus 
hoort.

 

Bobbels door losse spieën en plaatselijke rek 

Barsten door lage RV 

Barsten van uitspieën 

mailto:Marjan.de.visser@restauratieatelier.com
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Re-examining workshop habits 

 

International Academics Projects, leiding: Piers Townshend, Tate 

Britain, 8-9 oktober 2012 
 

 
Valérie Martens-Monier 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Her-examineren van atelier gewoontes” een veelbelovende titel van een workshop waar ik, als 
zelfstandig restaurator die veel alleen werkt, de kans zou krijgen om mijn werkzaamheden kritisch te 
beoordelen en de gelegenheid zou hebben om mijn kennis op pijl te houden. Een andere reden was dat 
deze workshop nogal praktijkgericht leek te zijn wat helaas niet het geval was. Uiteindelijk werd het 
een uitwisseling van ideeën en ervaringen op een heel informele manier. Dit artikel probeert een 
verslag te bieden van de twee dagen van de cursus maar benadrukt vooral handelingen en onderwerpen 
die voor mij persoonlijk van belang waren. 
 
 

 
IAP, Tate en de deelnemers 
International Academics Projects organiseert al meer 
dan 20 jaar cursussen en workshops in GB en elders 
om (onder andere) bijscholing te bieden aan 
restauratoren van verschillende disciplines.  
(voor meer informatie : 
http://www.academicprojects.co.uk/) 
  
Deelnemers zijn of restauratoren die in bezit zijn van 
een accreditatie en die minimaal 40 uur per jaar 
moeten besteden aan het  bijhouden van hun kennis, 
of restauratoren zonder accreditatie die uit eigen 
interesse de cursussen komen volgen. Dit keer heeft 
de organisatie gevraagd aan Piers Townshend van de 
Tate Britain om voor het eerst een 2 daagse cursus  te 
houden over het herexamineren van gewoontes in 
papierrestauratie ateliers. 
 
Deelnemers van deze workshop, bijna allemaal 
afkomstig uit eigen land, bestonden voornamelijk uit 
instellingsrestauratoren en soms ook uit studenten. 
Eén studente vertelde dat zij hoopte meer praktijk 

adviezen/tips te kunnen leren omdat het daaraan 
nogal ontbrak tijdens haar mastersopleiding aan 
Camberwel. Uit de 12 participanten waren er maar 4 

of 5 zelfstandige restauratoren waarvan één helemaal 
uit Australie gevlogen (hij kwam weliswaar twee 
workshops volgen)! Eén restauratrice kwam uit de VS 
en ikzelf uit Nederland. De verwachtingen lagen hoog 
maar waren vrij vaag omdat wij van tevoren geen 
enkel programma van de dagindeling hadden 
gekregen. 
  
Tijdens de voorstellingsronde werd de organisatie van 
de Tate Galeries beschreven. Tate bestaat uit 4 
musea: Tate Britain, Tate Modern, Tate St Ives and 
Tate Liverpool. Alle vier de musea vallen onder 
dezelfde leiding en hebben recent een nieuw 
ondergronds depot in gebruik genomen, in Dean Hill, 
bestaande uit oude antinucleaire bunkers die een heel 
stabiel klimaat  bieden voor hun collectie. Restauratie 
van papierwerken wordt alleen in het atelier van de 
Tate Britain uitgevoerd door 4 restauratoren en 1 
technicus (paper conservation technician) onder 
leiding van Piers Townshend.  
 
Rondleiding prenten kabinetten en zalen  
Dankzij een rondleiding door de twee teken- en 
prentenkabinetten van Tate Britain hebben wij een 
idee gekregen van de uitgebreide collectie waaronder 
die van Turners tekeningen natuurlijk. Een selectie 
van werken liet zien wat voor restauraties werden 

uitgevoerd op sommige tekeningen, metname een 
aquarel op blauw papier (indigo dye) die met succes 
werd behandeld met natrium boorhydride: het 
verkleurde papier werd opnieuw blauw na de 
behandeling. Turner gebruikte blauw papier gemaakt 
uit linnen van marineuniformen.  
 
Wij zagen ook tekeningen die Turner met een mengsel 
van water en roet maakte en die bijzonder 
watergevoelig zijn waardoor zij niet kunnen worden 
behandeld. Deze tekeningen lijken op aquarellen of 
gewassen inkt. Piers liet ons ook de bijzondere 
werkwijze van Turner zien bij het maken van zijn zeer 
gewassen aquarellen. Hij werkte namelijk extreem nat 
en wreef met zijn duim of een propje brood over zijn 
papier om highlights te creëren. Wij kregen nog 

http://www.academicprojects.co.uk/
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bijzondere werken te zien die afkomstig waren van de 

grote Thames waterramp van 1928: het waren offset 
tekening van originele tekeningen van Turner. 
http://www.tate.org.uk/research/prints-and-drawings  
Een positieve bijkomstigheid was dat er monsters van 
deze offsets genomen kunnen worden om de 
materialen die Turner gebruikte te analyseren.  
 
In hetzelfde prentenkabinet werden wij 
geconfronteerd met uitdagende werken, druksels van 
Edward Ruscha van ’69-’70 , de Stains port-folio waar 
letters zijn gedrukt (zeefdruk) in allerlei organische 
materialen zoals bolognese sauce, stroop, mosterd 
etc. met minder of meer succes! Deze serie is niet 
bedoeld om tentoongesteld te worden. In dit geval 
moest worden gelet op eventuele schade door 
insecten of andere plaagdieren die erop af zouden 
kunnen komen. Een andere zorg is dat de bedrukte 
vellen in het port-folio niet elkaar “contamineren”. 
Soms moesten meerdere zuurvrije vellen 
tussengevoegd worden. 
 
Het uitvoeren van restauraties is niet de enige tak van 
de werkplaats. De collectie bestaat namelijk uit vele 
werken die de medewerking van restauratoren 
vereisen, zoals bijvoorbeeld het ophangen van zeer 
grote formaten foto’s of tekeningen die wij in de zalen 
konden bewonderen maar ook het bewaren, 
transporteren of namaken van bijzondere 
kunstwerken. Hier een werk uit grote vellen 
gekreukeld papier bedekt met gekleurd poeder van de 
kunstenares Karla Black. 
 

 
 
Hoe moet men omgaan met dit soort werken? Zij 
moeten vervoerd, bewaard en opnieuw tentoongesteld 
worden terwijl niets gefixeerd of kleurvast is. Een 
enorme uitdaging voor de collectiebeheerders. 
 
Demonstratie fadometer 
Tijdens een groot deel van de workshop werd Piers 
Townshend vergezeld door Joyce Townsend, de senior 
conservation scientist van Tate Britain die de discussie 
voorzag van wetenschappelijke verheldering in 
verband met sommige behandelingen en chemische 
processen. Zij demonstreerde de werkwijze van een 
uniek instrument, de fadometer, die kan aangeven 
welke kleuren lichtvast zijn ten opzichte van anderen. 
De fadometer werkt als volgt: een UV-lichtstraal op 
een minuscule oppervlakte van 250 micron word 
weerkaatst op een spectrometer die de 
kleurverandering meet. Blauwe wol standaarden 
worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal en de 
lichtbron word vooraf gekalibreerd door een witte 
standaard van barium sulfaat. Het artikel hieronder 
beschrijft resultaten van een onderzoek met de 
fadometer op een serie tekeningen van Turner waar 

Pruisisch blauw werd gebruikt. http://www.morana-

rtd.com/e-preservationscience/2008/Lerwill-22-01-
2008.pdf 
Joyce heeft veel meer objecten -onder andere 
moderne zeefdrukken en collages gemaakt met 
knipsels uit tijdschriften-  aan de fadometer 
onderworpen en haar conclusies waren dat wij onze 
vermoedens over kleurvastheid niet kunnen 
vertrouwen. Tot nu toe heeft zij gemerkt dat 10% van 
de objecten gevoeliger voor licht zijn dan wij denken, 
dat 10% minder gevoelig zijn dan verwacht en dat 
50% voldoet aan de verwachting… {de informatie is 
niet duidelijk wat betreft de overige 30%} 
De fadometer is een goed hulpmiddel om aan te 
geven hoe lang een object kan worden geëxposeerd, 
ivm tentoonstellingen en bruikleenovereenkomsten. 
 
WERKPLAATS DISCUSSIE/FORUM 
In de werkplaats werden vluchtig allerlei 
behandelingen besproken die papierrestauratoren 
gebruiken. Ik heb geprobeerd de verschillende 
onderwerpen in onderdelen te schikken. Het zijn 
meestal methodes gehandhaafd door Piers Townshend 
zelf. Vele behandelingen zijn bekend maar ik heb 
besloten om ze toch te noemen omdat het weergeeft 
wat wij op dit moment doen. 
 
Fixeren 
Het fixeren van loskomende verf wordt meestal 
gedaan met gelatine (2%). Het gebruik van alcohol, 
voor het aanbrengen van gelatine, verhoogd het 
absorberend vermogen van het papier. Sommige 
restauratoren gebruiken bewust geen varkensgelatine 
vanwege religieuze redenen. De farmaceutische 
gelatine lijkt het meest puur te zijn. De stabiliserende 
invloed van gelatine op ijzergallusinkt is niet bekend, 
net zo min als het type gelatine grade B dat daarvoor 
door Gabi Kleindorfer verkocht wordt 
(http://www.gmw-shop.de/Texte/Katalog.pdf).  Er 
wordt ook aangeraden om Funori (Lascaux, Gabi 
Kleindorfer) te gebruiken in lauw warm water  ipv 
paraloid en gelatine. Er ontstaat een discussie over 
twee versies Funori:  de Yun Funori en de Funori. 
Volgens Joyce is de Yun Funori puurder maar de 
Funori is stabieler. Over dit onderwerp, hier een 
recente artikel: http://ceroart.revues.org/2865  

 
Voor het nalijmen van papier wordt gelatine 0,5% 
gehanteerd. De concentratie kan zelfs nog minder zijn 
en het wordt het liefst twee keer aangebracht met en 
sproeier of een kwast of eventueel in een bad. Het is 
ook gebruikt om beschimmeld en zwak papier te 
consolideren, in dit geval alleen met de sproeier 
aangebracht. 
 

 
 

http://www.tate.org.uk/research/prints-and-drawings
http://www.morana-rtd.com/e-preservationscience/2008/Lerwill-22-01-2008.pdf
http://www.morana-rtd.com/e-preservationscience/2008/Lerwill-22-01-2008.pdf
http://www.morana-rtd.com/e-preservationscience/2008/Lerwill-22-01-2008.pdf
http://www.gmw-shop.de/Texte/Katalog.pdf
http://ceroart.revues.org/2865
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Het gebruik van Cyclododecaan als fixatief is ter 

plekke uitgeprobeerd. Het smelten van de wasachtige 
korrels neemt veel tijd in beslag en het aanbrengen 
via de dispenser pen niet overtuigend omdat de ‘was’ 
zo snel droogt. Het moet aan beide kanten 
aangebracht worden, behalve als het papier zeer dun 
is. Na het aanbrengen mag het papier niet buigen. 
Cyclododecaan is veel in de archeologie toegepast, 
bvb op de bekende Chinese krijgers. 
http://www.iiconservation.org/node/2256 
 
Er wordt een fixatief voor (alleen) zwarte en blauwe 
inkt gedemonstreerd met de naam Sandofix (1:4 in 
water) tegenwoordig heet het waarschijnlijk Cartofix… 
Dit middel verandert de chemische samenstelling van 
de inkten zodat zij niet meer oplossen in water. De 
Sandofix wordt met een kwast aangebracht op de inkt 
en na een paar minuten uitwerken kan men het papier 
wassen zonder dat de inkt gaat bloeden. Dit fixatief 
werkt blijkbaar niet op stempels.  
 
Bevochtigen, Drogen, Vlakken 
Luchtdichte verpakking  
Er worden tijdens de workshop veel toepassingen van 
verpakken (met of zonder vacuüm) beschreven. Ten 
eerste wordt dit gebruikt als oploskamer om bvb de 
inkt van zeefdrukken zacht te maken voor het vlakken 
(geen foto’s). Zeefdrukken waren oorspronkelijk 
gemaakt (jaren 60) met lijnzaadolie (solvent based 
inks) en sinds ongeveer 1995 van acrylverf wat meer 
elastisch is. Er wordt een mix van oplosmiddelen 
gebruikt: white spirit (verf zacht maken), cellosolve 
(verf zwellen), amylacetaat. Een andere toepassing is 
als vochtkamer. Beide methodes zijn zonder vacuüm 
toegepast.  
 

 
 
In combinatie met vacuüm kan het ook als 
droogkamer gebruikt worden. Dat laatste werd tijdens 
waterrampen ook gebruikt met zeer goed resultaat. In 
de werkplaats is een vacuüm machine 
gedemonstreerd. Een boek werd eerst 
ondergedompeld in water, vervolgens tussen bondina, 
filtreer papier en krantenpapier gelegd en dan vacuüm 
verpakt (zie foto). Dit moet meerdere malen herhaald 
worden en het filtreer- en krantenpapier elke keer 
vervangen worden. Door de druk wordt een boek niet 
vervormd tijdens het drogen en blijkbaar plakken de 
pagina’s op die manier minder aan elkaar (volgens 
eigen ervaring van een deelnemer van de cursus, zelfs 
de gecoate pagina’s niet! ). Voor de Doe-het-zelf 
mensen kan een plastic worden gesealed met een 
verzegeling klemmen van de voedingsmiddelen 
industrie en een stofzuiger kan de meeste lucht in de 
verpakking weghalen. De rest van de lucht kan er met 
een spuit uitgezogen worden.  
 
Materiaal gebruik: een film van merk Escal (gasproof 
plastic) te verkrijgen bij Conservation by Design. 

http://www.conservation-by-

design.co.uk/category.aspx?id=251 
 
Drogen onder spanning 
Er is een voorbeeld in het atelier van een werk dat 
gedroogd is onder spanning. Omdat dit werk weinig 
water kon verdragen is besloten, i.p.v. de 
gebruikelijke marges geplakt met stijfsel, Beva film te 
gebruiken. Het is aangebracht met een strijkijzer en 
verwijderd met hete lucht. Het voordeel van deze 
methode is dat je de randen niet hoeft nat te maken 
om de marges weg te halen. Dit voorkomt dat het 
papier gaat bobbelen langs de randen van het vel. 
Nadeel is dat de Beva lijm op het papier blijft. Met een 
snotje kan dit gedeeltelijk verwijderd worden. 
 
Er wordt verder aangeraden om drogen onder 
spanning op een houten board te doen omdat het 
hout het vocht regelmatig en langzaam absorbeert. 
Wat betreft het drogen van papier is de algemene 
opinie dat het langzaam moet gebeuren. Het drogen 
tussen Gore-Tex  bijv. levert goede resultaten voor 
objecten met veel reliëf. Het gebruik van gladde 
ribkarton werkt goed bij het vlakken van grotere 
formaten omdat, door de open structuur, het papier 
ook in het midden goed en gelijktijdig kan drogen. 
 
Bleken, Vlekken verwijderen 
 

 
 

 
 
Alle bleekmiddelen die tegenwoordig gebruikt worden 
zijn: waterstof peroxide 3% (met nadruk dat het goed 

gespoeld moet worden met water), natrium 
boorhydride (1% is gezien als een hoge concentratie) 
en lichtbleken (waarschijnlijk alleen met natuurlijk 
licht omdat er geen andere installatie zichtbaar was) 
gezien als de minst beschadigende methode. 
Chloramine T werd in de jaren 80 gebruikt maar nu 
niet meer. Er worden voorbeelden van twee 

http://www.iiconservation.org/node/2256
http://www.conservation-by-design.co.uk/category.aspx?id=251
http://www.conservation-by-design.co.uk/category.aspx?id=251
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tekeningen getoond die veel gelijkenis hadden in 

papier en mediagebruik maar die heel anders waren 
verouderd. Een van de twee was donker geworden en 
was bedekt met allerlei vlekken (color reversion) die 
deden vermoeden dat het eerder werd behandeld; 
terwijl de andere tekening in een acceptabele staat 
verkeerde. Het oude restauratierapport vermelde dat 
zij allebei waren gebleekt maar niet met welk 
bleekmiddel! Piers vermoed dat het chloramine T was. 
Voor het verwijderen van roestvlekken wordt het 
gebruik van EDTA en Natrium dithionite ter plekke 
gedemonstreerd op (verse) roestvlekken gemaakt met 
paperclips op nat papier. Op de fles stond: “3,7mg 
EDTA in 100 ml hot water, add NaOH (sodium 
hydroxide) to pH7,5 , add 2g Ditionite”. Volgens Piers 
is het gebruik van warm water zeer belangrijk om 
goed resultaat te krijgen, en ook geduld omdat het 
vrij lang duurt. Zie foto’s voor en na een ½ uur. 
Sodium dithionite  is ook een licht bleekmiddel. 
 
Er wordt gevraagd of enzymen worden gebruikt. Dat 
is niet echt het geval. Richard Wolbers wordt 
genoemd voor zijn workshops. En sommige mensen 
kennen en gebruiken de Albertina Compress (KLUG) 
voor lokale behandelingen.  
 
Acetone, toluene en dichloromethaan zijn gezien als 
efficiënte oplosmiddelen tegen lijm (-vlekken en -
resten). In combinatie met gels wordt verdamping 
vertraagd en kunnen zij lokaal worden gebruikt. Er 
wordt aangeraden om de lijm eerst te laten zwellen in 
een oploskamer. Men moet voorzichtig zijn met 
oplosmiddelen en witmakers in moderne papieren. 
 
Reconstrueren 
Vullen 
Een methode om gaten te vullen op de vacuüm tafel 
met papier pulp. Piers laat ons de “melinex box” zien, 
een vel melinex op vier hoeken gevouwen en geniet in 
de vorm van een klein bakje. Aan de onderste kant 
een opening zo groot als nodig om de gat(en) te 
vullen. Een los vel melinex bedekt het gat terwijl de 
pulp wordt gegoten (het vacuum zorgt dat de lagen 
melinex aan elkaar “plakken”en dat er geen water 
doorlekt). Het melinex vel wordt dan verwijderd en 
het water wordt gezogen zodat de pulp het gat 

bedekt. Een andere alternatief voor de melinex box is 
het gebruik van een peer (om oren te spoelen) of een 
baby snot pomp.  

 

Hij laat ons verschillende gekleurde droge pulp zien en 

introduceert de Pulp sampler van Alan Buchanan. Het 
gaat om een boek vol zakjes gekleurde papier pulp die 
genummerd zijn en in verschillende combinaties 
gebruikt worden om de juiste kleur te bereiken. 
Daarvoor heeft hij drie verschillende tabellen (zie 
foto) gemaakt met de uiteindelijke kleur voorzien van 
nummers (van de zakjes pulp) die aangeven welke 
zakjes pulp gemengd moeten worden. De 
kleurvastheid van deze pulp zou uitstekend zijn. De 
pulp sampler is te koop: 
http://alanbuchanandesigns.com/site/html/dyedpaper
makingpulp.html  
 

 
 
Retoucheren 
Voor retoucheren wordt steeds meer acrylverf 
gebruikt ipv aquarel omdat die de neiging heeft om 
weer los te komen. Er wordt wel gezegd dat wij de 
kleur vastheid van aquarel inmiddels wel goed kennen 
terwijl die van acrylverf nog vrij onbekend is.  
Het niveau van retoucheren blijft gering: er wordt niet 
vaak gereconstrueerd. Er is wel een studie geweest 
die gebruik maakt van “Gaze tracking” (een techniek 
die de oog kan volgen)  die duidt aan dat hoe exacter 
de retouchering hoe minder er naar wordt gekeken. 
http://www.guardian.co.uk/science/blog/2011/oct/03/
vision-science-john-martin-destruction  

 
Wil dat zeggen dat onze retouches meer onzichtbaar 
gemaakt moeten worden? De discussie ging daar niet 
verder op in. 
 
Demonstraties karton kleuren met de hand 

Werken die sterk verkleurd 
zijn of veel vlekken vertonen 
terwijl zij niet kunnen worden 
behandeld, kunnen alsnog 
getoond worden voor publiek 
door gebruik te maken van 
gekleurde passe-partout. De 
juiste kleur is soms moeilijk 
te vinden en kan beter zelf 
bepaald door het karton in te 
kleuren. Er werd 
gedemonstreerd hoe men 
grote oppervlaktes karton 
kan kleuren met acrylverf 
door gebruik te maken van 
een middel, de “retarder”, 
dat gemengd werd met de 

verdunde acrylverf. De retarder voorkomt dat de verf 
te snel uitdroogt en dat kleuren langer blijven mengen 
waardoor men donkere overlappingen voorkomt. Er 
werd gewerkt met een kwast van 4inch breedte die 
garant was voor succes. Een belangrijke conclusie was 
het zeer verdund aanbrengen van verf, en het liever 

http://alanbuchanandesigns.com/site/html/dyedpapermakingpulp.html
http://alanbuchanandesigns.com/site/html/dyedpapermakingpulp.html
http://www.guardian.co.uk/science/blog/2011/oct/03/vision-science-john-martin-destruction
http://www.guardian.co.uk/science/blog/2011/oct/03/vision-science-john-martin-destruction
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herhaaldelijk aanbrengen dan gelijk een donkere kleur 

mengen. De achterkant van het karton moet ook 
bedekt worden (met verf of gewoon water) om 
kromming te voorkomen. De vellen gekleurde karton 
kunnen later, als de verf niet meer nat aanvoelt, 
tussen ribkarton en onder gewicht gedroogd worden.  
 

  
 
Meestal wordt het karton eerst gekleurd en dan 
gesneden. Op de foto wordt een oude passe-partout 
karton gekleurd met vrij goed resultaat. Zie ook de 
geweldige kwast in actie! 
 
Conserveren 
Optische witmakers 
Optische witmakers laten het papier witter lijken maar 
zij versnellen het oxideren van het papier en zijn zeer 
gevoelig voor licht. Er zijn ong. 250 verschillende 
composities voor witmakers. Zij reflecteren UV of zijn 
fluorescent. Zij hoeven maar 10 min onder de 
fadometer om geheel te verdwijnen. Het paradox is 

dat zij UV straling nodig hebben om hun werk te doen. 
 
Museum board versus Conservation mountboard 
De eerste is gemaakt van puur katoen en is zachter 
om te snijden; het is duurder en biedt een kleinere 
keuze aan tinten. De tweede is gemaakt van gebleekt 
hout; het is veel harder en compacter van textuur en 
daardoor makkelijker te snijden. Er zijn ook weinig 
kleuren beschikbaar. Allebei zijn met pH 7 of 
gebufferd te verkrijgen. Er bestaat een derde soort de 
Artique ook gemaakt van houtvezels met veel meer 
keuze aan kleur. Voor meer informatie kijk: 
http://www.conservation-by-
design.co.uk/category.aspx?id=342 
 
Montage methode/Inlijsten 
 

 
Excuus voor de wazige foto! 

 
 

Piers heeft de voorkeur het vel in zijn geheel te laten 

zien. Als een passe-partout aanwezig is dan zal het de 
randen/marges van het werk niet bedekken; dit om 
eventuele verschillen in verkleuring te laten zien en te 
voorkomen.  De werken worden van kleine strookjes 
Japans papier voorzien rondom het hele vel en geplakt 
(het liefst met methylcellulose) op een vel papier. Dit 
vel is eerst gesneden (sneetjes iets groter dan de 
breedte van het scharnier) waar de strookjes later 
doorheen getrokken worden om aan de achterkant 
geplakt te worden. 
 
Anoxia verpakking 
Het conserveren van objecten in een zuurstof vrije 
omgeving (anoxia) word ook toegepast in  Tate 
Britain. De voordelen zijn dat het de hydrolyse van 
zuren voorkomt, beschermt tegen insecten en een 
stabiel klimaat biedt. Een nadeel is dat het papier 
broos wordt; men zou moeten kiezen voor een RH 
niet onder de 30%. Een andere nog onvoorziene 
consequentie van anoxia is dat gassen (geabsorbeerd 
door- of inherent aan-) afkomstig van het werk niet 
vrij kunnen komen en misschien de oorzaak van latere 
schade worden. 
 
Het is ook een manier om objecten in bruikleen te 
geven aan locaties die niet geschikt zijn qua klimaat. 
Men kan de achterkant van een lijst zodanig inpakken 
dat het volledig klimaat resistent is. Van boven naar 
beneden: perspex of glas, het object in passe-partout, 
coroplast, transparante folie en tape. Achter in het 
pakket worden scavengers (die zuurstof absorberen) 
geplaatst samen met zuurstof indicator pillen, deze 
zijn maar beperkt houdbaar (6 maanden). De tape is 
van butyl rubber, zeer klevend en blijvend soepel. De 
polyesterfolie is van het merk Escal. Alle materialen 
hierboven genoemd zijn te verkijgen bij Conservation 
by Design. 
 
Off-gassing  
Vreemde verkleuringen binnen het passe-partout 
opening maar ook onder bedekte randen van werken 
werden genoemd. Joyce Townsend zei dat er aandacht 
moet besteed worden aan een nog weinig bekend 
onderwerp: off-gasing.  Bijvoorbeeld, perspex 
(plexiglas?) is permeabel en absorbeert onzichtbare 

gassen. Als het meerdere malen wordt herbruikt, 
zoals in wissellijsten, bestaat de kans dat de gassen 
kunnen migreren in het nieuwe passe-partout  karton 
of in het papier van de werken, met onbekende 
gevolgen. 
 
CONCLUSIE 
Mijn gevoel over mijn deelname aan deze twee 
werkdagen in London is een beetje dubbel. Ondanks 
het feit dat wij een ongestructureerde workshop 
hebben gevolgd waardoor het verdiepen van bepaalde 
onderwerpen niet mogelijk was, kom ik toch tot de 
conclusie dat mijn kennis van methoden en 
ontwikkelingen in mijn vak op peil zijn. Een andere 
opmerking is dat een bekende naam, zoals die van de 
Tate, niet altijd garant staat voor een goed 
georganiseerde workshop. Misschien als de 
deelnemers meer informatie hadden geëist van 
tevoren was de hele workshop anders verlopen. 
 
Met dank aan de Educatiefonds van de sectie BPF die 
deze workshop deels heeft bekostigd.  
 
Valerie Martens-Monier 
Zelfstandig papierrestaurator 
valmon65@yahoo.com 

 
 

http://www.conservation-by-design.co.uk/category.aspx?id=342
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