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VAN DE REDACTIE 

Beste leden, 

 
Laten we deze keer met een mop beginnen: "De 
ouders van Jantje waren heel erg bezorgd. Jantje was 
tien jaar oud en had nog nooit een woord gesproken. 
De ouders vroegen zich af of Jantje ooit zou praten. 
Maar op een dag, tijdens het avondeten,  zei Jantje uit 
het niets: "Mag ik het zout?" De ouders zeiden vol 
verbazing: "Maar je kan wel praten!  Waarom had je 
tot nu toe niks gezegd?" Jantje antwoordde: "Omdat 
er tot nu toe niks te klagen was". 
 
Dat zal waarschijnlijk ook het geval zijn met de leden 
van RN.  In het vorige nummer van Au Courant werd 
de leden gevraagd om hun mening en om eventuele 
suggesties te sturen om het twee jarige bestaan van 
Au Courant te evalueren. De redactie heeft geen 
reactie gekregen. Laten we het als iets positiefs zien. 
 
Naast de verslagen van de verschillende activiteiten 
die door de leden werden bezocht, zijn er in dit 
nummer twee artikelen te lezen. Constant Lem vertelt 
over de functie van de restaurator bij het digitaliseren 
van boeken in grote projecten.  Wineke Meeuws kijkt 
terug naar 25 jaar als restaurator met prikkelende 
conclusies voor de rest van de restauratoren. Mis het 
niet! 
 
De redactie van Au Courant 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  

Het bestuur van Restauratoren Nederland werkt in 
aanloop naar de Algemene Ledenvergadering van 12 
juni hard aan de contouren, visie en fundamenten van 
onze vereniging. 
 
Op basis hiervan heeft het bestuur concepten voor 
nieuwe statuten en huishoudelijk reglement (HR) 
opgesteld en veel voorwerk gedaan voor een 
mogelijke nieuwe structuur van de vereniging. Het is 
aan de leden en aan een nieuwe bestuur om aan te 
geven welke toekomst zij voor RN voor ogen hebben.  
 

Door het organiseren van de ledenbijeenkomst van 
februari, het houden van een peiling onder leden en 
onze maandelijkse ledenbrieven, hoopt het bestuur 
dat alle leden zich goed hebben kunnen informeren 
over een gezamenlijke toekomst van RN. We 
verwijzen daarom graag naar alle voorbereidende 
stukken op de website (zie bijlagen ALV op het 
ledengedeelte) en hopen u allen op donderdagmiddag 
12 juni te ontmoeten tijdens de ALV. 
 
Het bestuur van RN 
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NIEUWS UIT DE SECTIE BOEK, PAPIER EN FOTOGRAFISCHE MATERIALEN 

Vooraankondiging Themadag Plakband 

verwijderen 
 
Wat: Het verwijderen van plakband van een papieren 
object 
Wie: vakgroep papier 
Waar: workshopruimte in het Nationaal Archief 
Wanneer: 28 augustus (onder voorbehoud) 
 
De vakgroep papier is bezig met het organiseren van 
een nieuwe themadag met het onderwerp 'Het 
verwijderen van plakband van een papieren object'. 
De opzet van de dag zal in grote lijnen overeenkomen 
met de voorgaande themadag over het werken met 
gellan gum. Hoewel de opkomst van de laatste 
themadag lager was dan voorheen, willen we deze 
aanpak toch nog een kans geven. Om aan een aantal 
op de jaarvergadering geuite bezwaren tegemoet te 
komen, hebben we een paar kleine veranderingen 
aangebracht in de opzet. 
 
 
 

De opzet van de themadag is als volgt: 

- Theoretische inleiding over het verwijderen van 
plakband van een papieren object: soorten plakband; 
(verouderings)problemen; methoden van verwijdering 
- Het delen van de kennis en ervaring (gebaseerd op 
een enquête gehouden door de vakgroep) 
- Praktisch deel: het testen en onderzoeken van 
gebruikte methoden 
 
Om de themadagen voor eenieder interessant en 
leerzaam te maken, hebben we de mening  en inzet 
nodig van de leden van RN! We sturen binnenkort een 
e-mailbericht met het verzoek hier op te reageren.  
Daarnaast vragen we elke deelnemer een kleine 
inhoudelijke bijdrage te leveren. Iedereen die 
aangeeft deel te willen nemen, krijgt van ons een 
korte vragenlijst toegestuurd waarmee we kunnen 
inventariseren welke kennis er 'in het veld' is en waar 
de hiaten zijn waar we aandacht aan kunnen besteden 
bij de themadag. 
 
We hopen door een wat intensievere voorbereiding de 
dag efficiënter te kunnen benutten. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Symposium Technical Drawings and their 
Reproductions,  
What’s the Plan? 
 
Op 6 en 7 oktober 2014 in de Koninklijke 
Bibliotheek en het Nationaal Archief in Den Haag.  
 
Technische tekeningen vormen een specifieke 
uitdaging omdat ze in grote hoeveelheden 
geproduceerd en met weinig zorg behandeld zijn. Ze 
werden vaak als gebruiksobjecten beschouwd 
waarmee gewerkt moest worden. Deze collecties 
behoeven daarom aandacht, onderzoek en 
uitwisseling van kennis. Het symposium richt zich op 
de volgende groepen: restauratoren, collectie-
beheerders, behoudmedewerkers en conservatoren. 
 
Tijdens de twee dagen worden de volgende 
onderwerpen besproken: 
 
* Vervaardiging en gebruik    
* Hun waarde binnen hedendaagse collecties  
* Reproductie technieken     
* Schadevormen en conservering 
* Identificatie 
* Methodology en onderzoek 

De volgende sprekers hebben hun medewerking al 
toegezegd: 
Hilde Schalkx  
Eva Glück 
Éléonore Kissel 
Jacques Bréjoux  
Stephan Lohrengel 
Hildegard Homburger 
Lois Olcott Price 
En met een paar anderen zijn we in gesprek over hun 
mogelijke bijdrage. 
 
Het programma zal niet alleen bestaan uit lezingen 
maar ook uit workshopachtige bijeenkomsten die 
meer praktisch georiënteerd zijn. 
 
Voertaal: Engels 
 
Als aanvulling op het symposium zal voor maximaal 8 
personen een workshop plaatsvinden op 8 en 9 
oktober: Tracing Paper Course gegeven door 
Hildegard Homburger. 
    
Voor meer informatie kijk op onze website: 
http://www.restauratoren.nl/actueel/tr14.  
 
Voor vragen of inschrijven: TR14@restauratoren.nl 
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KORT NIEUWS 
 
- The videos and posters of the conference 
"Cultural heritage  conservation science and 
sustainable development: experience, research, 
innovation" organized for the 50th anniversary of 
the CRCC in Paris are now available online at  
http://crcc50.sciencesconf.org/?lang=en 
 
 
- CCI is delighted to announce that the majority of 
its Technical Bulletins and all symposia 
proceedings are now available online, for free!  
Over the past 40 years, CCI has published more than 
30 Technical Bulletins and almost a dozen symposia 
proceedings.  CCI Technical Bulletins share techniques 
and principles of conservation on topics of a 
specialized technical nature to assist curators and 
conservators in the preservation of the cultural 

artifacts under their care. Providing these resources 
online for free will allow CCI to better share the 
expertise gained through research and treatments.  
CCI symposia have provided opportunities to explore 
conservation issues and topics with the heritage 
community. The proceedings from these symposia are 
now available online at no cost so that the information 
can further reach our clients and continue to 
contribute to the dialogue on conservation interests. 
 
http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/index-
eng.aspx 
http://www.cci-icc.gc.ca/publications/category-
categorie-eng.aspx?id=18 
http://www.cci-icc.gc.ca/publications/category-
categorie-eng.aspx?id=19 
https://www.facebook.com/cci.conservation?ref=hl

  

 

Dissertaties Conservering & Restauratie On Line.  

Enkele tips en handreikingen bij het zoeken naar digitale dissertaties. 
 
Dissertaties of proefschriften zijn gepubliceerd in 
digitale vaktijdschriften. Deze born digital publicaties 
zijn peer-reviewed, getoetst door vakgenoten. 
Toegang tot deze informatie is vaak gelimiteerd en 
niet zonder kosten. De academische wereld streeft 
naar open access van proefschriften. In Repositories, 
digitale bibliotheken, zijn proefschriften on line 
vindbaar,  full text of als abstract. Deze 
proefschriften zijn van een academisch niveau, maar 
zijn niet getoetst. 
 
Nederland 
Sinds de UvA de studie Restauratiekunde aanbiedt 
zijn scripties en dissertaties on line toegankelijk via 
de dienst UvA-DARE (Digital Academic Repository 
van de Universiteit van Amsterdam). 
http://uba.uva.nl/diensten/zoeken/hoe-vind-
ik/proefschriften.html 
Een voorbeeld van wat je via deze site kan vinden In 
UvA Dissertaties On Line, is in full text: 
Paintings in the laboratory: scientific examination for 

art history and conservation. C.M. dr Groen, 2011, 
p.ii, 254. 
Een portal voor  proefschriften en andere publicaties 
van alle Nederlandse universiteiten (ook UvA) is 
NARCIS. "NARCIS is dé nationale portal voor wie 
informatie zoekt over wetenschappers en hun werk. 
Naast wetenschappers maken ook studenten, 
journalisten en medewerkers binnen onderwijs, 
overheid en het bedrijfsleven gebruik van NARCIS." 
http://www.narcis.nl 
 

 

Europa 
DART-Europe E-theses Portal,  is een portal voor 
dissertaties van meer dan 500 Europese 
universiteiten. DART wil de toegang  van Europese 
dissertaties bevorderen. Het zijn de universiteiten die 
de dissertaties aanleveren. 
http://www.dart-europe.eu/advanced-results.php 
Twee zoekresultaten van dissertaties (full text); 
'Limp, laced-case binding in parchment on sixteenth-
century Mexican printed books' . PhD thesis van 
Romero Ramírez, Martha Elena, 2013, Historical and 
Philosophical Studies, University of the Arts, Londen. 
http://www.dart-europe.eu/full.php?id=820061 
'Exploring the potential of x-ray tomography as a 
new non-destructive research tool in conservation 
studies of natural building stones'.  Thesis van Veerle 

Cnudde, 2013, faculteit der wetenschappen UGent. 
http://www.dart-europe.eu/full.php?id=377987 
Een overzicht van alle repositories wereldwijd geeft 
de site van 'OpenDOAR'. DOAR staat voor Directory 
of Open Access Repositories. Per land, taal of thema 
vindt je een omschrijving en een link van de 
repository.  Via deze site kan je bij elke universiteit 
of hogeschool naar proefschriften zoeken. 
http://www.opendoar.org/countrylist.php 
 
Duitsland 
Het Hornemann-Instituut stelt zich als doel kennis 
van behoud van cultureel erfgoed wereldwijd te 
verpreiden. Ook richt dit instituut zich o.m. op 
scholing van restauratoren. Deze site geeft toegang 
tot ruim 1600 samenvattingen van 
'Hochschularbeiten' van voornamelijk Duitse 
opleidingen. Slechts een klein aantal  in full text. 
http://www.hornemann-institut.de 
Een voorbeeld:  Protective surface treatment of 
marble against outdoor weathering and microbial 

infestation. 2006, Stephanie Silligmann,  
http://www.hornemann-
institut.de/german/epubl_hs_arbeiten.php 
In Duitsland zijn verschillende restauratieopleidingen. 
Op websites van deze opleidingen, de  
Fachhochschulen, of  Staatliche Akademien der 
Bildenden Künste,  zijn overzichten  van  
'Diplomarbeiten' te vinden. Hier de link van de abk 
Stuttgart en de Hochschuhle in Keulen:  
http://www.papierrestaurierung.abk-stuttgart.de 
http://db.re.fh-
koeln.de/ICSFH/Daten/datenbanken.aspx 
 
Worldcat 
's Werelds grootste bibliotheekcatalogus is in 
ontwikkeling. Wolrldcat.org is een een internationale 
catalogus waarin collecties van duizenden 
bibliotheken wereldwijd doorzoekbaar zijn. Hier vindt 
je publicaties met informatie over de materiaalsoort 
en waar je deze kan inzien. Is het gezochte 
proefschrift niet digitaal, dan is het mogelijk om via 
Worldcat een papieren exemplaar vinden. 
http://www.worldcat.org 
 
Paulien Rings 
Paulien.Rings@KB.nl
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Project: Initial results of cleaning experiments performed on PMMA surfaces. 
 
 
 
Initial research has shown that traditional PMMA 
surfaces such as Plexiglas are extremely vulnerable 

to scratching. PMMA is not only used for glazing in 
frames but in the past decades has been used 
commonly as a finishing technique for black and white 
and color photographs. This type of finishing is known 
as Face-mounting or Diasecand in Dutch, as 

“Plexificeren”. Face-mounted photographs are found 
in many modern collections and collection managers 
and conservators are faced with questions concerning 
the most appropriate cleaning method for these types 
of photographs.  
 
As part of an international research group on the 
Preservation of Face-mounted Photographs, the 
Fotorestauratie Atelier, Bill Wei, Conservation Scientist 
at the Rijksdienst Cultureel Erfgoed and conservation 

framer Lex van Nes from Profilex, Amsterdam, have 
performed practical preliminary testing on best 
practices for cleaning these sensitive surfaces. The list 
of cleaning methods and products that were tested 
follow.  
 
1. Microfiber cloth (Albert Hein) 
2. Microfiber cloth (Albert Hein) moistened with a 
50% solution of alcohol and water 
3. AMS cleaning roller http://www.ams-
fa.com/product/smt-cleaningRoller.html  
4. June-air oil less air compressor http://www.jun-
air.com  
5. June-air air compressor with ES-2J Ion-pistol 
attachment http://www.simco-ion.nl  
 
Special Plexiglas cleaners were not tested due to 
feedback from conservation framing lab Profilex who 
felt that special Plexiglas cleaners leave a residual 

deposit on the PMMA. For their framing Profilex only 
uses compressed air in combination with the ES-2J 
ion-pistol.  
 
Testing showed that dust can be removed using an 
oil-free air compressor. Canned air is also beneficial 
and may be used when an air-compressor is not 
available on site. However, it is critical that the can be 
held upright to eliminate unwanted discharge when 
using. Grime and soil will not be reduced using this 
method. 
 

 
Afb, 1 - Simco ES-2J ion-pistol 

 
The ion-pistol ES-2J from Simco presented good 
results. The dust particles slide off the PMMA and 
preliminary measurements of the PMMA surface 

before and after treatment showed that the 
electrostatic charge initially present on the surface 
was neutralized after using the ES-2J.  The ion-pistol 
is used in combination with the oil-free air 
compressor.  
 
When compressed air is insufficient micro-fiber cloths 
seem to be an appropriate cleaning tool. Microfiber 
cloths without hard or sewn edges and with a smooth 
surface appear to be the safest to use. For heavy 
soiling a microfiber cloth lightly moistened with an 
ethanol deionized water solution proved most effective 
in soil reduction, and this also neutralization of the 
static charge. Eventual water streaks were dried using 
a dry portion of the same microfiber cloth. Wet 
cleaning is only recommended when absolutely 
necessary since PMMA can deteriorate through solvent 
contact, causing for instance glazing.  
 
Although only Albert Hein brand micro-fiber clothes 
were tested in Amsterdam, colleagues at the 
Metropolitan Museum of Art in New York had good 
results using Vileda Quick Star micro fiber cloths. 
These can also be obtained in professional cleaning 
stores in the Netherlands. The Quick Star micro cloth 
has the added advantage that it is free of sewn edges 
and the author used these clothes recently during the 
installation of an exhibition with good results.  
 

 
Afb. 2 - Testing microfiber cloth (Albert Hein) 

 
Use the surface of micro-fiber clothes only once and 
discard them after use to prevent trapped dust 
particles from scratching the surface of the PMMA. 
Trapped particles can be trapped in the cloth even 
after washing.  
 
Our research found that it is as important to ensure 
that cleaning take place in only one wiping direction 
for each artwork, -for instance vertically or only 
horizontally. This can be decided upon by the museum 
and should be included in installation instructions 
when the artwork is traveling on loan. Circular 
cleaning is not recommended because should micro 
scratches be produced during cleaning, these are 
more visible under exhibition lighting than micro 
scratches produced by wiping in one direction only.  
 
The adhesive AMS cleaning roller is not recommended 
because in our tests, the electro-static charge of the 
surface was increased after roller application. Since 

the roller is cleaned on an adhesive sheet, questions 
concerning residue left on the PMMA surface after 
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cleaning also arise. Further research is necessary to 

establish if adhesive residue from the adhesive sheet 
can be transferred onto the PMMA surface and how 
the silicone roller head ages. 
 

 
Afb. 3 - AMS Cleaning system with roller 

 

Conclusions: 

 
1. Compressed air with or without the ion pistol 
appears to be the most mild form of cleaning.  
2. Extreme soil and grime will not be reduced using 
compressed air / ion pistol alone. 
3. Micro-fiber cloths without hard edges appear to 
provide good results for cleaning extreme soil and 
grime from PMMA surfaces. 
4. Use the surface of micro-fiber cloths only once, do 
not re-use after washing, clean in only one direction 
and include cleaning instructions with installation 
guidelines. 
5. Electrostatic charge is increased on the PMMA 
surface after cleaning and more tests are necessary to 
establish if the AMS cleaning roller system leaves an 
unwanted residue on the PMMA surface. It’s use is not 
recommended. 
 
Clara von Waldthausen 
Fotorestauratie Atelier 
fotorestauratie@icloud.com 
 

 

Kick-off Platform Erfgoedopleidingen 

Impressie bijeenkomst Amersfoort, 20 maart 2014  
 
 

 
 
Langzaam maar zeker ontstaat er een brede 
consensus onder restauratieprofessionals dat 
samenwerking en kennisdeling essentieel is om het 
Nederlands materieel erfgoed te behouden en te 

beheren. Op 20 maart kwamen 60 actieve 
professionals uit onderwijs en bedrijfsleven, in de 
prachtig kapel van het klooster Maria Ter Eem in 
Amersfoort, bij elkaar om hun initiatieven in te 
brengen in het Platform Erfgoedopleidingen. Het ging 
om een kick-off want de initiatiefnemers vinden dat de 
tijd is aangebroken om na een belangrijke 
oriënterende fase tot actie over te gaan. Steeds meer 
beroepsverenigingen en opleidingsorganisaties sluiten 
zich bij dit initiatief aan. Jammer dat er van 
Restauratoren Nederland geen officiële 
vertegenwoordiging bij was. 
 
Onder voorzitterschap van Sascha Bagger van ROP-
Nederland werd de consequentie van de toename van 
het eisenpakket voor de kwaliteit van de aanpak en 
het te leveren resultaat besproken. Iedereen 
onderschreef de noodzaak om kwalitatief goede 
samenwerking en kennisdeling te organiseren zodat 
het gewenste professionele niveau kan worden 
gerealiseerd. 
 
Erik Kleijn, hoofd gebouwd erfgoed van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), sprak over het 
belang van het ambachtelijk vakmanschap bij 
onderhoud en restauratie. “Het handmatige, 
aandachtige, ambachtelijke en vooral scheppende 

werk spreekt ook in de huidige samenleving tot een 
ieders verbeelding. Goed uitgevoerd ambachtelijk 
werk verdient respect! ” Hij betreurt de versnippering 
van de kleine, specialistische opleidingen, terwijl er 

zoveel gewonnen kan worden met meer 
samenwerking. Het wegvallen van deze opleidingen 
zou volgens Kleijn betekenen dat kennis verdampt die 
soms eeuwenlang overgedragen is van generatie op 
generatie. 
 
Jaco Balemans van de Vakgroep Restauratie 
benadrukte het belang van de oprichting van het 
Platform Erfgoedopleidingen door te onderstrepen hoe 
belangrijk het is dat branches, kenniscentra en 
opleidingen goed met elkaar samenwerken. “De zorg 
voor monumenten vereist hoogwaardige kennis op 
alle niveaus”. Door het grote belang van de instroom 
van goed opgeleide vakmensen moeten de 
opleidingen geborgd worden en onderling goed op 
elkaar aansluiten, verklaarde hij. 
Arnold Duin vertelde tot slot hoe SVGB en SOS 
Vakmanschap zich richten op alle opleidingen voor 
uniek specialistisch vakmanschap, zo ook de 
restauratie-opleidingen. Restauratie is een van de 
pilots die SOS Vakmanschap momenteel onderzoekt 
voor de ministerie van OCW om erachter te komen 
hoe kleine unieke opleidingen het beste kunnen 
worden georganiseerd. Het onderzoek zich op een 
goede plek in de kwalificatiestructuur, een doelmatig 
onderwijsaanbod en interdisciplinaire samenwerking. 
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Workshops 

In drie workshops werd verder gepraat over kwaliteit 
van mbo-restauratieopleidingen en het licentie-
systeem, het behoud van specialistische opleidingen 
door het samenvoegen van opleidingsdossiers en 
kennisdeling en –borging voor alle disciplines en 
niveaus. Inderdaad werden er druk standpunten 
uitgewisseld en werd volop gediscussieerd, maar ook 
kwam de oproep dat het tijd is voor concrete actie.  
 
Enquête 
Gebruikmakend van de initiatieven die er zijn, wil het 
Platform Erfgoedopleidingen in vier werkgroepen aan 
de slag gaan om te komen tot concrete voorstellen en 
acties. In een enquête, die is verstuurd naar de 
aanwezigen, wordt input gevraagd en opgeroepen 
zitting te nemen in een werkgroep. De thema’s van 
deze werkgroepen zijn: 
 

1. versterking van kennisdeling, 

2. een sterke positie van restauratieopleidingen in de 
kwalificatiestructuur, 
3. aansluiting tussen opleidingen in het (v)mbo, hbo 
en wo, 
4. versterking van de kwaliteit van de mbo-
opleidingen, 
5. erkenning van de kwaliteit van restauratie-
vakmanschap. 
 
Vincent van Drie  
zelfstandig meubelrestaurator te Utrecht, SH&M stage 
leermeester met stageplaats voor het Hout- en 
Meubileringscollege (Amsterdam).  
info@vincentvandrie.nl 
 
Arnold Duin 
SVGB kenniscentrum 
www.svgb.nl 

 

 
 
 

Het Platform Erfgoedopleidingen is in 2013 opgericht door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Universiteit 
van Amsterdam, Aannemersfederatie Bouw & Infra, Vakgroep Restauratie, Hogeschool Utrecht, ROP Nederland, 
ROC van Twente, Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en SVGB / SOS Vakmanschap. 
Nederland beschikt over een veelheid aan cultureel erfgoed met een grote maatschappelijke en economische 
waarde. Erfgoed waarvan we willen genieten, leren en dat we willen doorgeven aan volgende generaties. Alleen 
in samenwerking kan voldoende kwaliteit in behoud, beheer en restauratie van erfgoed worden bereikt. Het 
Platform Erfgoedopleidingen beoogt structurele kennisuitwisseling tussen disciplines en niveaus, een duurzame 
opleidingsinfrastructuur en gezamenlijke kwaliteitsborging. 

ROP Nederland organiseert (restauratie) opleidingsplaatsen op projecten in het hele land voor met name jonge 
ambachtsmensen die zich met onroerend erfgoed bezig gaan houden. Zij krijgen daarbij de kans om de kennis en 
de bijbehorende vaardigheid van ervaren collega's te leren.  

RCE De Rijksdienst heeft als doel monumentale, archeologische of cultuurlandschappelijke waarden van nationaal 
of internationaal belang te beschermen en te behouden. De dienst voert namens de minister de Nederlandse 
Monumentenwet uit. De dienst beheert het Monumentenregister en het archeologische informatiesysteem Archis. 

De Rijksdienst bestaat uit de volgende vier sectoren: Kennis Erfgoed; Kennis Uitwisseling; Regioservice en Beleid; 
Bedrijfsvoering. Het vroegere ICN is op gegaan in deze organisatie. 

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. De leden 
zijn allen "erkend restauratie bouwbedrijf". Dat wil zeggen dat de bedrijfsorganisatie en het restauratie-
vakmanschap van deze bedrijven voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. De Vakgroep zet zich in voor 
kwaliteitsborging van restauratiewerk, kennisoverdracht van vakmanschap en belangenbehartiging van de 
aangesloten restauratiebouwbedrijven. 

Het SVGB kenniscentrum is belangrijk initiatiefnemer van het platform voor erfgoedopleidingen dat gezamenlijk 
streeft naar: structurele kennisuitwisseling tussen disciplines en niveaus, een duurzame opleidingsinfrastructuur 
en gezamenlijke kwaliteitsborging. Het SVGB wil met noodzakelijke traditionele en innovatieve kennis en 
vaardigheden de zorg voor en behandeling van ons erfgoed optimaal kunnen laten uitvoeren. Een duurzame 
kennis- en opleidingsinfrastructuur is daarvoor cruciaal. Interdisciplinaire samenwerking en afstemming op alle 
niveaus is vanzelfsprekend en noodzakelijk. Dit leidt tot verrijking van expertise, tot innovaties en tot meer 
efficiëntie. Men vindt dat alleen in samenwerking kan voldoende kwaliteit in behoud en restauratie van erfgoed 
worden bereikt. 
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Excursie Anne van Grevestein: Het ‘Lam Godsretabel’ te Gent, Gent, 11 maart 2014 

De restauratie van het Lam Godsretabel door de gebroeders Van Eyck; een indruk 

 
 
In oktober 2012 startte de meerjarige restauratie van 

het Lam Godsretabel door de gebroeders Hubert (ca. 
1385/90-1426) en Jan (ca. 1390-1441) van Eyck uit 
de St. Baafskathedraal te Gent. De restauratie wordt 
uitgevoerd door medewerkers van het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel 
in samenwerking met een internationaal team van 
experts. De opleiding Conservering en Restauratie aan 
de Universiteit van Amsterdam organiseerde in het 
kader van ‘permanente educatie voor restauratoren’ 
op 11 maart 2014 een excursie voor restauratoren en 
professionals uit aanverwante disciplines naar het Lam 
Godsretabel onder leiding van Anne van Grevenstein. 
Van Grevenstein, emeritus hoogleraar Praktijk van 
Conservering en Restauratie aan de Universiteit van 
Amsterdam, is momenteel adviseur van “De 
Kerkfabriek” in Gent en was coördinator van de 
voorbereidende fase van de restauratie van het Lam 
Gods. Voor het mastervak Kunstgeschiedenis in de 
Lage Landen aan de Universiteit van Amsterdam 
hebben enkele studenten kunstgeschiedenis, 
waaronder ikzelf, deelgenomen aan de excursie. 
Tijdens onze opleiding wordt de wisselwerking tussen 
kunsthistorisch en materieeltechnisch onderzoek 
steeds benadrukt waardoor de excursie een uitgelegen 
kans bood om deze samenwerking in praktijk te 
ervaren.  
 

 
Afb. 1 - Hubert en Jan van Eyck, Lam Godsretabel, 1432, 

olieverf op paneel, 350x460 cm. Brugge: Sint Baafskathedraal 

 
Het Lam Godsretabel (afb. 1) behoort tot een van de 
meest toonaangevende stukken uit de kunst-
geschiedenis. Het monumentale veelluik, bestaande 
uit 24 scènes die het christelijke heilsplan uitbeelden, 
leek in 1432 uit het niets te verschijnen en vertoonde 
zowel nieuwe schildertechnische als artistieke 
ontwikkelingen: goudblad werd vervangen door verf 
dat goud imiteerde, stofuitdrukking werd realistisch 
weergegeven en nieuwe compositorische elementen, 
zoals de levensgrote naakten Adam en Eva, werden 
geïntroduceerd. De opdracht werd rond 1420 door de 
kerk- en stadsbestuurder van Gent, Joos Vijd (-1439), 
en diens vrouw, Elisabeth Borluut (-1443), aan Hubert 

van Eyck gegeven. Het werk is uiteindelijk voltooid 
door Jan van Eyck. Desalniettemin kunnen de handen 
van de gebroeders niet van elkaar gescheiden worden. 
Lang werd gedacht dat de bovenste luiken wellicht 
een latere toevoeging van Jan van Eyck waren. 
Dendrochronologisch onderzoek heeft deze stelling 
echter uitgesloten; enkele bovenluiken blijken uit 
dezelfde boom afkomstig te zijn als het paneel met 

het Lam Gods, wat inhoudt dat zij in dezelfde tijd zijn 

vervaardigd en als geheel zijn bedoeld.1   
 

 
Afb. 2 - Excursie Lam Godsretabel, Vijdkapel met replica van 

het Lam Godsretabel. Brugge: Sint Baafskathedraal. Foto: 

Marjan Visser 

  
Het excursieprogramma begon op de oorspronkelijke 
locatie van het Lam Godsretabel; de zijkapel van de 
familie Vijd in de zuidelijke kooromgang van de St. 
Baafskathedraal te Gent (afb. 2). Om veiligheids-
redenen werd het retabel in 1986 in een kogel- en 
brandafwerende vitrine geplaatst in een andere ruimte 
van de kathedraal, waardoor er nu een replica in de 
Vijdkapel staat. Deze replica schept een goed beeld 
hoe de vijftiende-eeuwse kijker ooit naar het veelluik 
keek. Een bezoek aan de kapel was toentertijd een 
intieme aangelegenheid; met twintig restauratoren en 
kunsthistorici stond de kapel al behoorlijk vol. Voor 
het grootste deel van het jaar waren alleen de 
buitenluiken in grisaille zichtbaar waarop de 
Annunciatie en de opdrachtgevers zijn voorgesteld. 
Het verklaart waarom de buitenluiken meer 
beschadigd zijn dan de binnenluiken; zij waren 
kwetsbaarder voor zaken om het werk heen. Het moet 
een waar spektakel zijn geweest toen de kleurrijke 
binnenpanelen op feestdagen werden geopend. De 
vraag is echter of het vijftiende-eeuwse publiek het 
veelluik daadwerkelijk in de huidige toestand 
aanschouwde. In 1980 opperde Elisabeth Dhanens dat 
het retabel oorspronkelijk hoger hing met een steun 
aan de wanden, blijkens de gaten in de kerkmuren. 
Mogelijk zou er een predella tussen de paneellagen 
hebben gezeten, wat de verhouding tussen de figuren 
op de boven- en onderlaag meer in evenwicht zou 
brengen. Zeker is dat de gebroeders Van Eyck de 

kapel bij aanvang van het retabel kenden; de 
geschilderde slagschaduw van de omlijsting op de 
panelen volgt de lichtinval van de kapelramen 
waardoor het retabel geïntegreerd werd in de ruimte. 
 

                                                           
1 Technische en feitelijke gegevens over het Lam Godsretabel 
zijn gebaseerd op de informatie die tijdens de excursie werd 

vermeld. 
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Afb. 3 - Lam Godsretabel op huidige locatie. Brugge: Sint 
Baafskathedraal. Foto: www.standaard.be 

 
Door de restauratie van het Lam Gods staat de vraag 
over een herbestemming van het werk opnieuw 
centraal. Zowel de Vijdkapel als de huidige 
standplaats zijn te beperkt voor de toestroom aan 
toeristen. Omdat het retabel toch al uit zijn 
oorspronkelijke context is gehaald, is gesuggereerd 
om het werk te plaatsen op een locatie achterin de 
kooromgang of in een museum met de nodige 

klimaatbeheersing. Met een bezoek aan de 
standplaats van het originele retabel werd duidelijk 
dat de huidige presentatie veel te wensen overlaat 
(afb.  3). Alhoewel er geheel om het veelluik heen kan 
worden gelopen, maakt de groenige, glazen ‘kist’ de 
bestudering van de typische detaillering van de 
gebroeders Van Eyck onmogelijk. Ook raamreflecties 
en scherpe lampen die op bepaalde plaatsen recht in 
de ogen van de kijker schijnen, beperken de 
kijkervaring. In 2009 bleek dat de lampen voor een 
slecht klimaat in de vitrine zorgden. Grote 
schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid 
werden geconstateerd, waardoor het eerste 
grootschalige restauratieproject van het retabel sinds 
1950 van start ging. De restauratie vindt in delen 
plaats. Momenteel worden de buitenluiken 
gerestaureerd en zijn de panelen op het originele 
retabel vervangen door zwart-witfoto’s. Zij bieden de 
bezoekers een impressie van het origineel maar tonen 
aan dat het om een kopie gaat.  
 

 
Afb. 4 - Lunch tijdens de excursie. Foto: Marjan Visser 

 
Afb. 5 - Presentatie door Anne van Grevestein, reconstructie 

Lam Godsretabel in de Vijdkapel.  

Foto: Marjan Visser 

 
Met het bezoek aan de St. Baafskathedraal werd het 
ochtendprogramma van de excursie afgesloten. De 
middag stond in het teken van het restauratieproces 
van het Lam Godsretabel. Alvorens we hierop 
ingingen, kregen we tijdens een uitstekende lunch een 
presentatie over de bewegelijke (restauratie) 
geschiedenis van het veelluik (afb. 4 en 5). Vanaf 
1794 verlieten de panelen van het retabel meermaals 
het land voordat zij in 1945 definitief terugkeerden 
naar de St. Baafskathedraal. Belangrijke punten voor 
de restauratiegeschiedenis waren het lossnijden van 
de voor- en achterkant van enkele zijpanelen door de 
Gemäldegalerie te Berlijn in 1821, het verwijderen 
van de onkuise Adam en Eva en de opslag van de 

panelen in Duitse zoutmijnen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog waaronder de panelen conditioneel 
hebben geleden. Twee andere gebeurtenissen in deze 
tijdlijn spraken mij zeer aan. Allereerst de ontdekking 
van de naam Hubert van Eyck op het paneel na een 
restauratie in 1823, waardoor de gebroeders Van Eyck 
waren geboren. Ten tweede de roof van een zijpaneel 
in 1934 met aan de ene zijde Johannes de Doper en 
aan de andere de Rechtvaardige Rechters. Johannes 
de Doper keerde enkele maanden later terug, maar de 
Rechtvaardige Rechters is ondanks de vele zoekacties 
en theorieën nog niet teruggevonden (afb. 6). 
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Afb. 6 - Kopie De Rechtvaardige Rechters. Fragment van het 

Lam Godsretabel. Brugge: Sint Baafskathedraal 

 
Het restauratieproces van het Lam Godsretabel wordt 
op verschillende locaties in Gent uitgelegd. We 
bezochten de tentoonstelling in het Caemersklooster 
die de huidige restauratieresultaten toonde. De 
presentatie is zowel toegankelijk gemaakt voor de 
leek als voor de kenner. Elementen die er voor mij 
uitsprongen, waren de uitleg over werkprocessen 

zoals het maken van brokaat op kleding, maar vooral 

de reproductie van het retabel op waar formaat met 
foto’s van de ondertekeningen (afb. 7). Een grote 
ontdekking tijdens de restauratie was een gezicht net 
onder de raamarcering van het buitenluik met de 
engel Gabriël (afb. 8). Ik moest hier drie keer op 
worden gewezen voordat ik het zag. Fascinerend om 
te beseffen dat hier ooit iets bestemd was wat 
vervolgens nooit in verf is aangebracht. Een ander 
detail dat ik opmerkte was de verandering van Eva’s 
borsten; in de ondertekening waren zij groter en 
boller dan in het eindresultaat. Andere elementen die 
in de tentoonstelling werden belicht waren technische 
aspecten zoals de vernisafname en meningen van 
kunsthistorici, theologen en andere kenners over het 
Lam Gods.  
 

 
Afb. 7 - Replica met röntgenopnamen van het Lam 

Godsretabel. Foto: Marjan Visser 

 
 

 
Afb. 8 - Detail gezicht onder raamarcering bij het buitenluik 
met de engel Gabriël 

www.closertovaneyck.kikirpa.be 

 
Het laatste onderdeel van de dag bestond uit een 
bezoek aan het S.M.A.K., waar de restauratie van de 
buitenpanelen ‘live’ te volgen was. De ramen waren 
geblindeerd voor de restauratoren zodat zij 
ongestoord konden werken terwijl bezoekers de 
unieke restauratie kon bekijken; een slimme en 
educatieve manier om de bezoeker bewust te laten 
worden dat een schilderij vaak een restauratie-
geschiedenis met zich meedraagt. Mij is vooral 
bijgebleven dat de rode jurk van Elizabeth Borluut 
overgeschilderd blijkt te zijn terwijl de beste kenners 
dit nooit hebben opgemerkt. Een afsluitende discussie 
kaartte het probleem aan van het weghalen van 

overschilderingen en het gevaar om originele verf mee 

http://www.closertovaneyck.kikirpa.be/
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te nemen. Hierop volgde de vraag welk besluit moet 

worden genomen wanneer het niet duidelijk is of een 
overschildering van een van de twee gebroeders Van 
Eyck is. Ook de vraag wie uiteindelijk beslist - het 
adviescomité, de experts, de restauratoren of de 
opdrachtgever – blijft een heikele kwestie. Tijdens de 
discussie speurde ik de rest van de vijftiende-eeuwse 
schilderijen in het S.M.A.K. af, afvragend wat hun 
restauratiegeschiedenis zou zijn. 
 
De dag eindigde in de zon buiten het S.M.A.K met een 
Belgische lekkernij. Ondanks dat ik als kunsthistoricus 
vreesde dat de excursie te technisch zou zijn, was dit 

zeer zeker niet het geval. Met een hoop nodige 

technische kennis waarmee het retabel van de 
gebroeders Van Eyck beter begrepen kan worden, heb 
ik de dag met een voldaan gevoel afgesloten.   
 
Voor meer informatie over de restauratie en de 
technische opnamen, ga naar: 
http://closertovaneyck.kikirpa.be/ 
 
Quirine van Aerts  
Kunsthistoricus Nederlandse kunst 1400-1700 
quirinevanaerts@hotmail.com 
 

  

 

 

Picture Meeting: Technical Analysis of Paintings,  7 maart 2014, RCE, Amersfoort 

 
“Technical Analysis of Paintings” is één van de Picture 
Meetings die georganiseerd worden door de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Ongeveer 50 
mensen waren naar Amersfoort gekomen om diverse 
lezingen bij te wonen. De sprekers hadden 
verschillende achtergronden, waaronder kunst-
geschiedenis, schilderijen restauratie en scheikunde.  
 
Het publiek werd welkom geheten door Klaas Jan van 
den Berg, senior onderzoeker roerend erfgoed bij de 
rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Allereerst werd de 
nieuwe website www.kennisvoorcollecties.nl 
geïntroduceerd, waarop een overzicht van alle 
onderzoeksresultaten tussen 2008 en 2012 is te 
vinden van het kenniscentrum roerend erfgoed. Een 
site die zeker de moeite waard is om te bezoeken.  
 

 
Afb.1 - Picture meeting 7-3-2014: Lezing door Oda van 

Maanen. Foto: Josien van der Werf. 

 
De eerste lezing werd gegeven door Arjan de Koomen, 
docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA). Sinds kort worden er lessen 
technische kunstgeschiedenis gedoceerd aan de UvA 
binnen het Master programma. Het idee is een Master 
Technische Kunstgeschiedenis aan de UvA te starten 
waarbij samenwerking tussen kunsthistorici, 
restauratoren en technische analisten centraal staat. 
Arjan de Koomen toonde tijdens zijn lezing een 
voorbeeld van hoe  het studieprogramma er uit zou 
kunnen gaan zien. 
 
De tweede lezing werd gehouden door Oda van 
Maanen, restaurator bij het Van Gogh Museum. 
Onderwerp was de nieuw ontdekte ‘Zonsondergang bij 
Montmajour’ door Vincent van Gogh. Tijdens de lezing 
stond het onderzoek naar de authenticiteit van dit 

schilderij centraal. Zo was een reis gemaakt naar de 
ruïnes bij Arles bij de abdij van Montmajour, waar 
vandaag de dag nog steeds de overeenkomende 
vegetatie groeit; de ‘heilige eiken’. In een brief van 
Vincent van Gogh van 5 juli 1888 wordt geschreven 
over een ruïne, de heilige eiken en een tarweveld. 
Ook kwam het nummer ‘180’, dat op de achterkant 
van het onbedoekte schilderij was geschreven, 
overeen met  het nummer en onderwerp uit de 
inventaris lijst van Jo van Gogh-Bonger. Verder zijn 
de draden geteld met behulp van de  Hand Count 
Assistance Tool (ontwikkeld door C.R. Johnson) en is 
het  materiaal- en schildertechnisch onderzoek 
toegelicht. 
 
Sabrina Meloni, restaurator bij het Mauritshuis, gaf 
een lezing over de restauratie van  het Pellegrini 
ensemble.  Dit ensemble hing in de Gouden Zaal van 
het Mauritshuis en werd tijdens de verbouwing 
gerestaureerd. Voor restauratie bleek de hechting van 
de verf slecht en was er een groene laag aanwezig om 
en onder de verflaag. Tijdens de restauratie en 
onderzoek met XRF en SEM-EDX bleek de groene laag 

een gedegradeerd  metaalblad te zijn. Hierbij was 
brons een reactie  ondergaan met olie waarbij 
koperoleaten waren ontstaan.  
 
Ige Verslype, restaurator bij het Rijksmuseum, gaf 
een lezing over haar promotieonderzoek, de 
restauratie van het 18e-eeuwe historisch interieur van 
Huize de Dieu in Alkmaar. De oorspronkelijke 
geschilderde wandbespanning in combinatie met een 
bewaard gebleven plafondschildering is zeldzaam in 
Nederland. Het onderzoek is nog lopende. 
 
Sara Molinari, Restaurator in Opleiding aan de UvA, 
deelde de resultaten van haar scriptie onderzoek met 
het publiek; Witte fenomenen op het oppervlak van 
ongeverniste schilderijen door Willem Witsen. Vijf 
fenomenen konden worden onderscheiden met de 
stereomicroscoop. Analyses wezen uit dat de witte 
bolletjes uit zetmeel bestonden, terwijl de andere 
fenomenen uit loodzepen of -zouten bestonden. Dit 
onderzoek toont aan dat loodcomponenten, en 
mogelijk zetmeel, uit het schilderij afkomstig kunnen 
zijn. Een artikel over dit onderzoek is te vinden op de 
volgende website: ceroart.revues.org/3994.  
 
Laura Kolkena,  Restaurator in Opleiding aan de UvA , 
vertelde het publiek over de resultaten en doelen van 
haar scriptie onderzoek; degradatiefenomen van 
cadmiumgele olieverf in de schilderijen van Piet 
Mondriaan en sommigen van zijn tijdgenoten. Hierin 
heeft zij een fenomenologische atlas gemaakt van 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/
mailto:quirinevanaerts@hotmail.com
http://www.kennisvoorcollecties.nl/
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verscheidene degradatiefenomenen van cadmiumgele 

verf die zij tijdens haar onderzoek is tegengekomen; 
matte verf, verkleuring, ontkleuring, barsten in de 
verf, afbladderende verf , brosse en verpoederde verf. 
Dit overzicht is waarschijnlijk nog niet compleet. 
Overeenkomende én aanvullende observaties zijn 
welkom en kunnen worden verstuurd naar 
contact@laurakolkena.nl, waarna een digitaal 
documentatieformulier verstuurd zal worden. 
 
Erika Metz, restaurator bij het Rijksmuseum, vertelde 
over de restauratie van een schilderij gemaakt door 
Jacob Cornelisz’. De restauratie voerde zij samen met 
Esther van Duijn uit, ook restaurator bij het 
Rijksmuseum. In de lezing werd toegelicht dat na het 
verwijderen van het vernis een gele laag aanwezig 
was op de originele schildering, die licht fluoresceerde 
in UV-licht. Na onderzoek bleek het om een 
proteïnehoudende laag te gaan. Na meerdere testen 
te hebben uitgevoerd konden deze  uiteindelijk 
worden verwijderd. 
 
Het onderwerp van de lezing van Sarah Bayliss, post-
graduate schilderijen restauratie aan het Courtauld 
Institute of Art, ging over haar onderzoek over de 

Talens olieverf productie. Hierin heeft zij archief-

onderzoek en technische analyses uitgevoerd naar 
olieverftubes van Talens. Het onderzoek is nog 
lopende. 
 
Michel van der Laar, restaurator bij het Rijksmuseum, 
gaf zijn lezing over de restauratie van een schilderij 
door Jurriaen Jacobse; Michiel de Ruyter en zijn 
familie. De restauratie betrof enkel het aanpakken van 
een eerdere en erg storende retouche in het gezicht 
van één van de dochters van Michiel de Ruyter. 
Interessant was de discussie alleen de retouche of ook 
de rest van het schilderij te restaureren, alsook het 
overleg met de opdrachtgever. De restauratie is nog 
in volle gang.  
 
De dag werd afgesloten met een gezellige borrel, 
waarbij een nabespreking van het symposium 
plaatsvond en de mogelijkheid was werkervaring  te 
delen. Kortom, een informatieve en leuke dag. 
 
Zuhura Oruç-Iddi 
Restaurator in Opleiding, Universiteit van Amsterdam 
iddirestauratie@hotmail.com 

 

 

 

Symposium : ‘It’s is all about objects, but we are climatising air’,  

24 maart 2014, Museum Speelklok te Utrecht. Georganiseerd door Helicon 

Conservation Support bv. 
 
 
Programma: 
 
- Opening dagvoorzitter:  

Riemer Knoop , Gordion Cultureel Advies 
 

- Welkomstwoord: Vera Carosso, Museum Speelklok 
 
- Geschiedenis van richtlijnen: Bart Ankersmit (RCE)  

- Aanleiding en uitwerking klimaatonderzoek:  
Jaap van der Burg en Marco Martens, Helicon 
Conservation Support 
 

- Wetenschappelijk kader:   
Henk Schellen, Technische Universiteit Eindhoven 

- Wateractiviteit, vocht als bron van schade:  
Graeme Scott,  Glasgow Museums 

Parallelsessies: 
- Het fenomeen microklimaat: Frank Ligterink (RCE) 
 
- Beperkingen van installatietechniek en kosten 

Jean-Paul Sosef, Wolter & Dros 
 
- Casestudies      

Iris Kost, Frank Kloppert (Helicon) 
Joanna Minderop, Henk Raap (Helicon) 

 
- Paneldiscussie naar aanleiding van het onderzoek 
 
- Samenvatting van de dag: Riemer Knoop 
 
Op het symposium ‘It’s is all about objects, but we are 
climatising air’ dat op maandag 24 maart jl. werd 
gehouden in Museum Speelklok in Utrecht, kwamen 
ca. 175 geïnteresseerden (waarvan een kwart uit 

Vlaanderen) bijeen om de resultaten te aanhoren van 

het onderzoek naar de invloed van de huidige 
klimaatsystemen op objecten.  
 
Het middenschip van dit museum, gesitueerd in een 
middeleeuwse Buurkerk, was niet verwarmd; om die 
reden lag er op elke stoel een fleecedeken tegen de 
kou.  
 

 
 
Dagvoorzitter Riemer Knoop doet op ludieke wijze 
uit de doeken waarom Helicon vond dat er meer 
onderzoek naar dit onderwerp gedaan moest worden. 
Hij stelt zich de vraag: “Kloppen de richtlijnen nog wel 
die we jaren geleden hadden bedacht voor passief 
beheer en behoud van (museum)voorwerpen?” en 
vraagt zich tegelijkertijd af of “de vraag stellen hem 
eigenlijk al beantwoorden is”.  
Vandaag worden de resultaten bekendgemaakt van de 
59 ruimtes van 34 instellingen die de afgelopen 2 jaar 
aan dit onderzoek deel hebben genomen. 
 
Na het welkomstwoord vertelt museumdirecteur Vera 
Carosso over haar ervaringen die ze als 
kunsthistoricus heeft opgedaan tijdens haar werk bij 

mailto:iddirestauratie@hotmail.com
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veilinghuis Christie’s, waar op een heel andere manier 

met objecten werd omgegaan dan men in de 
museumwereld gewend was: schilderijen werden 
onverpakt achter in een auto gelegd en verschillende 
objecten werden zonder plastic bescherming op elkaar 
gelegd. Van de andere kant verbaast het haar weer 
dat in de museumwereld Delfts blauwe objecten met 
handschoenen aangepakt worden, wat de kans om 
iets uit je handen te laten vallen alleen maar groter 
maakt dan wanneer je het object met je blote handen 
vast zou pakken. Geglazuurd materiaal kan daar best 
tegen. Haar advies: Altijd na blijven denken en afgaan 
op je eigen Fingerspitzengefühl. 
Sinds 1984 zit het Museum in deze 14e eeuwse 
Buurkerk. Daarbij zijn betonnen ruimtes ingebouwd 
die volledig geklimatiseerd zijn volgens de regels voor 
de kwetsbare zelfspelende muziekinstrumenten die 
daarin staan. Maar daarnaast staan er in het niet 
geklimatiseerde binnenschip van deze kerk ook een 
aantal belangrijke objecten. Daarbij is het instrument 
de graadmeter. Haar devies: luisteren en anticiperen. 
Wanneer er iets mis zou zijn zul je dat meteen kunnen 
horen; deze muziekinstrumenten zijn zeer gevoelig 
voor klimatologische schommelingen en zullen vrij 
snel ontstemmen. In die gevallen zullen de objecten 
direct verplaatst worden naar beter geconditioneerde 
ruimten. Maar blijkbaar dringen de klimatologische 
wisselingen maar heel langzaam door tot dit 
middenschip. Vera wijst er nogmaals op dat er 
ondanks alle technische installaties er altijd iets fout 
kan gaan door storing en/of het niet opmerken van 
een rood lampje. M.a.w. men dient altijd alert te 
blijven.  
 
De oorspronkelijke aanleiding voor dit meetonderzoek, 
zo vertelt Jaap van der Burg, directeur van Helicon 
Conservation Support en organisator van het 
symposium, was het feit dat Helicon regelmatig 
situaties tegenkwam die niet strookten met de theorie 
die beweert dat een stabiel klimaat ook een stabiel 
voorwerp oplevert. Voorwerpen met schade door 
uitdroging of door schimmelvorming werden namelijk 
aangetroffen in depotruimten waar de RV toch tussen 
de 48% en 52% zat. Het tegenovergestelde kwam 
ook voor, zoals bij een kasteel waar geen enkele 
klimaatbeheersing aanwezig was, maar waar de 

objecten zelfs na eeuwen nog in “goede staat” 
verkeerden. Er moest dus meer onderzoek komen 
naar de objecten zelf en dan vooral in hun werkelijke 
omgeving. Doel van dit indicatief onderzoek dat is 
opgestart in mei 2012 is het in kaart brengen van de 
interactie van vocht in een object met veranderende 
factoren in de omgeving.  
De volgende onderzoeksvragen vormen hiervoor de 
basis:  
1. Hoe ziet het binnenklimaat in verschillende depots 
eruit.  
2. Hoe goed is het klimaat volgens ‘de’ normen. 
(ASHRAE Climate Classes1)  
3. Welke risico’s voor de objecten brengen deze 
klimaten met zich mee.  
4. Wat is het corresponderende evenwichts-
vochtgehalte (EMC) van papier in dat depot. 
5. Kan dit EMC worden berekend met behulp van RV 
waarden. 
6. Zijn er categorieën in de resultaten te 
onderscheiden, Groep A: type depot: speciaal 
gebouwd voor dit doel versus een depot zonder 
specifieke voorwaarden, Groep B,type gebouw: oud 

                                                           
1 ASHRAE: De American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers formuleert in haar ASHRAE Handbook klimaatklassen voor musea, 
archieven en bibliotheken: goed geklimatiseerd is klasse AA en minder goed is 
klasse B. 

monument zonder klimaatsysteem versus nieuw 

gebouw met klimaatinstallatie, Groep C: soort 
collectie: museaal, archief of bibliotheek, Groep D: de 
hygroscopische vullingsgraad = gevuld % volume  X  
% hygroscopische materialen collectie. 
 
In zijn presentatie “Geschiedenis van richtlijnen” laat 
Bart Ankersmit2, Senior onderzoeker van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zien dat 
collectiebeherend Nederland uitging van de gedachte 
dat schade aan objecten, bijvoorbeeld een scheur in 
een houten paneel, vooral zou worden veroorzaakt 
door de wisselende klimaatfactoren “Temperatuur” en 
“Relatieve Vochtigheid”. Dankzij het feit dat nieuwe 
klimaattechnologie eind jaren zeventig beschikbaar 
kwam, dacht men door plaatsing van klimaat-
installaties schade in een museale omgeving te 
kunnen voorkomen. Behalve dat deze technologie 
duur is en ingrijpende veranderingen met zich 
meebrengt voor het gebouw, stelt Bart de vraag: we 
hebben de technologie maar moeten we die wel 
gebruiken, welke indicatoren zijn zinvol om 
beslissingen te nemen? Wanneer vormt zich schade 
bij een object? Soms zijn scheuren in een paneel al 30 
jaar oud maar wel stabiel. Als we niets veranderen zal 
deze schade stabiel blijven en moet je je zelfs 
afvragen of de schade wel gerestaureerd moet 
worden. 
Een object heeft een aantal karakteristieken zoals 
dichtheid, stijfheid en constructie.  
Schade wordt veroorzaakt door de factoren; Spanning 
- Rek -  EMC. Spanning (MPa) is de kracht per 
oppervlak. Rek beschrijft de vervorming van een 
materiaal als gevolg van een bepaalde spanning.  
Het EMC (Equilibrium Moisture Content); ofwel het 
“Evenwichtsvochtgehalte” uitgedrukt in Massa %,  is 
het vochtgehalte in een object dat zich uiteindelijk 
instelt bij een bepaalde gemiddelde relatieve 
vochtigheid van de omgeving.  
Als antwoord op vraag 4 t/m 6 van de bovenstaande 
vragen krijgen we verschillende grafieken te zien: een 
grafiek laat de gemiddelde EMC zien van de papieren 
‘samples’, een volgende de fluctuatie in EMC van de 
samples, daarna de gemiddelde EMC versus RH en 
tenslotte de fluctuatie EMC versus % AA. 
Op basis hiervan komt Bart Ankersmit tot de volgende 

conclusies die we later ook weer zullen horen bij de 
volgende sprekers; nl. EMC is nuttig om te meten 
maar het EMC is niet te verklaren uit T en RV alleen 
(er is meer onderzoek nodig). Zijn nevenconclusies 
zijn: Nieuwe gebouwen laten een stabielere EMC zien 
dan oude gebouwen, ongeacht de installatie. EMC is 
nooit helemaal stabiel. EMC is het meest stabiel in 
archieven en bibliotheken.  
De discussie tenslotte gaat over de constatering dat 
bij een EMC < 6% en > 12% er zichtbare 
veranderingen optreden in papier. Het lijkt er op dat 
EMC (en dus de objecten) beïnvloed worden door 
andere drijvende krachten, zoals drukverschillen en 
luchtsnelheid. Het lijkt erop dat in geklimatiseerde 
depots geen sprake is van een evenwichtssituatie. 
Bart besluit zijn betoog met de oproep kritisch te zijn 
en elkaars ervaringen vooral te delen. 
 
Marco Martens3, onderzoeker aan de TU Eindhoven, 
legt op heldere wijze uit hoe de door Helicon 
verzamelde metingen zijn verwerkt, welke resultaten 

                                                           
2
 Ankersmit, H.A. 2009, Klimaatwerk; richtlijnen voor het museale 

binnenklimaat, Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN 978-
90-8555-025-9. 
3
 Marco Martens; Climate risk assessments in Museums, Bouwstenen 

161, Technische Universiteit Eindhoven 2012. ISBN 978-90-6814-645-
5. 



 

A
u

 C
o

u
ra

n
t 

 7
. J

u
n

i 2
0

14
 

14 

 

het heeft opgeleverd en welk vervolgonderzoek 

vervolgens zou kunnen worden opgestart .                                   
 

 
 
Van belang is vooral de geschiedenis van het object, 
het EMC en de hygroscopische vullingsgraad van het 
depot. Naarmate er meer papier in het volume van 
het depot aanwezig is, wordt de EMC stabieler. (Een 
volle koelbox blijft ook langer koud dan een lege).De 
toegepaste methodiek is na te lezen in de Au courant 
van 2 oktober 2012 en de resultaten en 
aanbevelingen van het project staan in de publicatie 
van Helicon: “It’s all about objects”, the impact of 
moisture content measurements, maart 2014 4. In het 
rapport staat o.a. dat schadevormen soms te 
herleiden zijn tot microklimaten, die lokaal in een 
depot kunnen ontstaan. 
 
Henk Schellen, onderzoeker aan de Faculteit 
bouwkunde van de TU Eindhoven vertelt over de rol 
van de TU in het “Climate for Culture”project. De TU 
coördineert casestudies in Nederland en België, bij 
hygro-thermische gebouwensimulatie en model-
vorming. Zij analyseert schadevormen en ontwikkelt 
strategieën voor optimaal behoud van het cultureel 
erfgoed. Naast onderzoek van het buiten - en 
binnenklimaat zijn er speciale onderzoeken naar 
microklimaten en de invloed hiervan op objecten. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het onderzoeksprogramma 
naar een duurzaam klimaat voor houten panelen. 
Waarom houten panelen? Omdat deze tot de objecten 
behoren die het meest gevoelig zijn voor klimaat-
schommelingen. De museumstudie bestaat uit een 
systematische analyse van beschilderde panelen door 
Stina Ekelund, (restaurator en promovenda) in 
samenwerking met Rianne Luimes, ingenieur en 
promovenda, die de resultaten gebruikt voor het 
opstellen van een mechanisch model om spanningen 
en vervormingen ten gevolge van het binnenklimaat 
nader te bepalen. Vooral dankzij risicoanalyse en 
kosten-batenanalyse kan de TU bijdragen aan 
besluitvorming voor een “Clever Climate Control for 
Culture”. Naar aanleiding van de casestudy Hermitage 
Amsterdam, gemodelleerd met Hambase (de Wit 
2006), pleit Henk Schellen voor energiebesparing in 
musea. De energiekosten nemen af wanneer een 

bredere bandbreedte in de RV wordt toegestaan. Je 
moet echter wel de RV blijven controleren. Zo kun je 
de regeling optimaliseren met behoud van collectie, 
gebouw en thermisch comfort.  
 
Graeme Scott als conserveringsmanager verbonden 
aan de Glasgow Museums, is de laatste spreker voor 
de pauze en is een man van korte zinnen. Zijn lezing 
luidt: “Wateractiviteit, vocht als bron van schade”.  
Hij start met een paar belangrijke definities: nl. die 
van ‘Wateractiviteit’. Wat is het precies? 

                                                           
4 ISBN: 978-90-822043-0-8. 

Wateractiviteit is de “dampdruk boven het substraat” 

gedeeld door de “dampdruk boven de 100% water”. 
De RV is de actuele dampdruk gedeeld door de 
maximale dampdruk in de lucht. De RV heeft invloed 
op het vochtgehalte en dus op de wateractiviteit. 
Graeme toont een dia met bevochtiging van een 
substraat bij hoge druk en bevochtiging van een 
substraat bij lage druk. Zo ook een dia met droging 
van een substraat zowel bij hoge als bij lage druk. 
Vervolgens bespreekt hij het effect van ventilatie. 
Luchtbewegingen variëren de condities naast de 
substraten. Deze variaties hebben weer invloed op de 
conditie van het substraat. Variaties lopen via de 
oppervlaktes, het effect van de variaties wordt minder 
naarmate het materiaal van het substraat dikker is. 
Condities boven en binnen het substraat zijn allebei 
van belang. De RV in de lucht geeft enkel een 
indicatie, hoewel een nuttige! 
Graeme legt uit dat het spieraameffect ontstaat als 
gevolg van een microklimaat. Het hout tussen spie en 
canvas werkt vochtbufferend en heeft tevens een 
thermisch isolerende werking. Dit zijn beide 
belangrijke factoren voor het ontstaan van dit effect. 
Thermische verschillen veroorzaken namelijk een 
verschil in het vochtgehalte ín het materiaal. Het 
spieraameffect kan vermeden worden als je het 
thermisch verschil verandert. Koude materialen 
trekken vocht aan en verhogen het vocht gehalte. 
Warme materialen geven vocht af en verlagen hun 
vochtgehalte. Vocht vloeit van warm naar koud 
materiaal. Het klassieke voorbeeld is een kastje tegen 
een koude muur met schimmel aan de achterkant. 
Alleen op de koude hoeken krijg je schimmelgroei. Het 
thermisch effect op de hoeken kun je opheffen via 
ventilatie. 
 
Daarna is het lunchtijd, of toch maar eerst een 
toiletbezoek..? Het onverwarmde middenschip heeft 
z’n uitwerking. Het is een goed verzorgde lunch, 
waarbij nog eens extra blijkt hoeveel animo er voor 
dit symposium is; er is weinig plaats om deze rustig 
zittend of staand te kunnen nuttigen. De statafels zijn 
overvol en elk randje wordt gebruikt om een bord op 
te zetten, tot de bar toe. De sfeer is overigens goed 
en er wordt flink genetwerkt. 
 

Sessie 1:  
 
Het fenomeen microklimaat door Frank Ligterink 
Frank Ligterink houdt zijn presentatie over 
“Microklimaten in schilderijen” . (In 2007 heeft hij 
deze samen met Giovanni di Pietro ook gegeven op 
een conferentie in Kopenhagen, als afsluiting van tien 
jaar onderzoek).  
   
Metaforisch stelt Frank dat je bij onderzoek moet 
durven snoeien in de kennis en díe zaken overeind 
moet houden die relevant zijn en moet proberen 
daarvoor een richtlijn te vinden en dat je door beter 
begrip, betere beslissingen kunt nemen. 
 
Het spieraameffect is het verschijnsel dat je 
regelmatig aantreft bij schilderijen op canvas, waarbij 
je ziet dat de verf er in het midden anders uitziet dan 
ter hoogte van het spieraam (bv. door craquelé-
vorming). Deze verschillen zijn onregelmatig en dit 
effect is vooral zichtbaar wanneer het schilderij lange 
tijd tegen een koude muur heeft gehangen. Het hout 
heeft blijkbaar een beschermende werking, ook 
wanneer het hout niet in direct contact staat met het 
canvas. Ligt het aan de bufferende werking van het 
hout, of komt het door de isolerende werking? 
Onderzoek heeft uiteindelijk uitgewezen dat het niet 
aan het vocht ligt wat uit het hout komt, maar dat het 
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komt door de thermische verschillen. Hierdoor wordt 

het vocht verschillend verdeeld over de verschillende 
materialen.  
Wanneer de temperatuurverdeling bekend is kun je 
aan de hand van een wiskundig model deze 
verschillen in lokale relatieve luchtvochtigheid 
voorspellen. 
Vocht verzamelt zich op koude plekken. Het 
aanbrengen van hygroscopisch materiaal (bv. 
achterwandbescherming) heeft zodoende juist een 
tegenovergesteld effect, omdat je daardoor extra 
vocht gaat verzamelen tegen een koude muur. Je kunt 
derhalve beter een isolerend materiaal kiezen om 
deze thermische verschillen te voorkomen. 
 
Sessie 2:  
 
Beperkingen van installatietechniek en kosten 
door Jean-Paul Sosef       
Jean-Paul Sosef (Vestigingsdirecteur Wolter & Dros 
Regio West) vertelt dat hij als installateur te maken 
heeft met een zgn. ‘mensen maat’ en een ‘objecten 
maat’. Aan welke eisen moet een installatie voldoen? 
Een object heeft geen verse lucht nodig, een mens 
wel. 
Mensen reageren bijvoorbeeld binnen een minuut op 
klimaatverschillen; ze gaan zweten als reactie, terwijl 
objecten daar veel meer tijd voor nodig hebben. 
Wanneer binnen een depotruimte de temperatuur in 
twee uur tijd met vijf graden zou stijgen dan heeft dat 
nagenoeg geen effect op de objecten in die ruimte. 
Hetzelfde geldt voor een stijging van de relatieve 
luchtvochtigheid met 15 % in twee uur. In de praktijk 
vallen deze schommelingen dus reuze mee. 
 
Omdat we het niet precies weten en omdat we niet 
het risico willen lopen dat er iets met onze collecties 
zou kunnen gebeuren, hebben we strakke 
temperatuursgrenzen en RV- grenzen gesteld. 
Installaties moeten verwarmen, koelen, ventileren en 
bevochtigen. Hij stelt dat we, als we de invloeden van 
buiten beperken, zouden kunnen volstaan met een 
beetje circuleren en daarnaast wat filteren van de 
lucht, binnen de door ons gestelde bandbreedte. Dit 
moet dan wel gemeten en geregeld worden, maar dat 
zou je enorm veel energie kunnen besparen. 

Installaties kunnen niet uitgezet worden dus je bent 
constant aan het bijstellen: verwarmen - koelen, 
bevochtigen - ventileren, etc. In de praktijk blijkt dat 
de luchtkwaliteit meestal goed is, maar we zijn 
gebonden aan allerlei regels en voorschriften.  
Voor ruimtes van 15 x 15 meter heb je eigenlijk geen 
klimaatinstallatie nodig; een persoon neemt voor ca. 
twee uur aan verse lucht met zich mee wanneer deze 

de ruimte betreedt. Je kunt 90% aan kosten 

bezuinigen door de installatie af te zetten. 
 
Conclusie/advies: als we een doos in een doos maken 
en we zorgen ervoor dat de ruimte om die doos zo 
constant mogelijk blijft doordat we de invloeden van 
buiten beperken, dan zou alleen een beetje ventileren 
en wat filteren voldoende zijn. Hierdoor zouden we 
ontzettend veel energie bezuinigen. Maar omdat we 
het nog niet weten is daar nog uitgebreid onderzoek 
voor nodig. Helicon zou dit onderzoek uit kunnen 
voeren. 
 

 
Iris Kost en Frank Kloppert 

 
Na de groepssessies worden er in kleine werkgroepjes 
ook nog enkele case studies besproken door de 
medewerkers van Helicon; Iris Kost en Frank Kloppert 

en Joanna Minderop en Henk Raap. De werkgroep-
leden krijgen een lijst van hulpmiddelen waarmee ze 
de case kunnen uitwerken. Dit levert enkele 
interessante discussies op. 
 
Riemer Knoop sluit de dag af met een korte 
samenvatting en enkele slotconclusies en spreekt de 
hoop uit dat dit onderzoek van Helicon in de toekomst 
een vervolg mag krijgen. 
 
Marcel van de Wouw 
Coördinator Restauratie Stadsarchief Rotterdam 
mjlm.vandewouw@rotterdam.nl 
 
Marjet Zondag 
Senior Behoud en Beheer Stadsarchief Breda 
mja.zondag@breda.nl 
 
Foto’s: Marjet Zondag 

 

 

 

 

Kunststofdag 2014, 3 april 2014, Stedelijk Museum Schiedam/ SBMK 

 
 
Wat ooit een schuimrubberen stoel moest zijn, lag als 
een dood vogeltje in een hoek verkruimeld, verkleurd 
en vastgekleefd aan iets onbestemds dat ooit een 
schuimrubberen tafel was geweest. Maria van Elk 
maakte haar Soft Living Room in 1968: een 
huiskamer, helemaal gemaakt van polyurethaan-
schuim.  In minder dan vijftig jaar was het 
schuimplastic zo ernstig vervallen dat Soft Living 
Room verloren leek. Mede door de recente aandacht 
van het SBMK voor de problemen met restauratie van 
kunststof, kwamen er echter fondsen vrij om dit 
bijzondere werk in oude glorie te herstellen. Soft 
Living Room is nu één van de hoogtepunten van de 

tentoonstelling Ik hou van Holland in het Stedelijk 
Museum Schiedam. In samenwerking met het 
Schiedamse museum werd donderdag 3 april de 
Kunststofdag 2014 gehouden. Het daarbij behorende 
symposium stond onder leiding van Paulien ’t Hoen, 
coördinator van SBMK. Het symposium richtte zich 
met nadruk op de problematiek rond het conserveren 
van kunststoffen. Musea en andere kunstbezitters 
worden vaak geconfronteerd met de slechte conditie 
waarin moderne kunstwerken van kunststof zich 
bevinden. Er is de laatste jaren echter grote 
vooruitgang geboekt in het onderzoek naar het 
conserveren van plastics en andere hedendaagse 

mailto:mjlm.vandewouw@rotterdam.nl
mailto:mja.zondag@breda.nl
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materialen. Deze nieuwe inzichten stonden centraal 

op de Kunststofdag 2014.  
 
Maatschappelijke veranderingen 
Ik hou van Holland is een twee jaar durende 
tentoonstelling, gewijd aan de Nederlandse kunst van 
na 1945. De expositie geeft een overzicht van de 
ontwikkelingen in de eigentijdse kunst, die na de 
oorlog nadrukkelijk werd beïnvloed door 
maatschappelijke veranderingen. De relatie tussen 
kunst en samenleving geeft deze gevarieerde 
tentoonstelling een bijzonder karakter.  
Bij de kunst van de nieuwe tijd hoorde immers niet 
alleen een moderne vormentaal, maar evenzogoed 
moderne materialen. Geen brons en ambachtelijke 
olieverf, maar industriële producten zoals plastic, 
karton en verpakkingsmateriaal. Producten die 
naadloos aansloten bij de opkomende consumptie-
cultuur van na de oorlog, een cultuur waardoor veel 
moderne kunstenaars zich lieten inspireren. 
Na meer dan een halve eeuw zorgt het 
voortschrijdende verval van die industriële materialen, 
die immers nooit voor de eeuwigheid bedoeld waren, 
voor grote zorgen. Pas sinds kort wordt er serieus 
onderzoek gedaan naar het conserveren en repareren 
van kunstwerken die zijn uitgevoerd in dergelijke 
producten. De kennis en de ervaring zijn nog maar 
pril. Ook bij het inrichten van Ik hou van Holland 
werden de curatoren geconfronteerd met verval en 
beschadigingen. 
 
Rondleiding 
Een rondleiding door de tentoonstelling Ik hou van 
Holland  vormde de natuurlijk inleiding tot het 
symposium op de Kunststofdag, georganiseerd door 
het SBMK. De uitleg tijdens de rondgang werd 
verzorgd door Colin Huizing, conservator van het 
Stedelijk Museum van Schiedam, en door Christel 
Kordes, manager collecties van hetzelfde museum. 
Aan de hand van een aantal tentoongestelde werken 
schetsten Huizing en Kordes de vele dilemma’s en 
moeilijke afwegingen die het conserveren van 
moderne materialen met zich meebrengen. 
Zoals bij Autobanden van Armando, een werk uit 
1962. Er is voor gekozen om niet de oorspronkelijke 
banden tentoon te stellen, maar nieuwe autobanden 

te gebruiken. Het rubber van de oude banden was 
teveel vergaan om het karakter van het originele 
kunstwerk goed weer te geven. Aan de hand van de 
handleiding van de kunstenaar en oude foto’s van het 
werk is Autobanden daarom gereconstrueerd. Door 
deze keuze speelt de visie van de curator uiteraard 
een bepalende rol op de uiteindelijke presentatie.  
 

 
Afb. 1 - Herman de Vries, Ruimtelijke toevalstructuur, 1965 

(reconstructie 2012), Styrofoam en draad, 495x350x350 

centimeter 

 

Dit geldt ook voor Ruimtelijke toevalstructuur van 

Herman de Vries uit 1965, dat als reconstructie een 
complete zaal vult (afb. 1). Deze installatie was ooit 
opgebouwd uit standaardplaten van polystyreen-
schuim, zoals ze vroeger veel werden gebruikt in de 
bouw. Hoewel dit materiaal tegenwoordig nog steeds 
wordt toegepast, is het door Herman de Vries 
oorspronkelijk gebruikte formaat niet meer te 
verkrijgen. Daarom moest het materiaal opnieuw 
worden vervaardigd. Juist bij kunststoffen zijn de 
productietechnieken de laatste tijd sterk veranderd. 
Vele soorten en formaten die vroeger gangbaar 
waren, worden tegenwoordig niet meer geproduceerd, 
of zijn door strengere milieuwetten ronduit verboden. 
 

 
Afb. 2 - Henk Peeters, Aquarelle, 1964 (reconstructie 2013), 

Waterzakjes en hout, 200x300 centimeter 

 
Op de tentoonstelling Ik hou van Holland staat ook 
nog een andere reconstructie, die een aardig licht 
werpt op de complexe problematiek. Het gaat om 
Aquarelle van Henk Peeters uit 1964 (afb. 2). 
Aquarelle bestaat uit een soort schoolbord met 
ritmisch opgehangen plastic huishoudzakjes, gevuld 
met water. Door de condensatie van het water in de 
zakjes wordt het licht op een bepaalde manier 
gebroken. De in het oorspronkelijke werk gebruikte 
plastic zakjes zijn inmiddels vergaan en onbruikbaar 
geworden. Door het materiaalgebruik in 1964 is het 
onmogelijk om Aquarelle als origineel volledig te 

conserveren. De enige methode om dit werk op een 
zinvolle manier te exposeren, bestaat uit een 
reconstructie met gloednieuwe materialen. Iets 
waarvoor Peeters zelf bij leven overigens 
hartstochtelijk pleitte.  
 
Kunststof 
De kunstenares Karin Arink werkt met textiele 
kunststoffen, zoals in het tentoongestelde X pose 
yourself  (2001). De kunstenares gaf tijdens het 
symposium uitleg over haar kijk op het materiaal. De 
kwetsbaarheid van een materiaal vindt ze belangrijk. 
Haar zienswijze staat haaks op de visie vanuit het 
restauratievakgebied.  
Polyester is ook een lastig materiaal bij restauraties. 
Anna Laganá, freelance restaurator en onderzoeker 
presenteerde een casestudie over Reliëf met segment 
(1967) van Ad Dekkers, gemaakt van polyester. Het 
werk was lange tijd in het depot opgeslagen. Er 
werden in 2012 diverse schades geconstateerd, zoals 
vingerafdrukken, vlekken (waaronder watervlekken) 
en barsten in de verf. Zeker omdat het om een strak 
geometrisch werk gaat, waren de schades erg 
storend. Reliëf met segment kon lange tijd niet meer 
tentoongesteld worden. Mede door de recent 
toegenomen kennis over kunststoffen kon dit werk 
onlangs toch succesvol gerestaureerd worden, en 
hangt het weer in de zalen van het Rijksmuseum in 
Amsterdam.  
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Een andere casestudy was gewijd aan Clip-on (1994-

1998) van Klaar van der Lippe en Atelier van Lieshout. 
In samenwerking met het Centraal Museum Utrecht is 
Lydia Beerkens een onderzoek gestart, dat uiteindelijk 
moet leiden tot restauratie en conservering. Clip-on 
bestaat uit een kamertje dat lange tijd heeft 
gefunctioneerd als kantoorruimte voor een 
medewerker van het museum. Het hangt nu aan de 
gevel van het museum. Op die plek hebben weer en 
wind vrij spel, waardoor het werk sterk in kwaliteit is 
achteruitgegaan. Het dak van het kamertje is van 
kunststof en verkeert in slechte staat. Reparaties zijn 
lastig, omdat het bouwsel zo hoog aan de gevel van 
het museum gemonteerd is. Clip-on is interessant, 
omdat er bij een eventuele restauratie en 
conservering met zoveel verschillende factoren 
rekening moet worden gehouden. 
 
Stand van zaken 
Thea van Oosten van de Rijksdienst voor het Cultuur 
Erfgoed gaf aan het eind van het symposium een 
schets van de stand van zaken in een onderzoek naar 
kunststof, in relatie tot het conserveren en 
restaureren van kunst. Mede door dit onderzoek, 
uitgevoerd door Suzan de Groot, kon Soft Living Room 
van Maria van Elk in oude glorie worden hersteld (afb. 
3).  

 
Afb. 3 - Maria van Elk¸ Soft Living Room¸ 1968, gemengde 

techniek, 4 meter doorsnede 

 
Tijdens het symposium werd duidelijk dat er de 
afgelopen jaren grote vooruitgang is geboekt, door 
onderzoek, maar ook door praktische ervaringen in 
het veld. Door samenwerking en uitwisseling tussen 
conservatoren, restauratoren en kunstenaars valt er 
in de toekomst nog veel winst te behalen. Dan is 
kunststof in kunstwerken geen onoverkomelijk 
probleem meer, maar een uitdaging met een heldere 
oplossing.  
 
Esyllt Hoftijzer  
stagiaire Kröller-Müller museum, 
e.d.hoftijzer@gmail.com  
 

 
 

 

Authentication in Art, 7,8,9 mei 2014, Louwman Museum, Den Haag 

 
 

 
 
Het congres Authentication in Art werd georganiseerd 
door Milko den Leeuw en Ingeborg de Jongh. 
Aanleiding was het gebrek aan eenduidige 
standaarden voor het beoordelen van de echtheid van 
schilderijen. Het doel was om voor een internationaal 
divers publiek van mensen die zich professioneel met 
kunst bezighouden een tijdelijk platform te creëren 
waar verschillende onderwerpen met betrekking tot 
het authenticeren van kunst aan de orde konden 
komen. Aan de hand van lezingen door prominente 
sprekers kwamen uiteenlopende zaken aan de orde 
waarbij het onderzoek naar de echtheid van kunst 
centraal stond.  
 
J. E. Wittmann, Senior Manager Archives & 
Collection Brand Communications van het Mercedes-
Benz Museum, sprak in zijn openingsspeech over het 
unieke van waardevolle originelen en benadrukte het 
belang van de bescherming van intellectueel 
eigendom. CEO van Artemundi Global Fund, J. 
Lumbreras vervolgde dit standpunt,echter vanuit het 
oogpunt van de verzamelaar, en onderstreepte het 

gemis aan helderheid in het proces van authenticeren. 
Ook gaf hij het belang van teamwork hierbij aan. 
Prof. dr. M. Kemp signaleerde de noodzaak aan 
systematiek bij het toeschrijven van schilderijen en  
wilde duidelijkheid scheppen in de mogelijkheden voor 
het interpreteren van bewijsmateriaal met betrekking 
tot kunst en wetenschap en in relatie tot elkaar. 
Hij illustreerde dit aan de hand van twee case studies 
met schilderijen van Leonardo da Vinci. Vervolgens 
werd aan de hand van verschillende case studies een 
historische context geschetst voor de ontwikkeling van 
het proces van authenticatie. Zo behandelde Dr. L. 
Catterson een vervalsing in de praktijk, waarbij een 
19e eeuwse kunsthandelaar herkomstgegevens bij zijn 
objecten verzon en experts inschakelde om de 
authenticiteit van de objecten te objectiveren. Prof. J. 
Brewer illustreerde aan de hand van de eerste 
rechtzaak in New York in 1929 tussen een 
kunsthandelaar en een particulier dat technisch bewijs 
essentieel was. Ook al stonden de technische 
mogelijkheden voor onderzoek van schilderijen nog in 
de kinderschoenen, de uitkomsten van een 
röntgenfoto was voor de jury doorslaggevender dan 
de vele getuigenissen van het team van experts 
samengesteld door de kunsthandelaar.  
De 19e eeuwse pigmentanalyse door H. Davy en M. 
Faraday werd door Prof. F. James besproken en de 
eerste congresdag werd afgesloten met een 
uiteenzetting van E. Hepler-Smith over de 
ontwikkeling van  röntgenonderzoek bij het proces 
van authenticeren. 
 
De tweede congresdag openden de restauratrices Dr. 
E. Hendriks en M. Geldof met een pleidooi voor 
technisch onderzoek en analytische studies bij het 
identificeren van werken van Vincent van Gogh. Zij 

mailto:e.d.hoftijzer@gmail.com
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wezen bovendien op het belang van 

eerstegraadsbronnen-en literatuuronderzoek ten 
behoeve van de context waarin werken worden 
vervaardigd. Zij concluderen dat röntgenonderzoek en 
materiaaltechnisch onderzoek naar de penseelvoering, 
dragers, gronderingen en pigmenten allen 
hulpmiddelen zijn om een toeschrijving te 
ondersteunen, maar zorgvuldig dienen te worden 
afgewogen en geïnterpreteerd door deskundigen. Ook 
kunsthistorici Dr. L. van Tillborch en T. 
Meedendorp benadrukten de combinatie van 
technisch onderzoek en deskundige interpretatie. Zij 
deden dit aan de hand van  identificatie van het werk 
van Vincent van Gogh waarbij herkomstgegevens niet 
als bewijs werd toegelaten, maar vergelijkingen met 
erkende werken t.a.v. het karakteristieke 
materiaalgebruik  een belangrijke maatstaf was. Prof. 
dr. E. Landau benadrukte in haar presentatie nog 
eens het belang van samenwerking tussen 
kunsthistorici, restauratoren en wetenschap en 
illustreerde dit met werk van Jackson Pollock. Prof. 
dr. G. Heydenreich toonde bovendien het belang van 
goed onderzochte originelen, zodat vervalsingen 
daarmee kunnen worden vergeleken. Hij haalde een 
Duitse rechtzaak uit 2012 aan, waarin veilinghuis 
Lempertz in Keulen tegenover een koper van een 
vervalst schilderij van Heinrich van Campendonk 
stond.  De rechter bepaalde dat het veilinghuis de 
vervalsing moest terugnemen. In een discussie 
reageerden deelnemers van het congres op de 
presentaties met de vraag of er een digitaal archief 
gemaakt kan worden waartoe experts toegang 
hebben. De sprekers zagen echter problemen met het 
delen van gegevens, maar wezen op het belang van 
meer oeuvre-catalogi. De hieruit voortvloeiende 
financiële dilemma’s bleven helaas onopgelost. Prof. 
dr. J. Wadum sprak aansluitend over de 
mogelijkheden en beperkingen die de technische 
kunstgeschiedenis ons biedt en de voor-en nadelen 
die een goed begrip ervan kenners kan bieden. Hij 
benoemde de reeds bestaande platforms voor digitale 
informatie en attendeerde het publiek op de 3-daagse 
cursus in Denemarken over technische 
kunstgeschiedenis en de analyse van schilderijen, die 
het SMK in Copenhagen in samenwerking met de UVA 
organiseert. Hij kondigde bovendien een 2-jarige 

Masters opleiding Technical Art History aan.  E. 
Cwiertnia sprak tenslotte over het Francis Beacon 
Research Project, waarbij een multidiscipliniar team 
de werken van de kunstenaar onderzoekt ten behoeve 
van een catalogue raisonné. Voor deze database zijn 
10 % van zijn schilderijen onderzocht m.b.v. UV-
reflectografie, de microscoop, infra-rood 
reflectografie, röntgen-onderzoek, pigment analyse en 
bindmiddel analyse. 
  
De tweede dag in het Louwman Museum werd 
afgerond met een paneldiscussie. Het panel bestond 
uit Dr. F. Gräfin von Brühl, W. Charron, R. 
Willette, Dr. J. Euwe, Dr. A. Dempster en 
voorgezeten door L. Shindell. De belangrijkste 
conclusie hieruit was dat authenticatie vóór 
waardebepaling komt. Hierna vertrokken alle 
deelnemers met bussen naar het Gemeentemuseum 
waar burgemeester Jozias van Aartsen een toespraak 
hield en de conservator Hans Janssen een toelichting 
op de tentoonstelling Mondriaan en het Cubisme-
Parijs 1912-1914. Na de bezichtiging was er een 

borrel op de prachtig overdekte binnenplaats van het 

Gemeentemuseum.    
 

 
 
De derde dag had toekomstige ontwikkelingen en 
verbeteringen als thema. Dr. N. Eastaugh 
benadrukte het belang van een gedegen raamwerk 
voor het implementeren van analyses in tegenstelling 
tot het selectief gebruiken van feiten. Prof. dr. J. 
Boon presenteerde de inzichten die men kan 
verkrijgen met betrekking tot moleculaire 
ouderdomsverschijnselen van olieverf met behulp van 
FTIR, SIMS, SEM etc., terwijl Prof. dr. P. Andrea 
Mandò uitlegde hoe het dateren van organisch 
materiaal, in dit geval het meten van koolstof  in de 
drager, kan bijdragen aan het authenticeren van 
kunstwerken. Dr. J. Uher ging in op de 
mogelijkheden van een nieuw röntgen-apparaat in 
kleur.  
 
Tenslotte discussieerden een panel van deskundigen 
(Dr. N. Eastaugh, Dr. D. Pinna, I. Schaefer, Dr. E. 
Schavemaker, Dr. J. Nadolny, Dr. H. Stege) met 
het publiek over het belang van gemeenschappelijke 
en eenduidige terminologie en een standaard voor 
wetenschappelijk en technologisch onderzoek. 
Expertises en rapportages zouden aan richtlijnen 
moeten voldoen. Er werd gepleit voor een 
overkoepelende branche-organisatie die slechte 
praktijken uitsluit. Ook het belang en de voorwaarden 
voor een gedegen ‘catalogue raisonnée’ werden 
genoemd. De laatste paneldiscussie had betrekking op 
Kunst en Recht (door Dr. F. Gräfin von Brühl, Dr. A. 
Dempster, F. Petteni, L. Shindell), waarbij men het 
erover eens was dat gebruik moet worden gemaakt 
van transparante rapportages en staafbare meningen.      
 
Mr. W. O. Russell, bestuurslid van de AiA-Stichting, 
sloot het symposium af met de conclusie dat eenieder 
streeft naar betere en handhaafbare normen en 
transparantie, waarbij in teams gewerkt zou moeten 
worden met behulp van modellen voor het 
authenticeren/historisch identificeren en dat hiertoe 

opleidingen verbeterd dienen te worden. Naar 
aanleiding van dit eerste AiA symposium zal er een 
Art Mediation Board in Den Haag worden opgericht.   
 
Wendela Wagenaar-Burgemeister 
Amsterdam, Salomon Lilian Old Master Paintings - 
Den Haag, Burgemeister Fine Art 
burgemeisterwendela@gmail.com

mailto:burgemeisterwendela@gmail.com
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Met de kennis van nu  

 
 

Wineke Meeuws 

 
 

 

 

Tijdens de voorbereidingen voor het symposium ‘Bijzonder gewone archiefbanden: constructie en 
gebruik’in 2012 stuitten Jochem Kamps en Cristina Duran in de depots van het Stadsarchief Amsterdam 
op een door mij in 1994 uitgevoerde boekrestauratie. Toen ik het boek zag reageerde ik met de 
opmerking  “dat zou ik nu niet meer zo doen.”  Deze opmerking én het feit dat ik mijn werkzaamheden 
als restaurator binnen afzienbare tijd ga afbouwen, waren de aanleiding  van de vraag van Cristina 
Duran of ik voor Au Courant iets wil vertellen over hoe ik op vijfentwintig jaar boekrestauratie 
terugkijk. In dit artikel geef ik zowel een algemene als een persoonlijke terugblik. 
 
 
Wat is er veranderd in het restauratievak? 
In de eerste plaats dat ‘restaurator zijn’ een echt vak 
is geworden. De ambachtsman van vroeger is 
geëvolueerd tot een professionele, goed opgeleide 
vakman of vakvrouw, wat een enorme verworvenheid 
is. Deze professionalisering heeft kunnen plaatsvinden 
door opleiding  en wetenschappelijk onderzoek. 
Parallel hieraan liep de oprichting van verschillende 
vak- en beroepsverenigingen, die uiteindelijk hun 
krachten hebben gebundeld en samen zijn gegaan in 
de vereniging Restauratoren Nederland.  
Dat het weekblad Vrij Nederland onlangs1  een artikel 
heeft gewijd aan het beroep restaurator is een 
prachtige promotie van het vak! Op de inhoud van de 
interviews in dit artikel kom ik later nog terug. 
 

Dat de professionalisering van het vak het gebruik van 
materialen, methoden en technieken heeft veranderd 
ligt voor de hand. Wetenschappelijk onderzoek 
maakte het immers mogelijk om materiaalgebruik te 
perfectioneren en de toepassing ervan op een zo 
verantwoord mogelijke manier te laten plaatsvinden. 
Bovendien werd het mogelijk om materialen vooraf te 
testen op hun reversibiliteit. Ik ga hier nu niet verder 
op in, verondersteld mag worden dat elke restaurator 
hiervan op de hoogte is. Bovendien zijn er  in de loop 
van de afgelopen decennia al tal van artikelen over dit 
onderwerp geschreven. Een vroeg voorbeeld uit de 
boek- en papiersector is het themanummer  van het 
vakblad Care dat de VAR ter gelegenheid van haar 30-
jarig bestaan wijdde aan ontwikkelingen in de boek- 
en papierrestauratie2.  Een recent voorbeeld over 
boekrestauratie in het bijzonder is de publicatie 
‘Boekrestauratie in beweging‘ 3. 
Je kunt gerust stellen dat de VAR (Vereniging van 
restauratoren van papier, boeken en fotografisch 
materiaal – oorspronkelijk Vereniging van Archief 
Restauratoren geheten) bij veel veranderingen in het 
restauratievak het voortouw heeft genomen, zeker in 
het begin. 
Door de intrede van de wetenschap in het 
restauratievak zijn allerlei gangbare, maar niet 
verantwoorde materialen en behandelmethoden naar 
de prullenbak verwezen en dat is logisch en terecht. 
Een recent voorbeeld uit mijn eigen vakgebied zijn 

                                                           
1 Vrij Nederland nr. 15, 12 april 2014, p. 28-35 
2 Care nr. 7, 1999 
3 Publicatie nr. 81 van de Universiteitsbibliotheek Leiden, 

2009 

middelen die gebruikt werden voor de conservering 
van  leer en perkament4.  De alleszins plausibele 
aannames en veronderstellingen over de werking van 
deze middelen – weliswaar gebaseerd op onderzoek, 
maar niet wetenschappelijk uitgevoerd – zijn 
inmiddels op losse schroeven komen te staan5.  
En neem de witte-handschoentjes-hype. Een tijdje 
een must, nu is het gebruik voor een aantal objecten 
verguisd. 6 
 
Soms hebben veranderingen me verontrust, soms 
stelden ze me gerust. Verontrust, omdat het ons werk 
sterk relativeert.  Wat we nu doen, de materialen die 
we gebruiken, de methoden en technieken die we nu 
hanteren, kunnen over enige tijd wel eens ‘niet 
adequaat’ blijken te zijn. Gerustgesteld, omdat je mag 

verwachten dat het ‘goed’ zit, onderzoek heeft dat 
immers aangetoond. Ik realiseer me dat de 
onzekerheid die veranderingen veroorzaken bij de 
dynamiek van het vak hoort en dat dit juist positieve 
effecten heeft. Als restaurator maakt het je 
bescheiden en terughoudend én je ontwikkelt een 
gezonde argwaan ten aanzien van nieuwe methoden 
en technieken.  
 
Naast alle veranderingen op het gebied van 
materiaalgebruik en behandelmethoden lijkt er één 
constante te zijn: de ethische code waartoe elke 
restaurator zich bij de uitvoering van zijn werk 
verplicht. De ethische spelregels zijn de afgelopen 
decennia nauwelijks veranderd; ze zijn hooguit 
uitgebreid en beter gespecificeerd. Maar zij vormen 
nog dezelfde basis van waaruit behandelingen worden 
beargumenteerd en getoetst als vijfentwintig jaar 
geleden. Deze spelregels geven aan wat er in ieder 
geval níet gedaan kan en mag worden, maar ze 

                                                           
4 Richtlijnen voor de conservering van leren en perkamenten 

boekbanden, KB en CL, Den Haag, 1995. Deze richtlijnen 

vormen de herziene versie van een eerdere publicatie van de 

Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het Centraal 
Laboratorium in Amsterdam: Richtlijnen voor het conserveren 

van leer en perkament van boekbanden, Den Haag, 1987   
5 Constant Lem, namens de afdeling Collectiebehoud van de 

KB, Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen 

van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal 

laboratorium/Instituut Collectie Nederland, 2011 
6 In dit verband verwijs ik graag naar het volgende artikel:  

Cathleen A. Baker and Randy Silverman, Misperceptions about 

White Gloves, International Preservation News nieuwsbrief 
IFLA) No. 37, December 2005, p. 4-9 
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zeggen weinig of niets over de keuzes die uiteindelijk 

voor een behandeling gemaakt worden en over hoe 
een restauratie er uit gaat zien.  
 
Ik wil dit graag illustreren aan de hand van het 
hiervoor genoemde artikel in Vrij Nederland7. 
Degenen die worden geïnterviewd zijn voornamelijk 
restauratoren die aan  ‘topkunst’ werken. Maar dat 
maakt niet uit, wat zij te berde brengen en de 
ethische regels volgens welke zij te werk gaan, gaan 
op voor elke restauratiediscipline en voor het gehele 
culturele erfgoed.  
Zes restauratoren worden geïnterviewd over hun werk 
en aan ieder van hen wordt de vraag gesteld wie van 
hun collega’s zij de beste in zijn of haar vak vinden.  
Jorgen Wadum, hoogleraar Conservering en 
Restauratie aan de Universiteit van Amsterdam, komt 
als beste uit de bus. Ook vertellen zij over door hen 
uitgevoerde restauraties van objecten en de keuzes 
die gemaakt zijn ten aanzien van de behandeling van 
beschadigingen, toevoegingen en/of reparaties. Op elk 
besproken voorbeeld volgt een “Uiteindelijk hebben 
we besloten om …”  en deze beslissingen zijn 
verrassend verschillend, soms zelfs tegengesteld, voor 
enkele objecten waarvan de problematiek 
ogenschijnlijk overeen lijkt te komen.  Over de 
argumenten voor de uiteindelijke beslissingen wordt 
niet altijd uitgeweid, wat wel jammer is want mijn 
nieuwsgierigheid was gewekt. Sabrina Meloni doet dit 
wel, ik citeer: “Zo kan een toekomstige restaurator 
altijd nog anders beslissen. Reversibiliteit is een 
belangrijk uitgangspunt” 8 En de opmerking van 
Ingeborg Smit: “Niets doen is ook een keuze. Soms is 
niets doen veruit het best” 9 klinkt mij als muziek in 
de oren. Deze opmerking maakte mijn docente 
boekrestauratie Elizabet Nijhoff Asser namelijk al 
tijdens mijn eerste theorieles in 1991 en ik heb hem 
in mijn hart gesloten.  
 
Uit de voorbeelden die in Vrij Nederland beschreven 
zijn valt uit op te maken dat alle beslissingen vanuit 
dezelfde ethische achtergrond  genomen zijn. En ook 
dat de gemaakte keuzes niet, of niet in de eerste 
plaats, bepaald zijn door de mogelijkheden die de best 
voorhanden zijnde materialen en technieken te bieden 
hebben. Maar door wat dan wel?  

Met het antwoord op deze vraag zijn we aangeland bij 
een andere belangrijke verandering van de laatste 
vijfentwintig jaar, namelijk dat behandelingsplannen 
in de eerste plaats gemaakt worden op basis van 
kennis van de context van de objecten die 
gerestaureerd moeten worden.  
Cultuur-historische aspecten en de functie van het 
object, zowel  de huidige als de toekomstige, spelen 
een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. Ook de 
bedoeling die de ‘maker’ van het object ermee gehad 
heeft wordt, voor zover mogelijk, bij het 
beslissingsproces betrokken. Jorgen Wadum zegt hier 
over: “Langzaamaan is de opvatting veranderd en is 
men de oorspronkelijke intentie van de kunstenaars 
gaan waarderen” 10 En, last but not least, beslissingen 
over behandelingen worden in grote mate beïnvloed 
door de heersende en dus modieuze opvattingen van 
het moment.  
 
 
 

                                                           
7 Vrij Nederland 15, 2014 
8 Vrij Nederland 15, 2014, p. 31 
9 Vrij Nederland 15, 2014, p. 31 
10 Vrij Nederland 15, 2014, p. 33 

Conclusie 

Enerzijds kunnen restauraties door gedegen 
wetenschappelijk onderzoek steeds vaker met 
objectieve middelen en op basis van objectieve 
bevindingen worden uitgevoerd, wat het cultureel 
erfgoed alleen maar ten goede kan komen. Anderzijds 
blijft de uitvoering van restauraties een subjectief 
gebeuren, omdat beslissingen nu eenmaal  genomen 
worden door mensen, en die hebben per definitie 
verschillende smaken en opvattingen. De ethische 
code, de basis van waaruit de besluiten genomen 
worden, doet daar weinig aan af en blijkt zelfs een 
flinke speelruimte te bieden aan de restauratie-
praktijk. Dit laatste heeft mij altijd bijzonder 
geïntrigeerd. 
 
Opleiding 
Over de opleiding tot restaurator, inmiddels 
universitair geworden, wil ik het volgende opmerken. 
Het traject van de ontwikkeling van de opleiding tot 
universitair niveau is al in een vroeg stadium van het 
professionaliseringsproces in gang gezet.  In zijn 
artikel “De restaurator: stofjas of toga?” 11 refereert 
Hans Piena al aan de mogelijkheid dat de opleiding 
academisch zal worden. Hij trekt een parallel tussen 
huisartsen en restauratoren. Beiden brengen hun vak 
vanuit een wetenschappelijke achtergrond in praktijk, 
ze moeten zich constant bijscholen en ze moeten hun 
bevindingen documenteren. Deze parallel lijkt aardig 
te kloppen;  ook in de medische wereld veranderen 
methoden in rap tempo en moet schijnbaar objectieve 
informatie over de bijwerkingen van medicijnen 
regelmatig bijgesteld worden.  
Het artikel van Piena sprak mij destijds al aan omdat 
hij een genuanceerde opvatting heeft over de rol van 
de restaurator. Een restaurator, vindt hij, heeft 
uiteenlopende kwaliteiten nodig, hij moet uitvoerder 
én onderzoeker zijn en daarom vindt Piena dat de 
restaurator beide moet passen: stofjas en toga. 
Welnu, bij verschillende disciplines is de stofjas  nog 
steeds niet uit beeld en de toga is er inmiddels ook, 
letterlijk. Nu is het zaak om er voor te zorgen dat 
beide parafernalia de toekomstige restaurator zullen  
passen, zodat zij uiteindelijk niet de nieuwe kleren 
van de keizer blijken te zijn.  De meerwaarde van de 
academische opleiding moet zich vooralsnog bewijzen, 

in ieder geval voor de discipline boek- en papier. 
Momenteel er zijn er nog zorgen over het ‘stofjas-
gehalte’ van deze UvA-opgeleiden.  
 
 
Wat is er voor mij persoonlijk veranderd in de 
afgelopen vijfentwintig jaar?  
De vraag van Cristina, “Wat zou je anders gedaan 
hebben?”, is een vaak gestelde vraag aan het eind 
van een loopbaan. Hij impliceert dat je aanpak en 
ideeën per definitie veranderd zijn.  Eigenlijk is het 
heel positief dat deze vraag gesteld wordt, want er ligt 
in besloten dat je steeds kritisch bent gebleven en dat 
je jezelf voortdurend bent blijven ontwikkelen. 
 
Een paar maanden geleden bekeek ik met Sanne van 
Bergenhenegouwen, student boek- en papier-
restauratie bij de UvA, een groot aantal foto’s van 
restauraties die ik in de loop der jaren heb uitgevoerd. 
Het viel mij op dat ik bij veel foto’s zei:  

                                                           
11 Care nr. 1, 1997, p. 27-31. Op het moment van schrijven 

was Hans Piena houtrestaurator bij het Gelders 

Oudheidkundig Contact in Zutphen. 
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Afb.1 en 2 - Het boek dat mede de aanleiding vormde voor het schrijven van dit artikel. Misschien zou ik het nu terughoudender 

behandelen; wat ik in ieder geval niet meer zou doen is het ontbrekende sierpapier op de platkernen aanvullen. 

 
 
“dat zou ik nu niet meer zo doen”. Een deel daarvan 
heeft te maken met vroegere onervarenheid, een deel 
met veranderende opvattingen in het vakgebied.    
Dat mijn aanpak in de loop der jaren veranderde is 
het logische gevolg van het leerproces dat iedere 
starter doorloopt, je begint tenslotte met een flink 
gebrek aan kennis, ervaring en inzicht en dat gold ook 
voor mij. Dit leerproces heb ik zelf kunnen 
beïnvloeden door zoveel mogelijk vakliteratuur te 
lezen, workshops te volgen en contact en overleg te 
hebben met collega’s. De lessen boekrestauratie die ik 
lange tijd heb gegeven hebben dit leerproces 
aanzienlijk gestimuleerd. Bijscholing is immers een 

noodzaak wanneer je zoveel mogelijk recente kennis 
wil overdragen. 
Het tweede deel , een veranderde aanpak die 
veroorzaakt is door de veranderde opvattingen in het 
vakgebied, heb ik in het eerste deel van dit artikel al 
beschreven. Het zijn veranderingen van buitenaf, 
waar ik zelf geen of weinig invloed op had. Maar ze 
hebben natuurlijk wel implicaties voor mijn werk  
gehad, niet alleen wat materialen en technieken 
betreft.  Ze hebben mijn kijk op het vak realistischer 
gemaakt. Noem het naïviteit of vooringenomenheid, 
maar ik was er een tijd lang van overtuigd dat we het 
op dat moment, begin jaren negentig, echt veel beter 
deden dan vroeger. Nu zou ik het omschrijven als ‘de 
beste manier die op dat moment met de toen 
voorhanden zijnde middelen en kennis mogelijk was.’ 
Ik ben meer gaan relativeren, wat me een kritische 
werkhouding heeft opgeleverd.  Het is met deze 
kritische houding dat ik nu terugkijk op mijn manier 
van werken van de afgelopen vijfentwintig jaar. 
 
Eerlijk gezegd is restauratie voor mij persoonlijk een 
vat vol tegenstrijdigheden. Uit respect  voor de 
geschiedenis van boeken zou ik ze het liefste 
onberoerd laten. Maar als een boek nog geraadpleegd 
moet worden, wat meestal het geval is - anders zou 
het niet op mijn tafel liggen - moet er onherroepelijk 
ingegrepen worden. Dit gevoel van ongemak is niet 
alleen van emotionele aard maar werd aanvankelijk 
ook ingegeven door het eerder genoemde gebrek aan 
kennis en ervaring. Echter, het gevolg hiervan was en 
is nog wel eens, dat ik het mezelf technisch nogal 
moeilijk kan maken. Ik wil een vooraf vastgesteld doel 
bereiken, maar dat wil ik zo omzichtig mogelijk doen, 

waarschijnlijk omdat mij dat een beter gevoel geeft. 
Andere mogelijkheden laat ik even voor wat ze zijn 
omdat ik ze te rigoureus vind. Achteraf blijkt dit soms 
een onverstandig keuze, omdat ik alsnog de eerder 
door mij opzij geschoven methode moet volgen. Het 
kwam mij dus bijzonder goed uit dat nieuwe 
materialen en technieken in de boekrestauratie het 
mogelijk maakten om terughoudender in te grijpen en 
toch goede, verantwoorde resultaten te behalen. 1  
De grootste omslag die ik heb moeten maken is, om 
optische schades in bepaalde gevallen te laten voor 
wat ze zijn. Dat betekende namelijk dat ik tegen mijn 
aard in moest werken, want  die is om alles weer zo 

mooi mogelijk te maken.   
De genoemde tegenstrijdigheden zijn inmiddels wel 
duidelijk: enerzijds mijn neiging om boeken 
ongemoeid te laten, anderzijds te ver willen gaan in 
de behandeling er van. 
 
In de loop van de tijd ben ik genuanceerder over de 
praktijk van het restaureren gaan denken. Vroeger 
had ik de neiging om elk beschadigd boek dezelfde 
‘vip-behandeling’ te geven, ongeacht de staat, 
conditie, leeftijd, of signatuur van het boek in kwestie. 
Maar, weet ik nu, niet alle bestaande boeken hoeven 
behouden te worden, dat kan helemaal niet. En 
restauraties mogen qua niveau verschillen, ook dat 
kan niet anders. En heel af en toe is een boek gewoon 
uitbehandeld.  
In de loop de tijd heb ik geleerd om te differentiëren 
bij de restauraties die ik uitvoer, maar dat doe ik niet 
ten aanzien van de ethiek, die vormt altijd hetzelfde 
uitgangspunt bij mijn werk. Of het nu om museale 
boeken, erfgoedcollecties of eenvoudige 
gebruiksboeken gaat. Óók als het om grote(re) 
aantallen gaat en óók als het moeilijk te verkopen is. 
Want juist bij gebruiksboeken zijn vaak eerdere 
reparaties uitgevoerd, wat het nemen van 
behandelingsbeslissingen complex en relatief kostbaar 
kan maken. 
 
 

                                                           
1 Voor meer informatie verwijs ik naar de publicatie 

Boekrestauratie in beweging, 2009 
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Afb. 3 - Naast het restauratieverslag dat ik destijds gemaakt heb (maar inmiddels onvindbaar is) voelde ik mij genoodzaakt om een 

extra uitleg van de ingreep aan het boek zelf toe te voegen. Ik wilde mij blijkbaar verantwoorden voor het feit dat ik de constructie 
veranderd heb, wat nogal een flinke ingreep was. 

 

 
Vooruit, nog een laatste bekentenis. Ik heb altijd een 
enorme drang gehad om kennis over te dragen, noem 
het gerust zendingsdrang. Mijn ‘boodschappen’ richtte 
ik vooral aan mensen die zich op een niet-
professionele manier met het vak bezighielden, maar 
ze bleken vaak voor dovemans oren bestemd. 
Inmiddels wijzer, richt ik ze nu alleen tot degenen zie 
ze willen horen, want kennis overdragen blijf ik heel 
graag doen. 
 
Conclusie 
Met de kennis van nu zou ik een aantal restauraties 
niet, of juist wel, of heel anders hebben uitgevoerd. 

Sneu voor het boek, sneu voor het culturele erfgoed, 
zou je kunnen zeggen. Maar zo is het in de 
geschiedenis van de restauratie altijd gegaan en je 
kunt voorspellen dat het in de toekomst zo zal blijven 
gaan. Want met de kennis van nu heb je de wijsheid 
niet in pacht. 
 
 

Wineke Meeuws  
 
Sinds vijfentwintig jaar werkt Wineke Meeuws als 
boekrestaurator in haar werkplaats in Den Haag. 
Vanaf het begin heeft ze haar werkzaamheden 
gecombineerd met conserveringsprojecten ‘buiten de 
deur’. Ook heeft ze haar werk altijd gecombineerd 
met les geven. Wineke Meeuws was docent 
Boekrestauratie bij het Instituut Collectie Nederland, 
zowel bij de MBO- als de HBO- opleiding en ze was 
twaalf jaar lang docent bij de tweejarige avondcursus 
Boekrestauratie. In 2013 gaf ze als gastdocente een 
aantal lessen boekrestauratie bij de Universiteit van 
Amsterdam. In de jaren negentig heeft ze acht jaar 

lang parttime in het restauratieatelier van het 
Gemeentearchief Amsterdam gewerkt, sinds 2004 
doet ze dit bij de Universiteitsbibliotheek in Leiden.  
 
w.meeuws@xs4all.nl    
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De boekrestaurator en digitalisering 

Lezing gehouden op 19 april 2013 tijdens de restauratiebeurs in 
’s-Hertogenbosch. 
 

 
Constant Lem 

 
 
 
In het onderstaande schetst Constant Lem, boekrestaurator bij de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, 
de werkzaamheden van de instellingsrestaurator rond het digitaliseren van oude boeken en de invloed 
die dat heeft op het vak. 
 
 
De KB gaat digitaal 
De Koninklijke Bibliotheek heeft het tot haar beleid 
gemaakt zoveel mogelijk materiaal digitaal 
beschikbaar te stellen: als bijvoorbeeld van een 
publicatie een papieren en een digitale versie 
verkrijgbaar is, zal in het huidige aanschafbeleid die 
digitale versie de voorkeur krijgen. 
Daar beperkt de KB zich niet toe. Ook de papieren 
collecties, bij elkaar zo’n 110 kilometer, zullen op den 
duur digitaal beschikbaar komen. Op enig moment 
moet al het materiaal van de KB on-line te raadplegen 
zijn. Om dat doel te verwezenlijken zijn de afgelopen 
jaren verschillende digitaliseringsprojecten gestart. 
Bij al deze projecten is een boekrestaurator betrokken 
om de materiële kant te begeleiden. Met zijn kennis 
van materialen en hun kwetsbaarheid, van schade en 
het voorkomen en herstellen daarvan, van 
boekconstructies en de beperkingen van die 
constructies, draagt hij bij aan een soepele workflow 
en zo min mogelijk schade aan het authentieke 
materiaal. Het is immers ook de taak van de KB de 
aan haar toevertrouwde collecties duurzaam en zoveel 
mogelijk in hun oorspronkelijke staat te bewaren. 
 
Digitaliseringsprojecten bij de KB 
Op dit moment zijn er in de KB drie grote 
digitaliseringstrajecten gaande, trajecten met een 
looptijd van meerdere jaren. Een vierde staat op 
stapel.  
Allereerst is daar, sinds 1997, het programma 
Metamorfoze. In dit programma, dat vooral een 
conserveringsdoel heeft –na reproductie worden de 
objecten aan het gebruik onttrokken-, worden 
boeken, kranten en tijdschriften uit de periode 1840-
1950 gedigitaliseerd. Sinds 2012 is de KB, als 

nationale bibliotheek, de plaats waar ook de 
voorbereiding plaatsvindt voor de digitalisering van 
collecties van andere instellingen. Onder die 
voorbereiding valt ook het materieel in gereedheid 
brengen van de collecties. Die worden vervolgens bij 
gespecialiseerde bedrijven in Nederland gescand. 
Daarnaast is de KB in samenwerking met Google bezig 
met de digitalisering van al haar boeken en 
tijdschriften uit de periode 1700-1870. Ook het 
scannen daarvan gebeurt buitenshuis. 
Een derde traject betreft de oude drukken uitgegeven 
tussen 1470 en 1700. Dit project vindt plaats in 
samenwerking met de Engels-Amerikaanse uitgeverij 
ProQuest. Het gaat in eerste instantie om 29.500 in 
Nederland gedrukte boeken, waarvan er nu ruim 
12.000 gescand zijn, zo’n 2,6 miljoen pagina’s Dat 
scannen gebeurt bij ons in huis door het bedrijf 
Numen, in opdracht van ProQuest 
(http://eeb.chadwyck.co.uk/home.do).  

Een vierde traject is dat van digitalisering van de 
handschriften. Dat project start binnenkort, en het 
scannen vindt plaats in huis, door onze eigen mensen.  
 
Zoals gezegd, bij al deze digitaliseringstrajecten is een 
restaurator betrokken. Die betrokkenheid is niet bij 
alle trajecten even groot. Het meest intensief is zij bij 
het oudere, kostbaarder materiaal, boeken waar het 
risico op waardeverlies het grootst is. Dat materiaal 
wordt in huis gescand. Bij dat project, dat we dus 
samen doen met ProQuest, ben ik als restaurator 
betrokken en daar wil ik u in het onderstaande wat 
meer over vertellen.  
 
Voorbereiding van een project 
De bemoeienis van de restaurator begint al in de 
voorbereidingsfase van het traject. Is het plaatsen 
van een modern boek op een kopieerapparaat of 
scanner al problematisch, veel meer nog geldt dat 
voor boeken waarvan de materialen in de loop der tijd 
zijn uitgedroogd en verhard, stug en breekbaar 
geworden: het leer, papier, garen, het perkament, de 
lijm. Bij deze boeken is de materialiteit één van 
kenmerken die het boek waardevol maken en die 
waarde dient beschermd te worden. De restaurator 
adviseert daarom over de te gebruiken 
scanapparatuur. Om die reden is bij ProQuest voor de 
kleinere boeken gekozen voor een scanner waarbij het 
boek niet verder dan 100 graden hoeft te worden 
geopend.  
 

 
 
Voor grotere boeken is gekozen voor een scanner 

waar het boek wel vlak komt te liggen, maar met 
twee in hoogte verstelbare helften, een zogenoemde 
‘boekenwip’. Deze laatste kan worden aangepast aan 
boeken met een beperkte opening. 
 

http://eeb.chadwyck.co.uk/home.do
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Een volgende stap is dat de restaurator een collection 
survey uitvoert. Er wordt een representatieve 
steekproef gedaan en daaruit komt naar voren welk 
soort boeken en welk soort schade men zoal gaat 
tegenkomen in het project. Èn in welke aantallen. Met 
die gegevens kan dan het projectmanagement aan de 
slag voor een langetermijnplanning. Vervolgens stelt 
de restaurator een reeks boeken samen die bij wijze 
van pilot gescand worden: boeken van verschillende 
materialen, met verschillende constructies en 
verschillende vormen van schade waarvan duidelijk 
moet worden hoe ze het scanproces zullen doorstaan. 
Uit de collection survey en de pilot ontstaat dan het 

beeld welke boeken eigenlijk niet verantwoord 
gescand kunnen worden: er zal verdere schade aan 
het boek ontstaan en mogelijk zal er materiaalverlies 
optreden. Of: de restauratie-inspanning om ze 
digitaliseringsklaar te maken zou te veel tijd vergen. 
In samenspraak met de collectiespecialist stelt dan de 
restaurator een lijst op van schadecriteria. Boeken die 
aan deze criteria voldoen, hoeven door de 
magazijnmedewerkers niet van de plank gehaald te 
worden. Van die schadevormen krijgen zij een blad 
met foto’s, een soort van visuele checklist. Deze 
geplastificeerde lijst, in de wandeling ‘placemat’ 
genoemd, wordt door de restaurator samengesteld. 
Tevens geeft hij, nog steeds voorafgaand aan het 
project, een uitgebreide instructie aan de 
magazijnmedewerkers over het hanteren van de 
boeken, bijvoorbeeld het bepalen van de hoek 
waaronder het boek en de band geopend kunnen 
worden, en het herkennen van de verschillende 
schadevormen. 
 
Tijdens het project 
Als dan het project begonnen is, speelt de restaurator 
in een aantal stadia van het proces weer een 
belangrijke rol: vóór, tijdens en ná het eigenlijke 
scannen. 
 
Laten we dat proces eens volgen. De boeken worden 
door de magazijnmedewerkers verzameld en 
vervolgens bekijkt de restaurator de selectie. Speciaal 
oog heeft hij voor de boeken die op een aparte plank 
gezet zijn, omdat de magazijnmedewerkers twijfelden 
over de staat van de boeken. Het kan zijn dat er dan 
een ingreep van de restaurator nodig is om het boek 
verantwoord te kunnen scannen. In dat geval gaat het 
boek mee naar het restauratieatelier. De ingreep is 
dan vooral pragmatisch en maar zelden is er sprake 
van een volledige restauratie. Meestal gaat het om het 
vastzetten van losse onderdelen: een enkel los blad, 

een los kapitaal, een losgeraakt stuk van de 

bandbekleding.  
Een ander bekend probleem is een leren band die 
door verzuring zozeer is aangetast dat het leer 
verpoedert en afgeeft. Zo’n boek kan niet door de 
scanners gehanteerd worden: het leer zou 
beschadigen, de scanner zou vuile handen krijgen en 
met die vuile handen zou hij het hele boek moeten 
doorwerken. Die afgifte van leerpoeder moet dus tot 
staan worden gebracht, het leer moet geconsolideerd 
worden (met Klucel G), zodat het boek veilig 
gehanteerd kan worden.  
Een ander probleem waarvoor al vóór het scannen 
een oplossing moet worden gevonden is schimmel in 
boeken. Ook wanner een schimmel niet kiemkrachtig 
meer is, kunnen de schimmelresten schadelijk zijn bij 
inademing. Dat wil je de scanners niet aandoen 
natuurlijk. Van tevoren schoonmaken is dus geboden. 
Als na een test blijkt dat de schimmel nog wel 
kiemkrachtig is, kan besloten worden het boek vóór 
het schoonmaken eerst te laten doorstralen.  
Nòg een voorbeeld van noodzakelijk ingrijpen is niet 
direct een conserverende handeling, maar komt wel 
op het bordje van de restaurator. Dat is het 
opensnijden van boeken waar de bladen aan kop- en 
frontkant nog aan elkaar zitten, overigens een 
probleem dat zich bij 19e-eeuwse boeken veel vaker 
voordoet dan bij de boeken uit de periode waar ik 
vooral bij betrokken ben, de 15e tot 17e eeuw.  
Tal van, veelal kleinere, ingrepen dus die te maken 
hebben met de materiële staat van het boek en waar 
de boekrestaurator nog voor het scannen mee te 
maken krijgt.  
 
Het kan ook zijn dat je signaleert dat een boek wel 
een ingreep nodig heeft, maar dat het juist beter is 
die pas na het scannen te doen: een kapot boek gaat 
over het algemeen makkelijker open dan een boek dat 
net gerestaureerd is. Als zo’n boek in aanmerking 
komt voor restauratie-na-het-scannen, krijgt de bon 
bij dat boek een ronde blauwe sticker (op de 
begeleidende bon!), en die betekent: het boek moet 
na afloop langs de restaurator. Het spreekt vanzelf 
dat eerst vast moet staan dat door uitstel van de 
restauratie het boek geen risico loopt op beschadiging 
of materiaalverlies tijdens het scanproces. 

Soms is niet helemaal duidelijk hoe het boek zich zal 
houden: het is mogelijk dat de schade zal verergeren, 
maar het kan ook zijn dat die stabiel blijft: de 
scanners immers gaan zeer zorgvuldig te werk en 
zelfs zeer kwetsbare boeken lopen weinig risico. Toch 
wil je zo’n boek na afloop nog wel even zien. Ook dat 
krijgt dus een blauwe sticker. Maar tevens een rode: 
een signaal voor de scanner: extra opgepast, dit is 
een boek met een probleem! Soms is dat probleem 
moeilijk direct voor de scanner te doorgronden. Dan 
wordt op de bon gezet dat hij pas kan gaan scannen 
na overleg met de restaurator. 
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Eén van de criteria die van belang zijn is de opening 

van het boek: het scanapparaat voor de kleine boeken 
vraagt slechts om een opening van 100 graden. 
Daaraan voldoen vrijwel alle boeken. Bij grotere 
formaten ligt dat iets gecompliceerder. Die gaan op de 
platte scanner met de boekenwip (de beide helften 
van de scantafel kunnen onafhankelijk van elkaar in 
hoogte bewegen). De meeste boeken kunnen zo’n 
horizontale ligging wel aan, maar niet alle boeken. 
Met name perkamenten banden met een vaste rug 
gaan niet makkelijk open, en àls het boek al in het 
midden goed opengaat, dan kan de opening van het 
plat een probleem vormen. Als dat zo is, is duidelijk 
wat we doen: dan wordt op de platte scanner een 
steun geplaatst waardoor het boek niet meer dan 100 
graden open hoeft. 
 

 
 
Dat betekent wel twee keer zoveel werk voor de 
scanner die nu maar van één bladzijde een opname 
kan maken in plaats van beide pagina’s gelijk. Het 
schadevrij behoud van het origineel weegt hier dus 
zwaar mee. 
 
Ook tijdens het scannen zelf is er bemoeienis van de 
restaurator. Er kunnen redenen zijn voor de 
digitaliseerder om af te wijken van de standaard-
scanner: hij geeft een seintje aan de restaurator en 
die bekijkt dan of de constructie en staat van het boek 
een alternatieve scanmethode toelaten (bijvoorbeeld 
bij dikke boeken). Een ander voorbeeld is zijn 
bemoeienis bij extreem kwetsbare of kostbare 
boeken. In de procedure is inmiddels opgenomen dat 
alle incunabelen door de restaurator apart worden 
bekeken. Dat geldt ook voor de boeken uit de 
Collectie Boekbanden. Sommige van die boeken zou 
je misschien liever niet willen scannen. We hebben 
een paar geborduurde bandjes gehad waar zich dat 
probleem voordeed. De collectiespecialist –in dit geval 
de conservator Boekbanden- kan dan op zoek naar 
een alternatief exemplaar, maar soms is dat er niet en 
dan kun je twee dingen doen: het ene is het nemen 
van beschermende maatregelen om het boek toch te 
scannen – bijvoorbeeld een hoesje of mapje van 
papier of tyvek bij een kwetsbare geborduurde band. 
Een andere manier is, om er als restaurator met je 
neus bovenop zitten en het hele proces van bladzijde 
tot bladzijde te monitoren en in te grijpen als je 
meent dat dat nodig is. Het is een uitzondering, maar 
het ìs voorgekomen: bij het scannen van een 
miniboekje dat door zijn afmetingen te zeer afweek 
om zonder meer aan de scanners te kunnen worden 
toevertrouwd; en bij een incunabel die was gebonden 
in een ernstig gekrompen perkamenten omslag waar 
het boekblok alleen nog met een zeer gehavend 
langsteeknaaisel in vast zat. Je zit dan naast de 
scanner, met je ogen op de hoogte van de houder 
waarin het boek ligt, spiedend en speurend naar ook 
maar de geringste verstoring van band of boekblok. 
Behalve de beschermende maatregelen of de 
begeleiding van het scannen is er natuurlijk nog een 

derde maatregel mogelijk om de staat van het boek te 

beschermen, en dat is: de-selecteren, gewoon niet 
scannen. Maar van die mogelijkheid willen we zo 
weinig mogelijk gebruik maken.  
 
Tot zover het scannen zelf. 
 
Tijdens de pilot die aan het project voorafging werd 
de toestand van de boeken vooraf fotografisch 
vastgelegd. Bij vergelijking na het scannen bleek dat 
een controle van de staat van de boeken achteraf 
eigenlijk niet meer nodig is: ook van boeken waarvan 
verwacht kon worden dat deze verdere schade zouden 
hebben geleden, bleken staat en conditie door het 
scannen niet zichtbaar verslechterd. Op grond van 
deze bevindingen en doordat boeken met bepaalde 
schadevormen al bij voorbaat gedeselecteerd zijn, is 
besloten de boeken na afloop niet stelselmatig te 
controleren. Met uitzondering natuurlijk van díe 
boeken die de restaurator van te voren van een 
blauwe en/of rode stip voorzien heeft. En daarop volgt 
dan in sommige gevallen een behandeling door de 
restaurator. 
 
De invloed van digitalisering op het vak van de 
boekrestaurator 
Is het vak van de boekrestaurator nou veranderd 
sinds en dóór de digitalisering? Onmiskenbaar blijkt 
uit bovenstaande schets dat, in elk geval bij de 
instellingsrestaurator, groter nadruk is komen te 
liggen op advisering en begeleiding, op monitoring en 
controle. Weliswaar gebeurt dat vanuit de heel 
specifieke kennis en vaardigheden van de restaurator, 
maar de tijd daarin gestoken wordt niet besteed aan 
het hands-on werk, het eigenlijke restaureren. Dus ja, 
er ìs een verschuiving van taken. Maar het hands-on 
werk zelf, is dàt veranderd? Ja, ook dat is het geval, 
maar naar mijn mening in een richting die al eerder 
was ingeslagen.  
Door de grote hoeveelheid boeken die in dit soort 
projecten onder ogen van de restaurator komt –een 
heel directe en actuele vorm van schade-
inventarisatie trouwens!- raakt noodzakelijkerwijs zijn 
oog meer collectie- dan objectgericht. Je bent je er als 
restaurator veel meer van bewust dat de tijd die je 
besteedt aan één boek, niet besteed kan worden aan 

een ander boek. Dat heeft tot gevolg dat je je tijd 
efficiënter, je zou kunnen zeggen ‘eerlijker’ over de 
collectie verdeelt. Je neemt veel makkelijker 
praktische, pragmatische en efficiënte beslissingen. En 
voor zover die beslissingen leiden tot hands-on 
ingrepen, zijn die vaker van de soort ‘actief-
conserverende maatregelen’, ‘eerstelijnsconservering’, 
‘stabilisering’, dan dat  er sprake is van vergaande 
restauraties.  
Naar mijn mening is dat een weg die al veel langer, al 
vanaf de invoering van het deltaplan in de jaren ‘90 
bewandeld wordt. Al in die tijd werd men zich er van 
bewust hoevéél objecten eigenlijk behandeling 
behoefden; en dat niet alles gerestaureerd kon 
worden. Behalve het besef dat dat onhaalbaar was, 
was ook het bewustzijn ontstaan dat dat niet 
wenselijk was: niet alleen economisch niet te 
behappen, maar ook ethisch niet te verantwoorden. 
Tijdens het symposium ‘Boekrestauratie in beweging' 
dat de vakgroep Boek van Restauratoren Nederland in 
2009 organiseerde, is uitvoerig gesproken over 
nieuwere en eenvoudigere, snellere, maar ook ethisch 
meer verantwoorde methoden, waarmee schade-
problemen kunnen worden aangepakt, een 
restauratiemethodiek die voor een deel is 
voortgekomen uit technieken toegepast bij 
eerstelijnsconservering. In mijn lezing over de 
ethische kant daarvan heb ik toen betoogd dat de 
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uitgangspunten van die veranderde methoden niet 

wezenlijk verschilden van de uitgangspunten die in de 
jaren ’80 waren geformuleerd: terughoudend, 
reversibel, alleen als het echt nodig is, niet een enkel 
object behandelen, maar collectiegericht denken, en 
niet toegeven aan de behoefte ‘de handen te laten 
wapperen’.1  
In deze richting beweegt naar mijn mening de 
boekrestauratie zich nog steeds, zeker in instellingen. 
Met als nieuw element dat de schaal waarop gedacht 
wordt en de snelheid waarmee over behandelingen 
beslist moet worden plus de urgentie om ze ook uit te 
voeren, groter is geworden bij een 
digitaliseringsproject als waarover het hier gaat. Ook 
maakt zo’n project de praktische haalbaarheid of 
onhaalbaarheid van uitgebreide restauraties veel 
duidelijker en directer zichtbaar.  
En de schaalvergroting dwingt ons nog beter te kijken 
naar wat nodig is. Om dat te bepalen zijn we het 
systeem van waardestelling gaan gebruiken, niet 
alleen hier, maar in het hele beleid van 
collectiebehoud op de KB: voor behandeling is niet 
meer bepalend of een specifiek boek kapot is en 
gerestaureerd moet worden omdat het kostbaar of 
zeldzaam is, ook andere waarden zijn in beeld 
gekomen: welk belang wordt er op dit moment in de 
samenleving aan een object gehecht 
(maatschappelijke waarde), en hoe vaak voorziet het 
in de behoefte van een gebruiker (gebruikswaarde)? 
Of: in hoeverre heeft het boek als archeologisch 
artefact ons iets te vertellen (historische of artistieke 
waarde). Allemaal factoren die van belang kunnen 
zijn. Maar uiteindelijk zijn ook die waarden op zich 
nog niet bepalend. Uitgangspunt is de vraag: welke 
collectie of welk object loopt het grootste risico de 
eraan toegekende waarde te verliezen? Daarop, zo 
hebben we besloten, richt zich onze conserverings-
inspanning.  
Bij de grote stroom boeken die we bij het ProQuest-
project langs zien komen, historisch materiaal van 
vóór 1700, weet ik dat de materiële staat één van de 
belangrijke waarden is, een waarde die geschaad zou 
kunnen worden bij het digitaliseringsproces. Ik 
probeer dus in díe mate in te grijpen dat het risico op 
waardeverlies door aantasting van de materialiteit 
door het scannen zo klein mogelijk gemaakt wordt. En 

meestal kan dat met kleine ingrepen. Die ingrepen 
kunnen mede zo klein blijven omdat de waarde 
‘gebruik’ kleiner zal worden na digitalisering, en 
tevens omdat het risico op waardevermindering dóór 
dat gebruik zal afnemen. 
Zó zal in de meeste gevallen gekeken en besloten 
worden.  
Maar hoe klein de ingrepen ook zijn, in heel praktische 
zin zijn de gevolgen voor de staat van het boek wel 
voor langere tijd bepalend. Mét bijvoorbeeld het 
besluit dat ik nu neem om losse delen op een boekrug 
vast te zetten, neem ik impliciet ook het besluit dat ik 
afzie van een ingrijpende restauratie op afzienbare 
termijn. Die zou namelijk een stuk lastiger worden 
door de actief-conserverende handeling die ik nu 
pleeg: een rebacking, een nieuwe bandrug op een 
boek aanbrengen, gaat een stuk eenvoudiger als de 
oude bekleding los zit dan wanneer ik die recent nog 
keurig en hecht op de boekrug heb bevestigd om 
materiaalverlies tijdens het scannen te voorkomen.  
Snellere, pragmatischer beslissingen dus, met op de 
achtergrond het perspectief van nabije conserverings-
mogelijkheden. Tot dat perspectief behoort ook de 

                                                           
1 Constant Lem, ‘Enkele ethische aspecten van de 

boekrestauratie.’ In: K. Scheper, W. Meeuws, C. Lem 

Boekrestauratie in beweging. Ontwikkelingen in materialen, 

technieken en ethiek. Leiden 2009, p. 85-86  

vraag of die ingrijpender behandeling nog wel nodig 

is, gezien het verwachte gebruik wanneer een digitale 
versie van het boek beschikbaar is. 
 
Het vak is dus zeker veranderd, en is nog steeds aan 
het veranderen. De eisen die digitalisering-op- grote-
schaal stelt vormen daarvan één van de oorzaken. En 
ook al maken die veranderingen deel uit van een 
langer proces, of misschien wel juist daarom, ze 
maken óók zichtbaar dat een aantal risico’s het vak 
van de (instellings-)restaurator bedreigt. Ik wil er 
twee noemen. Het eerste is de valkuil van de 
oppervlakkigheid. Het vraagt van de restaurator om 
voortdurende alertheid daar niet in te vallen als hij zo 
veel kleinere pragmatische conserverende en 
consoliderende en stabiliserende handelingen pleegt 
en zo weinig ingrijpende restauraties. Het andere 
risico dat de restaurator bedreigt hangt daar nauw 
mee samen, en dat is het verlies van technische 
vaardigheden en handelingsbekwaamheid. Het doen 
van ingewikkelde restauratieve ingrepen –en die 
blijven soms nodig- vraagt om verantwoord en 
weloverwogen, technisch bekwaam, geconcentreerd 
en doelgericht handelen. Het vermogen daartoe dreigt 
af te nemen als die vaardigheden, de mentale en de 
manuele, niet onderhouden worden. Restauratie doe 
je niet maar even tussendoor. Restauratie vraagt om 
een langer durende spanningsboog van concentratie 
en doelgericht en secuur handelen. Het is, dunkt mij, 
de gedeelde verantwoordelijkheid van de restaurator 
en de instelling waar hij werkt, tijd en ruimte te 
blijven vrijmaken om die vaardigheden ten mìnste te 
onderhouden.  
 
Samenvatting 
In het bovenstaande werden de werkzaamheden 
geschetst van de boekrestaurator rond één van de 
digitaliseringsprojecten bij de Koninklijke Bibliotheek. 
Niet bij alle projecten is de betrokkenheid van de 
restaurator zo intensief. Beschreven werd dat er meer 
nadruk is komen te liggen op voorlichting, 
begeleiding, instructie en controle in alle stadia van 
het traject. Daardoor is het vak veranderd. Wat de 
hands-on werkzaamheden betreft: daar zijn de 
sleutelwoorden: gerichtheid op de collectie als geheel, 
pragmatisch te werk gaan, de risico’s op 

waardeverlies in het oog houden, vaak actief 
conserverend, een enkele keer ingrijpend 
restaurerend, rekening houdend met toekomstig 
gebruik.  
Het vak is wel veranderd, maar niet zó fundamenteel 
dat niet velen zich in belangrijke mate in deze 
karakteristieken kunnen herkennen, ook restauratoren 
die niet nauw bij digitalisering betrokken zijn. Wèl 
geloof ik dat in elk geval de ínstellingsrestaurator zich 
er voortdurend van bewust moet zijn dat deze 
uitgangspunten kunnen leiden tot vervlakking van zijn 
vaardigheden in de praktijk van alle dag, wanneer hij 
volop bezig is zijn kennis en ervaring in te zetten in 
dit veeleisende maar uitermate boeiende proces van 
grootscheepse digitalisering. 
 
Constant Lem 
Boekrestaurator Koninklijke Bibliotheek 
constant.lem@kb.nl  
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