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VAN DE REDACTIE

Beste leden, 
 
In het aankomende nummer, in juni, zal Au Courant 
haar twee jarig bestaan vieren. Na zes nummers, 
heeft Au Courant een vrij gedefinieerde vorm 
ontwikkeld en zien we dat steeds meer leden de weg 
naar Au Courant weten te vinden. In dit nummer, bij 
voorbeeld, zijn er een aantal aankondigingen en 
oproepen in de rubriek Nieuws uit het veld van heel 
verschillende aard. Onze leden zien dat Au Courant 
goed wordt gelezen en daarom wordt Au Courant 
volop gebruikt als platform om te communiceren met 
andere leden. Maar het kan altijd meer en, zeker ook, 
beter. In het kader van de aankomende verjaardag 
willen we graag alle lezers uitnodigen om suggesties 
naar de redactie te sturen over wat aangepast zou 
kunnen worden en welke informatie wordt gemist. De 
inbreng van onze leden blijft van groot belang bij alle 
aspecten van het maken van Au Courant.  
 
De redactie zou, bij voorbeeld, meer tips willen 
krijgen over interessante websites of publicaties. Vaak 
wordt gedacht dat iedereen ze al kent en dat het niet 
nodig is om ze door te geven. Maar ook dán, vinden 
we het belangrijk om de leden (nogmaals) daarop te 
attenderen. Dus, stuur ze maar door!  
 
Daarnaast zouden we graag meer reacties met 
aanvullende informatie over de reeds gepubliceerde 
artikelen ontvangen. In dit nummer zijn twee 
artikelen opgenomen: één over de “restauratie” van 
een stuk ambacht en één over het gebruik van 
dinoscoop. Graag nodigen we onze lezers uit om te 
reageren of aanvullende informatie over dit onderwerp 
in te sturen.  

Dus, laat jouw reactie horen! Alle inbreng die ons 
helpt om een betere Au Courant te maken is van harte 
welkom!  
 
De redactie van Au Courant  
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  

In 2015 bestaat Restauratoren Nederland tien jaar. 
Een mooi moment om bij stil te staan en naar uit te 
kijken. De afgelopen maanden hebben wij ons als 
bestuur gebogen over de toekomst van de vereniging. 
In de ledenbrief van december hebben wij de leden 
opgeroepen hun visie op de toekomst van de 
vereniging met ons te delen. Wij zijn blij met de 
reacties van leden die actief en constructief mee 
willen denken met het bestuur. Wat is het belang, rol 
en betekenis van de vereniging? Welke toekomst zien 
wij, welke koers willen wij varen als vereniging, in 
Nederland en internationaal? Op 24 februari wordt een 
ledenbijeenkomst georganiseerd waar dit onderwerp 
centraal staat. 

Dit bouwen aan de toekomst kost vanzelfsprekend 
tijd, maar het biedt tegelijkertijd ook mooie kansen. 
Kansen om samen goed na te denken over onze 
toekomst. Ik nodig jullie uit om mee te blijven 
denken, houdt de mailbox en de website de  
komende tijd in de gaten. 
 
 
Namens het bestuur, 
Margrit Reuss (voorzitter) 
 
 
 

 
 
 
 
 
ADDENDUM 
 
Clara von Waldthausen bedankt het BPF 
Educatie Fonds voor het medemogelijk maken 
van het bijwonen van het AIC ICOM-CC congres 

vorig jaar in Nieuw Zeeland. In Au Courant, nr. 
5, oktober 2013, werd verslag gemaakt van dit 
congres. 
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NIEUWS VAN DE COMMISSIE EDUCATIE 

Naast de gebruikelijke thema-avonden waarin 

Commissie Educatie discipline-overstijgende 
onderwerpen probeert aan te kaarten zal C.E. 
samen met de UvA 2014 ook een cursus scheikunde 
organiseren. Deze cursus zal geen onderdeel zijn van 
het reguliere onderwijsprogramma, dat in september 
start met een 'basischemie voor conservering en 
restauratie' (bij voldoende plaats ook voor niet-
studenten). De cursus die nu ontwikkeld wordt is 
gebaseerd op behoefte uit het veld. Het is een opfris 
cursus chemie, opgebouwd uit zeven lessen 
(dagdelen). De docent is Rene Peschar en zal in 
Amsterdam plaats vinden (meer informative zal 
binnenkort op de website van RN geplaatst worden). 
Vanwege de locatie, Amsterdam, voldoet deze opfris 
cursus chemie niet aan een andere vraag die aan 
Commissie Educatie is gesteld. Namelijk; is het 
mogelijk een chemie cursus te organiseren buiten de 
randstad. Op deze vraag zullen we op een later 
tijdstip terug komen.Heeft u vragen/opmerkingen 
over deze cursus of andere educatieve 
onderwerpen dan kunt u ons bereiken via: 
commissie-educatie@restauratoren.nl  
 
***** 
 

In 2015 viert RN haar 10-jarig jubileum. De 

Commissie Educatie wil ter gelegenheid hiervan een 
symposium organiseren met een breed scala aan 
onderwerpen uit verschillende disciplines. We zijn op 
zoek naar mensen die hier een presentatie zouden 
willen geven over hoe zij dingen hebben aangepakt. 
Het kan over van alles gaan: een bijzondere 
restauratie, materiaalonderzoek, historisch onderzoek, 
ethische overwegingen, dilemma's/problemen, 
succesverhalen, samenwerking met andere partijen, 
etc. Ook willen we kijken of het mogelijk is workshops 
of demonstraties te geven van bijvoorbeeld veel 
voorkomende behandelingen, zodat restauratoren uit 
andere disciplines een 'kijkje in de keuken' krijgen. 
Het is nu nog erg vroeg en er zal nog een officiële call 
for papers volgen, maar we willen u vragen hier vast 
over na te denken. Ook zouden we hierbij mensen op 
willen roepen voor de organisatie van dit symposium. 
Heeft u een idee of een onderwerp of wilt u helpen 
met organiseren, dan kunt u contact met ons 
opnemen via commissie-educatie@restauratoren.nl. 
 
Namens Commissie Educatie; Sanne Snellaars, Gwen 
Tauber, Hilde Schalkx, Maaike Heemskerk, Eneide 
Parreira, Beatriz Verissimo 

 

AANKONDIGING 
 
 

 
 
 
Vanuit de vakgroep Boek Papier en Fotografische 
materialen wordt op dit moment hard gewerkt aan de 
voorbereiding van een symposium met als werktitel 
“Technische tekeningen en hun reproducties” in 
het engels “Technical Drawings and their 
reproductions”. 
Het symposium zal dit najaar plaats vinden op 6 en 7 
oktober.  
 
Dit is de vooraankondiging maar belangrijker nog ook 
een oproep om te denken over een eigen bijdrage aan 
dit symposium in de vorm van een snapshot 
presentatie dan wel een schriftelijke bijdrage die we 
als hand-out kunnen meegeven aan de deelnemers 
aan dit symposium.  
 
Het ligt ook in de bedoeling aansluitend, voor 
maximaal 8 gegadigden, een workshop van Hildegard 
Homburger te laten plaatsvinden op 8 en 9 oktober, 

over transparant papier.  
 
Inschrijven is nog niet mogelijk. Voor meer 
informatie: volg de website, de Flits en de Au Courant. 
De voertaal zal Engels zijn. 
 
 

Globaal symposium programma: 
Eerste dag, ochtend: Geschiedenis, beschrijven en 
determineren van de papieren en de verschillende 
procedés  
Middag: Conservering en restauratie  
 
Tweede dag, ochtend : Conservering en restauratie  
(ook met snapshots) 
Middag: Conservering, hanteren, bewaren en 
transport 
 
Mini workshop over identificatie van verschillende 
reproductietechnieken. 
 
Sprekers: 
 
- Lois Olcott Price: From Heliographic Processes to 

Ink Jet:  Reprographics for Technical Drawings. 
- Eva Glück: Methodology of identification 
- Eva Glück: Diazotype, Identification and different 

carriers 
- Hildegard Homburger: Architectural Drawings 

on Transparent Paper (fabrication, properties, 
conservation through case studies) 

- Hoogduin restauraties / Hilde Schalkx:  
- Conservation project for the Architectural Institute 
- Eleonore Kissel: Titel is nog niet bekend 
- Antonio Mirabile: Lina Bo Bardi’s (1914 Rome - 

1992 São Paulo) architecture drawings: notes on 
conservation treatments. 

- Jacques Brejoux: Making tracing paper at the 
papermill Moulin du Verger 

 
Contactpersoon voor snapshot of een schriftelijke 
bijdrage is:  Valérie Martens-Monier 
E-mail: valmon65@yahoo.com 
Verdere informatie  op www.restauratoren.nl 

E-mail: sectie-bpf@restauratoren.nl 
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KORT NIEUWS 
 
- Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) 
heeft  de onderzoeksprojecten tussen 2008 en 2012  
in een website gebundeld. 
http://www.kennisvoorcollecties.nl/en/projects/ 
 
- The Icon Book & Paper Group (B&PG) is 
proud to offer The Gathering as a resource for the 
book and paper conservation community. With 
content developed by its users, it is not only a home 
for articles and reviews that are in some way better 
suited to online media than print, but also a 
repository for blog links, news announcements and 
any other type of content that is relevant to book and 
paper conservators. 
http://thebookandpapergathering.org/ 
 

- De conferentie Collections Demography die op 
23 Juli 2013 plaatsvond bij UCL Centre for 
Sustainable Heritage is volledig te volgen op 
youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=BaObm6D0Sn8 
 
- Lezing ‘Gel Media in Aqueous Cleaning 
Methods on Paper’ van  Professor Richard Wolbers, 
University of Delaware, in het Wellcome Institute, 
London, 19 Juni 2013 is te volgen op: 
http://www.youtube.com/watch?v=mu7_nS-zF1c 

 
 

  
Digitale vakliteratuur in  de Koninklijke 
Bibliotheek. Paulien Rings. Januari 2014 
 
In het Digital Magazijn van de KB zijn miljoenen 
digitale tijdschriftartikelen van nationale en 
internationale uitgevers beschikbaar en 
doorzoekbaar. Ook digitale tijdschriften over 
conservering. 
Er bestaat een Portal dat toegang biedt tot het 
gehele aanbod van digitale tijdschriften. Deze 
zoekdienst naar online en full tekst artikelen is 
toegankelijk voor KB-jaarpashouders 
http://portal.kb.nl/V/J6BBDYBD9NNIL52KHUUIEEMB
2EPA68LJFV72MIHUDGEI4RQHI2-01993?func=meta-
1 

 
Van een aantal tijdschriften zijn alle artikelen en 
(bijna) alle tijdschriftnummers full tekst in te zien en 
te downloaden (voor  KB jaarpashouders) on site in 
de KB in Den Haag, of  online: 
 
-Collection Management 
ISSN 0146-2679 (Print), 1545-2549 (Online) 
http://www.tandfonline.com/loi/wcol20 
 
-Getty Research Bulletin ( en voorloper The Paul J. 
Getty Museum Journal) 
http://www.jstor.org.access.authkb.kb.nl/action/sho
wPublication?journalCode=gettyresearchj 
 

-ICON Journal of the Institute of Conservation ( en 
voorlopers The Conservator, The Paper Conservator) 
ISSN 1945-5224 (Print), 1945-5232 (Online) 
http://www.tandfonline.com/loi/rcon20?open=36#vo
l_36 
 
-International  Journal of Heritage Studies 
ISSN 1352-7258 (Print), 1470-3610 (Online) 
http://www.tandfonline.com/loi/rjhs20 
 
-Restaurator. International Journal for the 
Preservation of Library and Archival Material 
ISSN 1865-8431 
http://www.degruyter.com.access.authkb.kb.nl/view/
j/rest.2013.34.issue-4/issue-files/rest.2013.34.issue-

4.xml 
 
-Studies in Conservation (on behalf of the 
International Institute for Conservation of Historic 
and Artistic Works)  
ISSN 00393630 
http://www.jstor.org.access.authkb.kb.nl/action/sho
wPublication?journalCode=studcons 
 
Meer informatie (voor toekomstige pashouders): 
http://www.kb.nl/  

 
New Publication from the American Institute for 
Conservation: Ethics & Critical Thinking in 
Conservation 

This collection of essays brings 
to focus a moment in the 
evolution of the complex 
decision making processes 
required when conservators 
consider the treatment of 
cultural heritage materials. 
The papers presented here 
aredrawn from two 
consecutive years of 
presentations at the American 
Institute for Conservation of 
Historic and 
Artistic Works (AIC) Annual 

Meeting General Sessions. These were, in 2010, The 
Conservation Continuum: 
Examining the Past, Envisioning the Future, and in 
2011, Ethos Logos Pathos: Ethical Principles and 
Critical Thinking in Conservation. Within this book, 
you’ll find these thought-provoking chapters: 

- Conservation in the 21st Century: Will a 20th 
Century Code of Ethics Suffice?, Barbara Appelbaum 
- Legacies from the Past: Previous Repairs, 
Deborah Bede 
- To Treat or Not to Treat: Decision-making in 
Preparing Archives for Digitization, Gabriëlle Beentjes  
- Resuscitating Bamiyan’s Buddhas? A Dispatch 
from Dresden, Two Lessons Learned, James Janowski  
- Objects of Trauma, Finding the Balance, Jane E. 
Klinger  
- On Time and the Modalities of Conservation, 
Frank Matero  
- The Frankenstein Syndrome, Salvador Muñoz 
Viñas  
- Restoration Ethics, Cleaning, and Perception: 
Case Studies from the Dutch Government Collection, 
W. Wei, Z. Benders, and E. Domela Nieuwenhuis  
- Book Review: Conservation Takes a Reflective 
Turn George Wheeler, introduction by Nancie Ravenel 
 
Order this book online at www.conservation-
us.org/shop 
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Rijksmuseum scriptieprijs uitgereikt aan student 

Conservering en Restauratie Moderne en 
Hedendaagse Kunst 
 
Marleen Wagenaar heeft op 2 oktober 2013 de 
Rijksmuseum scriptieprijs in ontvangst genomen voor 
haar masterscriptie Licht op lichtkunst. Documentatie 
en verval van ruimtevullende lichtkunst – Een 
onderzoek aan de hand van Wedgework III (1969) 
van James Turrell. 
 
De scriptie is geschreven ter afronding van de 
tweejarige masteropleiding Conservering en 
Restauratie van Cultureel Erfgoed, de eerste fase van 
de opleiding tot zelfstandig restaurator. Met haar 
scriptie heeft Wagenaar een nieuw onderzoeksterrein 
verkend, waarbij documentatie en verval van een 
ruimtelijke lichtinstallatie niet alleen aan de hand van 
een beperkt aantal parameters is gemeten, maar 
vooral ook is gekeken naar het effect van de 
verhouding tussen de conditie van de materiële 
componenten en het immateriële effect ervan bij de 
ervaring van het kunstwerk als geheel. 
 
De Rijksmuseum scriptieprijs bestaat uit een cheque 
ter waarde van 1000 euro, waarvan de helft direct is 
toegekend en de andere helft kan worden verzilverd 
nadat het onderzoek is gepubliceerd in een erkend 
vakblad voor conservering en restauratie. De prijs is 
mogelijk gemaakt met behulp van het Migelien 
Gerritzen Fonds van het Rijksmuseum, dat bijdraagt 
bij aan educatieprojecten voor conservering en 
restauratie.  
 
 

Het onderzoek kon worden uitgevoerd met 

medewerking van Museum De Pont en onderzoekers 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, naast 
de vaste staf van de opleiding Conservering en 
Restauratie bij de Faculteit der 
Geesteswetenschappen aan de UvA.  
 
Meer informatie over de studie Conservering en 
Restauratie van Cultureel Erfgoed 
http://gsh.uva.nl/nl/masters/masterprogramma-
s/alle-masters/content8/conservering-en-restauratie-
van-cultureel-erfgoed.html 
 

 
 
Marleen Wagenaar, UvA studente Conservering en 
Restauratie in de specialisatie Moderne en 
Hedendaagse Kunst, neemt Rijksmuseum scriptieprijs 
in ontvangst.  
Foto: Sanneke Stigter 

OPROEP
 
Beste collegae, 
 
Kent u of herkent u een van deze mensen op deze 
foto? 
 

 

In samenwerking met Elizabet Nijhoff Asser (RNA) heb 
ik onderzoek gedaan naar de  restauratiegeschiedenis 
van het Auzouxpaard uit de Bijzondere Collecties  van 
de Universiteit van Wageningen. Het paard in de jaren 
1980-1982 ingrijpend gerestaureerd. Hiervan zijn wel 
foto’s bewaard gebleven, maar er is geen geschreven 
documentatie overgeleverd.  Er zijn tijdens ons 
onderzoek vragen gerezen waar de mensen op deze 
foto wellicht een antwoord op zouden kunnen geven. 
Wij denken namelijk dat dit de mensen zijn die 
hebben meegewerkt aan de restauratie van het paard. 
Ik heb pogingen ondernomen om hen te vinden, maar 
dat is helaas op niets uitgelopen.   
 
Wel is bekend dat de restauratie is uitgevoerd door 
het Laboratorium voor Museumtechnische 
Werkzaamheden in Amsterdam onder leiding van Dr. 
Heslinga. Deze Dr. Heslinga is 25 jaar geleden 
overleden.  
 
We hebben enkele vragen over de materialen en 
methoden die zijn toegepast tijdens de restauratie. 
Het zou een geweldige aanvulling zijn op ons 
onderzoek en de documentatie als deze vragen 
zouden kunnen worden beantwoord. 
Tijdens een thema-avond van RN op 4 juni 2013 heb 
ik een presentatie gegeven over dit onderzoek. Een 
meneer vertelde dat hij iemand op de foto kende. 
Voordat ik er verder naar kon vragen was deze 
meneer al weggegaan. Dus bij deze ook een 
specifieke oproep voor deze meneer.  
 
Mocht u iemand kennen of een  tip hebben waar ik 
zou kunnen zoeken, neem dan alstublieft contact met 
mij op. 
Alexandra Nederlof 
info@nederlofpapierrestauratie.nl 
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AANKONDIGING 

 
Excursie naar de restauratie van het Lam Gods 
op 11 maart 2014 
 
Voor professionals uit het restauratieveld organiseert 
de  Universiteit van Amsterdam een bezoek aan de 
restauratie van het Lam Gods. Deze dag wordt 
begeleid door Anne van Grevenstein,  emeritus 
hoogleraar Praktijk van Conservering en Restauratie 
bij de Universiteit van Amsterdam. Ze verzorgt een 

presentatie en leidt ons rond. Er is gelegenheid om 
met haar in gesprek te gaan over de problemen 
waarmee het restauratieteam geconfronteerd wordt 
en de oplossingen waarvoor gekozen is. 
 
 

Programma in Gent / België 
 
11:00  St. Baafs Kathedraal - rondleiding 
12:00   Caermersklooster - tentoonstelling Lam Gods 

en presentatie over het project 
14:00   Eenvoudige lunch 
15:00 Museum voor Schone Kunsten -   rondleiding 

bij het open atelier en discussie over de 
restauratie 

17:00     Slot 
 
Voor verdere informatie en een aanmeldingsformulier 
zie:    
http://www.uva.nl/disciplines/conservering-en-
restauratie 

 
 

GEREEDSCHAP 
 
 
Nancy Knaap 
Gereedschap: le saucier Seb 
 
Gebruik: 
De saucier is al jaren in gebruik bij vele boek- en 
papierrestauratoren. Het handige ervan is dat je 
tijdens het koken van stijfsel iets anders kunt doen.  
 
Hoe kom je eraan: 
Ik heb de indruk dat ze uit de productie zijn gehaald 
want ik zag ze niet meer in de grote supermarkten 
terwijl ik er actief naar zocht. Op advies van vrienden 
uit Frankrijk ben ik toen gaan zoeken op ebay in 
Frankrijk en op het Franse equivalent van 
marktplaats ‘leboncoin’. Hierbij twee links naar deze 
sites: 
http://www.leboncoin.fr/electromenager 
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid 
 
Prijs: 
Tweedehands tussen de €10,- en € 50,- 
Opvallend is dat je hier ook de laatste modellen voor 
weinig geld kunt kopen (het model op de foto is uit 
1985 maar doet het ook prima). 
Je moet de verkoper vragen of hij de saucier op wil 
sturen naar Nederland, dus er komen nog 
verzendkosten bij (of je laat hem opsturen naar 
Franse vrienden waar je van de zomer heengaat....). 
Het kan zijn dat je er een andere stekker aan moet 
zetten (Franse geaarde stekkers passen niet in een 
Nederlands stopcontact). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ideeën voor deze rubriek naar: nk@nancyknaap.nl 
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mailto:nk@nancyknaap.nl
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Cursus Pigmenten en de polarisatiemicroscoop, mei 2013, Somerset 

 
 
In mei 2013 volgde ik de vijf-daagse cursus 
‘Pigments and the Polarising Microscope’, gegeven 
door Peter McTaggert (en aangeboden via Acadamic 
Projects, Londen; www.academicprojects.co.uk). 
Peter was restaurator van klavecimbels en heeft 
tijdens zijn werk veel pigment-onderzoek gedaan. 
Hiermee heeft hij al 60 (!) jaar evaring. Deze 
workshop geeft hij nu dertig jaar. Toen hij ermee 
begon, in de jaren ’80, dacht hij na drie keer wel zo’n 
beetje alle belangstellenden te hebben gehad. Niets 
bleek minder waar. Mensen van over de hele wereld 
komen nog steeds ieder jaar voor de workshop,  die 
hij geeft in zijn eigen huis in Somerset (UK). 
Ondertussen is Peter al ver in de tachtig, en lijkt het 
er helaas op dat 2013 het laatste jaar was dat hij de 

workshop gaf.  
 
De workshop draait om het leren herkennen van 
pigmenten met behulp van een polarisatie-
microscoop. Dit is een type doorlichtmicroscoop met 
twee polarisatiefilters. Deze filters laten alleen licht 
door in een bepaalde richting. Als je de filters zo 
draait dat ze gekruist op elkaar komen te staan laten 
ze dus geen licht meer door. Het pigment ligt tussen 
de twee filters. Veel pigmenten zijn optisch 
anisotroop, wat betekent dat, als er een lichtstraal op 
valt die maar in één richting golft, het kristal (van 
het pigment) ervoor zorgt dat het licht er in twee 
stralen uitkomt. Zo ontstaat het verschijnsel dat 
‘dubbele breking’ wordt genoemd, en waarmee 
pigmenten te herkennen zijn. 
 
De vijf dagen waren lang en intensief. In totaal 
waren er vier cursisten: met mij twee schilderijen-
restauratoren, een muurschildering-restaurator. Laat 
me proberen in het kort een indruk te geven van wat 
er zoal voorbij is gekomen tijdens de workshop. 
 
Op de eerste dag leerden we over de werking van de 
polarisatiemicroscoop, de verschillende onderdelen 
en toepassingen ervan. Dit was een grondige 
introductie: we kregen nog geen pigment te zien. 
Peter ging in op de constructie en het gebruik van de 
microscoop, de werking van de lenzen en de breking 
van licht (zie afb. 1).  
Ook kregen we uitleg over hoe je de microscoop 
precies moet instellen om het best mogelijke beeld te 
bereiken (een dergelijke uitleg is ook te vinden op 
diverse websites, bijvoorbeeld 
 www.microscopyu.com/tutorials/java/kohler). 

 

 
Afbeelding 1: De polarisatie microscoop 

 
 
Dag 1 was er vooral op gericht dat, mocht je na de 
cursus zelf een microscoop willen aanschaffen, je  
precies zou weten waarop je moet letten, en welke 
eigenschappen de verschillende onderdelen moeten 
hebben. Peter vertelde herhaaldelijk dat je voor het 
herkennen van pigmenten niet de allermooiste of 
duurste hightech microscoop nodig hebt. Tijdens de 
cursus werkten we elke dag met een andere 
microscoop, variërend van onbekende, goedkope 
Russische modellen tot een state of the art jaren ‘50 
microscoop van Zeiss. Inderdaad konden we met al 
deze microscopen goed uit de voeten.  
 
De tweede en derde dag gingen voornamelijk over de 
breking van licht in kristalstructuren en de 
verschillende eigenschappen van kristallen (zoals 
isotropie en anisotropie, brekingindex, reliëf, 
interferentiefiguren, elongatie, uitdovingshoeken en 
pleochroïsme) en hoe je deze eigenschappen 
herkent. Duidelijk werd dat elk pigment één of een 
aantal van deze eigenschappen heeft, en dat dit de 
doorslag geeft voor het identificatieproces. Dit was 
behoorlijk ingewikkelde theorie, maar Peter wist het 

helder uit te leggen, daarbij gebruik makend van 
leuke, zelfgemaakte voorbeelden waardoor het 
allemaal goed te volgen en begrijpen was (zie 
afbeelding 2). 
 

 
 
 

 
Afbeelding 2: Uitleg hoe een polarisatie filter werkt. 
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Een voorbeeld met betrekking tot de eigenschappen 
‘isotroop’ en ‘anisotroop’. Bij isotrope mineralen heeft 
het licht in alle richtingen binnen het kristal dezelfde 
snelheid. Er is dan sprake van een brekingsindex. 
Kwarts is anisotroop. Het licht dat uit de polarisator 
komt trilt in een vlak en is dus gepolariseerd. Als het 
vervolgens door het kwartskristalletje gaat splitst de 
enkele lichtstraal zich in twee afzonderlijke 
lichtstralen die in onderling loodrechte vlakken trillen. 
Elk van deze lichtstralen gaat met een andere 
snelheid door het kristal heen en heeft dus een eigen 
brekingsindex. Dit noemt men ‘dubbelbrekend’ (zie 
afbeelding 3). 
 

 
Afbeelding 3: Dubbelbrekend 

 
Op dag 4 en 5 hebben we zo’n 100 verschillende 
pigmenten, één voor één, bekeken en besproken (zie 
afbeelding 4). De cursus eindigde met een test, 
waarbij we 5 onbekende pigmenten en 5 mixen van 

pigmenten zelfstandig moesten identificeren. Dit 
lukte me met uitzondering van één pigment. 
 
Het identificeren van pigmenten is iets wat je 
voortdurend moet bijhouden door te oefenen. Zelf 
heb ik dan ook recent een polarisatiemicroscoop 
aangeschaft via Ebay. Inclusief een aantal extra 
lenzen was ik zo’n 150 Euro kwijt aan een kwalitatief 
goede microscoop  van het merk Meyopta. Er is dus 
een relatief kleine investering nodig om deze 
onderzoekstechniek in huis te halen. Voor mij ging er 
tijdens de workshop een nieuwe wereld open. Ik 
raakte gefascineerd door de prachtige kleurrijke 
beelden die een polarisatiemicroscoop mij toonde, en 
ik hoop in de toekomst deze techniek ook vaker 
tijdens mijn werk te kunnen gebruiken. 
 
Woord van dank: Het volgen van deze cursus werd 
mogelijk gemaakt door bijdrages van RNA 
(restauratie nijhoff asser), het Stedelijk Museum 
Amsterdam en het BPF Educatiefonds, waarvoor ik 
allen zeer dankbaar ben! 
 
Eliza Jacobi 
Papierrestaurator bij RNA-restauratie nijhoff asser 
Ruysdaelkade 99 
1072 AM Amsterdam 
e.jacobi@restauratie-na.nl 

 
 

 
Afbeelding 4: Verschillende pigmenten gezien door de microscoop 

 
 
 
 

5th International symposium Painting Techniques. History, Materials, Studio Practice. 
18, 19, 20 september 2013, Rijksmuseum Amsterdam 
 
 
Om de opening van het gerenoveerde Rijksmuseum te 
vieren organiseerde het museum een driedaags 
symposium over technisch onderzoek naar historische 
schildertechnieken en schildersmaterialen, hun 
oorsprong, de handel erin en de toepassingen in het 
atelier van de kunstenaar. De lezingen van ongeveer 
25 minuten waren georganiseerd in chronologische 
volgorde van de 14e eeuw tot de vroege 20e eeuw. De 
lezingen werden gegeven door een internationale 

groep van kunsthistorici, restauratoren en 
wetenschappers. Ook waren er aan het einde van de 
eerste twee dagen korte posterpresentaties. In het 
voorjaar van 2014 zal het symposium in de vorm van 
artikelen gebundeld worden en gepubliceerd onder de 
titel van het symposium. Wij willen graag enkele 
lezingen uitlichten die interessant waren. 
 
Na de welkomstwoorden van Robert van Langh, hoofd 
conservering en restauratie Rijksmuseum Amsterdam, 
en Taco Dibbits, directeur collecties Rijksmuseum 
Amsterdam, nam Arie Wallert, natuurwetenschappelijk 
onderzoeker Rijksmuseum Amsterdam, het woord. Hij 

droeg het symposium op aan emiraat professor Dolf 
van Asperen de Boer voor zijn baanbrekende werk in 
de ontwikkeling van infraroodreflectografie voor het 
onderzoeken van schilderijen. Van Asperen de Boer 
was aanwezig in de zaal en kreeg een staande ovatie. 
Hoe belangrijk zijn werk is geweest bleek wel 
gedurende de drie volgende dagen; waarin vooral 
werd voortgeborduurd op het onderzoek van 
schilderijen met behulp van de nieuwste fotografische 

technieken.  
 
Het symposium begon met twee lezingen over 
muurschilderingen. Kunsthistorica Anne-Maria van 
Egmond gaf een mooie presentatie over het 
onderzoek, wat ze samen met Arie Wallert heeft 
uitgevoerd, naar een muurschildering in de grafkapel 
van bisschop Guy van Avesnes in de Kathedraal van 
Utrecht. Voor zover bekend is dit de eerste 
muurschildering die volledig in kaart is gebracht met 
infraroodreflectografie (met de Osiris camera). Dit 
heeft een onderliggende verflaag aan het licht 
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gebracht, een oudere muurschildering die mogelijk 

aan Michiel van de Borch kan worden toegeschreven. 
Schilderijenrestaurator Annetje Boersma, Atelier 
Boersma Rotterdam, presenteerde over de restauratie 
van de Drie Maria’s aan het Graf van Jan van Eyck 
[Museum Boijmans van Beuningen]. De restauratie 
vormde de aanleiding voor nieuw onderzoek. 
Opvallend op het schilderij was onder andere de 
verdwenen modellering van de blauwe jurk van Maria. 
Met behulp van verschillende onderzoekstechnieken, 
zoals macro-XRF-scanning en verfmonsteronderzoek, 
kon worden vastgesteld dat de lagen waaruit de jurk 
is opgebouwd bestaan uit een grijze onderschildering 
met loodwit, de modellering, waarop een laag azuriet 
en tot slot een laag ultramarijn is aangebracht. Het 
gebruik van ultramarijn kon worden aangetoond met 
behulp van de kalium map. Kalium is niet een element 
uit het pigment zelf, maar het is afkomstig uit een 
ander mineraal dat wel aan ultramarijn gerelateerd 
kan worden. Met hulp van macro-XRF-scanning is ook 
zink in het schilderij aangetroffen, voornamelijk in de 
blauwe jurk van Maria. Mogelijk kan de aanwezigheid 
van zink worden verklaard aan de hand van 
contemporaine bronnen waarin zinkvitriool wordt 
genoemd als droger in olieverfschilderijen. De 
aanwezigheid van zink geeft nieuw inzicht in de 
samenstelling van vroege olieverf in de tijd van Van 
Eyck. 
 
Tijdens een presentatie werd ook het nieuwe 
tweejaarlijkse tijdschrift van de National Gallery in 
Washington onder de aandacht gebracht. De naam 
van het tijdschrift is Facture, een benaming voor de 
manier waarop dingen zijn gemaakt. Het tijdschrift 
gaat over thema’s in de kunstgeschiedenis en 
gebruikte materialen, het gaat over alle aspecten van 
de discipline, van de restauratiebehandeling en 
geschiedenis naar technische kunstgeschiedenis en 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.  
 
Een andere interessante lezing op de eerste dag 
besprak nieuwe inzichten in het boek van Cennino 
Cennini’s Libro dell’Arte. De lezing werd gegeven door 
Lara Broecke, Hamilton Kerr Institute, Cambridge, UK, 
Samuel H. Kress Foundation, New York. Zij maakt een 
nieuwe Engelse vertaling van Cennini en dankzij haar 

kennis van schildersmaterialen en –technieken heeft 
zij bij het vertalen verschillende nieuwe interpretaties 
en materiaalidentificaties kunnen maken. Zo wordt 
het groene pigment verde azurro over het algemeen 
vertaald als zijnde malachiet. Maar als Cennini’s 
beschrijving van de eigenschappen van het pigment 
en het gebruik van de term verde azzurro in 
vergelijkbare manuscripten naast elkaar worden 
gelegd dan kan wellicht worden geconcludeerd dat het 
gaat over een mengsel van azuriet en gele lak. Verder 
heeft Lara Broecke aangetoond dat Cennini de term 
gesso grosso veel algemener bedoeld voor gips dan 
tot nu toe werd aangenomen en heeft ze laten zien 
dat Cennini de nauwkeurige beschrijving van de 
bereiding van ultramarijn waarschijnlijk heeft 
opgenomen in zijn boek om schilders een manier te 
geven om goedkoper aan het blauwe pigment te 
komen. 
 
Eric Gordon, Walters Art Museum, Baltimore USA, 
heeft in zijn onderzoek naar het raadselachtige paneel 
View of an Ideal City uit de Renaissance gebruik 
gemaakt van een relatief onbekende 
onderzoekstechniek Reflectance Transformation 
Imaging. Met behulp van deze techniek kan het 
driedimensionale oppervlak van het schilderij 
zichtbaar worden gemaakt. In het geval van dit 
schilderij werden hiermee de ingesneden lijnen 

waarmee het ontwerp werd weergegeven zichtbaar 

gemaakt.  
 
Een andere interessante lezing op de tweede dag 
werd gegeven door Lidwien Speleers, 
schilderijenrestaurator Dordrechts Museum. Zij 
besprak een specifiek onderdeel uit het materiaal-
technische onderzoek naar het 17e eeuwse ensemble 
van de Oranjezaal in Huis ten Bosch, namelijk de door 
de schilders gebruikte technieken om ervoor te zorgen 
dat zwarte verven beter zouden drogen. 17e eeuwse 
Europese bronnen maken duidelijk dat in die tijd 
bekend was dat zwarte pigmenten slechte 
droogkwaliteiten hebben. Er waren verschillende 
methoden om ervoor te zorgen dat donkere verf 
droogt, namelijk door pigmenten met zware metalen 
(zoals omber, verdigris en loodmenie) toe te voegen, 
andere siccatieven, olie te prepolymeriseren, litharge 
toe te voegen of gebruik te maken van de olie uit de 
pincelier. Eerder onderzoek van Ferreira uit 2005 naar 
de gebruikte bindmiddelen in de Oranjezaal heeft 
uitgewezen dat er voornamelijk lijnzaadolie is gebruikt 
en dat er weinig aanwijzingen zijn dat de olie is 
gekookt. Dit laatste is echter lastig aan te tonen 
aangezien er ook mengsels van olie zijn gebruikt. 
Speleers heeft vervolgens onderzocht of de methoden 
die in de bronnen worden genoemd ook in de 
Oranjezaal zijn toegepast en of deze er inderdaad 
voor zorgden dat de verf goed droogde. Geen enkele 
verf bevatte alleen zwarte pigmenten, omber werd 
bijna altijd toegevoegd als een droger. IJzer en 
mangaan zijn namelijk gevonden rondom 
pigmentdeeltjes. Er werd ook vaak lood gevonden in 
de matrix, dit wijst erop dat er gebruik is gemaakt 
van een drogende olie. Koper werd gebruikt door de 
schilders Jordaens, Coques en Van Honthorst. In veel 
verfmonsters waren meerdere drogers aanwezig en er 
lijkt geen relatie te bestaan tussen de gebruikte 
droger en pigment.  
 
Petria Noble, hoofd restauratieatelier Mauritshuis Den 
Haag, heeft laten zien dat voor de late, vaak donkere, 
schilderijen van Rembrandt andere onderzoeks-
methodes gebruikt kunnen worden die betere 
resultaten hebben dan de traditionele 
röntgenfotografie. Een team van onderzoekers had de 

mogelijkheid om enkele schilderijen te onderzoeken 
met de AXIL scanner (Universiteit van Antwerpen), 
een macro-XRF scanner en de BRUKER M6. Deze non-
invasieve onderzoekstechnieken hebben nieuwe 
informatie opgeleverd over Rembrandts’ 
schildertechniek en degradaties in zijn verflagen.  
 
De derde dag werd begonnen met een uitleg over het 
fenomeen ‘microcissing’ door Rica Jones en Joyce 
Townsend, Tate Gallery Londen, aan de hand van 
Britse schilderijen uit de periode tussen 1700 en 
1760. ‘Microcissing’ is een specifiek type 
drogingscraquelé. Het is onzichtbaar voor het 
ongeoefende oog vanwege het kleine formaat, maar 
het zorgt ervoor dat schilderijen er sleets en dun uit 
zien. Het zorgt er verder voor dat het contrast tussen 
licht en donker verminderd wordt, het verstoord 
kleuren, kleine details en vormen. ‘Microcissing’ is 
herkenbaar als kleine eilandjes in voornamelijk zwarte 
verf. Eerst vormt de verf een soort kleine donutjes 
door warmteverschillen in de verflaag, de 
zogenaamde ‘Bernard’-cel, vervolgens gaat de 
verflaag scheuren. Ook komt ‘microcissing’ voor in 
combinatie met een rimpeling in de verflaag. De 
schilderijen van de kunstenaar Hogarth uit deze 
periode zijn het meest aangetast. Waarschijnlijk 
hebben de schilders dit drogingsfenomeen niet zelf 
gezien op hun schilderijen. 
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Een spannend verhaal hield Lucy Davis, The Wallace 

Collection Londen, over een schilderij van Velasquez 
uit de Wallace Collection, het portret van Prins 
Balthasar Carlos. Dit schilderij is gerestaureerd door 
Joshua Reynolds waarbij hij vooral veel 
overschilderingen in het gezicht heeft aangebracht. De 
overschilderingen van Reynolds worden getypeerd 
door grote jeugdbarsten, veroorzaakt door de 
toevoeging van vernis aan zijn (retoucheer)verf. 
Tegenwoordig gaat het schilderij schuil onder een laag 
sterk vergeeld vernis en kan de verflaag niet goed 

worden gelezen. De mate van veroudering van de 

restauratie is heel duidelijk aan te tonen doordat er 
nog een tweede versie van het portret bestaat, in een 
veel betere conditie. De identificatie van Reynolds als 
de restaurator is echter voor de Wallace Collection een 
reden om het schilderij niet schoon te maken. 
 
Van de lezing van Alejandra Petersen Castiello, Yale 
Centre for British Art, over de ideeën over het (niet) 
vernissen van schilderijen door Camille en Lucien 
Pissarro is ons vooral de afbeelding bijgebleven: 

   
 

 
Het Rijksmuseum Amsterdam heeft ons door middel 
van het symposium de mogelijkheid gegeven om te 
genieten van het gebouw en de nieuwe faciliteiten, 
met een uitstekende organisatie en catering. Naast de 
(grotendeels) interessante lezingen was het natuurlijk 
ook erg leuk en nuttig om collega’s uit Nederland en 
uit het buitenland te ontmoeten. Daarom sluiten we 
graag af met het bedanken van de organisatoren 
Robert van Langh, Arie Wallert en Apas Zwart. 
 
 
 

Johanneke Verhave 
freelance schilderijenrestaurator 
jhverhave@hotmail.com 
 
Josien van der Werf 
schilderijen- en lijstenrestaurator restauratieatelier 
Oude Delft,  
josien@restauratieatelieroudedelft.nl 
  
Susan Smelt 
freelance schilderijenrestaurator 
susansmelt@gmail.com 

 

 

 

Rijksmuseum Textile Symposium 2013, 7 en 8 oktober 2013,  

Rijksmuseum Amsterdam 
 
 
Een van de evenementen die het Rijksmuseum 
organiseerde ter gelegenheid van zijn heropening in 
2013, was een tweedaags internationaal symposium 
over textiel op 7 en 8 oktober van hetzelfde jaar. 
Uitgangspunt voor het programma vormde de nieuwe 
presentatie. Omdat het symposium niet uitsluitend 
voor restauratiespecialisten was bedoeld maar voor 
een breder, bij (textiel)musea en -collecties 
betrokken gehoor, werd ernaar gestreefd elk 
onderwerp op verschillende manieren te belichten. 
Dat werkte erg goed, zeker ook voor hen die wèl tot 
de restauratiespecialisten behoren, al maakte deze 
opzet soms dat niet al te diep op bepaalde details 
kon worden ingegaan. 
  
Na een algemene inleiding door Tim Zeedijk, hoofd 
tentoonstellingen, die naast de geschiedenis van het 
museum het drama en succes van de verbouwing en 

herinrichting schetste, werd gefocust op textiel. Niet 
alleen werd een beeld gegeven van wat er aan 
textielobjecten tentoongesteld wordt en waarom deze 
keuze is gemaakt, ook werd de conservering 
besproken. Dat betrof niet alleen de recentst 
uitgevoerde behandelingen, maar ook de 
restauratiegeschiedenis kwam aan bod. Het 
Rijksmuseum beschikt al sinds 1937 over een 
gespecialiseerd restauratieatelier voor textiel. Hoewel 
in vroeger tijden documentatie nog in de 
kinderschoenen stond, blijkt er nog een schat aan 
informatie voorhanden, voornamelijk uit 
jaarverslagen. Ook werd in het programma ingegaan 
op wetenschappelijk onderzoek, plannen voor de 
toekomst en samenwerking met de ‘buren’ aan het 
Amsterdamse Museumplein. 
Het programma was thematisch opgebouwd. Het 
leeuwendeel werd verzorgd door de 
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textielspecialisten van het Rijksmuseum: 

conservatoren Elsje Janssen en Bianca du Mortier, en 
de restauratoren Suzan Meijer, Mieke Albers en 
Carola Holz namen allen meerdere presentaties voor 
hun rekening. Zij werden daarbij bijgestaan door 
andere conservatoren die de kunsthistorische en 
historische achtergrond van de tentoonstellingen en 
de voorwerpen toelichtten, door restauratoren van 
andere disciplines van binnen en buiten het 
Rijksmuseum, en door de samenwerkingspartners 
rond het Museumplein. Achtereenvolgens werden 
wandtapijten, kostuums, textiel van het Huis Oranje 
Nassau, stijlinterieurs en –meubilair, en textiel uit de 
20ste eeuw besproken. De lezingen bleven niet 
beperkt tot het Rijksmuseum. Het laatste thema 
vormde een goede overgang naar textiel in het 
Stedelijk Museum, eveneens aan het plein gevestigd 
en eveneens recent ingrijpend verbouwd, vernieuwd 
en heringericht. Daar is nu in de permanente 
presentatie ook een afdeling toegepaste kunst 
opgenomen, waar de nadruk ligt op design in de 
20ste eeuw. Alle restauratieateliers van het 
Rijksmuseum zijn sinds 2007 gevestigd in het zo 
genoemde Ateliergebouw. Voor dit gebouw, achter de 
façade van het voormalig Veiligheidsinstituut en vlak 
achter het museum gelegen, is hetzelfde Spaanse 
architectenduo Cruz en Ortiz verantwoordelijk als 
voor de verbouwing van het museum zelf. Het 
Ateliergebouw wordt gedeeld door drie gebruikers, te 
weten het Rijksmuseum zelf, de onderzoekers van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de 
opleiding Conservering en Restauratie van de 
Universiteit van Amsterdam (UVA). Deze 
stimulerende samenwerking kwam tot uitdrukking 
door presentaties van onderzoekers en een uitleg van 
de vakdocent textiel over het curriculum van de 
opleiding. Aan het einde van elk van beide dagen 
werd de gelegenheid geboden aan de ruim 200 
deelnemers om aan te sluiten bij diverse 
rondleidingen, in het Rijks- en Stedelijk Museum, en 
in de textielrestauratieateliers van zowel het 
Rijksmuseum als de UvA. 
 
In de eerste sessie over wandtapijten vertelde Elsje 
Janssen over de omvang van de collectie, de 
stijlperiodes die daarin vertegenwoordigd zijn, en 

waarom de huidige selectie zo goed past in de 
algehele presentatie in het museum. De getoonde 
tapijten vormen slechts een klein deel van het totale 
bezit van het museum, wat het mogelijk maakt in de 
toekomst objecten te wisselen en zodoende de 
lichtbelasting tot een aanvaardbaar niveau te 
beperken. Tevens kondigde zij aan in de toekomst 
een grote wandtapijttentoonstelling te willen 
organiseren. Suzan Meijer schetste de begintijd van 
het restauratieatelier, dat zich in eerste instantie 
uitsluitend met wandtapijten bezig hield en bemand 
werd door een groep handvaardige vrijwilligers. Toen 
in de vroege jaren ’60 van de 20ste eeuw een 
samenwerking met de TU in Delft ontstond, werd de 
basis gelegd voor een meer wetenschappelijke 
benadering van textielrestauratie. De lijmtechnieken 
deden in die periode hun intrede. Suzan behandelde 
meerdere casestudies m.b.t. tapijten, en ging in op 
de evolutie van restauratie- en conserverings-
technieken en recent onderzoek van kleurstoffen 
waaraan zij werkt. 
  
Het volgende gedeelte ging uitsluitend over kostuum. 
De inleiding door Bianca du Mortier, die de traditie 
van kostuumpresentatie bij het museum en de immer 
wisselende presentatie van nu in de afdeling 
‘Bijzondere Collecties’ besprak, werd gevolgd door 
Mieke Albers die uitlegde wat er bij komt kijken om 

kostuums te kunnen tentoonstellen, Menno Fitski die 

inging op de kimonocollectie, Jan de Hond met een 
verslag over de walvisvaart in de 17de eeuw en de 
kleding die daar gedragen werd, en Carola Holz die 
mutsen uit de textielvondst op Spitsbergen 
conserveerde. Werkmanskleding uit de 17de eeuw is 
uiterst zeldzaam. Er werd nu een andere 
behandelingsstrategie gevolgd dan bij de eerdere 
conservering in de jaren ’80. 
 
Het middagprogramma was geheel gewijd aan het 
textiele erfgoed van het huis van Oranje, dat zich in 
de museumcollectie bevindt. Het gaat om een aantal 
kostuums, gedragen door of in de nabijheid van 
personen die een rol speelden in de 
ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse staat, en 
daarmee een historisch zeer belangrijk onderdeel van 
de collectie van het Rijksmuseum vormen. Deze keer 
werd het thema van vier kanten belicht: Eveline Sint 
Nicolaas besprak de kleding van Ernst Casimir en wie 
hij was. Ook 17de eeuwse kleding van hooggeplaatste 
personen is bepaald niet in groten getale bewaard 
gebleven, maar dit wel. Mieke Albers besprak de 
conservering ervan. De jas is momenteel te zien in 
de thematentoonstelling ‘Jas Aan!’. Gijs van der Ham 
gaf een toelichting op de zoektocht naar de identiteit 
van een heraldisch tuniek, eveneens uit de 
zeventiende eeuw. Het is komen vast te staan dat 
deze is gedragen bij de begrafenis van Frederik 
Hendrik van Oranje Nassau, stadhouder en militair 
leider van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Onderzoeker Art Ness Proano Gaibor 
vertelde hoe door kleurstofonderzoek nu kan worden 
vastgesteld wat het oorspronkelijk uiterlijk van de 
tuniek is geweest. 
 
Op dag twee was het eerste thema het enige 
‘complete’ historisch interieur dat het Rijksmuseum 
toont, namelijk de laat achttiende eeuwse 
‘Kopskamer’. Oorspronkelijk voor een Haarlems huis 
gemaakt, maar door een Amsterdamse architect. Het 
maakt al sinds 1962 deel uit van de vaste opstelling 
van het Rijksmuseum. Conservator Reinier Baarsen 
besprak de geschiedenis, Paul van Duin, hoofd van 
de meubelrestauratie, de restauratie van het hout en 
de installatie van het interieur, Ruth Jongsma, 

kleuronderzoeker en restaurator, haar onderzoek 
naar het achttiende eeuwse kleurenschema. Het 
thema werd toegespitst op textiel door Suzan Meijer, 
die onderzoek, installatie en restauratie van 
interieurtextiel en beklede meubelen besprak. Daarna 
werd de focus verlegd naar de moderne tijd. Ludo 
van Halem besprak de selectie van textiel voor de 
geheel nieuwe afdeling twintigste eeuw, gevolgd door 
een verslag over betekenis, onderzoek en restauratie 
van het werk ‘Wombtomb’ uit 1968 van Ferdi Jansen, 
door restaurator Anna Laganá. 
 
Viktoria Anastasyadis en Netta Krumperman de 
vertelden over de design opstelling in het Stedelijk 
Museum, waar textiel deel van uitmaakt. Door het 
combineren van verschillende soorten objecten in 
één opstelling ontstond een interessant vraagstuk : 
wat doe je als je object ook een lichtbron is, en hoe 
schadelijk is dat voor de andere tentoongestelde, 
lichtgevoelige objecten als textiel? Met de moderne 
verlichtingstechnieken zijn hier mooie oplossingen 
voor te bedenken, zonder de objecten geweld aan te 
doen. 
 
Elsje Janssen en Bianca du Mortier gaven alvast 
inzicht in wat het Rijksmuseum van plan is in de 
nabije toekomst te gaan doen rondom textiel. Er is 
een inhaaltraject gaande wat betreft de 
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fotodocumentatie. Geleidelijk wordt er steeds meer 

van de collectie via internet ontsloten, maar ook een 
‘Textielboek’ is in voorbereiding. De kostuumcollectie 
is onder andere ook toegankelijk via een gezamenlijk 
platform over mode en kostuum in Nederland, 
genaamd ModeMuze. 
  
Suzan Meijers laatste bijdrage betrof het 
textielrestauratieatelier van het Rijksmuseum. Zoals 
alle restauratieafdelingen werkt het nauw samen met 
de opleiding Conservering en Restauratie van de 
UvA, immers in hetzelfde gebouw gevestigd. 
Uit het verhaal van René Lugtigheid, vakdocent 
textielrestauratie bij de UvA, werd duidelijk hoe het 
vak van restaurator in de laatste decennia is 
geëvolueerd van ambachtelijk naar wetenschappelijk, 
waarbij steeds gezocht wordt naar de juiste balans 
tussen wetenschappelijke kennis en manuele 
vaardigheden. De inmiddels ex- studenten Joni 

Steinmann en Marjolein Homan Free konden dat 

onderstrepen door het verslag dat zij deden van hun 
afstudeerprojecten. 
 
Al met al was het symposium bijzonder geslaagd te 
nomen. Door de uitstekende afstemming van thema’s 
en inhoud ontstond een goed beeld van onderzoek, 
besluitvorming, techniek en samenwerking. Voor ons 
in Nederland interessant, maar zeker ook voor de 
grote groep buitenlandse deelnemers die ervoor naar 
Amsterdam was gekomen. En dat maakte dat het 
symposium ook erg de moeite waard was voor het 
aanhalen van contacten buiten onze grenzen. 
  
Emmy de Groot 
zelfstandig adviseur en restaurator, docent textiel 
Conservering en Restauratie UvA 
emmy@emmydegroot.nl 

 

 

 

Heritage Conference nr. 4, Greenwich: Asiatic Painting, 18 en 19 oktober, Maritiem 

Museum, Greenwich, Londen 

 
 
Introductie 
Het 4de Heritage Conference, Asiatic Painting vond 
plaats van 18 tot 19 oktober vorig jaar  in het 
Maritiem Museum in Greenwich, Londen. Dit museum 
is een toepasselijke locatie voor dit onderwerp, 
omdat alle belangrijk Oosterse kunstvoorwerpen die 
wij kennen uit musea allemaal ooit per schip 

hierheen zijn gebracht. Het congres bracht sprekers 
(academici, restauratoren en wetenschapers) uit 
China, Korea, Japan, USA, Duitsland en de UK samen 
voor lezingen, videopresentaties en praktische 
demonstraties. Gedurende twee dagen was het 
mogelijk om vele verschillende kanten van oosterse 
schilderkunst en schildertechnieken onder de loupe te 
nemen.  
 
Materialen en materialen keuze 
De oosterse benadering van kunst en het behoud 
ervan verschilt op subtiele wijze van westerse ideeën 
hierover. Een belangrijk aspect zijn de materialen, de 
verschillende kwaliteiten hiervan en de technische 
keuzes die worden gemaakt om een bepaalde doel te 
bereiken. Deze aspecten kwamen naar voren in een 
presentatie door Mee Jung Kim van het British 
Museum. Haar presentatie ging over de manier van 
aanbrengen van steunlagen aan traditionele 
Koreaanse schilderingen uit de Joseon Dynasty (1392 
-1910). Een verrassend gegeven bleek dat, alhoewel 
de tweede en derde lagen van doubleringen van 
Koreaans papier, ook vaak Chinees papier werd 
aangetroffen als de eerste laag. Handgemaakt 
Koreaans papier, (Hanji) wordt gemaakt (net als 
Japans papier) van Moerbeiboom (botanische naam: 
Moraceae) met als resultaat een materiaal dat tot 
stand is gekomen met behulp van de lange vezels 
van de plant .Traditioneel Chinees papier van de 
beste kwaliteit (Xuan Zhi) wordt echter gemaakt van 
een andere plant uit de Moraceae familie, de Than 
boom. De Thanvezels worden gemengd met de 
(kortere) vezels van rijststro. Het zijn deze korte 
vezels die zorgen voor de, gladde, dichte en opake 
kwaliteit die Chinees papier zo geliefd maakt voor 
kunstenaars. De conclusie was dat juist die opake 
eigenschap van Chinees papier de aanleiding was om 
het te gebruiken als eerste doubleringslaag. De 
naden in het papier en de grovere structuur van de 

papierlagen er onder werden daardoor het beste 
verhuld door de laag Chinees papier erop. 
 
Nalijmen van papier 
Voor de schilderkunst, het is essentieel om eerst 
Chinees papier na te lijmen. Ongelijmd papier is te 
absorberend en inkt of waterverf vloeit er 

ongecontroleerd in uit. In China gebeurt traditioneel 
het nalijmen van papier met een dierlijke lijm 
(afkomstig van ezelhuid) met toevoeging van aluin. 
Aluin vormt met de proteinemoleculen in het dierlijke 
lijm een verbinding die niet oplosbaar is in water en 
dus voorkomt dat pigmenten en inkten uitvloeien als 
ze worden aangebracht. Ook blijven de pigmenten 
later waterbestendig als een doublering met waterige 
lijm wordt aangebracht. Helaas zorgt aluin ook voor 
een versnelde verkleuringen en afbraak van papier, 
dus het is belangrijk om de concentratie van aluin 
laag te houden. De problemen rondom aluin 
initieerde een studie door Xu Wenjuan van het 
Shanghai Museum om een alternatieve lijm te 
onderzoeken, namelijk soyamelk. Kunstmatige 
verouderingstesten lieten zien dat soyamelk een 
vergelijkbaar effect heeft als lijm + aluin. De 
afbraaksnelheid van het papier in de verouderings-
testen was dan ook lager voor soyamelk vergeleken 
met dierlijke lijm en aluin. 
 
Papiermaken 
Grondstoffen voor papier was het onderwerp van 
Chen Gang (Department of Cultural Heritage and 
Museology, Fudan University, Shanghai). Hij liet 
voorbeelden zien van handmatige papierfabricage in 
verschillende regio’s van China. Xuanpapier wordt 
gemaakt in het waterrijke Jing regio in de provincie 
Anhui. Na oogsten, schillen, weken in calcium 
hydroxide en koken, wordt de massa bastvezels 
verspreid over de rotswand te bleken in de zon, een 
proces dat maanden kan duren. Vervolgens wordt de 
massa met hamers geslagen om de vezels te 
separeren. Grote flexibele scheplijsten worden 
gebruikt om het papier te scheppen. Twee werklieden 
zijn nodig om de scheplijst vast te houden voor de 
grootste formaten. Xuan papier kan varieren van 90 
tot 233,5 cm in lengte en tussen 52 en 95 cm in de 
breedte. Het drogen van de vellen vindt plaats op 
verwarmde metalen platen die zorgen voor een  
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extreem glad oppervlak. Traditioneel bamboe papier 
wordt gemaakt in Fuyang bij Shanghai, provincie 
Zhejiang. Bamboe wordt gesneden en geschild en 
vervolgens gedurende twee weken geweekt in 
calcium hydroxide. Daarna volgt een lang 
fermentatieproces in urine. Na het fermenteren wordt 
in sommige gevallen de vezelmassa gemalen door er 
met de voeten op te trappen. Een proces dat 
bovendien heel goed blijkt te zijn voor de menselijke 
huid. Een alternatief voor deze techniek is het malen 
met stenen. 
 
Analyse van inkten en pigmenten 
Renate Nöller (Federal Institute for Materials 
Research and Testing [BAM], Duitsland), gaf een 
presentatie over het onderzoek naar de 
bestandsdelen in de inkt, pigmenten en papier 
afkomstig van fragmenten van manuscripten uit 
Turfan, een stad langs de zijderoute. De koolstofinkt 
bleek in alle analyses van pure koolstof te zijn 

gemaakt, zonder enige toevoeging. Rode inkt werd 
vaak geïdentificeerd als cinnabar (HgS). Een 
afwerking met gips met een gom als medium werd 
kennelijk op het papieroppervlak aangebracht om te 
voorkomen dat inkt of vloeibare kleurstof doordrong 
in het papier. Op die manier waren beiden kanten 
van het papier beschrijfbaar.  
In teksten in oude Turkse manuscripten werd soms in 
een gele kleur op een blauwe achtergrond 
geschreven. Het geel was orpiment (een arseen 
houdend pigment) en het blauw bestond uit indigo. 
Het geel contrasteert sterk met het blauw en gaf de 
tekst daardoor een visuele versterking. Gele 
orpiment werd ook wel in India, Nepal en Tibet 
gebruikt op papier als insektenwerend middel. 
 
 
 

Presenteren van kunstwerken 
Roderick Whitfield (School of Oriental and African 
Studies) gaf een uitgebreide introductie over de 
ambitieuse tentoonstelling Masterpieces of Chinese 
Painting 700-1900 in het Victoria & Albert Museum. 
De tentoonstelling maakte duidelijk dat rolschildering 
handrollen en albums met schilderingen nooit waren 
creëerd met het idee ze te exposeren in een huis of 
een museum. De objecten werden voorzichtig 
opgeborgen, gekoesterd en alleen bekeken op 
speciale gelegenheden en dan slechts alleen voor 
korte periode.  
De beleving van deze kunstwerken in de Londonse 
tentoonstelling was rustig en intiem vergeleken met 
de volle museumzalen elders in het museum. Een 
ander nieuw fenomeen was dat voor het eerst, 
speciaal voor deze tentoonstelling, alle 
rolschilderingen volledig waren uitgerold in lange 
vitrines. Gebruikelijk wordt een rolschildering slechts 
per segment getoond wegens de lengte ervan en de 

kwetsbaarheid van het papier voor licht. In deze 
tentoonstelling waren hele stadsgezichten vanuit 
vogelperspectief en eindeloze wolken bevolkt door 
vliegende draken volledig in de volle lengte en 
omvang te beleven. 
 
Papieren wanden in China en Chinees behang in 
Engeland 
Het idee papier te plakken op wanden heeft 
waarschijnlijk zijn oorsprong in China. Dit werd 
toegelicht in een presentatie door Wang MinYang van 
de Yi He Yuan Summer Palace in Beijing. Pengbi Hu 
Shi is de term voor decoratie van papier of zijde op 
wanden, plafonds, deuren en ramen van een 
binnenruimte en was ooit heel populair in de Qing 
dynasty. De techniek word beschreven in een 
manuscript van 1690, een gids voor architectuur en 
constructie.  

G
e
w

e
e
s
t 



 

A
u

 C
o

u
ra

n
t 

 6
. F

eb
ru

ar
i 2

01
4

 

14 

 

Koreaans papier, dat hiervoor werd gebruikt, werd 

gemaakt van moerbeiboom en wordt aangebracht 
met stijfsel als plakmiddel. De papierlagen werden 
gebruikt om oneven wanden te egaliseren en het 
papier had het vermogen om de luchtvochtigheid van 
de ruimte te bufferen. In het Zomerpaleis in Beijing 
zijn veel wanden afgewerkt met deze techniek. In 
1980, toen het paleis openging voor het publiek, 
werd een conditieonderzoek van de papieren wanden 
uitgevoerd; de resultaten waren zorgwekkend. 
Gebrek aan de juiste materialen en kennis leidde tot 
verkeerde beslissingen zoals het bedekken van 
beschadigde wanden met gipsplaat of houten 
panelen. Dunne latten werden aangebracht op 
plafonds om delaminerende papierlagen te steunen 
en onzuivere stijfsel werd toegepast in combinatie 
met papier van een lage kwaliteit zoals 
krantenpapier.  
 
In de afgelopen 30 jaar werd onderzoek uitgevoerd 
om het verdere verval van de traditionele techniek te 
voorkomen en om de nieuw verworven kennis door 
te geven aan de jongere generatie. Het 
oorspronkelijke proces bestond uit het aanbrengen 
van een regelmatig raamwerk van vierkante 
segmenten, aangebracht op de wand of plafond. 
Afwisselende vakken van het latwerk werden 
digonaalsgewijs beplakt met vierkante vellen papier 
die met de punt naar boven werden aangebracht. De 
vier hoeken van het vel werden omgevouwen om de 
zijkant van de houten latten en vastgeplakt. 
Vervolgens werden vellen in de nog open vakken met 
een horizontale looprichting geplakt. De randen van 
de vellen overlapten de reeds geplakte vellen. 
Vervolgens werden twee lagen papier geplakt over de 
eerste en nu met een horizontale en een verticale 
looprichting. Vellen met een herhalend zilveren en 
groen blokdrukpatroon vormden de laatste laag. Een 
oud recept voor een aftreksel van Sezchuaanse peper 
in water werd herontdekt en onderzocht als een 
insectenwerend middel. Het papier werd ooit en 
wordt weer gedompeld in het peperaftreksel en de 
stijfsel wordt ook gemaakt met hetzelfde aftreksel. 
Met papier afgewerkte wanden, die op deze manier 
zijn behandeld, zijn in afgelopen 7 jaar regelmatig 
gecontroleerd en tot nu toe is er geen spoor van 

verse insectenschade aangetroffen. 
 
Twee sprekers van de National Trust, Emile de Bruijn 
en Andrew Bush spraken over hun huidige project 
alle Chinese behangsels in National Trust huizen in 
kaart te brengen en te ontsluiten in een publicatie. 
Dit betreft de Chinese schildering op lange verticale 
banen papier met de voorstelling van landschappen 
met bloemen met vogels of landschapen met figuren 
zoals die in fabrieken in Canton speciaal werden 
gemaakt voor de Europese export door de Verenigde 
Oostindisch Compagnie. Eenmaal in Europa werden 
deze schildering aangebracht in paleizen en 
(buiten)huizen van gegoede burgers. De behangsels 
werden vaak op textielen bespanningen gemonteerd. 
Dit verschijnsel wordt voor het eerst in de 18de eeuw 
aangetroffen. De oudst bekende exemplaren dateren 
uit ±1750. De mode voor deze rijke decoratie duurde 
tot ver in de 19de eeuw. 
 
Kunstoverlevering naar volgende generaties 
Yang Danxi van het Palace Museum in Beijing gaf 
twee presentaties op één dag. De eerste betrof een 
gedetailleerde studie naar het kalligrafische werk de 
keizer Kang Xi (1654-1722). Leren te kalligraferen is 
meer dan leren schrijven. Behalve het feit dat 
verschillende stijlen van schrift bestaan (zoals lopend 
en standaard schrift) wordt bij kalligraferen veel 

aandacht besteed aan de kwaliteit en de visuele 

uitstraling van de karakters op het papier. Een 
techniek om te leren kalligraferen is het copiëren van 
werken van oude meesters. Kang Xi beweerde dat, 
alleen nadat men de meesters kan evenaren, men in 
staat is zijn eigen stijl te ontwikkelen. Alhoewel het 
vinden van je eigen stijl gezien wordt als het ultieme 
doel, blijft een belangrijke element in het praktiseren 
van kalligrafie het celebreren en laten doorleven van 
het werk van de oude meesters. Ook om deze reden 
zijn er grote en kleine tabeletten van steen gemaakt 
met in reliëf uitgevoerde voorbeelden van de 
handschriften van de oude meesters of de keizers. 
Kopieën van zulke beroemde stukken kalligrafie zijn 
makkelijk te maken door er papier overheen te 
leggen en een ”rubbing” met inkt te maken. De 
“rubbings” zijn makkelijk mee te nemen en dienen 
als studiemateriaal en werden vereerd als voorbeeld. 
 
Vervalsingen van Moderne kunst 
De tweede presentatie van Yang Danxi betrof haar 
werk als expert op het gebied van moderne Chinese 
kunst. Yang toonde een reeks voorbeelden uit het 
Oeuvre van kunstenaar Yu Fei’an (1888-1959) wiens 
werk zeer gezocht is en hoge bedragen maakt op 
veilingen. De authenticiteit van deze stukken is 
echter soms moeilijk te bepalen. Deze expertise is 
slechts te verkrijgen door langdurige studie en veel 
kijken naar onbetwiste voorbeelden en details. 
Details van authentieke werken werden geplaatst 
naast vervalste versies om een idee te geven van 
waar men op moet letten. Als voorbeeld werd 
getoond hoe de antennes aan het hoofd van een 
vlinder werden geschilderd. Of bijvoorbeeld het 
schilderen van meeldraden en bloembladeren: zijn ze 
rigide en levenloos of zien ze er natuurlijk uit en met 
vloeiende, overtuigde bewegingen gemaakt? Het feit 
dat studenten en navolgers van een beroemde 
kunstenaar exacte kopieën maakten van werken van 
hun meester als legitiem onderdeel van hun 
opleiding, maakt het onderwerp nogal ingewikkeld. 
Een praktijk die volledig met afschuw wordt 
bestempeld is het toevoegen van extra details of 
afbeeldingen op een bestaand kunstwerk zoals 
bijvoorbeeld bijen of de toevoeging van andere 
insecten aan bloemcomposities. Deze toevoegingen 

kunnen makkelijk worden aangebracht door schilders 
die gespecialiseerd zijn in insecten. Het kunstwerk 
wordt daardoor onherstelbaar veranderd, met als 
enig doel een hogere opbrengst op een veiling of in 
een kunsthandel te behalen.  
 
Behalve toevoegingen aan de afbeelding zelf, is het 
niet ongewoon om stukjes tekst of een aantekening 
te vinden die zijn toegevoegd op de voorkant van een 
kunstwerk. Het kan zijn aangebracht door de 
kunstenaar zelf die iets aan iemand wil opdragen of 
door de eerste eigenaar van een werk die zijn 
bewondering van de kunstenaar wil uiten. Er werd 
een voorbeeld getoond dat gemaakt moet zijn door 
iemand die kennelijk ooit werd gevraagd om de 
echtheid van het werk te bepalen. Hij plaatste zijn 
oordeel, dat ambivalent genoeg was om de vrager 
niet te beledigen maar te gelijke tijd aangaf dat 
volgens hem het geen echte werk was, op de 
voorkant van het werk. Zegelstempels en signaturen 
kunnen ook prominent aanwezig zijn op de voorkant 
van een kunstwerk. De kennis over het leven en 
gewoontes van de kunstenaar alsmede de vorm en 
kleur van zijn zegel in verschillende fases van zijn 
leven, kunnen allemaal aanwijzingen zijn in het 
bepalen van authenticiteit van een werk. De vele 
trucs om overtuigende kunstwerken te maken van 
vervalste werken zoals via publicaties of veiling 
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catalogie werd uitgebreid toegelicht. Yang Danxi’s 

afsluitend advies om in dit mijnenveld te navigeren, 
is door nieuwsgierig te blijven, gevoelig voor bedrog 
of niet, maar ook bescheiden. 
 
Boedhistisch onderwerpen in schilderijen 
Alhoewel praktijkgerichte presentaties de aanwezige 
restauratoren meer zullen hebben aangesproken, zo 
behandelde een aantal sprekers enkele meer 
filosofische onderwerpen op een net zo toegankelijke 
manier. Bijvoorbeeld de presentatie van Young Sook 
Pak (School of Oriental and African Studies, London) 
over het Amitabha geloof uitgebeeld in de 
schilderkunst. Boedhisme bleek in Korea  aanleiding 
voor de lange periode van stabiele regering in de 
Koryo dynasty (918-1392), een historische periode 
waarin de dynastieën in China zeven keer 
verwisselden en in Japan drie keer. De Boedhistisch 
omgang met het onderwerp van de dood werd 
toegelicht door middel van een devotieschilderij 
waarin Amitabha naar aarde afdaalt om de 
overledene te begeleiden naar de paradijs. Dit 
gebeuren werd afgebeeld op een “vreugdevolle” wijze 
en het paradijs als een kleurrijke en een plaats waar 
een flinke en aangename drukte bestaat. Dit type 
schildering werd voor gebed gebruikt in een familie 
rond het overlijden van een familielid. 
 
Byobu – Japanse kamerschermen 
Kyoichi Itoh (Nishio Conservation Studio, Washington 
DC) gaf een presentatie over het type Japans 
kamerscherm de Byobu genoemd (vertaald als: 
bescherming voor wind). Deze schermen, alhoewel 
heel decoratief, hebben geen permanente functie in 
een interieur. Ze worden gebruikt om een tijdelijke 
verdeling in een ruimte te maken of inderdaad als 
tochtscherm. Als ze niet in gebruik waren, werden ze 
opgevouwen en opgeborgen. Ze werden in paren 
gemaakt en bestaan altijd uit een even aantal 
panelen. Een scherm bestaande uit vier panelen 
komt veel minder voor omdat het woord “vier” in het 
Japans een homofoon is voor “dood”.  
De structuur van de binnenste latwerk en de preciese 
proces van opbouw van verschillende papierlagen om 
een strak en solide steunlaag te vormen voor de 
kunst of de schilderijen die op de panelen werden 

gemonteerd, werden door de spreker behandeld. Het 
monteren van de schilderijen op een scherm is een 
zurgvuldig werk omdat de voorstelling 

ononderbroken moet doorlopen over alle panelen 

wanneer het scherm helemaal uitgevouwen is. Een 
handige techniek om dat te bereiken werd in een 
video presentatie behandeld. Bij deze techniek wordt 
de achterkant van het kunstwerk ingesmeerd met 
stijfsel en direct bedekt met een doorzichtig folie 
verdeeld in twee stukken. Vervolgens kan het 
ingesmeerde kunstwerk op papier, dat inmiddels is 
uitgezet door het vocht in de stijfsel, veilig 
gepositioneerd worden op de scherm dat plat op tafel 
ligt. Als de schildering de juiste positie heeft, wordt 
één helft bezwaard met een gewicht. Het doorzichtig 
folie kan vervolgens voorzichtig worden weggepeld 
van de gelijmde kant van de andere helft van de 
schilderij. Met een zachte kwast wordt de schildering 
licht aangestreken om goed contact te laten maken 
met de ondergrond. Wanneer de schildering voor het 
helft is vastgeplakt, kan deze niet meer verschuiven 
en kan het gewicht worden verwijderd. Het tweede 
vel folie wordt losgepeld van de achterkant van de 
schildering en de andere helft van de schilderij wordt 
met rustige vegen met een zachte kwast op het 
scherm aangedrukt. Op die manier kunnen meerdere 
schildering foutloos naast elkaar gepositioneerd 
worden. 
 
Conclusie. 
De verscheidenheid van onderwerpen, de diepgang 
van de kennis van de sprekers gecombineerd met de 
informele en ontspannen sfeer die heerste bij het 
congres maakten het tot een rijke en nuttige 
ervaring. Ik vond vooral de videoelementen nuttig 
voor het uitwisselen van informatie met betrekking 
tot restauratietechnieken. Voor historische, de meer 
filosofische en theoretische onderwerpen boden de 
lezingen de aanleiding tot uitwisseling van 
ervaringen. De 5de editie van deze reeks congressen 
lijkt er zeker aan te komen en ik kan die alleen maar 
van harte aanbevelen. 
 
Met dank aan het Educatiefonds van de sectie Boek, 
Papier en Fotografie dat mijn deelname aan dit 
congres heeft gesteund. 
 
Thomas Brain 
zelfstandig papier restaurator 

t.brain@planet.nl 
 

 
 
 
VDR Themadag “Spektrum Restaurierung”, 22 November 2013, Köln 
 
 
 
De themadag had tot doel de huidige en toekomstige 
positie, verantwoordelijkheden en taken van de 
restaurator in het erfgoedveld te bespreken. Hiervoor 
waren 8 sprekers uitgenodigd, deels restauratoren die 
zelf veel in samenwerkingsprojecten actief zijn met 
andere disciplines zoals natuurwetenschappers en 
kunsthistorici, deels sprekers die in hun werk met 
restauratoren te maken hebben (een ingenieur die in 
de technische dienst van een groot museumcomplex 
werkt, een fondsen verstrekker alsmede een 
kunsttechnoloog). 
 

In veel lezingen werd benadrukt hoe de restaurator in 
de laatste jaren steeds meer als een volwaardige 
onderzoeks- en gesprekspartner zijn intrede heeft 
gedaan in wetenschappelijke projecten. De etabliering 

van de hogescholen voor restauratie en de nu al 
meerdere decennia lange uitput van restauratoren 
met een hbo- of universitair diploma speelt hierbij een 
grote rol. De ervaring van de sprekers leerde dat het 
heel belangrijk is dat de restaurator hierbij bekend is 
met de manier van communiceren (de ‘taal’) van de 
wetenschappers of kunsthistorici. Bijvoorbeeld zijn 
veel wetenschappers gewend alleen te geloven in 
harde bewijzen en kan een restaurator ervan 
profiteren als hij/zij zijn eigen conclusies op voor de 
wetenschapper begrijpelijke (en daarmee soms pas 
voor hem interessant wordende) manier uit kan 

leggen. De meeste sprekers benadrukten dat zij het 
belangrijk vinden dat de opleidingen voor restauratie 
er speciale aandacht aan zouden besteden dat 
restauratoren voorbereid worden op de communicatie 
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met verschillende beroepen in het erfgoedveld en daar 

omheen. Ook werd genoemd dat in huidige tijden 
waar het geld schaarser wordt, een restaurator steeds 
vaker het conserverings- en restauratie werk voor een 
ander publiek aantrekkelijk moet maken. Dat kan 
publiekswerk zijn om het beroep onder de aandacht te 
brengen of een aanvraag voor fondsenwerving. Ook 
hier werd benadrukt dat de ‘taal’ vaak een andere is 
dan een restaurator over het algemeen gewend is te 
spreken. 
 
De kritische noot was dat het nog helemaal niet in alle 
projecten normaal was dat restauratoren deel van een 
onderzoeksteam uit maakten. Vaak zien kunsthistorici 
pas in de loop van een project de toegevoegde 
waarde van de expertise van de restaurator. Als 
voorbeeld behandelde één lezing het technisch in 
kaart brengen van het werk van Jawlensky. Deze 
inventarisatie had ten doel vervalsingen te 
identificeren en vroeg werk toe te kunnen wijzen en te 
kunnen dateren. In het verleden werd vaak door een 
kunsthistoricus het werk onderzocht, deze vroeg dan 
analyses aan door natuurwetenschappers, om 
vervolgens weer zelf de conclusies te trekken. 
Restauratoren konden door hun manier van kijken 
naar een kunstwerk, met diepteonderzoek van 
schildertechnieken, verfgebruik en microscopisch 
onderzoek een grote bijdrage leveren aan het begrip 
van deze schilderijen. Van een multidisciplinaire 
aanpak (meerdere disciplines leveren input) werd 
overgegaan naar een interdisciplinaire aanpak 
(meerdere disciplines werken samen aan het resultaat 
zonder hiërarchie tussen de deelnemende partijen). 
Naast de interdisciplinaire aanpak van projecten werd 
door een andere spreker ook gesproken van een 
transdiciplinaire aanpak. Het verschil tussen de twee 
was dat bij de laatste de disciplines meer met elkaar 
verweven worden en minder naast elkaar blijven 
bestaan. In de monumentenzorg werd de nuttige 
invloed van de restaurator gezien in zijn brede kennis, 
de combinatie van wetenschappelijke achtergrond met 
sociaal en kunsthistorische kennis verbonden met de 
praktische kennis van praktische werkzaamheden. 
Hiermee kan de restaurator een verbindende functie 
innemen tussen de verschillende spelers in de 
monumentenzorg. 

 

De ingenieur die bij de technische dienst van een 

groot complex van meerdere musea en historische 
huizen werkt, riep restauratoren op om over de eigen 
grenzen van hun werkgebied te kijken. Wie is degene 
die verantwoordelijk is voor preventieve conservering? 
Is dat altijd de restaurator en welke aspecten horen 
hier bij? Alleen het klimaat en licht in de 
tentoonstellingszalen of moet er niet ook gekeken 
worden naar brandveiligheid en diefstalpreventie? Hier 
komen na zijn mening dan ook nog anderen in beeld, 
zoals de technici. [Grote verbinding kan hier gelegd 
worden met de aanpak in de risicoanalyse, opmerking 
verslaglegger] 
 
Een van de sprekers, een professor voor restauratie 
uit Denemarken, vergeleek het beroep restaurator 
met dat van artsen in de medische sector. Artsen 
belanden aan het einde van hun studie in 
verschillende secties van de medische sector, als  
huisarts, als specialist in een ziekenhuis, als 
onderzoeker, als professor. Iedereen kiest een andere 
route maar heeft de basiskennis van de medische 
kunde in huis om de patiënt door te kunnen verwijzen 
naar de juiste persoon. 
 
De positie en wetenschappelijke kennis die de 
restaurator eigen is werd door alle aanwezigen in de 
zaal gedeeld. De discussies gingen erover hoe men 
naar buiten toe het profiel van de restaurator aan kan 
scherpen en ervoor kan zorgen dat de term 
restaurator niet een verkeerd beeld in het erfgoedveld 
oproept. Een van de sprekers riep de VDR op hier een 
nog actievere rol in te gaan spelen: als platform voor 
kennisuitwisseling over de noodzakelijke manier van 
communiceren en als orgaan dat het beeld van 
restaurator verder verspreid. Tot slot werd genoemd 
dat de gemeenschappelijke taal van alle deelnemers 
in het erfgoedveld noodzakelijk is voor het goede 
behoud van het erfgoed. 
Link naar programma van de dag 
http://restauratoren.de/fileadmin/pdf/Tagungsprogra
mm_Restauratorentag_2013.pdf?PHPSESSID=f2bf916
df64a02cfa53e6cd82b5fbcbd 
 
Margrit Reuss 
 object restaurator, Rijksmuseum Volkenkunde 

m.reuss@restauratoren.nl 
 

 
 
 
 
Symposium "BREEKBAAR BEZIT”, fotografie op glas, 28 en 29 november 2013, FOMU 
Antwerpen 
 
 
In september 2010 kwam fotorestaurator Hadassa 
Koning op het idee om een symposium te organiseren 
dat geheel gewijd zou worden aan de fotografische 
glasplaat. Zij vroeg Andy Smith (Iconoco), Ingeborg 
Eggink (Tropenmuseum) en Ann Deckers 
(Fotomuseum Provincie Antwerpen, FoMu) met haar 
mee te denken en zo werd de werkgroep Breekbaar 
Bezit in het leven geroepen. Gezamenlijk stelde de 
werkgroep een lijst van mogelijke sprekers samen en 
werd de locatie vastgesteld. Uiteindelijk werd het 
symposium op 28 en 29 november 2013 gerealiseerd, 
met een indrukwekkende lijst van 18 sprekers, onder 
de vlag van Restauratoren Nederland en FoMu. 
  
Doel van het symposium was het belichten van de 
vele facetten van dit breekbare en kwetsbare 
materiaal en het delen van kennis hierover met 

restauratoren, behoudsmedewerkers, collectie-
beheerders, registratoren en fotografen. 
  
Voor dit verslag heb ik een keuze gemaakt uit de 
grote hoeveelheid sprekers. Wie meer informatie 
zoekt kan contact opnemen met Ingeborg Eggink 
(i.eggink@kit.nl) 
Ook het tijdschrift Fotografisch geheugen heeft in het 
najaar van 2013 (nr. 80) een themanummer gewijd 
aan glas als drager van fotografisch materiaal. 
  
De eerste dag stond in het teken van historie, 
techniek en digitalisering. 
  
Vanuit een wetenschappelijke benadering gaf Olivier 
Schalm een presentatie over de geschiedenis van de 
glasproductie en de zoektocht naar de meest 
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geschikte samenstelling en dikte voor het gebruik als 

drager van fotografische emulsies. Er zijn heel wat 
hoogtechnologische experimenten aan voorafgegaan 
voordat men de juiste methode had gevonden. 
 

 
foto Guy Voet  

 
Fotorestaurator Katherine Whitman nam het publiek 
mee op een reis door de geschiedenis van het begin 
van de fotografie. Van Nicéphore Niépce en Daguerre 
tot aan de gebroeders Lumière. Het werd meteen al 
duidelijk dat deze ontdekkers van de fotografie toch 
vooral scheikundigen waren. 

  
De lezing van Herman Maes bevestigde dat. Voor 
albumine glasnegatieven tot nat-collodium 
glasnegatieven was een behoorlijke scheikundige 
kennis nodig. Bovendien moest er een hele uitrusting 
mee op reis om glasplaten te prepareren en na 
belichting meteen te ontwikkelen. Pas na de uitvinding 
van de 'droge gelatineplaat' kwam eindelijk het 
fotograferen zelf op de eerste plaats. 
 

 
Deelnemers buigen zich over enkele albumine-op-glas 
negatieven. Foto Guy Voet 

 
Vai van de Heiligenberg ging dieper in op de 
albumine-op-glas negatieven. Dit procedé is maar kort 
actief gebruikt en zodoende zijn dit soort negatieven 
vrij zeldzaam. Naast de enorme bewerkelijkheid in 
preparatie was het grote nadeel de lange 

belichtingstijd van 5 tot 15 minuten.  
 
Jeroen de Wijs, van oorsprong biochemicus, heeft een 
grote passie opgevat om te experimenteren met de 
historische fotografische procedés. 
Hiertoe nam hij de deelnemers mee naar de 
workshopruimte in het museum om zijn ambacht te 
demonstreren. Op een enorme tafel stonden alle 
benodigdheden uitgestald waarmee men een natte 
plaat collodium negatief kan maken, alsook 
zelfgemaakte negatieven en historische camera's. 

In de donkere kamer konden we een demonstratie 

bijwonen van de voorbereidingen en, nadat hij een 
foto gemaakt had van een stilleven, van het 
ontwikkel- fixeer- en spoelproces. 
 

 
foto Guy Voet 

  
Voor fotografen was het interessant om te horen hoe 
Hans Meesters het digitaliseren van glasnegatieven 
heeft geprofessionaliseerd waardoor hij een kwalitatief 
hoog niveau van reproductie kan realiseren. 
  
De tweede dag was meer gericht op conservering en 

de problematiek die zich daarbij voordoet (breuk, 
glasdegradatie, zilvering en instabiele emulsies) en 
het digitaliseren van grote erfgoedcollecties. 
 
Clara von Waldthausen toonde een serie ernstige 
probleemgevallen en benoemde oorzaken en de 
maatregelen die daar wel of niet tegen genomen 
kunnen worden.  
  
Werner Pottier deelde zijn ervaringen over de 
verwerking van 31.000 glasnegatieven in het 
FelixArchief van Antwerpen. Hiervoor maakt hij 
gebruik van vrijwilligers die hij volgens een van te 
voren goed uitgedacht plan begeleidt in het reinigen, 
nummeren, ompakken en digitaliseren. Door de goede 
voorbereiding is dit een heel succesvol project. 
  
Tenslotte noem ik docent mediageschiedenis Thunnis 
van Oort die opdracht kreeg om als gastcurator een 
tentoonstelling te maken in het Stedelijk Museum 
Alkmaar. Onderwerp: de Dames Vlaanderen, twee 
excentrieke zussen die tot 1972 een portretstudio 
hadden in Alkmaar. Hun omvangrijke collectie 
(ongedocumenteerde) glasnegatieven,  persoonlijke 
eigendommen zoals kleding en accessoires en de 
inventaris van doka en studio lieten zij na aan de 
gemeente. Aan de hand van een levendige presentatie 
vertelde hij over de totstandkoming van de 
tentoonstelling. 
  
Hoewel de organisatie dit symposium als eenmalig 
presenteerde kan ik me voorstellen dat er genoeg 
animo is voor een vervolg. Niet alleen was het 
programma zeer de moeite waard; zo'n bijeenkomst is 
ook een uitgelezen gelegenheid om collega's uit het 
vak te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Petje 
af voor de gastvrije ontvangst in het FoMu en de 
professionele organisatie. 
  
Irene de Groot 
Fotograaf Tropenmuseum  
i.d.groot@kit.nl 
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 “Workshop: Thread-by-Thread Tear Mending” 4-8 november 2013, Stichting 

Restauratie Atelier Limburg Maastricht. 
 
 
 
 
Oorsprong van de herweef techniek: 
De Thread-by-thread tear mending workshop komt 
voort uit 30 jaar onderzoek en ervaring van Winfried 
Heiber, professor aan de Academy of Fine Arts in 
Dresden. Professor Heiber is de pionier van de 
techniek van het herweven van canvas en gaat uit van 
een minimale interventie: behoud van (originele) 
span- of spieraam, bevestiging en nagels. Door de 
toepassing van de herweef techniek kan in sommige 
gevallen een meer ingrijpende behandeling (zoals een 
bedoeking) worden voorkomen. 
 
Workshop details: 
Petra Demuth, docent restaurator van schilderijen en 
sculpturen bij de ‘University of Applied Science’ in 
Keulen gaf de vijfdaagse workshop die werd 
georganiseerd door Stichting Restauratie Atelier 

Limburg (SRAL) in Maastricht. De groep van zestien 
deelnemers kwamen uit binnen- en buitenland. In de 
eerste twee ochtenden werd de theorie van het 
herweven gepresenteerd, ondersteund met een hand-
out van de presentatie, een ‘check-list’/ 
registratieformulier, materiaal overzicht, stappenplan 
voor de herweef techniek en literatuur lijst. Voor het 
praktijk gedeelte kreeg iedereen een werkset. Tijdens 
de workshop was er gelegenheid om vragen te stellen 
en kennis uit te wisselen [Fig.1]. 
 

 
 
Fig.1: Workshop ‘Thread-by-Thread Tear Mending’ op het 

SRAL. 

 
Theorie: 
Bij een ideale herweef behandelingen worden de 
volgende doelen bereikt: reconstructie van de 
continuïteit en mechanische eigenschappen van het 
doek, reconstructie van de spanning van het doek en 
een onzichtbare reparatie die alleen op de plek van 
schade heeft plaatsgevonden. Na de behandeling 
heeft het doek een vergelijkbare weefstructuur, 
kracht, duurzaamheid, en verouderingseigenschappen 
als het omringende originele onaangetaste materiaal. 
Voor een optimale hechting is een zo groot mogelijke 

hechtoppervlak nodig en zo min mogelijk lijm, een 
overlap tussen de te hechten draden en een goede 
vermenging van de draden dragen bij aan een goede 
hechting [Fig.2]. Het plat drukken van het 
verbindingsvlak heeft dan ook als gevolg dat de 
draden naast elkaar komen te liggen, wat de hechting 
verzwakt.  
 
 

 
 
Fig. 2:Goede vermenging van twee te hechten draden. 

 
 
Idealiter is de lijm inert, reversibel, niet te bros of te 
flexibel en heeft het goede verwerkingseigenschappen 
(minimale druk, warmte en vocht nodig plus een 
goede werktijd). Door de lijm puntsgewijs aan te 
brengen wordt ongewenste spanning geminimaliseerd 
[Fig.3]. Het is dan ook de bedoeling de lijm niet aan 
te brengen in de ruimte tussen de draden. Naar 
aanleiding van empirische testen wordt de volgende 
lijm als optie gegeven: 

- 20% steurlijm + 13% (voorgekookte) tarwe 
zetmeel pasta (produkt: Foodgel, Wheat 
Paste No. 301, Gaylord) ratio 1:1. 1 

 
 
Fig.3: Spanning in Kraftpapier door aangebrachte steurlijm: 

lijnvormig aangebrachte lijm resulteert in meer 

spanningsverschil dan puntsgewijs aangebrachte lijm. 

 
De steurlijm heeft bij 20% een optimale viscositeit en 
vormt niet, zoals andere dierlijke lijmen een gel. 
Belangrijk is dan ook niet minder dan 20% steurlijm 
te gebruiken. Wanneer er geen overlap van de draden 

mogelijk is en de draden elkaar net raken zorgt een 
epoxy hars of een steurlijm met cellulose vezels 

                                                           
1 Heiber, Winfried, ‘Die Rissverklebung.’ In Zeischrift fur 

Kunsttechnologie und Konservierung, 1996, heft 1: 117-146, 

p. 134 

   Reuber, Lena, ‘Klebstoffe für die Rissverklebung an 
Leinengeweben.’ Kölner Beiträge zur Restaurierung und    

    Konservierung von Kunst- und Kulturgut. Digitale Edition 

Band 1, p. 54. 
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(Arbocel) voor een optimale hechting. Voor een snelle 

werktijd kan de steurlijm van te voren worden 
geprepareerd en tussen Melinex vellen afkoelen 
waardoor je dunne kant-en-klare vellen hebt klaar 
liggen. Deze vellen blijven zeker een jaar goed. 
 
Voordat begonnen wordt met het herweven kan het 
zijn dat de verflaag een (tijdelijke) consolidatie nodig 
heeft om verfverlies te voorkomen. Dit kan met 
behulp van een plakmiddel op waterbasis zoals 
cellulose ether of cyclododecaan(die na verloop van 
tijd sublimeert). Verf dat vast zit op een draaduiteinde 
kan met een chirurgisch schaartje worden afgeknipt 
en later, met behulp van een foto van het origineel 
worden terug geplaatst. Het gebruik van Japans 
papier rond de scheur is nadelig aangezien de kleine 
vezels storend kunnen zijn tijdens het weven en 
verfverlies veroorzaken bij verwijdering van het 
Japans papier.  
 
Tijdens het weven wordt het schilderij op doek vanaf 
de achterkant behandeld. Allereerst worden alle 
draden naar de achterzijde verplaatst. Voor het weven 
dient onder strijklicht te worden gewerkt om een 
optimale uitlijning van de reparatie te behalen, een 
lastige stap maar een belangrijk aspect voor een 
geslaagde herweving. 
De draden worden bij elkaar gebracht met de hand of 
met behulp van een zogenaamde ‘Trecker’, Petra 

heeft laten zien welke treckersystemen gebruikt 

kunnen worden om een scheur veraf en dicht bij het 
span-/ spieraam te repareren. Deze ‘Treckers’, 
evenals andere materialen om een scheur te 
repareren, kunnen gekocht worden op http: 
www.rhconservationeng.com.  
 
Eerst worden de inslagdraden die onder de 
scheringdraad liepen geweven (korte draden), 
vervolgens de scheringdraad (lange draad,) en tot slot 
de bovenste inslagdraden. Het is aan te raden om te 
beginnen in het midden van de scheur. Een beetje 
water kan worden aangebracht om de draden meer 
flexibel te maken. Bij een lange scheur kan de 
reparatie eventueel tijdelijk worden gefixeerd met de 
‘Tesa powerstrip’.  
 
Na voltooien van het herweven kan het zijn dat een er 
nog een deformatie aanwezig is. Deze kan verwijderd 
worden door het span-/ spieraam te vergroten en/of 
een vochtbehandeling (watergevoelige lijm kan 
beschermd worden met cyclododecaan). Vervolgens 
kunnen de losse verfdelen worden terug geplaatst. Tot 
slot dient de achterkant van het schilderij te worden 
voorzien van een achterkant bescherming. 
   
Zuhura Oruç-Iddi 
Restaurator in Opleiding, Universiteit van Amsterdam 
iddirestauratie@hotmail.com  
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Dinoscoop 

 
 

Elizabet Nijhoff Asser 

 
 

 

 

Naar aanleiding van het interessante en bijzonder nuttige verslag van Marjan de Visser in de Au-
Courant van 4 juni 2013 zou ik graag willen reageren door mijn ervaringen met de betaalbare digitale 
microscopen van Dino-Lite er aan toe te voegen. 
 
 
Als papier- en boekrestaurator stel ik weer andere 
eisen aan de microscoop dan de schilderijen-
restaurator. Ik heb nog niet mijn ideale microscoop 
gevonden. Dit is een verslagje van de zoektocht tot nu 
toe. 
Het is moeilijk om een keuze te maken tussen de ruim 
zeventig  verschillende microscopen die Dino-Lite, een 
onderdeel van het Amerikaanse Anmo Electronics 
(www.dino-lite.com), aanbiedt. Eigenlijk moet je eerst 
iets weten van de basiseigenschappen en 
mogelijkheden van een klassieke microscoop. Dus je 
vergeet misschien dat er ook veel betere alternatieven 
zijn bij de professionele laboratoria; het grote verschil 
zit in de kwaliteit van de lenzen. Het voordeel van de 
Dino-Lite zit vooral in de meegeleverde software, in 
de betaalbaarheid en in de transporteerbaarheid.1 
De belangrijkste items waarin je je moet verdiepen 
wanneer je een keuze wilt maken is  - de 
brandpuntsafstand,  - de vergroting, - de 
afneembaarheid van het kapje om de lens heen,  - wel 

of geen polarisatiefilter, - de mogelijkheid van 
meetgegeven op de afbeeldingen of  een ‘time lapse’ 
filmpje als resultaat, en -ultraviolet licht of infrarood 
licht als extra lichtbron. Ook kan er gekozen worden 
voor de grootte van de afbeelding: 1,3 MB of 5 MB. En 
verder vormt de stabiliteit en de reikwijdte van statief 
een belangrijke keuze!  Bezuinig daar vooral niet op! 
Afkortingen van bovenstaande mogelijkheden zijn 
verwerkt in de codering van het de verschillende 
Dino-Lite microscoopjes. Een aantal van deze 
afkortingen geef ik hier weer, de totale lijst is te 
vinden op www.digiformat.nl/menu42/dino+webshop: 
 
 
AM  Vaste kap 
AD  Verwisselbare kap 
L  Lange werkafstand 
M  Alu legering behuizing 
N  TV/AVI Output 
T  Knopje voor maken van foto's 
T4  400-470X variabele vergroting 
VW  Wit/UV licht 
Z  Polarisatiefilter 
4XXX  1.3 Megapixel Professional Premier Series 
XX13  Meet- en kalibratie functie 
FI  Infrarood 850 nm 
FVW  4 UV / 4 witte LED's 390 nm 
 
 
 
 

                                                           
1 voor Windows: DinoCapture 2.0 Version 1.4.9 en voor Mac: 

DinoXcope   Version 1.9.6. 

Een andere mogelijkheid is het gebruik van de Dino-
Eyepieces, zoals Han Boersma gebruikt en zoals wordt 
beschreven in het verslag van Marjan de Visser: je 
gebruikt dan je eigen klassieke microscoop met in het 
oculair een klein opzetstuk (the Eyepiece) dat met je 
computer verbonden is. Daarmee kan je dus de 
voordelen van de software van Dino-Lite gebruiken 
met de voordelen van het gebruik van je eigen, 
klassieke microscoop. 
 
Als hulp bij de keuze biedt de verkoper nu een 
overzicht aan voor mensen die in de erfgoedsector 
werken:  
www.dino-
lite.eu/images/pdfs/Dino_Lite_Brochure_Cultural_Heri
tage_NL_web.pdf. Er is een showroom in Naarden  
van de Europese vertegenwoordiger van de Dino-lite. 
(www.dino-lite.eu) waar je een afspraak kunt maken 
voor advies. 
Dino-Lite wordt in Nederland onder andere 

vertegenwoordigd door Digiformat, dat van huis uit 
een digitaliseerbedrijf is(www.digiformat.nl). Er zijn 
dus meer bedrijven in Nederland die de Dino-lite 
verkopen, maar Digiformat richt zich het meest op de 
erfgoedsector. 
 
Ik heb drie verschillende digitale microscopen 
uitgeprobeerd. Mijn doel is om time-lapse filmpjes te 
kunnen maken van de krimpende leervezels en om 
vernis en schimmels op goudleerbehang op locatie te 
kunnen bestuderen en vastleggen.  
  
1. Stadsarchief, Amsterdam: Dino-Lite Pro AM 413 T-
FVW met een vergroting van tussen 10 ~ 50x en een 
vergroting van 200x, met tafel kolomstatief  MS36B 
met een bereik van 253 mm. De software is voor 
Windows of voor Mac (zie voetnoot 1) en wordt 
regelmatig ge-updated. 
 
2. RNA-restauratie nijhoff asser: ook een Dino-lite Pro 
AM 413TL-FVW met een vergroting tot 90 x, zonder 
statief maar met transparant plastic opzetstukjes 
MS12c. Ik heb deze microscoop gekocht in 2008 bij 
Digiformat van Jan van Breenen voor € 400,-- . Ze 
zijn inmiddels iets goedkoper geworden. Het 
noodzakelijke statief zit hier niet bij inbegrepen. 
 
3. UvA, Amsterdam: DigiMicro 2.0 Scale van DNT, 
DigiMicro Scale, vergroting tot 200x, met gebrekkige 
software voor Windows. Wel veel goedkoper: € 80,-- 
 

http://www.dino-lite.com/
http://www.digiformat.nl/menu42/dino+webshop
http://www.dino-lite.eu/images/pdfs/Dino_Lite_Brochure_Cultural_Heritage_NL_web.pdf
http://www.dino-lite.eu/images/pdfs/Dino_Lite_Brochure_Cultural_Heritage_NL_web.pdf
http://www.dino-lite.eu/images/pdfs/Dino_Lite_Brochure_Cultural_Heritage_NL_web.pdf
http://www.dino-lite.eu/
http://www.digiformat.nl/
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Het gebruik bij het bekijken en fotograferen van 

vernis en schimmels op goudleerbehang op 
locatie.  

 
Oppervlakteafbeelding van 18de eeuws goudleer van 

Weeshuis, Schiedam, met vetuitbloei, genomen met Dino-lite 

Pro AM 413TL-FVW. 

 

 
Migratie van ijzerionen in het omringende papier bij 

ijzervraat, genomen met Dino-lite Pro AM 413TL-FVW. 

 
Voordelen: prettig draagbaar, en ook verticaal te 
gebruiken. Goede software om de afbeeldingen op te 
slaan en te ordenen. De meting wordt via de software 
gekalibreerd en er kan een maataanduiding in de 
afbeelding  geplaatst worden. De UV belichting kan 
een indicatie geven bij het bekijken van vernissen. 
Nadelen: heel onhandig transparant opzetstukje (bij 
wijze van statief), lastig om scherp te stellen, 
onwillekeurig kunnen afbeeldingen gemaakt worden 
door een klungelige knopje (code T) aan de 
bovenzijde van het lichte microscoopapparaatje.  Met 
de nieuwste software versies kan de functie van het 
knopje (Micro-touch) gelukkig uitgeschakeld worden.  
Een ander nadeel is de verstoring door van buitenaf 
komend licht en de instabiliteit van het lichte 
apparaatje. De USB kabel is aan de bovenzijde van 
het apparaat bevestigd waardoor de instabiliteit 
vergroot wordt. 
 
Het gebruik bij het uitvoeren van 
microkrimptemperatuurtesten op leer- en 
perkamentvezels.  
Voordeel: met de software is het mogelijk  om met 
time-lapse een filmpje te maken. Dit is heel handig 
voor krimptemperatuurtesten waarbij krimp-
intervaltijden waargenomen moeten worden. Er kan 
ingesteld worden hoeveel opnames het apparaat 
maakt in hoeveel tijd, b.v. 300 opnamen in 5 min.  

Nadeel: de RNA microscoop heeft een te kleine 

vergroting, er staat aangegeven dat het apparaat tot 
100x vergroot, maar met de bijgeleverde opzet 
stukken is meest haalbare vergroting slechts 50x met 
een afstand tussen lens en object van ca. 9 cm., 
aanvankelijk een behoorlijke teleurstelling. Met een 
ander statief kan er tot max. 90x vergroot worden, de 
afstand tot het object is dan ca. 6,2 cm. Maar voor 
vezelobservatie is een hogere vergroting beter.  
 
Het apparaat van het Stadsarchief heeft een goed 
statief en een hogere vergroting nl. 200 x; daar is 
redelijk resultaat mee te boeken.  
Voordeel: time-lapse filmpjes met een meelopende 
tijdennotering. Voor het bekijken van vezels is de UV 
functie op het apparaat plezierig. 
Nadeel: het plastic kapje dat om de lens van het 
apparaatje zit, is weer net iets te lang is om tot een 
scherpe vergroting te kunnen komen. De 
scherptediepte is niet groot. Het kapje kan er niet af, 
het zit erop vastgelijmd (code AM). Een afneembaar 
kapje is dus aan te raden. Bij het uitvoeren van 
krimptemperatuurtesten moeten de vezelmonsters 
verwarmd worden met een geleidelijk oplopende 
temperatuur van kamertemperatuur tot ca. 100 C0. 
Een nadeel van deze microscoop  is dat het kapje 
bijna op het monster moet staan om een scherp beeld 
te krijgen bij een vergroting van 200 x; door deze 
kleine afstand tot het monster ontstaat er makkelijk 
condens op de lens. Dus het apparaat zou mee 
verwarmd moeten worden om condens te voorkomen 
en/of het kapje moet afneembaar zijn. 
 
Het digitale microscoopje van het Atelier Historische 
Binnenruimte van de UvA heeft een handig klein 
statiefje dat gratis meegeleverd wordt. Het grote 
nadeel van deze microscoop is dat er geen uitgebreide 
software bijgeleverd wordt. Er is dus geen kalibratie 
van de meting en er kunnen geen time-lapse filmpjes 
mee gemaakt worden. Verder werkt het apparaat 
precies zo en zijn ze op internet al vanaf € 15,-- te 
koop.  Het is waarschijnlijk dus voornamelijk de 
software waarvoor betaald wordt. 
 
In het de werkplaats van RNA maken we sporadisch 
gebruik van een doorlichtmicroscoop met een opzet 

stuk voor fotografie2 en een stereomicroscoop3 om 
retouches mee uit te voeren of monsters mee te 
kunnen nemen.   
De overweging is nu om een microscoop te kopen met 
een vergroting tot 200 x, een langere werkafstand, 
met UV licht, polarisatiefilter en een afneembare kap. 
Ik vind de Dino-Lite met goed kolomstatief een 
aanwinst naast klassieke microscopen omdat het 
materiaal oplevert waarmee  een opvallend fenomeen 
aangetoond en gepresenteerd kan worden. Vooral de 
software levert een groot voordeel op. 
De instabiliteit, de geringe scherptediepte en de 
kwaliteit van het lensje leveren waarschijnlijk bij het 
echte, niet-relationele onderzoek meer problemen op 
in vergelijking tot de veel duurdere en zwaarder 
uitgevoerde digitale microscopen.  
 
Elizabet Nijhoff Asser 
RNA-restauratie nijhoff asser 
e.asser@restauratie-na.nl 
www.restauratie-na.nl

                                                           
2 trinoculair BMS microscoop met polarisatie filter en een 

mogelijkheid om er een Canon Eos400D op aan te sluiten met 

de volgende vergrotingen 400x, 200x, 100x en 40x 
3 een aanbieding van Deffner en Johann uit 2010, Resko-
Stereo-Mikroscoop mit Federgelenkarm, vergroting 10-20x. 

mailto:e.asser@restauratie-na.nl
http://www.restauratie-na.nl/
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Hoe restauratie van een object kan leiden tot 

restauratie van een stuk ambacht 

 

 

André Lunsingh en Sylvia Demmers 

 
 
 
 
 
 
Een aantal jaren geleden kwam textielrestauratrice Saskia Rijsdijk uit Haarlem  naar ons, André 
Lunsingh en Sylvia Demmers, toe met de vraag of we een bepaalde stof konden leveren. De stof in 
kwestie bevond zich op de ondervlakken van een kamerscherm, en voor vervanging was het zaak om 
een identieke stof te vinden. Dat was niet eenvoudig, een zoektocht naar de oorspronkelijke maker van 
de stof resulteerde in de restauratie van een ambachtelijk proces. 
 
 
 
Het kamerscherm is van de Mesdag Collectie te Den 
Haag, welke in beheer is van het Van Gogh museum 
uit Amsterdam. Het scherm was in 1907 een cadeau 
voor de zwager van de schilder Mesdag, Sam van 
Houten, voor zijn 70ste verjaardag. De bovenvlakken 
van dit kamerscherm zijn voorzien van prenten van 
de hand van Barbara van Houten waarop de 
familieleden van Mesdag zijn afgebeeld. De 
ondervlakken, in totaal zes, van het driedelige 
scherm zijn afgewerkt met een zijde stof.  
Restauratie van het kamerscherm werd uitgevoerd 
door een aantal restauratoren vanwege de 
verschillende materialen waaruit het kamerscherm 
bestaat.  Folkers, Vos en Creman betreffende het 
houtwerk en Francien van Dalen voor de prenten. 
Saskia Rijsdijk, zelfstandig textielrestauratrice te 
Haarlem, had de opdracht om het textiel te 
restaureren en daarmee de restauratie van het hele 
kamerscherm af te ronden. Deze stof was 
dubbelzijdig aangebracht op framewerken welke in 
het houten frame van het kamerscherm passen. 
 

 
 

Het kamerscherm aan de voorzijde. 

 
Deze stof op de benedenvlakken was echter in 
erbarmelijke toestand, het hing er aan flarden bij, en 
de restanten waren zeer broos en breekbaar, de 
kettingdraden waren grotendeels vergaan waardoor 
het weefsel uiteen viel in losse draden, de zijde 
verpulverde. Omdat de stof zo vergaan was, werd 
besloten dat vervanging door een identieke stof 
onderzocht moest worden. Omdat wij, Lunsingh 
meubelstoffering en zitmeubelrestauratie, 

gespecialiseerd zijn in historische stofferingen met 
authentieke materialen en veel werken met originele 
stoffen, werd Saskia via via naar ons verwezen.  
 

 
 

Achterzijde van het kamerscherm. 

 

Nadat de restanten van de oude stof nauwkeurig 
waren bekeken bleek het niet een eenvoudige 
opgaaf. De stof zelf, en dan spreken we over de 
weving, was op zich al heel specifiek maar niet het 
moeilijkst te vinden. De nabewerking die de stof had 
gekregen was ook een belangrijk onderdeel van het 
uiterlijk van de stof, en een verhaal apart. Het was 
een specifiek Moïré motief wat heel afwijkend was 
van de bekende moïré patronen.  
Voor de stof, type faille (fijndradige zijden stof in 
ottoman-binding met dikkere inslagdraden met 
plaatselijke subtiele verdikkingen, zogenaamde 
slubgarens), was het belangrijk dat de exacte 
weving, samenstelling en kleur identiek zou zijn aan 
het oude origineel. De enige manier om dat allemaal 
exact te vinden, is het vinden van de oorspronkelijke 
maker of door de stof te laten analyseren en het te 
laten namaken. 
  
Voor zowel de stofweving als de bewerking hadden 
we al direct het vermoeden bij welke fabrikant we 
moesten zijn. Nadat we contact met de Franse 
fabrikant hadden gelegd, stuurden we zoveel 
mogelijk foto’s van het origineel naar hen toe. En 
gelukkig konden ze bevestigen dat zij de originele 
maker waren van de stof, het was vervaardigd in de 
periode 1890-1910. Oude voorbeeldstalen werden 
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ons toegestuurd en bewezen dat zij degene waren 

waar we naar zochten. Maar het slechte nieuws was 
dat het niet meer gemaakt kon worden. 
Ook aan de telefoon bleef men herhalen dat het niet 
meer kon, het was volgens hen een uitgemaakte 
zaak. Bij onze vraag waarom het dan  niet gemaakt 
kon worden, kwam na lang aandringen uiteindelijk 
het hele verhaal naar buiten. De stof konden ze nog 
steeds weven, alles exact zoals onze originele stof 
was geweven en ook met de gewenste kleur. Maar de 
nabewerking was het probleem.  
 
De machine die gebruikt werd voor dat specifieke 
motief was al meer dan 30 á 40 jaar kapot. En deze 
specifieke patroonwalsen die daarvoor nodig waren 
pasten alleen op die ene machine. En met een laatste 
“Voila” werd het gesprek beëindigd. 
Na bekomen te zijn van deze informatie belden we 
terug met de vraag wat er dan aan de machine 
mankeerde en of dat soms gemaakt kon worden. 
Daar had men duidelijk nog nooit aan gedacht, de 
machine was gewoon kapot en lag onder een dikke 
laag stof. En omdat onze opdracht slechts voor een 
paar meter zou zijn, was dat helemaal niet mogelijk. 
Want zelfs bij een werkende machine zouden ze per 
opdracht toch graag 200 meter als minimum 
aanhouden, anders is het niet rendabel om gemaakt 
te worden.  
 
Nu we eenmaal aan het juiste adres waren, wilden 
we het niet erbij laten zitten natuurlijk. Het werd een 
lang gesprek waarin we het belang van de opdracht 
benadrukten, het was nou eenmaal wel voor een 
museum en voor behoud van een stuk cultureel 
erfgoed! En wat als de machine gerepareerd zou zijn, 
kapot erbij staan is helemaal niet rendabel. We 
hebben de fabrikant geprezen dat ze de kapotte 
machine al die jaren hebben laten staan! Onze 
complimenten werden eerst stilzwijgend aangehoord, 
maar langzamerhand begon bij hen het besef te 
groeien dat we het echt meenden. 
 
Voor de toekomst zou het geweldig zijn om de 
machine weer in ere te herstellen, dan kan het hele 
proces weer stoffen produceren.  En besloten we ons 
betoog;  Als de kosten bekend zijn, wie weet hoe we 

in samenwerking met elkaar een steentje daaraan 
kunnen bijdragen. 
 
Uiteindelijk werd besloten dat men de machine zou 
gaan nakijken om erachter te komen wat er precies 
aan mankeerde, welke onderdelen kapot waren en 
wat de kosten voor reparatie zouden zijn.  
 

Enige tijd later was alles bekend en bood men aan 

om de stof weer te gaan maken, met als enige 
kostenverhoging een kleine bijdrage in de 
reparatiekosten, aangezien ook zij dan weer blij 
waren te kunnen beschikken over een werkende 
machine met een geheel nieuw leven, gereed voor 
toekomstige bestellingen. De oude voorbeeldstalen 
gaven al aan hoe een compleet motief er uit zou zien 
en in overleg met Saskia Rijsdijk en de beheerder 
van het kamerscherm, het Van Gogh-museum in 
Amsterdam, werd het groene licht gegeven.  
De opnieuw gemaakte stof kon eind 2007 geleverd 
worden en Saskia Rijsdijk heeft het weer prachtig op 
het kamerscherm aangebracht, de restauratie was 
compleet.  
 
Bovenstaand verhaal is typerend voor vele 
ambachtelijk gemaakte produkten. Als er geen vraag 
genoeg meer is, dan stopt men ermee. In het ergste 
geval wordt het apparaat direct ontmanteld en voor 
oud metaal verkocht. Want vierkante meters 
bedrijfsoppervlakte zijn kostbaar, het moet geld 
opbrengen en niet geld kosten. Vooral in Nederland is 
dat het geval, zodra iets kapot is of overtollig dan 
wordt het heel snel weggedaan. Vele weefgetouwen 
en zelfs 18e eeuwse gereedschappen zijn verdwenen. 
Veel is verkocht, geheel of in delen, vaak als oud 
metaal en omgesmolten. Sommigen zijn gered, dan 
zetten we het in een museum. Maar zonder gebruik 
staat het stil en dan is het een fossiel geworden, een 
restant van vroeger. 
Met deze machines en apparaten verdwijnt helaas 
ook de kennis van de praktische bediening ervan en 
wat al die gereedschappen eigenlijk kunnen. Achteraf 
is het altijd spijtig en vindt iedereen het jammer, 
vooral als een produkt daardoor niet meer te vinden 
is. 
Het is dus zo dat vraag in feite het aanbod in stand 
houdt. Het is zaak om alles wat je wilt behouden ook 
werkelijk af en toe te kopen of te bestellen/ laten 
maken. Zo zorgen we ervoor dat het kan blijven 
bestaan. 
Ook in de restauratie hebben wij er mee te maken. 
We gebruiken allemaal specifieke gereedschappen en 
(half)fabrikaten wat we niet graag willen missen. Elke 
keer dat een fabrikant met iets stopt, moeten we 

weer op zoek … en soms het wiel weer opnieuw 
uitvinden, maar het liefst willen we dat voorkomen. 
 
Sylvia Demmers en André Lunsingh 
meubelstoffeerder / restaurator, gespecialiseerd in 
historische stoffering met authentieke materialen en 
technieken, werkzaam bij Lunsingh Meubelstoffering 
en zitmeubelrestauratie te Leiden.  
info@lunsingh.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lunsingh.nl
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