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VAN DE REDACTIE 

Beste leden, 
 
 
Au courant is het verenigingsblad van Restauratoren 
Nederland en dient als communicatiemiddel tussen de 
leden van de Vereniging die actief zijn in bestuur, 
commissies en secties en de achterban.  
 
Daarnaast is Au Courant een platform om informatie, 
gerelateerd aan het vakgebied, uit te wisselen met 
een praktische inslag. Dit nummer is daar een goed 
voorbeeld van. Hartelijk dank dan ook aan iedereen 
die de moeite heeft genomen om een artikel of een 
verslag te schrijven. Wij hopen dat ook anderen de 
pen eens ter hand zullen nemen om over een 
interessant onderwerp, vanuit de praktijk van het vak, 
te berichten. 
 
 
De redactie van Au Courant 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  

Half september hebben wij u op de hoogte gebracht 
over de stand van zaken met betrekking tot de 
toelatingsprocedure. Het waren roerige en drukke 
zomermaanden voor het bestuur en bureau. Na de 
ALV van 27 juni is er veel gebeurd. Zo hebben wij 
afscheid genomen van Janien Kemp en Tanja de Boer. 
Zij konden hun bestuursfunctie niet langer 
combineren met hun werkzaamheden. Jaap van der 
Burg, Nora van der Veer-Curpan, Karolien Withofs zijn 
aangetreden in het bestuur en met tijd en energie 
zullen zij zich inzetten voor de toekomst van de 
vereniging. Het bestuur bouwt voort op de missie van 
de vereniging: het inzetten voor het behartigen van 
de belangen van de beroepsgroep en voor de zorg 
voor het cultureel erfgoed in het algemeen. Wij zien 
een belangrijke rol weggelegd voor RN. Deze zal vorm 
en invullingen moeten krijgen samen met en voor en 
door de leden. Samen met u, dus. 

Het bestuur is van plan om in december een 
ledenvergadering te beleggen over de koers en de 
visie van vereniging. Op de ledenvergadering hopen 
wij met zo veel mogelijk leden hierover de kunnen 
discussiëren.  

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van RN, 
Margrit Reuss (voorzitter)  
Jaap van der Burg (vicevoorzitter) 
Marc Bongaarts (penningmeester) 
Nora van de Veer-Curpan 
Karolien Withofs 
Aline Knip (secretaris) 
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NIEUWS UIT DE SECTIE BOEK, PAPIER EN FOTOGRAFISCHE MATERIALEN 

 
De zomer is voorbij en alles komt weer op gang.  
 
Dit najaar staan een aantal activiteiten, georganiseerd 
door leden van de sectie, gepland:  
 
28 en 29 november zal het symposium Breekbaar 
Bezit plaatsvinden in het Fotomuseum in Antwerpen, 
kijk hier voor meer informatie en het 
inschrijfformulier: 
http://www.restauratoren.nl/actueel/nieuws/symposiu
m-breekbaar-bezit/item567 
 
Door de sectie boek wordt op 7 november de 
lezingenmiddag East is East and West is West 
georganiseerd, hier kunt u zich inschrijven: 
http://www.restauratoren.nl/actueel/agenda/lezingen
middag-east-is-east-and-west-is-west/item592 
 
Op 3 en 31 oktober vinden de themadagen, 
georganiseerd door de leden van de sectie papier 
“nieuwe stijl” plaats. Deze dagen zal 

geëxperimenteerd worden met de toepassing van 
Gellan Gum.  
 
De werkgroep Ontwerptekeningen tekeningen is een 
aantal keren bijeengekomen. Zij hopen een 
symposium over dit onderwerp in najaar 2014 of 
voorjaar 2015 te kunnen organiseren. 
 
Binnen het bestuur van BPF zijn wij verheugd mede te 
delen dat Alexandra Nederlof en Wijnand Goossens tot 
het bestuur zijn toegetreden. Het bestuur bestaat 
verder uit Valérie Monier-Martens, Paul de Greeuw, 

Nancy Knaap, Hilde Schalkx, Kim Mulder (op afstand) 
en Frederike Leffelaar. We zijn echter nog steeds op 
zoek naar versterking! Sinds het vertrek van Marieke 
Kraan in januari hebben wij geen voorzitter. Dus als je 
het leuk vindt om mee te denken over sectie-zaken, 
meldt je aan bij via de sectiemail (sectie-
bpf@restauratoren.nl). Als je meer informatie wil over 
bestuurs- of voorzitterstaken, benader dan de zittende 
bestuursleden via de sectiemail of direct! 
 
Frederike Leffelaar (secretaris BPF) 
 

 
 
Bestuursleden van de sectie BPF: Nancy Knaap, Frederike 

Leffelaar, Alexandra Nederlof, Hilde Schalkx, 

Wijnand Goossens en Paul de Greeuw. Ontbreken: Valérie 

Monier Martens en (op afstand) Kim Mulder.

 
 
 
 

NIEUWS UIT DE SECTIE HISTORISCHE BINNENRUIMTEN 

 
Tiende werkbezoek van de Sectie Historische 
Binnenruimten 
 
De sectie Historische Binnenruimten organiseerde op 
5 september haar tiende werkbezoek aan een lopende 
restauratie. Dit keer was Rescura zo gastvrij om een 
30tal restauratoren en belangstellenden te ontvangen 
in haar atelier in Den Haag. Teun Bleijenberg, 
Johanneke Verhave, Herman van Putten en Ige 
Verslype gaven een toelichting op de restauratie van 
de 18de eeuwse wandbespanningen uit het atelier van 
Augustini, onderdeel van een geschilderde kamer uit 
een herenhuis in Beverwijk. 
 
Het doel van de werkbezoeken is het op informele 
wijze uitwisselen van informatie ten aanzien van 
restauratietechnieken en historische kennis over 
materialen en technieken toegepast binnen ons 

gebouwde erfgoed. Een andere belangrijke verdienste 
van de werkbezoeken zijn de onderlinge contacten 
tussen restauratoren die op worden gedaan. De 
aansluitende borrel is altijd een mooie (en gezellige!) 
gelegenheid om je netwerk binnen het veld te 
verbreden en restauratoren van andere disciplines te 
ontmoeten en beter te leren kennen. Het succes van 
geslaagde interieurrestauratie staat immers met een 
goede samenwerking en uitwisseling tussen de 
verschillende aandachtsgebieden. Het kennen van de 
juiste collega kan daarbij zeer belangrijk zijn. 
 
Ben je bezig met een interessante interieurrestauratie 
dan is het altijd mogelijk om een werkbezoek te 
organiseren waarbij het bestuur van de sectie 
behulpzaam zal zijn. Zie de sectiepagina Historische 
Binnenruimten op website van Restauratoren 
Nederland voor meer informatie. 
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KORT NIEUWS 
 
 
 
 CAMEO (Conservation and Art Materials 
Encyclopedia Online) URL:http://cameo.mfa.org 
is a free online resource developed by the MFA that 
contains information on more than 10,000 materials 
used in the production and conservation of artistic, 
architectural, archaeological, and anthropological 
materials. 
 
 Nieuwe publicatie over het conserveren van 
bouwtekeningen: Irene Brückle, Eva-Maria Barkhofen 
Eva Glück Papier - Linie - Licht / Paper - Line –
Light. Akademie der Künste. Paperback. May 23, 
2013 
 
 

 

 Mind the Gap: a new one-year research study led 
by The National Archives has been launched to 
investigate collaborative working practices between 
academic researchers and practitioners of heritage 
science. 
http://www.nationalarchives.gov.uk/news/817.htm 
 
 Research Gate voor het publiceren en delen van 
onderzoeken: http://www.researchgate.net/ 
 
 Op de museale weegschaal. 
Collectiewaardering in zes stappen. 
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/
Op%20de%20museale%20weegschaal_web.pdf 

 

 
 

Gratis CHV-app voor tips bij calamiteiten (kunst)collecties 

 
 
 
MuseumWacht en DocumentenWacht, twee bedrijven 
die dagelijks bezig zijn met het beredden van 
collecties en archieven, hebben de gratis CHV 
(Collectie Hulp Verlening)-app ontwikkeld.  De app 
geeft gebruikers in geval van een calamiteit met 
betrekking tot (kunst)collecties praktische instructies 
voor een schadebeperkende aanpak voor alle 
verschillende materialen en alle mogelijke situaties, 
zoals een brand- of waterschade, schimmelvorming of 
ongedierte. Tevens kan via de app contact gezocht 
worden met specialisten van MuseumWacht en 

DocumentenWacht, die vervolgens de gebruiker 
kosteloos en vrijblijvend helpen en begeleiden en 
desgewenst van een snelle kostenraming van de 
schade voorzien.  
   

De CHV-app is   een handig hulpmiddel voor een ieder 
die te maken heeft met kunst, cultuur, antiek, 
archieven, bibliotheken, kortom met collecties in de 
breedste zin van het woord. Dat kan variëren van 
collectiebeheerders, depotbeheerders,   archivarissen, 
restauratoren en schade-experts tot aan medewerkers 
van   salvagebedrijven.  
 
De app wordt   door MuseumWacht en 
DocumentenWacht gratis aangeboden en is te op de 
volgende   manier te downloaden : via App Store 

middels de link : 
https://itunes.apple.com/nl/app/chv/id617434172?mt
=8  of zoeken op CHV of calamiteit;via Google play 
(Android) middels de volgende link:        
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rave
lin.CHV of zoeken  op CHV of calamiteit.  
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GEREEDSCHAP 
 
 
Nico Lingbeek 
Lingbeek papierrestauratie, Haarlem 
 
Gereedschap: led zaklamp 
 
Gebruik: 
Kleine aluminium zaklamp met een led lampje. Hij 
werkt op 3 AAA batterijen en geeft een mooie egale 
lichtbundel (zoiets als bij de –veel duurdere- Sperilux 
zaklamp van Deffner & Johann). Handig bij het 
maken van conditie rapporten in een depot of om een 
object met strijklicht te bekijken 
 
 
Hoe kom je eraan: 
Nico liet de zaklamp zien tijdens het laatste 

restauratoren overleg. Idelette kocht er een aantal 
voor hem in een winkel op Schiphol (áchter de 
douane...). Je kunt ze ook vinden op de website van 
Schiphol winkels: http://tinyurl.com/ljbwyjh 
 
 
Prijs: 
€ 14,95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ideeën voor deze rubriek naar: nk@nancyknaap.nl 

 
 

De berging van een perkamenten band van groot formaat 
 
 
In 2012 bracht het stadsarchief Breda een collectie archiefbanden naar Hoogduin papierrestauratoren voor 
conservering en restauratie. Onder deze banden twee unieke perkamenten langsteekbanden van groot formaat. Een 
beschrijving van een oplossing voor een geschikte berging van een prachtige eigenwijze band. 
 
Achtergrond    
Het archief waartoe de banden behoren was onderhevig aan autonoom verval. Dit archief is indertijd door het 
stadsarchief Breda beoordeeld op urgentiegraad in conservering en restauratie. De banden kregen het predicaat 
UG1. Dit betekent dat ze ernstige schade hadden en dus gerestaureerd moesten worden. De banden zijn in 
samenspraak met stadsarchief Breda behandeld. 
 
Twee achttiende-eeuwse perkamenten omslagbanden met directe strengeling (langsteekbanden) vielen op vanwege 
hun fors formaat. Ze hadden elk een hoogte van 34 cm, een breedte van 23 cm en een dikte van 32 cm. Beide 
hadden schade waaronder ernstige vervorming, zowel in de band als in het boekblok. Een van deze banden neem ik 
hier als voorbeeld voor de gekozen bergingsmethode. 
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[afb.1]          [afb.2] 

 
De band 
Het betreft een archiefband met het register van genoteerde beschikkingen door de magistraat en de schepenbank 
(stadsbestuur) van de stad Breda van 1708 tot 1712. Het is een langsteekband met tien katernen die met 
perkamenten strengels direct zijn vastgezet aan de bandrug. De geitenperkamenten band is gecacheerd met papier 
en verstevigd met losse kartonnen in het voor- en achterplat. Er zijn geen verstevigingsstukken in de bandrug 
gebruikt. Het is gebruikelijk bij dit type archiefband om de ruggaten ver uit elkaar te zetten voor de dikke katernen. 
Toch is hier de ruimte tussen de ruggaten ruimer dan nodig, waarschijnlijk met als doel om de band goed vlak open 
te kunnen laten liggen tijdens het schrijven [zie afb. 3 en 4]. Aan de inktspetters op de snedes is te zien dat het 
boek eerst was gebonden en daarna beschreven.  
            

                   
 

[afb.3]                  [afb. 4] 

 
De schade 
Door de grote ruimte tussen de katernen en door de bewaaromstandigheden heeft het perkament de mogelijkheid 
gehad om te vervormen. De band is bol gaan staan en het boekblok is in een krul gedraaid [zie afb.5]. Het gevolg 
hiervan is dat de eerste drie katernen zijn dubbelgevouwen. Het papier was bij een van de katernen op de plek van 
de vouw zelfs gescheurd [zie afb.6]. De frontsnedes zijn in elkaar gekruld en vaak gescheurd door mechanische 
schade [zie afb.7]. Ook heeft het boekblok te lijden gehad onder chemische schade in de vorm van inktvraat; dit 
heeft verzwakt papier veroorzaakt. Op enkele plekken is er sprake van tekstverlies. 
 

        
 

[afb.5]           [afb.6]     [afb.7] 
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De behandeling 
De banden worden niet of nauwelijks geraadpleegd. 
Het eerste uitgangspunt voor behandeling was stabilisering van de schade. We hebben gekozen voor een 
behandeling waarbij de band niet gedemonteerd hoefde te worden om materiaalverlies te voorkomen en waarbij zo 
min mogelijk vocht werd gebruikt om meer inktcorrosie te voorkomen. Het tweede uitgangspunt voor behandeling 
was de band een goede permanente berging te geven. 
Het boekblok is gevlakt door op maat gesneden zacht karton tussen de katernen te plaatsen en deze droog 
gedurende 5 weken onder bezwaar te laten liggen. De band lag hierbij open. Er is geen pers gebruikt om te 
voorkomen dat de tekst uit het papier zou worden gedrukt. Na het vlakken is de krul waarin de eerste drie katernen 
zaten grotendeels verdwenen. Toch is de vervorming nog steeds zichtbaar [Zie afb. 8 en 9]. 
 
 

             
 

[afb. 8 ]           [afb.9] 

 
De frontsnedes zijn verstevigd met remoistenable tissue (Fotogelatin typ Restoration 1: gelatine B en 4 gr/m2 
Japans papier 100% Kozo). Op plekken waar tekstverlies was door de inktvraat is plaatselijk het eerder genoemde 
remoistenable tissue aangebracht.  
De perkamenten band had geen behandeling nodig. 
 
 
De berging 
Om te voorkomen dat de band en het boekblok weer opnieuw gaan vervormen hebben we gezocht naar een berging 
waarbij de katernen zo vlak mogelijk liggen. Twee opties zijn overwogen: 
Optie een: de band liggend en open te bewaren met aan beide zijden evenveel katernen in een op maat gemaakte 
doos. Bij deze berging liggen de katernen redelijk vlak en ze liggen vrij van elkaar waardoor de frontsnedes niet 
meer in elkaar haken. 
Optie twee: de band liggend en gesloten te bewaren met een opvulling tussen de katernen om inzakking en verdere 
vervorming van het boekblok te voorkomen. Het dwingt de perkamenten band in de rug haaks op het boekblok te 
blijven en door hem in een op maat gemaakte omslagdoos te bergen wordt uitzakken tegengehouden. Ook nu zijn 
de katernen van elkaar verwijderd en de frontsnedes haken niet meer in elkaar. In overleg met het stadsarchief is 
gekozen voor optie twee omdat bij de open versie de perkamenten band vervormd zou raken en de omslagdoos te 
groot zou zijn voor de kasten van het depot. 

 
Als opvulmateriaal tussen de katernen is 14 mm dik zuurvrij honingraatkarton van Jansen-Wijsmuller & Beuns 
gebruikt [zie afb.10]. Het formaat van het karton is iets groter dan de pagina zodat de randen geen afdruk kunnen 
achterlaten in het papier. Het karton vult de ruimte tussen de katernen, dit zorgt voor een compacte vorm. Het 
karton is licht door de open structuur en stevig zodat het de katernen goed vlak houdt. Het oppervlak is glad en 
blijft niet aan de schrijflaag of de vezels van het papier hangen. De randen van het karton zijn geschuurd om te 
voorkomen dat het papier beschadigd wanneer de kartonnen ertussen worden geplaatst. Zoals te zien op afbeelding 
elf gaat het boekblok vanzelf in een ronde rug staan, waardoor het karton de kans heeft uit het katern te schuiven. 
Dit wordt voorkomen door de band in een stevige doos te bewaren met weinig ruimte tussen de band en de wand 
van de doos. Het zorgt er tevens voor dat het boekblok in de goede vorm blijft en de perkamenten band niet kan 
inzakken. Door de uitklapbare wand kan de band makkelijk in en uit de doos worden geplaatst. De doos is op maat 
gemaakt, tweedelig en van zuurvrij karton met een dubbele wanddikte en uitklapbare zijwand (Jansen-Wijsmuller & 
Beuns). Het advies is om na verloop van tijd na te gaan of de kartonnen goed op de plaats blijven zitten. 
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[afb. 10]         [afb.11] 

 

            
 

[afb.12]          [afb.13] 

 

Een berging op maat 
Bij deze perkamenten band is een op maat gemaakte berging en het opvullen van de ruimte tussen de katernen 
van het boekblok onderdeel van het stabiliseren van de schade. Tijd en zwaartekracht helpen mee om de katernen 
te vlakken en de band in juiste vorm te laten komen. Het blijft bijzonder èn noodzakelijk om binnen de massa van 
archiefstukken aandacht te kunnen geven aan een individuele band. 
 

         
 

[afb. 14]            [afb.15]     [afb.16] 

 
Hester Vermeer  
Boekrestaurator Hoogduin papierrestauratoren 
hlvermeer@telfort.nl 
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De conferentie ‘A positive future in an uncertain world’ door de ogen van een 

textielrestaurator, ICON conferentie, 11-12 april, Glasgow. 
 
 
 
De aanleiding voor dit artikel is een bezoek aan de 
conferentie ‘A positive future in an uncertain world’ 
gehouden in Glasgow op 11 en 12 april 2013. Met 

hulp van de Universiteit van Amsterdam was het voor 
mij mogelijk deze conferentie te bezoeken als 
beginnend textielrestaurator. Deze conferentie is 
georganiseerd door de ICON, de vereniging van 
restauratoren in het Verenigd Koninkrijk, deze 
conferentie is een gelegenheid voor restauratoren uit 
alle verschillende disciplines om bij elkaar te komen. 
De verhuizing van de opleiding tot textielrestaurator 
in het Verenigd Koninkrijk naar de University of 
Glasgow was de aanleiding om de conferentie ditmaal 
in Glasgow  te organiseren. Helaas was het voor mij 
niet mogelijk om deel te nemen aan de rondleiding 
door de ateliers, deze was namelijk al ver van te 
voren volgeboekt. De conferentie was een goede 
gelegenheid om contacten op te bouwen met 
medestudenten en textielrestauratoren. Het thema 
van de conferentie waren de veranderingen die op dit 
moment plaats vinden in de restauratiewereld en de 
veranderingen die plaats moeten vinden in de 
toekomst om het vak uit te blijven oefenen. Er werd 
daarnaast veel aandacht besteed aan ‘emerging 
professionals’, studenten en net afgestudeerden.  
 
Zo kwamen tijdens de conferentie verschillende 
projecten aan bod waarbij studenten en beginnende 
restauratoren de kans werd geboden om ervaring op 
te doen door middel van betaalde stages. Dit was 
onder andere het geval bij een project waarbij 
studenten in de zomer een betaalde stage konden 
doen, waarbij hedendaagse wandtapijten uit een 
overheidsgebouw werden gereinigd en 
geconserveerd. Dit project zal meerdere jaren lopen 
en zo een groot aantal studenten de kans geven 
ervaring op te doen. 
 
Verminderde subsidies zorgen ervoor dat steeds 
meer instellingen afhankelijk zijn van particuliere 
donateurs voor het bekostigen van 
restauratieprojecten. Dit betekent dat het steeds 
belangrijker wordt om bij projecten het publiek te 
betrekken. Het is belangrijk dat het publiek een beter 
beeld krijgt van de afwegingen die gemaakt worden 
voor en tijdens restauratie, de problemen, de tijd en 
dus het geld dat restauratiewerkzaamheden kosten. 
Door een breder draagvlak te creëren voor 

restauratiewerkzaamheden, is het gemakkelijker om 
deze werkzaamheden door particulieren te laten 
bekostigen. In dit kader waren er ook lezingen over 
het belang van vrijwilligers en de noodzaak van 
restauratoren om met deze vrijwilligers samen te 
werken en deze mensen aan te sturen. 
 
Op de conferentie was de discipline textielrestauratie 
ruim vertegenwoordigd, een groot aantal 
textielrestauratoren en studenten was aanwezig en 
er was een ruim aanbod aan interessante lezingen. 
Tijdens een lezing over hoe de National Trust omgaat 
met haar budget voor restauratie, bleek dat een 

groot deel van hun budget gaat naar de restauratie 
van textiel aanwezig in hun historische huizen. De 
opleiding voor textielrestauratie in Glasgow is 

populair en elk jaar melden zich meer studenten aan 
dan geplaatst kunnen worden.  
Een aantal van de nuttigste lezingen ging over het 
toepassen van verschillende restauratietechnieken. 
Een opvallend aantal lezingen had als thema het 
toepassen van verschillende lijmtechnieken voor 
textiele en etnografische objecten. Vooral Lascaux 
360 HV en Lascaux 498 HV in verschillende 
combinaties lijkt veel toegepast te worden. Klucel G 
werd toegepast bij de behandeling van een mantel 
van huiden in het British Museum.  
 
Naast technieken was preventieve conservering ook 
een thema. Een voorbeeld hiervan was een lezing 
over de voorbereiding van een reizende 
bruidsjaponnententoonstelling van het Victoria and 
Albert Museum. Deze tentoonstelling wordt op zes 
locaties verspreid over de hele wereld gehouden. De 
uitdagingen om de kostuums klaar te maken voor 
transport en opstelling werden uitgebreid besproken. 
Inventieve constructies waren noodzakelijk om de 
kwetsbare kostuums zo min mogelijk te belasten. 
Een verrassende uitkomst van dit proces was dat de 
inventieve manier van klaarmaken voor transport 
veel media-aandacht genereerde. Het uitpakken van 
de objecten werd een media-evenement. Hierdoor 
kwam er niet alleen veel aandacht voor de 
tentoonstelling maar ook voor moeite en tijd die het 
kost om dit soort tentoonstellingen te realiseren.  
 
Preventieve conservering was ook het thema van 
onderzoek op dit moment uitgevoerd bij 
wandtapijten, die hangen in Hampton Court Palace. 
Dit onderzoek maakt gebruik van een groot aantal 
sensoren die over het gehele oppervlakte van de 
wandtapijten metingen doen over de hoeveel licht 
waaraan deze blootgesteld staan, relatieve 
vochtigheid, maar ook dimensionale verschillen in de 
wandtapijten zelf. Deze gegevens worden verzameld 
over een periode van meerdere jaren. Uit het 
onderzoek worden veel gegevens over 
omgevingsfactoren die restauratoren uit ervaring 
weten bevestigd en wetenschappelijk onderbouwd.  
 
De lezingen op de conferentie waren over het 

algemeen van een hoog niveau en de uiteenlopende 
onderwerpen maakte de conferentie voor een 
beginnende restaurator heel interessant. Het meest 
waardevol was echter de uitwisseling van gegevens 
en ervaringen met collega restauratoren en 
studenten van verschillende disciplines. Al met al was 
de conferentie ‘A positive future in an uncertain 
world’ een zeer positieve ervaring . 
 
Marjolein Homan Free 
textiel restaurator 
marjoleinhomanfree@hotmail.com
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Module Bedrijfsvoering - Juridische Zaken, 4 september 2013, 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam en Allard Pierson Museum Amsterdam 
 
 
 
Het verrast me niet dat kennis hebben van de 
juridische aspecten rondom het beroep van 
restaurator belangrijk is. Deze module – onderdeel 

van de universitaire postmaster-opleiding 
Conservering Restauratie van Cultureel Erfgoed bij de 
Universiteit van Amsterdam – trok dan ook veel 
belangstelling. En niet alleen van de kant van de 
studenten.  Ook een aantal gevestigde restauratoren 
nam actief deel aan de tweedaagse workshop.  
 

 
Mr drs Antoon Ott (foto: Marjan de Visser) 

 
Docent Antoon Ott - jurist en kunsthistoricus – heeft 
een goede vorm gevonden om van deze twee 
disciplines zijn werk te maken via zijn bureau Artilaw. 
Hij verstaat de kunst de onderwerpen levendig onder 
de aandacht te brengen met illustraties en bewegend 
beeld en dat is in het geval van “taaie” juridische 
aspecten een pre. Uiteenlopende zaken werden 
aangesneden. 
 
Restauratie en ethiek 
Ethisch handelen is voor de restaurator een must. 
Hij/zij is verantwoordelijk voor de zorg van ons 
culturele erfgoed. Dat is een niet te onderschatten 
taak. Ondanks die verantwoordelijkheid is het beroep 
niet beschermd. Iedereen kan zich toch zomaar 
restaurator noemen. Gelukkig wordt in de opleiding 
veel aandacht besteed aan de ethiek. Ook Vereniging 
Restauratoren Nederland (RN) werkt hard aan dit 
onderwerp. Want zelfregulering is de enige weg naar 
bescherming van het beroep.  

Binnen Europa bestaat ECCO – European 
Confederation of Conservator-Restorers Organisation 
http://www.ecco-eu.org . Deze organisatie maakt zich 

onder andere sterk voor een wettelijke erkenning van 
het beroep op Europees niveau en het bevorderen van 
hogere opleidingen. Het onderzoekswerk van APEL 
(Accreditation of Prior Experiential Learning 
http://www.die-bonn.de/doks/merrill0301.pdf) naar 
regelgeving over opleidingen binnen Europa biedt een 
basis op de weg naar erkenning. De beste 
veranderingen hebben nooit een instant verloop, maar 
de machine is op gang sinds de jaren negentig van de 
vorige eeuw en langzaam aan – met wat vallen en 
opstaan – worden de resultaten stap voor stap 
zichtbaar.   
Voorbeelden uit de tijd van vóór de regelgeving zijn er 
te over. Schilderijen werden schoongepoetst en de 
kunstenaars zelf deden opknapwerk. Dat zou nu toch 
ondenkbaar zijn. Ook zijn er regels voor het openbaar 
kunstbezit gekomen.  Voorvallen als de verkoop in 
1866 van het oxaal uit de kathedraal van ’s-
Hertogenbosch aan het Royal Albert Museum in 
Londen kunnen niet meer voorkomen dankzij 
nationale regelgeving.  
 
Ter bescherming van het beroep van restaurator heeft 
de Vereniging Restauratoren Nederland een 
klachtenprocedure in het leven geroepen. Het biedt de 
mogelijkheid om zonder rechtsgang tot een oplossing 
te komen bij een verschil van inzicht tussen 
restaurator en opdrachtgever. Francien van Daalen, 
voorzitter van de RN klachtencommissie gaf uitleg. De 
commissie bestaat uit vier personen uit vier 
verschillende (restauratie) disciplines. De taak van de 
commissie is door hoor en wederhoor een geschil 
inzichtelijk te maken. Het bestuur beslist over 
eventuele sancties. Alleen leden van de vereniging 
kunnen de hulp van de klachtencommissie inroepen. 
Een opdrachtgever kan dat (nog) niet. Die zal voor 
zijn klacht toch naar de rechtbank moeten. Om een 
rechtsgang te voorkomen is communicatie tussen 
restaurator en opdrachtgever essentieel. Geef goede 
voorlichting. Laat weten wat kan en niet kan. Zorg dat 
aan de beloofde verwachtingen voldaan kan worden 
door de afspraken op  papier vast te leggen en de 
Algemene Voorwaarden (waar ik later nog op 
terugkom) onder de aandacht te brengen. “Je handen 
doen niets voordat alles rond is!”  

 
Voorbeelden van beroemde geschillen zijn: 
De restauratie van Red, Yellow & Blue III van 
Newman die vier jaar duurde en niet aan de 
verwachtingen van de eigenaar (Stedelijk Museum te 
Amsterdam) voldeed.  
Een actueel voorbeeld is de fresco van Jezus in een 
kerk bij Zaragoza, Spanje die door een vrouw uit het 
dorp werd opgeknapt. Maar dichter bij huis is er ook 
zo’n voorbeeld. In de 19de eeuwse rooms-katholieke 
kerk van Assendelft. Een rijksmonument. Dus 
beschermd. En toch hebben twee schilderende broers 
uit de gemeente de Lijdensweg van Jezus in fresco’s 
“opgeknapt”. 
http://www.youtube.com/watch?v=eej1dpdgB4o. 
Bewustwording blijkt minstens zo belangrijk als 
regelgeving. Ook hier is communicatie van belang. 
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Hoe meer er bekend is over het vak van restauratie, 
hoe bewuster men wordt.  

 
Auteurswet 
De auteurswet ligt al sinds 1912 vast in de grondwet 
en is sindsdien onveranderd.  
Het auteursrecht (soms aangeduid met beeldrecht) 
ligt altijd bij de maker. Zodra de auteur/kunstenaar 
een object maakt ontstaat het auteursrecht en dat 
blijft bestaan gedurende 70 jaar. Daarna komt het te 
vervallen en heeft auteur of nazaat geen enkel recht 
meer. Aangezien restauratoren vaak foto’s van 
objecten gebruiken in allerlei schriftelijke 
documentatie is het interessant om te weten dat: 
Op foto’s van 3-D objecten tweemaal auteursrecht zit: 
1) van de kunstenaar van het 3-D object; 2) van de 
fotograaf omdat hij/zij door zijn/haar beeldende 
kwaliteiten een persoonlijke inbreng kan hebben.  Op 
foto’s van 2-D objecten zoals schilderijen is dat 
minder van toepassing. Wanneer een restaurator een 
afbeelding wil gebruiken voor een rapport, dan is het 
altijd handig toestemming te vragen aan de fotograaf 
en naamsvermelding te doen. Zolang de foto’s niet 
worden gebruikt voor commerciële doeleinden is dat 
genoeg. 
 
Het auteursrecht wordt onderverdeeld in 
openbaarmakingsrecht,  verveelvoudigingsrecht en 
persoonlijkheidsrecht. Openbaar maken houdt in dat 
iets aan de buitenwereld wordt getoond. 
Verveelvoudigingsrecht is het recht om te kopiëren 

(zonder veranderingen aan te brengen). En zelfs als 
er is nagebootst in een gewijzigde vorm, dus als het 
oorspronkelijke object gedeeltelijk of helemaal is 
bewerkt, ligt het recht nog bij de auteur 
(persoonlijkheidsrecht). Zeker als het niet als een 
nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. 
Het persoonlijkheidsrecht kan ik het beste uitleggen 
aan de hand van een voorbeeld. Kunstenaar Peter 
Struycken heeft voor het Nederlands Architectuur 
Instituut in Rotterdam voor de zuilengalerij een 
lichtobject gemaakt dat de zuilen en de gang steeds 
van kleur deed veranderen. Een fascinerend 
schouwspel. Toen het NAI een buitententoonstelling 
had ingericht, in die zuilengalerij, diende Struycken 
een klacht in. Zijn persoonlijkheidsrecht was hiermee 
aangetast.  Hij heeft gelijk gekregen van de rechter 
waarna de expositie werd opgedoekt.  
 
Het auteursrecht/persoonlijkheidsrecht geldt ook voor 
gebouwen. Daarover vertelde gastspreker Mariël 
Polman. Zij is onder andere onderzoeker historische 
binnenruimte en heeft soms te maken met dit recht. 
Zoals bij het Van Abbe Museum. Er ligt een plan om 
het interieur van dit markante museum te verbouwen. 
De  buitenzijde (auteursrecht) blijft hetzelfde. De 
binnenruimte wordt aangepast aan de huidige 
behoeften. De architect maakt grote bezwaren 
hiertegen. Het geheel (binnen en buiten) is zijn 
ontwerp en dat blijft zeventig jaar lang zijn eigendom.  
 
Materialen van beschermde diersoorten 
Wereldwijd is door CITES (Convention on International 
Trade in Edangered Species of wild flora and fauna) 
vastgelegd hoe om te gaan met beschermde 
diersoorten.  Er is een verbod op handel, export en 
import en op het in bezit hebben van. De regels 
gelden ook voor dode dieren en afgeleiden daarvan. 
Wanneer een kunstwerk van ivoor ouder is dan 50 
jaar of van vóór 1947 geldt een ontheffing. En ook als 
het dier of een afgeleide daarvan zodanig is bewerkt 

dat het niet meer herkenbaar is. Voor uitgestorven 
dieren zijn geen regels.  
Houtsoorten zijn ook gereguleerd in een wet uit 1975. 
Had je het hout al in bezit voor die datum dan is er 
niets aan de hand. Is het van na 1975 dan moet je 
dat kunnen aantonen met een exportvergunning van 
het land van herkomst en een importvergunning.  
 
De organisatie van het eigen bedrijf  
Antoon Ott legt in dit laatste deel van de module 
duidelijk uit voor welk soort bedrijf een restaurator 
kan kiezen als hij of zij zich zelfstandig wil vestigen. 
De eenmanszaak, de VOF, de CV, de Maatschap en de 
BV komen allemaal langs met de eisen en de voor- en 
nadelen. Ik denk dat een goede boekhouder 
onontbeerlijk is om de juiste keuze te maken en een 
financiële administratie in te richten.  
 
Opdrachtnemerschap 
Als zelfstandige kun je per opdracht een contract 
afsluiten met een opdrachtgever om een verkapte 
loondienst uit te sluiten. Je wordt dan uitsluitend 
ingehuurd om een project te doen. Meestal wordt er 
een Verklaring Arbeidsrelatie gevraagd. De 
zelfstandige vraagt deze zelf aan bij de 
Belastingdienst. De VAR is één jaar geldig. Na drie 
aanvragen (drie jaar achtereen) wordt de VAR 
jaarlijks automatisch toegezonden. Ook hier kan een 
boekhouder advies geven over hoeveel 
opdrachtgevers je per jaar minimaal moet hebben en 
hoe de omzet verdeeld moet zijn om als zelfstandige 

te worden aangemerkt.  
 
Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) 
In deze wet zijn de verplichtingen en voorschriften 
vastgelegd voor zelfstandigen en voor werkgevers 
waar het gevaar, gezondheid, veiligheid, lawaai, 
gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen en derden 
aangaat. 
http://www.arboned.nl/wetgeving/gevaarlijke-stoffen/  
 
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan de moeite 
waard zijn als deze betaalbaar is voor een startende 
ondernemer. ZZP Nederland koopt collectief 
verzekeringen in en kan daardoor goedkoper 
aanbieden. http://www.zzp-
nederland.nl/artikel/verzekering 
 
Ook komt aan bod deze middag de 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Gastspreker 
Elizabeth Nijhoff Asser vertelt levendig over haar 
ervaringen als papierrestaurator. Over de 
verzekeringen die zij beroepsmatig heeft. Over wat er 
mis ging en wat er goed ging en waar de verzekering 
een rol speelde. Haar openheid maakt dat wat zij 
vertelt leerzaam is.  
Bottom-line is dat je een goede vertrouwensrelatie 
hebt met je opdrachtgever. Dat voorkomt problemen.  
Het deponeren van Algemene Voorwaarden kan ook 
bijdragen aan het voorkomen van conflicten.  
 
Algemene Voorwaarden 
Als laatste legt Ott uit dat een verbintenis 
(verbintenisrecht/opdrachtnemerschap) gebaseerd 
moet zijn op redelijkheid en billijkheid en dat 
onvoorziene omstandigheden nooit zijn uit te sluiten. 
En daarbij kunnen de Algemene Voorwaarden zoals 
opgesteld door Vereniging RN helpen (zie website). 
Als zelfstandig restaurator kun je deze voorwaarden 
integraal overnemen of aanpassen aan de behoeften 
van jouw bedrijf. Vraag daarbij wel om juridisch 
advies want kennis hebben van alle wettelijke rechten 
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en plichten is niet de specialiteit van een restaurator.  
In principe bepaalt de opdrachtnemer de 
voorwaarden. Toch komt het vaak voor dat de 
opdrachtgever jouw voorwaarden overruled in het 
contract. Mag dat? Ja, dat mag. Wil je die opdracht? 
Meestal is het antwoord ja.  Het is geven en nemen in 
de wereld en de werkelijkheid is niet zwart-wit.  
 
Tot zover een impressie van deze tweedaagse module 
met als conclusie dat kennis vergaren over juridische 
aspecten, auteursrechten, bedrijfsvormen en 
bedrijfsvoering bijdraagt aan een succesvolle 
loopbaan in de wondere wereld van de restaurator. Ik 
vind de module een aanrader! Ondanks mijn 
jarenlange ervaring als leidinggevende in het 
bedrijfsleven en als ondernemer heb ik weer van alles 

opgestoken. Kennis van zaken is belangrijk, maar 
onontbeerlijk voor een ondernemer zijn: gezond 
verstand, een gevoel voor redelijkheid en billijkheid 
en het vermogen tot helder communiceren – luisteren 
en zeggen wat je bedoelt. Zo zorg je ervoor dat je 
met plezier je werk kunt doen en langdurige relaties 
kunt opbouwen in jouw vakgebied.  
 
Liesbeth Steur 
Studio Manager bij Redivivus B.V. van Gwendolyn P. 
Boevé-Jones 
Studio for Conservation and Restoration of Paintings 
Wassenaar 
steur@redivivus.nl 
www.redivivus.nl

  
 
 
 
 
 
 

Workshop ‘Aanbesteding’, UVA, 2 en 3 september 2013. 
 
 
 
Doel van de cursus is om de cursisten in twee dagen 
het beginsel van aanbestedingen uit te leggen vanuit 
het perspectief van de vragende- en de biedende 
partij. 
De docent is Olaf Estoppey van Emendos. 
De workshop bestond uit theoretische leerstof, 
aangevuld met twee praktijkvoorbeelden en een 
interactieve sessie waarbij de cursisten zelf op zoek 
gaan naar aanbestedingen en deze analyseren. 
De doelgroepen zijn post initiële studenten 
restauratiekunde en  permanente educatie voor RN 
leden(PE). 
Er waren 15 studenten van de UVA en 3 (schilderijen) 
restauratoren PE aanwezig. 
 
Vorig jaar werd op de UVA aan de studenten voor de 
eerste keer een eendaagse cursus door Olaf verzorgd, 
duidelijk werd dat een dag niet genoeg is. Dus zijn wij 
dit jaar in twee dagen ruimschoots voorzien van alle 
‘ins’ en ‘outs’ over het aanbesteden. Zelf ben ik er van 
overtuigd dat binnen enkele jaren restauratoren 
steeds vaker te maken zullen krijgen met 
aanbestedingen. Daarom verraste het me dat er zo 
weinig collega’s uit de praktijk aanwezig waren. Juist 
de combinatie van studenten en restauratoren is een 
heel vruchtbare samenwerking waar het delen van 
kennis en ervaring zorgt voor kruisbestuiving. Met 
mijn verslag van deze workshop hoop ik een tip van 
de sluier op te tillen over werken met aanbestedingen, 
en zo mijn vakgenoten nieuwsgierig te maken en te 
motiveren om de kansen te grijpen die er liggen bij de 
Permanente Educatie van de UVA. 
 
Sinds 2012 zijn de nieuwe Europese richtlijnen voor 
publieke aanbestedingen geformuleerd met als doel 
om een open interne Europese markt te stimuleren, 
met als doel een eerlijke concurrentie en een 

verantwoording van publieke uitgaven. In april 2013 
zijn in  Nederland deze regels omgezet naar een 
landelijke wetgeving, en werd de Aanbestedingswet 
2012 van kracht. Mede door de inzet van het Midden- 
en Kleinbedrijf (MKB) zijn veel oude regels afgeschaft, 
verbeterd of vereenvoudigd. Waar voorheen de 
‘Laagste prijs’ de opdracht werd gegund, is nu de  

‘economisch meest voordelige inschrijving’  van kracht 
waarbij de prijs wordt bepaald door het behandelplan 
en de prijs samen. Voorheen mocht men eisen dat de 
bieder haar omzetcijfers toonde, nu mag alleen nog 
bij relevante zaken gevraagd worden naar 
omzetcijfers. Dit zijn twee van de grote winsten van 
het MKB want zo kunnen kleine bedrijven, ZZP’ers en 
zelfs startende bedrijven ook meedingen in een 
aanbesteding. De markt ligt dus open voor 
restauratoren! En in die markt kan gekozen worden 
om te werken als concurrenten of partners.  
Samenwerken kan uit hoofde van gelijkheid, het zo 
gehete consortium, waarin ieder lid hoofdelijk 
aansprakelijk is. De andere vorm is de hoofdaannemer 
en de onderaannemer. 
 
Een aanbesteding is een opdracht verstrekking door 
centrale overheid en decentrale overheden. Dit zijn 
gemeenten en provincies, publiekrechtelijke 
instellingen zoals musea en bijzondere sectoren zoals 
Pro rail. De aanbesteding kent 3 typen, levering van 
producten (inkoop), levering van diensten 
(restauraties) en werken (bouw, gronden-
wegenbouw).  Een combinatie van 2 of 3 typen is ook 
mogelijk. De restaurator zal te maken kunnen krijgen 
met een combi van diensten en werken, denk maar 
aan restauraties van monumenten. 
 
Aanbesteden kan op meerdere niveaus: de 1 op 1 
gunning1, meervoudige onderhandse procedures, 
nationale openbare en niet openbare procedures 
waarbij de selectie niet voor iedereen zichtbaar is en 
de Europese procedures. Bij de openbare is het hele 
proces zichtbaar voor iedereen en bij de niet openbare 
wordt er eerst een top 3 of 5 van geschikte 
kandidaten gekozen. Voor ieder soort aanbesteding 
geldt een financiële drempelwaarde.  De centrale 

overheid moet vanaf  € 130.000,002 verplicht 
Europees aanbesteden, en de decentrale overheid op 

                                                           
1 Dit is nog geen aanbesteding, pas wanneer er meer spelers 
in het spel zijn wordt het een aanbesteding, maar het hoort 

wel in het rijtje van opdrachtverstrekking thuis. 
2 Voor werken geldt een hogere drempel; vanaf 

€5.000.000,00 voor zowel centrale als decentrale overheid. 
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€ 200.000,00. Een meervoudige onderhandse 
aanbesteding ligt bijvoorbeeld voor de decentrale 
overheid tussen 30K3 en 150K, een Nationaal 
openbare grofweg tussen 130K en 200K, dan volgt 
daarop de Europese vanaf 180K.  
 
De aanbesteding bestaat uit een proactief en een 
reactief deel. In het eerste proactieve deel zijn er drie 
stappen: specificeren, selecteren en contracteren. Het 
tweede reactieve deel bestaat uit bestellen, bewaken 
en nazorg. Wie een grote aanbesteding uitschrijft is 
gemiddeld een half jaar bezig met alleen al het eerste 
deel. Interessant om te melden is dat een restaurator 
zowel een rol kan spelen in de vragende als de 
biedende zijde van het spel. De adviserende rol als 
expert bij het uitschrijven van een offerte maar ook 
de biedende partij. Het advies van Olaf is dan ook om 
actief de markt te bespelen en vooral hierbij je 
netwerkt gebruiken. 
 
Bij het uitschrijven van een aanbesteding houdt men 
zich bij het opstellen van de stukken aan vijf regels: 
PONTI: Proportionaliteit, Objectiviteit, Non-
discriminatie-Transparant- Integriteit. PONTI dwingen 
de organisatie om de vraagstelling goed te 
specificeren vanuit haar missie, dus wie ze zijn en 
waar ze voor staan. In het programma van eisen 
formuleert de organisatie wat ze van de bieder 
verwacht. Bij ‘werken’ spreek je hierbij van ‘ het 
Bestek’. Zowel de vragende organisatie als de bieder 
hebben grote voordelen bij een goed geformuleerde 

aanbesteding. Bij het specificeren wordt onderscheid 
gemaakt tussen selectie- en de gunning criteria. 
Selectie staat voor de vereiste expertise en techniek 
en de gunning betreft het plan van aanpak, de kosten, 
de uitvoering. Vaak verkent de vragende partij eerst 
de markt daar ligt immers de expertise. Alle biedende 
partijen kunnen na de publicatie van de stukken met 
daarin het programma van eisen vragenstellen, deze 
worden verzameld en in de nota van inlichtingen 
worden alle antwoorden anoniem gedeeld. Een bewijs 
van transparantie en non-discriminatie: een gelijke 
behandeling en officiële kanalen. Vanuit de 
aangeboden offertes volgt de keuze van het ‘gunnen’ 
en ‘ afwijzen’ waarna het contract wordt opgemaakt. 
Het tweede deel van het proces is voor de vragende 
partij heel spannend, omdat afgewezen bieders die 
het niet eens zijn met de beoordeling binnen drie 
weken een bezwaar kunnen indienen in de vorm van 
een kort geding. Houdt bijvoorbeeld een gemeente 
zich niet aan de regels van de wet dan kan men een 
klacht indienen bij bv. het Midden en Klein Bedrijf 
(MKB). Het tweede reactieve deel zorgt de bewaking 
dat het proces goed wordt gevolgd en of de factuur 
klopt.  
 
De praktijkvoorbeelden werden verzorgd door Emjay 
Rechsteiner van het Nederlands Film instituut EYE en 
Reinier Klusener van Hoving en Klusener 
meubelrestauratie.  
Emjay heeft drie keer een Europese aanbesteding 
uitgeschreven voor conservering en digitalisering van 
film en digitalisering van foto voor €200.000,00. 
Daarbij werd hij geholpen door Olaf. Een van de 
dingen die ze leerden in de eerste van de drie 
aanbestedingen was de keuze van de taal. Door te 

                                                           
3 30K= €30.000,00 

 

kiezen voor de Engelse taal was het mogelijk om 
wereldwijd te zoeken naar bieders. Tijdens de 
proactieve fase verkende Emjay de markt wereldwijd 
op zoek naar expertise, en ontdekte de verschillen in 
aanpak bij filmrestauratie en digitalisering wat 
resulteerde in de keuze om de opdracht niet tot in 
detail te specificeren. Dus hoe je van A naar B komt 
konden de bieders uitgebreid beschrijven in hun plan 
van aanpak. Dit stimuleert de creativiteit van de 
bieder en innovatie van de markt, wat zeker een 
kwaliteit is van de ‘Aanbestedingswet 2012’  want het 
is immers niet alleen meer het laagste bod dat wordt 
vergeven maar de combinatie tussen plan van aanpak 
en prijs. 
 
Reinier Klusener beschrijft het aanbestedingsproces 
vanaf het moment dat de envelop voor een 
bezichtiging op de mat viel. Samen met 39 andere RN 
restauratoren werd hij uitgenodigd om te komen 
kijken en bieden op kavels met meubels in het Paleis 
op de Dam. Tijdens de schouw besloten ze om met 
andere restauratoren in dit project samen te werken, 
kennis en expertise werd gedeeld met een ander 
atelier dat ook een kavel gegund kreeg en collega’s 
werden aangetrokken. Specifieke metalen delen aan 
de meubels werden uitbesteed aan een 
onderaannemer. Verwacht werd dat er eerst een 
‘proefmeubel’ werd gerestaureerd om de gunning te 
verdienen maar ook om de onderlinge expertise te 
kunnen vergelijken voor de eenheid van het resultaat. 
Reinier leerde meerdere lessen. Voor hem was het 

een opdracht met veel organisatie en logistiek, terwijl 
hij eigenlijk liever ‘hands-on’ aan de meubels 
restaureerde, maar hij kon gewoon de leiding over het 
project niet uit handen geven. Wat weer niet ten 
goede kwam aan het proces want in wezen was hij het 
best onderlegd en sneller dan de meesten, dus de 
taakverdeling bleek niet optimaal. De inbreng van de 
opdrachtgever was ook veel bepalender dan 
normaliter, zij dicteerden de criteria, zo werd 
bijvoorbeeld verwacht dat de meubels zouden 
‘glimmen’. Reinier benadrukte meerdere malen dat 
communicatie erg belangrijk is en veel tijd kost. 
Bijvoorbeeld, het metaalwerk op de meubels was van 
uitzonderlijk hoge kwaliteit en waard om onderzocht 
te worden. Het koste extra tijd en inspanning om de 
opdrachtgever daarvan te overtuigen. Ondanks de 
hoge eisen en strenge richtlijnen konden tijdens  het 
werk aanpassingen in het proces worden doorgevoerd. 
Een minpunt bleek dat hun bod op het betreffende 
kavel veel lager lag dan de andere twee bieders, en er 
terugkijkend ook geen hoge winsten mee zijn behaald. 
Evaluerend concludeerde Reinier dat ondanks de hoge 
eisen die de opdrachtgever stelde, ‘ de soep nooit zo 
heet word gegeten als ze wordt opgediend’. 
 
Bij Reinier rolde de aanbesteding letterlijk door de 
brievenbus, een gevolg van zijn netwerk en expertise. 
Maar als die brief nu niet ‘vanzelf’ op de mat rolt, 
waar vind je een aanbesteding? Daarvoor zijn internet 
sites te raadplegen zoals www.tendernet.nl, 
www.aanbestedingskalender.nl en 
www.rijksoverheid.nl. 
 
Marjan de Visser  
Schilderijen restaurator bij Restauratieatelier Marjan 
de Visser  
restauratieatelier@gmail.com 
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ICOM-CC / AIC Joint meeting in Photograph Conservation, Wellington, New 

Zeeland 

 
 

 

 
 
National Library of New Zealand, Wellington 

 
The  ICOM-CC Working Group Photographic Materials 
Interim Meeting 2013 was organized this year 
together with the AIC Photographic Materials Group in 
Wellington, New Zealand. This was the second time 
that the two organizations have met together, 
following the first Joint Meeting in Rochester, NY, in 
2007. Each organization shared in the making of the 
program and the event was joint-hosted by the 
National Library of New Zealand and Te Papa, the 
Museum of New Zealand. 
 
Prior to the meeting registrants could choose from a 
number of workshops including the identification of 
modern photographs taught by Sylvie Penichon, 
photograph conservator at the Amon Carter Museum, 
Fort Worth, Texas, and the workshop on Disaster 
Preparedness presented by Andrew Robb of the 
Library of Congress. 
 

 
 
Workshop Color ID given by Sylvie Penichon 

 
 
Disaster Salvage and Preparedness 
The theme of the first day concentrated on the 
lessons learned from disaster salvage. Lynn Campbell 
spoke on, “Earthquakes and their aftermath: Lessons 
learned from the Canterbury quakes 2011-2011.” She 
mentioned that after the earthquake there was no 

light, no sewage, no electricity and that any area of 
water suffered liquefaction. The liquefaction process 
often occurs during earthquakes and is a process by 
which water-saturated, unconsolidated sediments are 
transformed into a substance that acts like a liquid 
(mud). When the mud dries, it leaves a terrible dust, 
which gets in everywhere.  Campbell stresses the 
importance of masks for people that are working with 
objects contaminated by liquefaction. Due to the lack 
of electricity, workers could not get into the building 
and Campbell states that swipe cards will not work 
and the importance of a backup system using 
analogue keys.  
 
Practical lessons learned from the disaster include that 
no matter how many supplies you have on hand, they 
are usually not sufficient and therefore it is very 
important to have supporting assistance in place to 
replenish supplies as needed. During an earthquake 
hanging systems failed, and Campbell recommends 
that forms should be made into which sculptures fit to 
protect them. She also stresses that compact shelving 
should be reinforced because it will otherwise fall. 
 

 
 
Source of liquefaction (Photo courtesy of Lynn Campell) 

 
 
After the earthquake people were really relieved that 
damage was relatively small. No one expected that 
the aftershocks were worse than the initial earthquake 
and it wasn’t until the aftershock that buildings 
collapsed and people lost their lives. Buildings from 
glass, stone, unreinforced brick and timber are 
problematic materials for buildings in earthquake 
sensitive regions. 
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Campbell’s discusses the two types of behaviors of 
people in disaster situations:  
-People contract into themselves and do not want to 
help due to shock and psychological effects of the 
disaster, OR 
-they frantically rush out to help others even when 
help is not wanted. Disaster training is vital and 
disaster plans should be short, updated and practiced 
often. Campbell presented the Canterbury disaster 
salvage team website with a lot of useful information 
and examples on how to write a disaster plan: 
http://www.disalteam.co.nz 
 
Another interesting lecture, “Analysis and Comparison 
of Recent large-scale emergencies involving the 
recovery of photographs”, given by Andrew Robb, the 
Preservation response team coordinator at the Library 
of Congress stresses the fact that a disaster plan in 
itself is not sufficient. “It is not true that you can 
avoid a disaster if you have a plan” stated Robb, who 
was involved in the salvage operations of various 
disasters including, the hurricanes Katrina and Rita 
(2005), the earthquakes in Christchurch (2010-2011), 
the tsunami in Japan (2011).  Robb stresses the need 
to have all salvage operations in place within the first 
100 hours and to freeze all photographic materials if 
wet.  He also discussed the 4 steps of emergency 
response 1) Preparedness, 2) Response, 3) Recovery 
and 4) Salvage. After salvage there are two further 
steps according to Robb’s experience: Rehabilitation 
and Mitigation. Robb is currently working to devise a 

method that is meant to quantify the scale of the 
disaster based on 3 points. 
 
 
Photographic Process Characterization  
During the remaining days of the symposium, 
emphasis was placed on developments and research 
in process characterization and deterioration. Mathew 
Clarke presented a research project aimed to better 
characterize Platinum prints. A meeting will be held on 
this topic on the 20th  - 24th October 2014 and a call 
was placed for platinum prints printed on 
manufactured papers and of which the brand name is 
known. 
 
Patrick Ravines, Ralph Wiegandt and Sylvia A. 
Centeno each presented a lecture on daguerreotype 
research, on the characterization and deterioration of 
this early process. Ravines shared his hypothesis that 
silver compounds that are present on a gold toned 
surface may be the reason that toned daguerreotypes 
tarnish and illustrated the difference between the 
shape of toned and non-toned image grains. He 
extracted the presented data on the surface 
characteristics of daguerreotype plates using (EBSD), 
Electron backscattered Diffraction, Energy Dispersive 
and Spectroscopy Orientation Imaging Microscopy 
(OIM). 
 

 
 
Working at the transmission electron microscope at URnano, 

Ralph Wiegandt (standing) and Brian McIntyre examine the 

degradation process of daguerreotypes. (Photo: Brandon Vick) 

 
Ralph Wiegandt from the George Eastman House 
argues that a daguerreotype is an artifact of 
nanotechnology and showed images taken with 
Energy Dispersive X-Ray Analysis of fibril features on 
daguerreotype surfaces that are quite distinct from 
image particles. His research with Rochester Institute 
of Technology in discovering how fungus forms on the 
plate will continue.  Wiegandt argues that a 
daguerreotype is archeological entity that has 
recorded circumstances and events in its close 
proximity continually since its first light and calls 
conservators to use advancing methods to preserve 
and protect the residual evidence of the 
daguerreotype’s original state at first light. 
 
Silvia A. Centeno, from the Metropolitan Museum gave 
the most interesting lecture on daguerreotypes. Using 
Raman Microscope Analysis and Surface Enhanced 
Raman Scattering (SERS), Centeno was able to 
identify “squarish” silver chloride crystals that have 
nucleated on the silver mercury amalgam of gold 
toned and non-gold toned daguerreotypes after 
exhibition. Centeno argues that the micro fading 
tester, designed by Paul Whitmore and other light 
accelerated aging tests provide us with a good 
understanding but they are not equal to the real 
situations of a museum setting. Centeno raises two 
questions, 1) “Are there any conditions in which we 
can safely exhibit daguerreotypes?” and 2) “How does 
the silver chloride re-deposition react to 
daguerreotype cleaning?” 
 
Margaret Wesseling student at New York University 
gave a wonderful paper on wire transfer prints. She 
presented the history of this process and presented 
results from XRF, SEM and FTIR-ATR analysis on these 
photographs. She stated that iron, chromium and 

nickel are present in the image forming material and 
that papers are translucent or slightly translucent. 
Under SEM a slight color change of the fibers is visible 
and FTIR-ATR shows no organic components except 
for the paper support. Wesseling warns that due to 
the nickel component the prints are very water-
soluble and thus very sensitive to high humidity. They 
are relatively stable to light with sensitivity equal to 
Blue Wool Standard 3.  
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Art Kaplan, from the Getty Conservation Institute, 
gave insight into gum dichromate prints in the context 
of the Atlas of Analytical Signatures of Photographic 
Process that he and Dr. Dusan Stulik are working on. 
Anna Vila gave a talk on Pigment-based photographic 
processes of works in the Metropolitan Museum 
Collection. In identifying pigment prints, Vila argues 
that the presence of pigments and chrome alone are 
not enough to identify a gum print. Imperative in 
proper identification is that the chrome peak 
correlates with the peaks in the dark and light areas 
of the print.  
 
Andrea Wise presented preliminary research on 
Holograms in the collection of the National Gallery of 
Australia. Wise mentions that there are two groups of 
holograms: Laser transmission holograms and 
Reflection Holograms. The hologram has an extremely 
fine grain photographic emulsion and glass, metal and 
plastic supports have been used. 
 
Preservation and Conservation Issues 
The symposium concluded with a number of talks on 
preservation and conservation strategies. Katherine 
Sanderson shared her research into measuring color 
change in photographs using a hand-held 
spectrophotometer for testing photographs as part of 
a color-monitoring program. She argues that although 
Spectrophotometers are developed to compare side 
by side and not to track change over time, this can be 
overcome by standardization of methods. Sanderson 

emphasized that Micro-fading results together with 
real time fading results are necessary in order to 
predict if the Spectrophotometer is a good tool in 
simulating light sensitivity. 
 
Cheryl Jackson, from the National Archives of 
Australia shared her experience of removing dry-
mount tissue from photographic prints and gave a 
short history of the use of dry-mount tissue. Shellac 
was incorporated until 1945 and synthetic polymers 
such as PMMC and PVA have been incorporated from 
that time onward. Jackson mentions that heat is not 
helpful in removing the tissue and argues for ethanol 
vapor as a better technique.  
 
Jens Gold, photograph conservator at the Preus 
Museum in Horton, Norway gave a practical talk on 
making reverse painted glass cover glasses for 
housing European  ambrotypes and daguerreotypes 
that have failed housings due to lost or broken cover 
glasses. 
 
Posters and Preservation Products  
During the 3 days of lectures and discussions, an 
extensive list of vendors exhibited their newest 
products. One of these vendors, TruVue™, showed 
their improved museum glazing, Optium. Registrants 
from the meeting could test the scratch resistance of 

this PMMA using steel wool and everyone, including 
this author, was impressed at the resistance to 
abrasion and scratches, and at the improved reflection 
color. 
 

 
 

Heather Brown and her poster on engaging the public 

 
An interesting poster session was held in the same 
room as the trade fair and many interesting subjects 
were inventoried including how to engage the public 
with photograph preservation given by Heather 
Brown, Graduate Fellow at Winterthur University of 
Delaware Program in Art Conservation.  Brown 
showed how using a combination of traditional and 
new methods such as Facebook and Twitter, one can 
optimize public awareness and outreach. 
 
In Conclusion 
The AIC / ICOM-CC joint meeting was a well-
organized and balanced meeting with many innovative 
lectures and discussion on topics surrounding disaster 
preparedness and salvage, process characterization 
and identification, and preservation. As was the case 
with the lectures given at the 2007 joint meeting, 
lecturers were invited to publish their talks in the AIC 
/ PMG publication, “Topics in Photograph Preservation” 
which will be made available to all AIC/PMG and 
ICOM-CC WGPM members. This author would like to 
thank the members of the organizing committee and 
especially Mark Strange, Marc Harnly and Barbara 
Brown for initiating and organizing this contribution to 
the field of photograph preservation. 
 
Clara von Waldthausen 
Fotorestauratie Atelier VOF 
fotorestauratie@me.com 
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Mbo Nimeto leert restauratieschilders 
grenzen kennen 

 

 

Vincent van Drie en Willem Coolen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdag 20 juni 2013 werd op de Utrechtse Mbo schildersvakschool Nimeto, het vijf jaar durende 
restauratieproject voor leerlingen decoratie- en restauratieschilderen in het Franse Ancemont afgerond. De 
ervaringen bij dit project werden op deze dag gepresenteerd in het boek met de prikkelende titel ‘Grenzeloos 
Restaureren’. Het boek geeft een vrij complete opsomming van alles waar een school aan moet denken bij de opzet 
en uitvoering van buitenlandse restauratieprojecten in het onderwijs. De hoop is dat met het boek als handleiding 
ook andere leerprojecten in binnen en buitenland kunnen worden opgezet.  
 

           
 
 
Vakschool 
Het in Utrecht gevestigde Nimeto leidt leerlingen op 
tot creatieve en zelfstandige vakmensen op een 
niveau dat is afgestemd op de wensen van de 
maatschappij en het bedrijfsleven. De 
schildersopleiding met als specialisme “decoratie en 
restauratie” (kwalificatiedossier Specialist Schilderen) 
verenigd zowel de technische en creatieve als ook de 
ethische kanten van het vak. Om zowel in de diepte 
als in de breedte de vele aspecten bij restaureren en 
conserveren te kunnen ervaren werd voor de 
leerlingen een groot restauratieproject gezocht en 
gevonden. Gedurende het vijf jaar durende project 
werkte men deels in Utrecht en deels op locatie aan 
de restauratie van het interieur van de neogotische 
kerk St. Jean Baptiste in het Franse Ancemont nabij 
Verdun. 
 
Vroeg voorbeeld van de ‘style ogival’  
De kerk Saint-Jean-Baptiste van Ancemont in het 
bisdom Verdun, werd in 1855 plechtig in gebruik 

genomen. Het geldt als één van de eerste in 
‘middeleeuwse stijl’, dus met sterke gotische en 
romaanse kenmerken volgens de principes van de 
‘style ogival  primitief’, vormgegeven kerken. De 
architect was August Maxe, geboren in 1812 en sinds 
1834 werkzaam in het departement Meuse. Na tal van 

burgerlijke gebouwen te hebben ontworpen kwam hij 
in dienst van het bisdom Verdun. Hij ontwierp tevens 
de kerk van Villers-le-Sec en enkele scholen en 
pastorieën. De invloedrijke Franse architect Viollet-le-
Duc stelde in zijn beoordelingsrapport in opdracht van 
het Bisdom, dat Maxe naar behoren zijn functie bleek 
te vervullen.  
 
 
Studieproject 
Het historisch interieur is in aanvang een totaal 
ontwerp. Over ieder detail is nagedacht en alles is op 
elkaar afgestemd. De geschilderde afwerking vormt 
bijna altijd het meest gezichtsbepalende gedeelte van 
het interieur. Vaak volgen er in de loop van de tijd 
aanpassingen die al dan niet de moeite waard zijn om 
te behouden. 
 
Hout- en marmerimitaties, sjabloonschilderingen, 
verguldingen en patines kom je in een 19e eeuws 
interieur veelvuldig tegen. Feitelijk zijn al deze 

technieken samengevoegd. Veel van die vaardigheden 
en de bijbehorende kennis kun je met de leerlingen in 
het klaslokaal trainen. Het nadeel daarbij is dat dit 
meestal losse onderdelen zijn die juist in de 
oorspronkelijke context zo interessant zijn. Helaas zijn 
de oorspronkelijke decoraties vaak ernstig vervuild en  
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beschadigd of zelfs meerdere malen overschilderd. 
Wat tijdens de theorieles voor de leerling nog heel 
overzichtelijk is doet hen in de praktijk bij zo’n eerste 
confrontatie met een vervallen interieur de moed vaak 
in de schoenen zakken. Daarom is het belangrijk dat 
leerlingen in de praktijk ervaren hoe het is om een 
complex geheel van factoren te ontrafelen om tot een 
gedegen plan van aanpak te komen. 
 
Het project ‘Grenzeloos Restaureren’ betrof hier dan 
ook het doorlopen van de gehele keten van 
voorbereiding, onderzoek, bestek schrijven, 
uitvoering, documentatie en nazorg. Bij de interactie 
tussen theorie en praktijk werd ervaren dat de 
werkelijke situatie altijd ingewikkelder blijkt dan de op 
school gesimuleerde situatie. Ook het verblijf in 
Frankrijk bij de plaatselijke bevolking werkte vormend 
voor de leerlingen.  
 
 

Samenwerking 
Voor de realisering van dit project waren naast de 
Franse gemeentelijke organisaties ook studenten van 
de hbo-opleiding Fontys Eindhoven van belang die er 
een afstudeeropdracht aan hadden. Een leerling van 
Het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam 
restaureerde tijdens zijn stage de houten omlijsting 
van de kruiswegstatie. Door een subsidie van het 
Ministerie van Economische Zaken konden de Nimeto 
leerlingen en docenten een beroep doen op een vast 
team van restauratiespecialisten zoals een 
restauratie-architect, bouwhistoricus, 
kleuronderzoeker, restauratie-schilder, restauratie-
stukadoor en verfchemicus. Op deze manier kwamen 
de leerlingen de vele spelers tegen in het 
restauratieveld. Met al die disciplines moest worden 
samengewerkt en dat betekende dat men ook de 
diverse rapporten leerde interpreteren om deze toe te 
toepassen in de praktijk.  
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In de praktijk 
De leerlingen deden zelf in de kerk het onderzoek. 
Welke materialen zijn er gebruikt? Hoe zijn deze 
aangebracht? Wat is de soort van vervuiling? Welke 
reinigingsmethoden zijn toepasbaar in combinatie met 
de soort van ondergrond? Via kleuronderzoek werd 
naar de gelaagdheid van de afwerkingslagen gekeken. 
Welke delen van het interieur komen in aanmerking 
voor alleen maar conservering? Is reconstructie wel of 
niet wenselijk? Wat is de iconografie van de 
decoraties? Op school werden deze vragen verder 
uitgewerkt en omgezet in een plan van aanpak. Ook 
werden de historische schilderstechnieken geoefend 
zodat er waar mogelijk stijl en technisch zuivere 
reconstructies gemaakt konden worden. Door ieder 
jaar een overzichtelijk deel van het interieur onder 
handen te nemen is nu na bijna 6 jaar het complete 
interieur gerestaureerd. 
 
 
Schilder of restaurator? 
Nimeto maakt werk van een type student die kan 
uitgroeien tot een volwaardig gesprekspartner in een 
team van specialisten die een restauratie tot een 
goede einde weten te brengen. De student moet zijn 
beperkingen kennen, dus weten wat buiten je 
competentie valt. Hij of zij moet aan kunnen geven 
wanneer er een specialist dient te worden 
geraadpleegd of moet worden ingeschakeld voor 
specifieke handelingen. Om die wereld te leren 
kennen zocht men de samenwerking met 

bedrijvenpartners om een professioneel 
restauratiescholingsproject op te zetten die de 
leerlingen in een brede context konden doorlopen. 
Leren omgaan met verantwoordelijkheden en 
werkdruk maar ook communiceren en samenwerken 
met specialisten uit de praktijk. Op deze wijze heeft 
men vakmensen afgeleverd die hun talent willen 
blijven ontwikkelen en professioneel hun taken 
kunnen uitoefenen bij de reconstructie, restauratie en 
conservering van het geschilderde cultureel erfgoed. 
 
 
Continuering 
Nu het project in Ancemont nagenoeg is afgerond wil 
Nimeto deze vorm van onderwijs continueren. Zeker 
omdat het ook steeds moeilijker wordt om nog een 
juist stage-adres voor de leerlingen te vinden. Het 
aantal gespecialiseerde bedrijven is niet groot en 
neemt zelfs af. Het onlangs verschenen boekje: 
“Aandacht voor Restauratieambachten” van de RCE 
spreekt over een grote zorg om de invulling van de 
diverse taken en niet alleen die van het 
schildersambacht. Een tweede punt van zorg is de 
verticale doorstroming binnen de opleidingen. 
Leerlingen willen graag door studeren maar een 
passende aansluiting met een gespecialiseerde hbo 
vervolgopleiding is er nog niet. Nimeto zoekt om die 

reden ook de samenwerking met collega mbo 
vakscholen en het hbo om tot een betere onderlinge 
afstemming te komen. 
 
Willem Coolen 
zelfstandig restauratieschilder en restaurator 19e en 
20e eeuwse decoratieve interieurschilderingen en 
freelance docent Nimeto Utrecht en Fontys 
Hogeschool Eindhoven. Lid van Het 
Restauratieconvergent, lid van Restauratoren 
Nederland, Erkend Leerbedrijf. 
Willem.coolen@decoratie-restauratie.nl 
 
Vincent van Drie 
zelfstandig meubelrestaurator te Utrecht, SH&M stage 
leermeester met stageplaats voor het Hout- en 
Meubileringscollege (Amsterdam).  
info@vincentvandrie.nl 
 
 
Het boekje Grenzeloos Restaureren is aan te 
vragen bij Maarten Delissen, opleidingsmanager 
Nimeto Utrecht. Zie ook www.ancemont.nl en 
www.nimeto.nl 
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Spiegeltje, spiegeltje, … hoe kom jij weer aan 
de wand? 

 

Marijke Top 

 
 

 

 

Het verlijmen van een spiegel met achterglasschildering kan de nodige problemen opleveren. Het gebruik van 
metalen ‘bruggetjes’ en een nauwlettende timing kunnen de oplossing bieden. 
 
 
 
 
Het object 
Tijdens mijn stage bij het Rijksmuseum Amsterdam, 
als onderdeel van de laatste fase van mijn studie 
Conservering en Restauratie aan de Universiteit van 

Amsterdam, mocht ik een interessant object 
behandelen. Interessant om zowel zijn 
(kunst)historische achtergrond als om zijn 
restauratieproblematiek. Ik heb  dan ook geen 
moment geaarzeld om van dit object mijn 
afstudeerproject te maken. 
 

 
 
De spiegel met Chinese achterglasschildering (© 

Rijksmuseum) 

 
Het object betreft een spiegel (inv.nr. BK-16726-A) 
daterend tussen 1755 en 1770. Inclusief lijst meet hij 
ongeveer 80 bij 52 cm. Aan de achterzijde van het 
glas is een Chinese voorstelling aangebracht, 
vermoedelijk met olieverf, van een dame met 

Chinese luit (sanxian), een dichtende heer, en een 
bediende. Waarschijnlijk is de scene gesitueerd in de 
haven van Kanton. Algemeen wordt aangenomen dat 
dit type achterglasschilderingen vanaf ongeveer 1740 

in Kanton werd vervaardigd. De Chinese schilders 
zouden met deze techniek in aanraking zijn gekomen 
via Europese missionarissen. Veelal wordt Giuseppe 
Castiglione (1688-1766), die werkte als schilder aan 
het Chinese hof (van 1715-1766), genoemd als 
degene die de techniek van het achterglasschilderen, 
die al vele eeuwen in Europa werd toegepast, heeft 
geïntroduceerd in China.  
 
Alleen de onderste helft en de randen van het glas 
zijn beschilderd. De rest van het glas is bedekt met 
een tinkwik amalgaam. China was in de achttiende 
eeuw nog niet in staat om zulk vlak glas te 
produceren dat geschikt was voor bespiegeling. Het 
idee is dan ook dat het glas en de bespiegeling in 
Europa zijn gemaakt, waarna de spiegel naar China is 
geëxporteerd waar deze is beschilderd. Vervolgens 
heeft deze spiegel in Nederland zijn rococo lijst 
eromheen gekregen. Chinese achterglasschilderingen 
waren erg populair in Europa, met name in Engeland, 
waar hele kamers met chinoiserieën werden 
aangekleed. Deze spiegel is afkomstig uit de collectie 
van Jean Theodore Royer (1737-1807), een Haagse 
jurist en verzamelaar van Chinese voorwerpen. Een 
deel van zijn collectie is in de negentiende eeuw in 
het bezit gekomen van het Rijksmuseum, waaronder 
dus deze spiegel en zijn pendant. 
 
Schadebeelden 
De aanleiding voor de restauratie van de spiegel was 
de heropening van het Rijksmuseum. Na jaren in het 
depot te hebben gelegen, is de nieuwe bestemming 
van de spiegel zaal 1.2 gewijd aan stadhouder Willem 
IV die het rococo als hofstijl probeerde te 
introduceren. De staat van het object was dermate 
onstabiel dat restauratie (of eigenlijk conservering) 
noodzakelijk was. De spiegel was namelijk in twee 
delen gebroken. Deze schade is zeer waarschijnlijk in 
het depot ontstaan nadat hij voor het laatst was 
getoond tijdens de tentoonstelling ‘Rococo: 
Nederland aan de zwier’. De oorzaak van de breuk 
moet mogelijk worden gezocht in de lijst, die 
behoorlijk nauwsluitend om het glas zat. Voor te 
stellen valt dat krachten op de lijst (bijvoorbeeld bij 
hanteren) tot spanning in het glas en uiteindelijk tot 
breuk hebben geleid, hoewel het hier zeker niet om 

heel dun glas gaat (3 mm).  
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Punt waar de oude en nieuwe breuken samenkomen 

 
De breuk passeert een punt van waaruit vier oude 
breuken lopen die in het verleden zijn verlijmd. Het 
lijkt hier om een punt te gaan, waar het glas ooit 
hard is geraakt, waarna het is gebroken. De lijm van 
deze eerdere restauratie is op enkele plekken aan de 
achterzijde uit de breuk over de beschildering 
gelopen. Dit heeft tot een duidelijk zichtbare 
verdonkering van de verf geleid, wat erg ontsierend 
is. 
 

 
 
Verdonkering van de verf gezien vanaf de voorzijde 

 
Tijdens het aanbrengen van de lijm heeft het glas op 
een vel Natron Kraftpapier gelegen, het gestreepte 
reliëfpatroon van dit papier is aan de achterzijde 
zichtbaar op de lijm. 
 
Het voorstel voor de restauratie was om naast het 
verlijmen van de nieuwe breuk om de spiegel weer 
stabiel te maken, ook te onderzoeken of het mogelijk 
zou zijn om de uitgelopen lijm van de vorige 
restauratie te verwijderen. 
 
De restauratie 
Om de spiegel beter te kunnen onderzoeken en om 
later de behandeling te kunnen uitvoeren, was het 
noodzakelijk de spiegel uit de lijst te halen. Hiervoor 
moest de spiegel worden omgedraaid. Om te 
voorkomen dat de glasfragmenten tijdens het draaien 
zouden verschuiven, zijn deze afgeplakt met Advance 
Adhesive Tape AT45, een PVC tape met een lage 
adhesie die het glas goed bij elkaar houdt maar ook 
makkelijk is te verwijderen. Daarnaast zijn twee 
platen van honingraatkarton, bedekt met 
polyethyleenschuim en Tyvek®, gebruikt om extra 

steun te bieden aan het glas tijdens het draaien. De 
achterplaat van de lijst was hiervoor al verwijderd. 
Na het verwijderen van de glaslatjes kon de spiegel 
uit zijn lijst worden gelift. Hij is daarna op een van de 
zojuist genoemde platen gelegd zodat hij makkelijk 
te verplaatsen was. De volgende 
behandelingsstappen worden hieronder puntsgewijs 
uiteengezet. 
 
 
Analyse lijm oude restauratie 
Helaas was er geen documentatie over eerdere 
behandelingen van de spiegel. Onderzoek was 
daarom noodzakelijk. Om te bepalen of de lijm van 
de vorige restauratie verwijderd kon worden, is 
onderzocht om welke lijm het gaat. Belichting met 
UV-licht gaf geen reflectie en dus geen duidelijkheid. 
Monsters van de lijm losten ook niet op in aceton, 
ethanol, en water. Hierdoor was al snel duidelijk dat 
het geen oplosmiddellijm, dierlijke lijm of schellak 
betrof. Tenslotte zijn monsters van de lijm door een 
onderzoeker van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
(RCE) geanalyseerd met Fourier-Transform-
Infraroodspectroscopie (FTIR), hieruit bleek dat de 
lijm een epoxy is. Het gebruik van een epoxy duidt 
erop dat de restauratie in de tweede helft van de 
twintigste eeuw, vermoedelijk eind jaren ’70 begin 
jaren ’80, moet zijn uitgevoerd. Helaas moest door 
deze uitkomst worden besloten de oude lijm niet te 
verwijderen. Zoals bekend, is epoxy niet oplosbaar 
en slechts zacht te maken met methyleenchloride. 

Het verwijderen van de lijm zou teveel schade 
aanrichten aan de zeer dunne verflaag. Zeer 
waarschijnlijk zou het überhaupt niet mogelijk zijn 
geweest de lijm te verwijderen aangezien deze ook in 
de verf is getrokken. 
 
 
Schoonmaken 
Voor verdere behandeling was het nodig het object te 
reinigen. Zowel de voorzijde (het glas) als de 
achterzijde (het amalgaam en de verf) waren vooral 
stoffig. Het schoonmaken is volgens de meest 
gangbare methode gedaan: het glas met 
wattenschijfjes met een 50:50 mengsel van 
gedemineraliseerd water en ethanol; en de 
achterzijde met een zachte kwast. Aan de voorzijde 
zijn onder de rand van de lijst diverse zwarte 
voortekeningen van de schildering aangetroffen, wat 
erop wijst dat deze voortekening pas na inlijsting van 
het glas is weggeveegd. Uiteraard is voorzichtig om 
deze lijnen heen schoongemaakt. Voor het amalgaam 
en de verf was het afdoende deze droog te reinigen. 
Gelukkig was het amalgaam in vrij goede conditie en 
bevond zich geen losse kwik op de spiegelende laag. 
Uiteraard zijn wel de nodige voorzorgsmaatregelen 
genomen ter bescherming tegen het kwik, zoals 
onder andere handschoenen en afzuiging. 
 
Verlijmen 
Voor het lijmen van het glas waren twee zaken van 
belang: de scherven moesten correct tegen elkaar 
worden geplaatst zodat geen ruimte tussen de 
fragmenten of ‘stoepjes’ zouden ontstaan; en 
voorkomen moest worden dat de lijm aan de 
achterzijde over/in de verf zou lopen zoals bij de 
vorige restauratie is gebeurd.   
De eerste keuze die gemaakt moest worden betrof de 
lijmsoort. Snel zijn oplosmiddellijmen als Paraloid 
B72 taluitgesloten omdat deze direct op het 
breukvlak moeten worden aangebracht. Dit 
verhindert het goed passen van de scherven bij een 
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dermate groot object als waar we hier mee te maken 
hebben. De keuze is gemaakt voor een epoxylijm 
omdat deze over het algemeen een lage viscositeit 
heeft en dus capillair kan worden aangebracht, iets 
wat in dit geval sterk gewenst was. Daarnaast is een 
epoxy ook sterk, wat nodig is om de zware 
glasfragmenten te verbinden. Nadeel van deze lijm is 
dat hij vaak té sterk is. Dit bleek ondermeer bij dit 
object uit het ontstaan van een nieuwe breuk naast 
de oude, in plaats van het falen van de oude breuk. 
Daarnaast vormt de beperkte reversibiliteit van deze 
lijm ook een probleem. Op dit moment lijken er 
echter geen goede alternatieven te zijn voor het 
lijmen van dit type glas. Gekozen is voor het gebruik 
van de epoxy Hxtal NYL-1 vanwege zijn goede 
verouderingseigenschappen wat uit diverse 
onderzoeken is gebleken.1 
 
Bij het capillair lijmen van vlak glas is het belangrijk 
dat het glas rondom de breuk niet in aanraking komt 
met de ondergrond. Dit is bij de vorige restauratie 
duidelijk verkeerd gegaan. Om de breuken vrij te 
leggen van de tafel zijn de fragmenten geplaatst op 
stukken foamboard bedekt met Melinex, die enkele 
centimeters kleiner waren dan de glasfragmenten. De 
glasfragmenten op het foamboard zijn daarnaast ook 
nog geplaatst op een plaat kurklinoleum (geplakt op 
hout), zodat de fragmenten klemgezet konden 
worden met spelden.  
 

 
 
De opstelling tijdens het verlijmen 

 
Het is gebruikelijk om de fragmenten tijdelijk aan 
elkaar te bevestigen met plakband. In dit geval is er 
echter voor gekozen om de fragmenten te verbinden 
met metalen bruggetjes. Deze zijn door mijzelf 
gevormd van platgewalst koperdraad. Het voordeel 
van deze bruggetjes is dat een stuggere verbinding 
wordt gevormd en dat de lijm over de gehele breuk 
gelijkmatig kan worden aangebracht. De bruggetjes 
zijn niet direct op het glas bevestigd maar (met een 
cyanoacrylaatlijm) op stukjes tape die aan 
weerszijden van de breuk waren aangebracht. Het 
gebruik van tape als barrière zorgt ervoor dat de 
bruggetjes zeer makkelijk, door opwippen met een 
scalpel, zijn te verwijderen. Het werken met 
oplosmiddelen of het uitoefenen van mechanische 

krachten op het glas is hierdoor niet nodig. 
 

                                                           
1 O.a.: Shashoua, Y. & D. Ling. ‘A comparison of Fynebond, 

Hxtal NYL-1 and Araldite 2020 epoxy adhesives for use in the 

conservation of glass’. Conservation News, No. 66 (1998): 

33-36. 

 
 
Detail van een bruggetje en het verwijderen ervan 

 
Naast het vrijleggen van de breuken tijdens het 
verlijmen is een tweede methode voor het 
voorkomen van het lekken van lijm aan de 
achterzijde gezocht in de manier van lijmapplicatie. 
Hoewel in de literatuur slechts zelden gesproken 
wordt over het lekken van lijm, leek het me toch 
noodzakelijk hier onderzoek naar te doen. Het valt 
namelijk niet uit te sluiten dat de verf aan de 
achterzijde een soort capillair vormt waar de lijm 
makkelijk in of onder kan trekken. Enkele 
testplaatjes zijn gemaakt waarop verschillende 
soorten verf waren aangebracht. Deze zijn verlijmd 
door de lijm aan te brengen op de breuklijnen en 
deze er na ongeveer tien minuten met een droog 
wattenstaafje weer af te vegen. Bij een van de 
verfsoorten trok de lijm aan de achterzijde in de verf. 
Dit kwam voor mijn onderzoek goed uit: in de ideale 
situatie zou de verflaag van het object precies 
nagebootst worden voor de tests, dit was echter 
binnen het tijdsbestek niet mogelijk. Nu kon deze 
verf als uitgangspunt dienen voor verder onderzoek. 
Tests zijn uitgevoerd waarbij er onder andere is 
gevarieerd in de viscositeit van de epoxy, de 
hoeveelheid aangebrachte lijm, en de applicatieduur. 
De viscositeit van de lijm bleek geen invloed te 
hebben op het lekken, dat wil zeggen: ook de viscose 
epoxy (verkregen door de lijm tot 4,5 uur na mengen 
te laten staan voor deze te gebruiken) lekte over de 
verf. Ook de hoeveelheid aangebrachte lijm bleek 
niet uit te maken. 
De applicatieduur (de tijd dat de lijm zich op de 
breuklijn bevindt alvorens deze wordt verwijderd) 
heeft wel degelijk invloed op het lekken. Hoewel er 

algemeen in de literatuur vanuit wordt gegaan dat de 
capillaire werking stopt wanneer de breuk zich heeft 
gevuld met lijm,2 is tijdens het onderzoek gebleken 
dat dit niet altijd het geval is en de verf wel degelijk 
de lijm naar zich toe kan trekken. Uit de tests is naar 
voren gekomen dat wanneer de lijm wordt verwijderd 
direct nadat de breuk zich heeft gevuld (en de 
zogenaamde ‘spiegel’ is verdwenen), de lijm niet 
doorlekt naar de achterzijde. Van belang is wel dit 
moment nauwlettend in de gaten te houden, 
bijvoorbeeld met een zaklamp. Het is hierbij 
raadzaam de lijm slechts op stukken van ongeveer 
10 cm lengte tegelijk aan te brengen omdat na 
enkele minuten de lijm al verwijderd dient te worden. 

                                                           
2 O.a. Koob, S. Conservation and care of glass objects. 

London: Archetype Publications, 2006, p. 70. 
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Wel is het zo dat hoe viscozer de lijm is, hoe langer 
het duurt aleer de breuk met lijm is gevuld, dit geeft 
dus iets meer ‘werktijd’. Na het uitvoerig testen van 
het aanbrengen van de lijm zijn de fragmenten van 
de spiegel gelijmd zoals hierboven is beschreven. De 
lijm is dus direct nadat de breuk zich met lijm had 
gevuld weggeveegd met droge wattenstaafjes. De 
dag eropvolgend zijn achtergebleven epoxyresten 
voorzichtig met aceton verwijderd. De bruggetjes zijn 
een week na aanbrengen van de lijm verwijderd, 
toen de epoxy volledig was uitgehard. Vervolgens 
kon de spiegel opnieuw worden ingelijst. 
 
Conclusie 
Helaas is het niet mogelijk gebleken de oude 
restauratie, die een plaatselijke verdonkering van de 
verf had veroorzaakt, te kunnen verwijderen. Het 
verwijderen zou namelijk schade opleveren aan de 
verflaag en daarom was het beter de situatie te laten 
zoals hij is. Wel is daarom duidelijk geworden wat het 
belang was van het goed aanbrengen van de epoxy 
bij de nieuwe verlijming. Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee. Onderzocht is hoe voorkomen kon 
worden dat de lijm weer aan de achterzijde in en 
over de verf zou lekken. Het direct wegvegen van de 
lijm zodra de breuk zich had gevuld bleek, naast het 
vrijleggen van de breuken, hiervoor een goede 
methode. Tijdens het verlijmen zijn de fragmenten 

bij elkaar gehouden door spelden langs de randen en 
bruggetjes over de breuk. Dit, in combinatie met 
gewichtjes op het glas, heeft ervoor gezorgd dat de 
fragmenten tijdens het verlijmen in de goede positie 
bleven en dat de lijm over de gehele breuklijn kon 
worden aangebracht. Het resultaat van de verlijming 
is erg mooi geworden, de breuk is nagenoeg 
onzichtbaar. De spiegel is nu (samen met zijn 
pendant) te bewonderen in het vernieuwde 
Rijksmuseum. 
 
Marijke Top 
Zelfstandig restaurator van keramiek, glas en steen 
topmarijke@gmail.com 
 
 
 
PD Res en MA thesis van de afgelopen jaren zijn 
gebundeld in Managers of  Decay. Conservation 
and Restauration. Edition 2013. 
Gratis te bestellen bij het secreteriaat van 
Conservation and restoration of cultural 
heritage, Universiteit van Amsterdam 
http://www.uva.nl/en/disciplines/conservatio
n-and-restoration 
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