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VAN DE REDACTIE 

Beste leden, 

 
Het is jullie zeker niet ontgaan dat onze vereniging 
een sectie rijker is: sectie studenten, hartelijke 
welkom! In de rubriek Nieuws uit de vereniging stelt 
deze sectie zich voor (p. 4). 
 
We kunnen ons alweer zeer gelukkig prijzen met de 
twee artikelen van dit nummer. Bij het eerste artikel 
worden beperkingen en mogelijkheden van de Dino-
Lite microscoop besproken (p.20). Het tweede artikel 
is een bewerkte lezing die  tijdens de Nederlandse 
Restauratiebeurs werd gepresenteerd over de 
restauratie van een grote set stoelen die tot de 
inrichting van het Paleis op de Dam behoren (p.23) 
 
Au Courant heeft een vaste oproep geplaatst bij Flits! 
om verslaggevers te vinden die een bijdrage willen 
leveren aan ons blad. We kunnen altijd meer 
inzendingen gebruiken. Neem dus contact met de 
redactie: aucourant@restauratoren.nl 
 
 
De redactie van Au Courant 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  

Toelatingsregeling 
 
Het werk van de meeste RN bestuursleden heeft de 
afgelopen maanden in het teken gestaan van de 
toelatingsregeling. Vanwege een klacht bij de NMa 
(nu: Autoriteit Consument & Markt, ACM) zag het 
bestuur zich genoodzaakt de toelatingsregeling stop te 
zetten. Het door de ACM geëiste tijdspad hield in dat 
er snel aan de slag moest worden gegaan met het 
ontwerpen van een nieuwe toelatingsregeling die 
tegemoet komt aan mogelijke mededingings-
rechtelijke bezwaren. Daarnaast is het natuurlijk van 
groot belang dat er snel een nieuwe regeling komt 
zodat er duidelijkheid ontstaat voor de leden.  Vele 
leden hebben ons bezorg gebeld en gemaild toen wij 
de stopzetting van de toelatingsregeling moesten 
aankondigen. 
 
De commissie Toelating heeft daarom samen met het 
bestuur en met veel steun van het Bureau, heel hard 
gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe regeling. 
Hiervoor is ook specialistisch juridisch advies 
ingewonnen. De nieuwe ontwerp-regeling is met 
verzoek voor feedback voorgelegd aan de Commissie 
Standaarden en Ethiek die  de Commissie Toelating 
ondersteunt. Ook de ACM heeft het concept inmiddels 
ter beoordeling ontvangen. 
 

Op 13 juni is over de nieuwe regeling een 
voorlichtingsavond voor alle leden en op 27 juni wordt 
de nieuwe regeling voorgelegd aan de Algemene 
Leden Vergadering. U hebt over beide data al 
informatie ontvangen en krijgt uiteraard tijdig de 
nodige stukken. 
 
ALV 
 
Op de ALV komt niet alleen de nieuwe 
toelatingsregeling aan de orde maar krijgt u ook het 
jaarverslag over 2012 voorgelegd en de jaarrekening 
over het kort boekjaar 2012 (het laatste half jaar). 
Vanaf 2013 loopt het boekjaar immers van januari-
december en niet meer van juli-juni. 
 
Restauratiebeurs 
 
RN was met een stand vertegenwoordigd op de 
Restauratiebeurs in Den Bosch vorige maand. Ook 
werden hier door RN twee minisymposia 
georganiseerd tijdens de beurs over historischte 
interieurs en over het digitaliseren van roerend 
erfgoed. Beide symposia zijn succesvol gebleken. We 
kregen positieve reacties van de leden. 
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Heidag 
 
In maart heeft het bestuur een dag bij elkaar gezeten 
om zich te bezinnen op het nieuwe beleidsplan van de 
vereniging. Dit beleidsplan moet eind 2013 klaar zijn. 
Onze nieuwe secretaris Aline Knip heeft de dag 
voorbereid en geleid. Op basis van de resultaten van 
deze Heidag zal zij een conceptbeleidsplan opstellen. 
U hoort daar na de zomer meer over. 
 
Nieuwe bestuursleden 
 
Tot slot herhaal ik graag nog eens onze oproep voor 
nieuwe bestuursleden. Door het vertrek van een 
bestuurslid is eind vorig jaar een vacature ontstaan. 
Ook gezien de forse werkdruk op het bestuur zouden 
wij de komst van een of meerdere nieuwe 
bestuursleden zeer verwelkomen. Herkent u zich in de 
doelstellingen van RN, heeft u enige bestuurlijke 
ervaring en bent u bereid zich, energiek en in goede 
samenwerking met uw collega-bestuursleden en het 

Bureau, in te zetten voor de bevorderingen van de 
vereniging? Overweegt u dan bestuurslid te willen 
worden. Als bestuurslid bent u vooral belast met 
beleidsontwikkeling. Uitvoering van het beleid zal in 
toenemende mate bij het Bureau belegd kunnen 
worden, maar vergt op dit moment ook nog de 
aandacht van de bestuursleden. U werkt nauw samen 
met de verschillenden commissies en secties van de 
vereniging. Het bestuur vergadert tenminste 1 keer 
per maand (afwisselend ’s avonds en overdag) en 
daarnaast besteedt u gemiddeld 3 uur per week aan 
bestuurstaken. Voor vragen over het 
bestuurslidmaatschap kunt u zich wenden tot de 
bestuurssecretaris Aline Knip, 
a.knip@restauratoren.nl. 
 
Met een vriendelijke groet namens het bestuur, 

Tanja de Boer 

Vice-voorzitter 

 

 

 

NIEUWS UIT DE SECTIE BOEK, PAPIER EN FOTOGRAFISCHE MATERIALEN 

Sinds de jaarvergadering van de BPF-sectie in januari 
zijn een aantal zaken nog hetzelfde: we zijn nog 
steeds op zoek naar versterking binnen het bestuur! 
Het zittende bestuur is een enthousiaste, informele 

club mensen, we vergaderen ongeveer zes keer per 
jaar. Maar sinds het vertrek van Marieke Kraan 
hebben wij geen voorzitter. Dus als je het leuk vindt 
om mee te denken over sectie-zaken, meldt je aan bij 
via de sectiemail. Als je meer informatie wil over 
bestuurs- of voorzitterstaken, benader dan de zittende 
bestuursleden via de sectiemail of direct! 
 
Verder zijn er ook vele positieve dingen te melden: 
 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over de 
opzet van het educatiefonds heeft het bestuur 
opnieuw naar de voorwaarden gekeken en besloten de 
maximale vergoeding te verhogen naar 60% van de 
gemaakte kosten, met een maximum vergoeding van 
€500,-. Hierdoor hopen we dat de financiële barrière 
om in te schrijven voor een cursus of workshop 
verlaagd wordt. Kijk voor meer informatie op het 
sectiegedeelte van de RN website.  
In het afgelopen jaar heeft het fonds aanvragen van 
Valérie Monier Martens, Clara von Walthausen en Eliza 
Jacobi gehonoreerd. Over de workshop die Valérie 
heeft gevolgd in London stond in de vorige AuCourant 
een verslag. Clara en Eliza zullen binnenkort verslag 
doen van hun bevindingen. 
 
De BPF-website wordt regelmatig geüpdate, het is dus 
de moeite waard om af en toe in te loggen! 
Momenteel zijn we druk bezig om alle informatie te 
actualiseren.  
 
Tijdens de jaarvergadering werd ook gesproken over 
de positie van de secties binnen RN. Een aantal leden 
benadrukte het belang van interdisciplinaire 

samenwerking. In februari heeft voor het eerst sinds 
lange tijd weer een sectieoverleg plaats gevonden. 
Leden van de secties Historische Binnenruimten, 
Etnografica, BPF, en de net opgezette 

(interdisciplinaire) Studenten sectie waren aanwezig. 
Het overleg werd als vruchtbaar en positief ervaren en 
zal in het vervolg twee keer per jaar plaatsvinden.  
Mede als gevolg van het sectieoverleg is in mei door 
de secties Historische Binnenruimten en BPF een 
excursie georganiseerd naar Oud Amelisweerd waar 
de maatschap XLpapier bezig is met de restauratie 
van het Chinese behang in de jachtkamer. 22 
belangstellenden kregen uitleg over dit mooie project. 
 
Het bestuur van BPF wil het organiseren van symposia 
stimuleren. Zo wordt er hard gewerkt aan de 
organisatie van het symposium Breekbaar Bezit dat 
dit najaar zal plaatsvinden. Binnenkort zal de website 
voor het symposium online gaan.  
Ook heeft onlangs eerste bijeenkomst van de 
werkgroep voor het symposium met de werktitel 
Architectonische Tekeningen plaatsgevonden. Wil je 
meehelpen dit symposium te organiseren, meldt je 
dan aan via de sectiemail. 
 
Verder hoopt de sectie Papier in najaar 2013 te 
starten met een nieuwe opzet voor de 
studiemiddagen. De middagen zullen een praktischer, 
meer hands-on invulling krijgen. De sectie Boek 
bereidt een lezingenmiddag voor. 
 
In deze, binnen RN turbulente tijden, heeft onze 
sectie zeker een meerwaarde voor de leden, wil je 
deze meerwaarde vergroten? Meldt je aan: sectie-
bpf@restauratoren.nl 
 
Frederike Leffelaar (secretaris BPF) 
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NIEUWS UIT DE SECTIE STUDENTEN 

Beste leden, 
  
Een tijdje geleden zijn wij – drie studenten van de 
Minor Conservering en Restauratie aan de UvA - na 
een college van Clara von Waldthausen, met elkaar in 
een discussie beland over de vraag hoe 
restauratiestudenten gemakkelijker in contact konden 
komen met restauratoren en met elkaar. Een half uur 
later stonden wij opnieuw bij Clara in het atelier, deze 
keer met plannen voor de oprichting van een sectie 
voor studenten. Nu, een aantal maanden verder, zijn 
wij verheugd u op deze manier aan de 
Studentensectie van Restauratoren Nederland voor te 
stellen. Het bestuur van de sectie is inmiddels 
aangevuld met twee Masterstudenten, een nieuw 
logo, waarvoor wij Boemmm B.V. graag willen 
bedanken, en de officiële start middels de 
kennismakingsborrel zit er al op.  
 
Hoewel de sectie de belangen behartigt van 
studenten, is zij echter alleen verbonden aan 
Restauratoren Nederland en dus onafhankelijk van de 
restauratieopleidingen in Nederland. Naast studenten 
staat de sectie open voor iedereen die interesse heeft 
in het restauratievak. De sectie is opgericht met het 
doel om een brug te slaan tussen studenten en 
ervaren restauratoren en om de studenten van 
verschillende restauratieopleidingen in binnen- en 
buitenland op een leuke en eigentijdse manier met 
elkaar in contact te brengen. Gaandeweg hopen we 

een platform te creëren zodat het makkelijker wordt 
voor onze leden om contacten te leggen en 
een specialisatiegerichte stageplek te vinden. 
Natuurlijk geldt dit ook andersom: restauratoren 
kunnen via ons in contact komen met aankomende 
talenten en geïnteresseerden in het werkveld. 
 
Tevens zullen er vanaf juli elk kwartaal vanuit een 
thema activiteiten georganiseerd worden waarbij alle 
belangstellenden van harte welkom zijn. Tot deze 
activiteiten behoren excursies, symposia, themadagen 
en borrels. U kunt onder andere op onze 
facebookpagina zien wanneer deze activiteiten 
plaatsvinden en wat er allemaal gebeurt in en rond de 
sectie. Wij hopen u te zien op een van onze 
activiteiten!  
 
 

Vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Studentensectie Restauratoren 
Nederland: 
 
Rianne de Beer (Voorzitter) 
Vera Tolstoj (Secretaris) 
Sophie Haasnoot (Penningmeester) 
Maartje de Boer (PR en Marketing ) 
Marianne Pronk (Algemeen bestuurslid) 
 
https://www.facebook.com/RestauratorenNede
rlandStudentensectie 
 
sectie-student@restauratoren.nl 

 
 

  OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP   
 
 
Elk kwartaal organiseert de Restauratoren 
Nederland Studentensectie activiteiten 
vanuit een overkoepelend thema. Het 
aankomende kwartaal zal in het teken 

staan van ‘Het Zelfstandige 
Restauratieatelier’. Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste en restauratoren die het leuk 
vinden om in de tweede helft van 
september als spreker op de thema-avond 
aanwezig te zijn. Wilt u als zelfstandig 
restaurator ervaringen en tips meegeven 

aan enthousiaste restauratoren in spe? En 

bent u bereid om in de tweede helft van 
september deel te nemen aan de thema-
avond van de Restauratoren Nederland 
Studentensectie? Neem dan contact met 
ons op via sectie-student@restauratoren.nl   

 
 
  OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP   
 

 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN … 
 

 
Aline Knip werkt sinds 1 februari 
met veel plezier als secretaris voor 
RN. 
Aline is van huis uit kunsthistoricus 
(hedendaagse beeldende kunst) en 
heeft zich verder gespecialiseerd in 
kunstbeleid en -management en 

strategische communicatie. Zij is goed thuis in het 
brede erfgoedveld. Haar interesse in het restauratie- 
en het conserveringsvak is er altijd geweest. Eerder 
werkte zij voor de Mondriaan Stichting (nu Mondriaan 
Fonds) en het sectorinstituut Erfgoed Nederland. Met 
veel enthousiasme en energie zet zij zich in voor een 
sterke en professionele vereniging. 
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KORT NIEUWS 
 
 
- Instellingen geven beeld aan de geschiedenis door 
het delen van hun fotocollecties op Historypin. Meer 
info op: 
 http://www.historypin.com/ 
 
- Emergency Planning e-learning tool om meer 
te leren over collectie hulpverlening: 
 http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/e-
learning/Emergency-Planning-Tool/index.html 
 
 

- The Heritage Science Forum is intended to 
provide a platform to support the policy, research and 
professional needs of institutions engaged in heritage 
science. The National Heritage Science Forum brings 
together many disciplines under the wide-ranging, 
interdisciplinary heritage science umbrella. It provides 
a platform to address the research and practice needs 
of institutions interested in or engaged with heritage 
science. 
http://www.heritagescienceforum.org.uk/ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Conservation in the Nineteenth Century. Isabelle 
Brajer (ed.) ISBN: 9781904982913 Pages: 223 
UK Price: £39.50  
 
The papers in this volume, presented at the 
conference Conservation in the Nineteenth Century, 
suggest that we should not think of the nineteenth 
century as a time solely marked by conservation 
activities that should be be criticised, but as an 
interesting confluence of various attitudes out of 
which modern conservation trends emerged. 
The conservation profession has its roots in the 
intellectual movements of the first half of the 19th 
century, following the Enlightenment. Scholarly study 
of objects made available by important archeological 
excavations and discoveries gave birth to the first 

debates on theoretical issues of preservation. Also the 
political events which disrupted Europe in the first 
decades of the 19th century played a significant role 
in conservation practice. In particular, Napoleon’s 
appropriation of works of art. As much as early 
conservation treatments can create many problems 
for conservators today, in some cases, they did 
prolong the life of an object that might not exist 
today. In some of these treatments we can see the 
interest in scientific methods that comprise the 
foundation of current conservation treatments. 
Nineteenth century technical inventions brought about 
by the industrial revolution led to the mass production 
of many materials. These have had both a positive 
and negative influence on conservation. 
 
http://www.archetype.co.uk/publication-
details.php?id=182 
 

 

Documentatiebestand Conservering Koninklijke Bibliotheek 
 
 
De afdeling Collectiebehoud beheert een 
vakbibliotheek over de conservering van 
bibliotheekmaterialen. Zij verzamelt publicaties 
(digitaal en fysiek) over preventieve 
conservering, veiligheid, bruikleenverkeer en 
restauratie van boeken en andere objecten uit 
de collectie van de KB. De beschrijvingen zijn 
toegankelijk via internet. De monografieën, 
tijdschriften, congresverslagen en stage-
verslagen zijn in te zien op de leeszaal 
Bijzondere Collecties. Het bestand Conservering 
is geïndexeerd op trefwoorden die specifiek zijn 
voor conservering van bibliotheekmaterialen. 
Tijdschriften en congresbundels zijn op 
artikelniveau ontsloten.  

Via http://www.kb.nl/expertise/conservering 
vindt u de catalogus van de vakbibliotheek. Door  
-KB Documentatie Conservering – aan te klikken 
wordt de interface geopend en kan men op 
trefwoord zoeken. U kunt zoeken op 
trefwoorden. De look-up-lijst geeft naast ‘alle 
velden’ ook de optie ‘onderwerp’. Onderwerp is 
hier synoniem voor trefwoord. Het overzicht met 
de specifieke trefwoorden vindt u op het adres  
http://www.kb.nl/expertise/conservering. De 
trefwoorden zijn alfabetisch geordend. 
 
Contactpersoon  
Paulien.Rings@kb.nl 
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Algemeen 

Madan R. Sustainable museums : strategies for the 
21st century. Edinbrugh : MuseumsEtc,2011, 379 p's 
TRE conserveren: beleid 
NUM LHO CONS 10 MADA 
 
Koning M de et al. Kennis voor roerend erfgoed: een 
overzicht van de kennisproducten van de 
Onderzoeksagenda Roerend Erfgoed Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed vanaf 2009. Amsterdam ; 
Amersfoort : (RCE), 2011, 55 p's  
TRE algemeen: conservation science 
NUM LHO CONS 10 KONI 
 
Pretzel B. Materials and their interaction with museum 
objects. V&A Conservation Journal Summer, 2003, nr 
44, 4p's 
URL: www.vam.ac.uk/files/file_upload/12381_file.pdf  
TRE materiële verzorging: tentoonstellen; materiële 
verzorging: meubilair; onderzoekmethode: emmissie 
NUM L 2705 
 
Richmond A. The Ethics Checklist-ten years on. V&A 
Conservation Journal summer, 2005, nr 50, 2 p's. 
http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-
journal/issue-50/the-ethics-checklist-ten-years-on  
TRE algemeen: ethiek codes 
NUM L 2708 
 
Jiggins L et al. Transforming the Conservation Library. 
V&A Conservation Journal Spring 2006, nr 52, 2p's 
http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-
journal/issue-52/transforming-the-conservation-
library  
TRE algemeen: literatuuroverzicht 
NUM L 2710 
 
Beroepsbeeld 
Competences for access to the conservation-
restauration profession. Brussels : European 
Confederation of Conservator-Restorers' 
Organizations, (E.C.C.O.), 2011, 48 p's. 
TRE algemeen: beroepsbeeld; algemeen: opleiding 
NUM LHO CONS 10 COMP 
 
Biodegradatie 

Lorenz W Praxis-Handbuch Schimmelpilzschäden : 
Diagnose und Sanierung. Köln : Rudolf Müller, 2012, 
330 p's 
TRE biodegradatie: schimmels en bacteriën-aantonen; 
handboek: biodegradatie 
NUM LHO CONS 41 LORE 
 
Boek 
Himer K et al Das große Buch der Lederpflege : 
Schuhpflege, Bekleidung, Möbelpflege 
Königswinter : Heel Verlag, 2012, 208 p's. 
TRE leerconserveringsmiddel: algemeen 
NUM LHO CONS 22 HIME 
 
Engels MHH. Franeker academieboekbinders: Arcerius 
an Nauta 1664-1711. 
http://home.wanadoo.nl/m.bourgonjen/Boekbinders/A
enN.htm  
TRE boek: binden historisch 
NUM L 2702 
 
Licht 
Vávrová P et al Damage to paper due to visible light 
irradiation and post-irradiation effects after two years 
of storage in darkness. In New Approaches to Book 
and Paper Conservation-Restoration, Conferentie  9-
11 mei 2011 Horn, Oostenrijk, p. 169-182 

TRE materiële verzorging: licht; materiële verzorging: 

berging; papierschade: verbruining/verkleuring 
NUM LHO CONS 11 ENGE 2 [6b] 
 
Lavédrine B et al. LightCheck(R): A New Tool in 
Preventive Conservation, V&A Conservation Journal 
Summer, 2004, nr 47, 1 p. 
http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-
journal/issue-47/lightcheck-a-new-tool-in-preventive-
conservation  
TRE materiële verzorging: licht 
NUM L 2707 
 
Onderzoek 
Larkin P Infrared and Raman spectroscopy : principles 
and spectral interpretation 
Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2011, 228 p's. 
http://ebooksfreedownload.org/2012/06/share-ebook-
infrared-and-raman-spectroscopy-principles-and-
spectral-interpretation-repost-free-ebook.html  
TRE onderzoekmethode: ir-technieken; 
onderzoekmethode: raman 
NUM LHO CONS 34 LARK 
 
Pretzel B.  Standard Materials for Corrosiveness 
Testing. V&A Conservation Journal, Spring 2001 nr 
43, 3p's 
www.vam.ac.uk/res_cons/conservation/journal/numb
er_43/corrosiveness/index.html  
TRE onderzoekmethode: röntgentechnieken; 
onderzoekmethode: russell effect 
NUM L 2704 
 
Papier 
Altenhöner R et a.l Eine Zukunft für saures Papier : 
Perspektiven von Archiven und Bibliotheken nach 
Abschluss des KUR-Projekts "Nachhaltigkeit der 
Massenentsäuerung von Bibliotheksgut 
Frankfurt am Main : Klostermann. Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie Sonderbände, 
106, 2012 
TRE massaontzuring: algemeen 
NUM LHO CONS 62 ALTE 
 
Catcher S Decision Making: Technical Information 
Revealed. V&A Conservation Journal Autumn 2003 

number 45, 2 p's 
http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-
journal/issue-45/decision-making-technical-
information-revealed  
TRE papier cons/rest: doubleren/lamineren; 
inkten/inktvraat: algemeen 
NUM L 2706 
 
Perkament  
Vest M. Critical Evaluation of Laser Cleaning of 
Parchments Documents. V&A Conservation Journal 
Spring 2002 nr 40.  
www.vam.ac.uk/res_cons/conservation/journal/numb
er_40/critical/index.html [print 20-8-2012] 
TRE perkament cons/rest: laser technieken 
NUM L2679 
 
Huxtable M Tethering the Cow-Treatment and Display 
of the Sackville Pedigree- a large 16th century 
Heraldic Parchment Manuscript. V&A Conservation 
Journal, Autumn 2002 nr 42. 
www.vam.ac.uk/res_cons/conservation/journal/numb
er_42/pedigree/index.html  
TRE perkament cons/rest: encapsulation; perkament 
cons/rest: indirect bevochtigen:; materiële 
verzorging: tentoonstellen 
NUM L 2703 
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GEREEDSCHAP 
 
 
 
Floor Meijboom 
Restaurator Papier en Boek 
Zaandam 
 
Gereedschap: tafelloupe met lampjes 
 
Gebruik: 
Ik gebruik hem als ik gerestaureerd werk wil 
retoucheren; de ingebouwde lampjes zijn handig, ook 
is hij makkelijk mee te nemen. 
Er zit een hoesje bij om de acryl lens te beschermen. 
 
Hoe kom je eraan: 
De winkel waar ik hem kocht bestaat tegenwoordig 
alleen nog als webwinkel. 
 
 
Prijs: 
Momenteel in de aanbieding voor €18,95 
http://www.mini-wonders.nl/  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ideeën voor deze rubriek naar: nk@nancyknaap.nl 
 

 
 

 

Mijn bezoek aan het heropende Rijksmuseum.  d.d.  23 -5-2013,  Hans J. Picard   
 

 
 
Alreeds gewaarschuwd door diverse berichten ben ik 
s’morgens om 10 uur bij het Rijksmuseum.  Ik kan 
direct naar binnen. Men heeft links en rechts in de 
fietstunnel een ingang gemaakt. Echter moet men bij 
binnenkomst een trap af om op een groot binnenplein 
te komen dat doorloopt onder de fietstunnel.  Vanaf 
het binnenplein gaat men door een soort vierkante 
(moderne) poort pas naar de tentoonstelling. Met de 
museumjaarkaart kan ik door een 2e identieke poort 
direct doorlopen. Alles heeft een frisse uitstraling en 
de vele wand en plafondschilderingen zijn “als nieuw ” 
maar ook geweldig gerestaureerd. Ik bezoek enkele, 
mij bekende schilderijen, die ik na jaren weer kan 
begroeten. Het liefdevolle “joodse bruidje” van 
Rembrandt waar ik de mannenhand op de jurk ter 
hoogte van de borst van de vrouw zo’n mooi 
gevonden gebaar vind. Om alle Rembrandt’s te zien 
moet men wel door het gebouw dwalen, want 
sommige hangen in de z.g.  “Erezaal” , maar anderen 
hangen weer boven op de 1e of 2e verdieping. Daar 

hangt bijv.  het prachtige kleine en tamelijk  fijn 
geschilderde schilderij van de moeder van Rembrandt, 
lezende in een forse statenbijbel. Haar oude 
gerimpelde hand op de bladzijde is wéérgaloos 
gepenseeld. 
Aan al die Japanners die klik, klik, klik , ook dit 
schilderij even vastleggen op hun smartphone, zou ik 
willen toeroepen: Kijk nou eens even wat langer naar 
die oude vrouwenhand.  Vóór Rembrandt is nog nooit 
zó een oude vrouwenhand geschilderd! 
 
Verder is grappig dat weggestopt op de 
zoldervoorkant nog wat moderne kunst is. Karel Appel 
met een geweldig mooi schilderij. Een beeld van Tajiiri 
en werken van Constant Nieuwenhuijs en ook de 
moderne aluminium-stoel, (uit één plaat) van Gerrit 
Rietveld. Overigens wat mij betreft mag het Rijks  
deze moderne kunstwerken schenken, of in eeuwige 
bruikleen geven aan het Stedelijk museum. 
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De temperatuur op de zolderverdieping is te hoog, 

merk ik,  en dit zal ik nog schrijven aan het bestuur 
van het Rijksmuseum. Immers slecht voor deze (nu) 
zeer kostbare kunstwerken (met name de 
schilderijen). Samen met de extra zwetende 
bezoekers aldaar, waaronder ikzelf is het een 
ongunstige plek voor kunst.  
Dus tijd voor een kopje koffie of fris. Ik begeef mij 
naar de onderste laag van het museum, echter er 
staat een hele rij op de trap naar de 
koffiehoek/restaurantje wachtend op een leeg tafeltje. 
Het blijkt te klein voor het aantal bezoekers. Er wordt 
binnenkort weliswaar nog een 5 sterren restaurant in 
de achtergelegen gebouwen aangelegd, maar als ik 
het binnenplein opneem, zie ik dat het 
koffie/restaurant best 2 á 3 keer zo groot had kunnen 
zijn, zonder dat dit “lelijk” of kwa ruimte storend was 
geweest voor “het binnenplein”. 
Een gemiste kans van de Architect,  om  voor de 
talloze bezoekers en culturele Amsterdamse figuren, 
een hotspot te creëeren in het Rijksmuseum. 

Dan maar koffie drinken ergens op het museumplein. 

Als ik weg wil gaan staat een enórme rij bij de 
Garderobe. Ook hier een te kleine inschatting van de 
architect voor de vele, vele bezoekers die Amsterdam 
trekt (ook zijn er geen losse kluisjes). 
 
Het museum is dus prachtig. De werken hangen weer 
echt mooi. Maar als je er wilt gaan kijken:  a)  kom 
dan vroeg,  b) trek een lichte jas aan die je zelf over 
de arm meeneemt  tijdens het kijken en  c)  neem 
een kleine thermosfles koffie mee in een onopvallend 
tasje dat je ergens op het binnenplein in een hoekje 
klaarzet voor je “pauzemoment”.  
 
Hans j. Picard 
Restauratie Atelier Picard 
picard@zonnet.nl  
 
 

 
 
 
 
 
 

Teylers Museum. Bijeenkomst en rondleiding.  “De restauratie van de ovale zaal”. 

Georganiseerd door de sectie binnenruimten van RN,  op 16 mei 2013. aanvang 

13.30 uur 

 
 
Het programma begon met de ontvangst door de 
directeur van het Teylersmuseum, mevr. Marjan 
Scharloo. 
Zij geeft een introductie over de geschiedenis van het 
Teylers en verteld over de restauratie van de ovale 
zaal. Het museum is opgericht door de stichting 
Teyler, op grond van het testament en de geldelijke 
nalatenschap van de rijke zijdefabrikant, 
kunstverzamelaar en bankier Pieter Teyler van der 
Hulst.  Doel is om kunst en wetenschap verder te 
onderzoeken en te delen met belangstellenden. Zijn 
privé-verzameling van kunst, mineralen, 
bodemvondsten en wetenschappelijke instrumenten 

vormde de oorsprong van zijn museum. Achter de 
voormalige woning van Pieter Teyler, werd een ovale 
zaal gebouwd. (architect:  L. Vievant, Amsterdam) 
De zaal was klaar in 1784 en daarmee het eerste 
museum in Nederland.  
 

 
 
Voor de restauratie van de ovale zaal werd door de 
huidige directeur een restauratieadviseur 
aangeworven. Deze Anne Marie ten Cate 
(architectuur en bouwhistoricus) heeft de restauratie 

opgedeeld in een groot pakket deelrestauraties en 
vervolgens een dertigtal schilder- en houtbedrijven 
alsmede hout- en meubel-restauratoren aangezocht, 
om  offertes  te maken voor diverse deelrestauraties. 
 
Michiel  de Vlam, restaureerde de middenvitrines (en 
tafel daaronder). Michiel gaf vervolgens een 
toelichting op deze kast- en vitrine-restauratie. Het 
mahoniehouten blad heeft schuifbladen die vroeger 
werden gebruikt om de tekeningen en voorwerpen ,  
die in de kasten eronder zaten, te bestuderen. 
 

 
 
De gehele middenkast kon opzij worden gerold om 
ruimte te maken voor proeven met de grote  
“Electriseermachine ‘. (info van  P.Bruys .) 
De vitrines zijn losgehaald en alles is in delen uit 
elkaar gehaald. De rails onder de vitrine/kasten zijn 
gedeeltelijk verhoogd waardoor de kast weer “recht” 
staat. De pokhouten wielen zijn vervangen door 
blokken, wegens te erge slijtage van de wielen. Het 
houtwerk is gereinigd en afgewerkt met schellak en 
was.  

mailto:picard@zonnet.nl
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Bruys en Streep, restaureerde de (beschilderde)  

medaillons op de wanden. Verder deed Pol Bruys, 
(op zijn eigen initiatief)  nog onderzoek naar de 
oorspronkelijke witte nerven in de blank eikenhouten 
wanden ( zeg maar een soort vroege  ”white wash” 
afwerking), genoemd in de historische  bouwopdracht 
van de betimmering van de ovale zaal. 
 

 
 
 
Le Singe Violet ,restaureerde de  guirlandes rond de 
medaillons op de wanden. 
6 rechte en 10 ovale vormen van gesneden 
perenhout, waarvan sommige stukken ontbraken of 
kromgetrokken waren en los van de wand uitstaken 
zijn weer hersteld en gereinigd. Ze zijn 
teruggeplaatst met strookjes metaal die kunnen 
schuiven rond de ophangschroeven. 
Schilderbedrijf  de Jongh bv, uit Waardenburg deed 

het schoonmaken van de betimmering d.m.v. 
walnotengruis met hogedrukspuit  en de afwerking 
met een eigen (geheim bedrijfsrecept)  was . 
 
Voormalige woning van Teyler. 
Vervolgens kregen alle aanwezigen een rondleiding 
onder leiding van mevr. A. M. ten Cate door het 
voormalige woonhuis van Teyler.   
 

 
Het plan bestaat om dit woonhuis geschikt te maken 
voor rondleidingen van groepen museumbezoekers 
en specifieke tentoonstellingen. 

De aanwezigen restauratoren konden,nadere ideëen 

hiervoor opperen aan mevr. ten Cate. De panden zijn 
iets verzakt ten opzichte van elkaar, maar in de 
interieurs heeft de tijd stilgestaan. Dit kan een 
interessant project worden. 
 
De middag eindigde met drie voordrachten in het 
nabijgelegen Waaggebouw.   Pol Bruys liet proeven 
zien met “white washed” eikenhout (proeven door 
hemzelf gemaakt, met diverse wit-middelen/verven)  
en vertelde over de historische afwerking met een 
vermoedelijk lijmkrijt mengsel van de betimmering 
van de ovale zaal, zoals beschreven in de vroegere 
bouwopdracht.  J. P.  Folkers (Creman, V.en F.)  
vertelde iets over de laser-reiniging van een met 
zwarte verf overschilderde rood-blauwe Rietveld 
stoel. De laser verhit een halve vierkante centimeter 
en “blaast’ de verfschilfer dan weg. Het is zeer 
intensief en vermoeiend werk (speciale bril, 
oordoppen en mondkapje op).  Hij stelde voor om 
wellicht met een groep restauratoren, gezamenlijk 
een laser te kopen (kosten € 50.000,=) en deze dan 
onderling te gebruiken, en/of te verhuren aan 
derden. ( Wie interesse heeft kan kontakt opnemen 
met Folkers.) 
Tenslotte vertelde Jan van Breenen samen met 
restaurator Marjan de Visser over het gebruik van de 
Dinolite   usb- microscoop en de  mogelijkheden 
hiermee. Het is een relatief goedkope microscoop 
voor de computer t.o.v.  een klassieke microscoop 
met glazen lenzen. 
De middag werd om circa 19.00 uur besloten met 
heerlijke knabbels en drankjes. Hulde aan de 
organisatoren van deze interessante middag. 
 
Hans j. Picard 
Restauratie Atelier Picard 
picard@zonnet.nl  
 
 
 
 
 
Opmerkingen van de auteur: A) De keuze van de 
directeur / mevr. ten Cate, om af te wijken van het 
oorspronkelijke “white washed’ uiterlijk van de 

eikenhouten betimmering in de ovale zaal, werd 
volgens mijn indruk , ten tijde van de restauratie niet 
zorgvuldig genoeg onderzocht, noch werd deze keuze 
voldoende onderbouwd. Ik heb dit nagevraagd bij  
mevrouw Ten Cate. Zij vertelde mij  dat de directeur 
een persoon is die “weet wat ze wil” en verder dat 
deze “white wash” behandeling   (te) duur zou zijn 
geworden.  Voor mij als restaurator,  is dit een 
minpunt binnen de verder voorbeeldige restauratie 
van de ovale zaal.  B) Omdat mij opviel dat er veel 
deelrestauraties waren, vroeg ik opheldering hierover 
aan mevrouw Ten Cate. Zij vertelde dat dit twee 
redenen had. Door tijdsdruk wilde de directeur veel 
mensen tegelijkertijd aan het werk en de tweede 
reden was budget beheersing.  “Van de diverse 
inschrijvingen is steeds de goedkoopste  gekozen”,  
vertelde zij. 
 
 

 

 

 

 

mailto:picard@zonnet.nl
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“Issues in Contemporary Oil Paint” Symposium, 28-29 maart 2013, RCE, Amesfoort 
 
 
 
The issues in contemporary oil paint are now capturing high interests among the academic, art 
conservators and restorers, paint manufacturers and scientific community. Not only does it provide an 
increasingly vigorous and complex body of analysis but also offers a good chance for exchanging 
information among the different communities involved. 
 
 
“Issues in Contemporary Oil Paint” was held at the 
Cultural Heritage Agency in Amersfoort, the 
Netherlands, from 28 to 29 March 2013. It was set 
out to explore all the questions related to the 
conservation issues of modern oil paint and its 
manufacture. Over two intense days the symposium 
brought together a range of international researchers 
concerned about this issue.  
 
People were from different backgrounds such as paint 
manufacturer representatives, scientific conservators, 
art restorers, etc. and from different institutions such 
as Museums, Universities, Cultural Heritage Agency of 
the Netherlands.  
 
Day 1:  
Theme I: ”Conservation problems, collection and 
challenges” 
- Related issues of the fragile artistic legacy of the 

20th century:  
 Water sensitive oil paint; 
 Lack of varnish leaving skin medium 
exposed; 
 Different materials migration to the paint’s 

surface creating effloresces; 
 The use of big impasto and big diluted paint; 
 Use of stabilizers. 
 

- Speakers named this era as the era of the lead 
soaps and water sensitive oil paintings. 
Conservation of 20th century art faces new 
challenges that need new cleaning methods. 
Collaboration between restorers and scientists is 
required more than ever. Solutions have to be 
tailor made. We could consider the idea of non-
intervention equally relevant. 

- Modern artists operate outside the traditional 
frameworks of classical art. To preserve modern 
art work the original production technique and the 
artist’s intent got to be taken in consideration.  

Theme II: ”Paint technology” 

- Paint manufacturers’ representatives gave us 
information about paint pigments and paint 
manufacture.  
We could learn more about the difference among 
Artists Mineral pigments, Artist Modern Organic 
pigments and Student paint’s quality and 
composition: The higher the quality of the paint 
the simpler the formula is and the less 
components it has and the other way around.  
Pigments manufacturers are mostly in China and 
India nowadays. 
Traditional materials are been replaced by 
synthetic ones, new materials are much more 
stable: alkyd resins are replacing natural resins. 
Awareness of studio’s safety is increasing: toxic 
pigments are virtually gone. 
Manufacturers appreciate their interaction with 
art conservators-Restorers in order to solve the 
problems together. 

- Introduction of oil bars and water miscible oil 
colors in the 20th century. 
History of 20th century pigments have been 
studied specially for patent literature. 
A Quality artist’s paint contains both organic and 
inorganic pigments. 
The Modern synthetic inorganic pigments that 
were introduced in the 20th century are: the 
titanium dioxides, the cadmium pigments, mixed 
crystal pigments, Nickel titanium yellow and 
chromium titanium yellow. 

- Study done in commercial oil paints from different 
manufacturers to establish a correlation between 
formulations of 20th Century manufacture and 
their degradation. They mentioned many different 
new components of oil paint made in industrial 
scale: 

 Additives, stabilizers, dispersion agents, 
dryers, resins, fillers and adulterants in order 
to produce cheaper paint. 

- Different vegetable oils semi-and non-drying lipid 
substitutes for walnut and poppy oil. 
Safflower, sunflower and many other oils which 
have properties and behavior in the drying 

process on formation of pictorial film. i.e.: 
presence of castor oil in 50 years old paint layer 
that is still soft and tacky.  

 
 
Day 2: 
Theme III: “Paint degradation and long term stability” 
Some phenomena in oil paintings such as: water 
sensitivity during surface cleaning or surface 
whitening is difficult to interpret. The coming talks 
evaluate the methods and their implications for 
practical conservators: 
- Study of the distribution of water-soluble 

degradation products in W&N Artist’s oil color’s 
paint swatches. Unvarnished oil paints water 
sensitivity indicates that manufacturer’s 
formulations may be casual factors. Some 
selected water sensitive paints contain Epsomite, 
a water soluble crystalline material. This study 
aimed to examine if the formation of Epsomite is 
limited to the paint surface or occurs in the bulk 
paint film. Crystals are smaller and less 
concentrated in the bulk than those found at the 
surface. The water sensitivity is largely a surface 
phenomenon. 

- Unsaturated fatty acids that migrate within the oil 
paint create a phase of separation which is the 
source of three degradation phenomena: fatty 
acid efflorescence, metal soap aggregation and 
metal soap efflorescence. 

- Softening, sticky and weeping paints are a 
disaster for a work of art, they may be 
understood on a molecular level in order to find 
potential solutions. The paintings studied were 
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dry initially and started to weep after 7 years. 

Many techniques were applied to the study: 
GCMS, DTMS, ESIMS, X-ray, UV-light, etc. They 
pointed to a failure of the binding medium to link 
to the organic fractions of paints as a major cause 
of weeping. 

- Influence of zinc white in the stability of oil based 
media: Zinc white is linked to a variety of 
deterioration phenomena. The reactivity of zinc 
oxide with fatty acids appears implicated in every 
case. 

- Study on zinc-oxide degradation in two portrait 
paintings by Dali: Concentric ring formations 
occurred in both unvarnished paintings coming 
from an edge on the white ground layer 
composed of lead white and quartz in drying oil 

and little paraffin. The rings came from a zinc 
soap degradation phenomenon that promoted a 
saponification reaction. 

 
Theme IV: “Surface conservation options” 
- Micro emulsions are very powerful new tool on 

cleaning soluble paint surfaces and an option when 
the other options fail. Stravroudis Stravoudis 
described two modes of micro emulsions: the first 
one is a mix of water soluble and solvent soluble 
materials, the second one is made of a continuous 
phase nonreactive to the surface while the 
dispersed phase is active in the removal of the dirt 
layer. The advantage of micro emulsions over 
macro emulsions are that the first one is 
thermodynamically stable. 

 
- Dry cleaning methods for unvarnished paintings 

that are sensitive to water or other solvents. This 
study is a result of testing different materials such 
as: erasers, plasticizes, sponges and cloths. There 
are new materials for dry cleaning such as a 
method based on the principle of electrostatic 
charging and soft tools (micro sponges). The study 
indicated that most of the materials carry a low 
risk on long term changes and developed 
strategies for minimizing residual deposits. 

 
- Agar gels for cleaning water sensitive oil paintings: 

they decrease the diffusion of water into the paint 

and minimizes mechanical action on the surface. 
They can be used on flat objects as a rigid gel or 
brushed on as a sol on 3D objects (gelation takes 

place upon the object). Tests proved that pure 

water agar gels did not remove any paint, other 
additives enhance the cleaning efficacy but also 
increase damage impact on the paint. 
 

- Testing with temperature rise to find strategies for 
treating running oil paint. The presence of semi-
drying oils such as sunflower and safflower oil in 
the paint formulation can be considered as a main 
reason for liquefaction. These oils compared to the 
traditionally used linseed oil have an inferior 
drying ability. 
 

- Effects of the solvents on synthetic organic 
pigments: There is a wide use of them since the 
early 20th century. These pigments are proved to 
be well soluble. Solubility depends also on the 
characteristics of the surrounding binder matrix 
and the swelling behavior of the system as a 
whole. Tests were made by immersion of the pure 
pigments and artificial aged oil paint films in 
solvents. 

 
Poster session: 
26 posters presented in two sessions in over 1 hour 
and 30 minutes. They covered: Technical research 
results, different pathologies related to contemporary 
oil paintings and treatment techniques proposals. 
 
Technical research: some were applied to very specific 
fields such as: degradation process of chrome yellow, 
ageing of alkyd resin, techniques for localizing 
oxidative ageing products and the development of oil-
based enamel. Other studies were more general such 
as: Condition issues in Modern Art, the relevance of 
an artist’s paint archive, surface conductivity methods 
and investigation results of paint media, synthetic 
pigments and binders.  
 
We looked at pathologies such as: Drips and softening 
paint and zinc soap formations on the paint’s surface. 
Treatments and methods applied on cleaning 
unvarnished or water-sensitive modern oil paintings. 
The posters were showed in the building’s lobby, 
where the speakers personally answered all our 
questions. 

 
Patricia Ortiz Esteller 
Schilderij restaurator, Art Clinic Studio in Zoetermeer 
poe@vortize.com 
 

 

 

mailto:poe@vortize.com
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Vrouwen in witte jassen. Verslag van de ICON conferentie, 11-12 april, Glasgow. 

 
 
 

 
 
Om de drie jaar organiseert het Institute for 
Conservation (ICON) een tweedaagse conferentie. 
Sinds de oprichting in 2005 is dit de tweede 
interdisciplinaire conferentie van de ICON. Het thema 
is ‘Positive Future in an Uncertain World’. Ruim 300 

deelnemers,  uit diverse landen, hebben de 
conferentie bijgewoond. Het merendeel van de 
toehoorders is vrouw en is werkzaam in de UK. De 
boek- en papierrestauratoren zijn in aantal de 
omvangrijkste discipline. Mijn werkgever heeft mijn 
deelname aan  deze conferentie ondersteund. 
De situatie van restauratie in de UK verschilt met die 
in Nederland. Uit de presentaties maak ik op dat 
sommige erfgoedinstellingen in de UK bestaan bij de 
gratie van fondsen en giften, zonder enige 
overheidssteun. In de UK zijn de inzet van vrijwilligers 
en de presentatie van conservering en restauratie bij 
het grote publiek onderdeel van beleid bij 
erfgoedinstellingen die afhankelijk zijn van fondsen. In 
Nederland is (structurele) subsidiëring van 
erfgoedinstellingen door de overheid niet meer 
vanzelfsprekend sinds de bezuinigingsronde van 2012. 
Zijn de ervaringen van de instellingen in de UK 
leerzaam voor Nederland? 
 
Donderdag 11 april 2013 
Vrijwilligers in conservering en beeldvorming van ons 
vak zijn thema’s van de presentaties op de eerste 
dag. Het inzetten van vrijwilligers heeft een lange 
geschiedenis bij de National Trust. Uit ervaring weet 
men dat vrijwilligers het best functioneren wanneer 
deze geselecteerd zijn op hun competenties. 
Vrijwilligers zijn enthousiast, en blijven dit omdat de 
Trust hen continu aanstuurt en feedback geeft. 
Voorwaarde is dat iedere betaalde medewerker van de 
Trust open staat voor het werken met vrijwilligers. Uit 
een enquête onder de vrijwilligers blijkt dat zij 
voldoening vinden doordat ze meewerken aan het 
behoud van erfgoed, en dat dit veilig wordt gesteld 
voor het nageslacht. Het is niet vreemd dat deze 
opvatting leeft bij de ‘pensionados’; die het overgrote 
deel van de vrijwilligers uitmaken. Op de tweede 
plaats vindt men het leren en doen van nieuwe dingen 
een belangrijk aspect van vrijwilligerswerk. 
Christina Rozeik heeft op internet onderzocht hoe een 
restaurator wordt afgebeeld. Op on-linefoto’s is 
meestal een vrouw, in witte jas, met latex 
handschoenen, al turend door een microscoop 
afgebeeld. Dat is wat het publiek ziet. Ook heeft 
Rozeik onderzocht hoe er in romans en thrillers over 
restauratoren wordt geschreven. Daarin wordt vooral 

de romantiek van het vak beschreven. Een ander veel 
voorkomend thema is de ontdekking van kunstfraude 
door een restaurator. Wat men niet ziet of leest zijn 

aspecten zoals besluitvorming, overleg, en reversibele 
en compatibele materialen waarmee restauratoren 
werken. Deze presentatie over het beeld van de 
restaurator heeft mij aan het denken gezet. Het 
stadium van de bekende grappen over de witte jas 
zijn we nog niet gepasseerd. Meer lezen over het 
imago van restauratie in de UK in: It’s a Material 
World. Caring for the Public Realm. 
 
Vrijdag 12 april 2013 
Op de tweede dag is een sessie over lijmen voorbereid 
door drie vakgroepen van de ICON; de textiel-, boek- 
en papier- en onderzoeksgroep van de ICON. De 
sessie is ingeleid door Dr. Anita Quye. Zij geeft les in 
conserveringsonderzoek aan de universiteit van 
Glasgow, en is opgeleid als chemicus. Met jip-en-
jannekevoorbeelden heeft zij de drie belangrijkste 
eigenschappen van lijmen gedemonstreerd. 1: Blaas 
een ballon op, en wrijf er langs met een veertje 
(kunststof), dan wek je elektrostatische krachten op. 
2: Neem twee biscuitjes met jam ertussen, en trek de 

koekjes van elkaar. De jam splitst zich, hier is sprake 
van cohesie. 3: Neem een dubbel koekje met een 
witte crèmelaag ertussen. Trek de koekjes van elkaar. 
Niet alleen de crèmelaag splitst zich maar de koekjes 
breken waar de crème niet los laat: dit fenomeen 
noemt men adhesie. En zakje met ballon en koekjes 
zijn voor de presentatie uitgedeeld, zodat iedereen 
deze krachten zelf heeft kunnen ervaren. 
 
Na deze inleidende lezing volgen vijf korte 
presentaties over lijmen. Van deze presentaties zijn 
posters aanwezig. De poster over perkamentreparatie 
van Liz Ralph is zeer interessant. Zij heeft 
aluingelooide darmhuid onderzocht en toegepast. Dit 
materiaal is geleverd door Henk de Groot uit 
Rotterdam. Ralph werkt aan een grootboek gebonden 
in perkament (17e eeuw). Daartoe heeft zij onderzocht 
wat de beste materialen zijn en wat de beste lijm is 
om perkament te repareren. Zij heeft een enquête via 
de ConsDistList verspreid. Uit de 43 reacties zijn 
materialen en lijm en geselecteerd waarmee 
materiaaltesten gedaan zijn. Opvallend is dat de 
auteur een materiaal kiest, welke niet genoemd is in 
de enquête: aluingelooide darmhuid (in de poster 
‘caecum’  genoemd). Van de vier materialen die 
getest zijn op treksterkte (reparatie schaaps-
perkament, Japans papier 57 grs, darmhuid zonder en 
met doublure van 23 grs kozo), en de vier lijmsoorten 
(Jin Shofu stijfsel, gelatine (vloeibaar), gelatine 
(mousse) en steurlijm) geeft de darmhuid (3-laags) 
met kozo het beste resultaat. De beste hechting van 
deze darmhuid aan historisch perkament is met 
gelatinemousse. Omdat de darmhuid een weinig rekt 
is dit materiaal zeer geschikt voor reparaties van 
scharnieren of andere beweegbare onderdelen van 
boeken. 
Wat is gelatinemousse? In 2011 heeft een symposium 
over lijmen plaatsgevonden in Canada. Een poster van 
Antoinette Curtis en Yki Uchida aldaar gepresenteerd, 
geeft informatie over gelatinemousse. 
 
De multidisciplinaire opzet van deze conferentie maakt 
het lastig om te kiezen tussen sessies van de 
verschillende disciplines. Aan de andere kant verbreed 
je je blik door een sessie over een andere discipline te 
volgen. Het niveau van de presentaties is verschillend. 

Niet altijd heb ik nieuwe kennis opgedaan. Sommige 
lezingen waren niet interessant omdat de informatie 

http://www.icon.org.uk/
http://www.icon.org.uk/
http://www.nationaltrust.org.uk/get-involved/volunteer
http://cool.conservation-us.org/byauth/jonessam/material-world.pdf
http://cool.conservation-us.org/byauth/jonessam/material-world.pdf
http://lizralphconservation.files.wordpress.com/2013/02/adhesive-poster-2.pdf
http://www.cci-icc.gc.ca/symposium/2011/Poster%20-%20Curtis%20and%20Uchida%20-%20English.pdf
http://www.cci-icc.gc.ca/symposium/2011/Poster%20-%20Curtis%20and%20Uchida%20-%20English.pdf
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(voor en door startende restauratoren) niet iets 

toevoegt voor een ‘mid-career’ collega.   
 

 
 
In de lunchpauze is het nuttigen van sandwiches 
slechts bijzaak. Tijd ontbreekt om je te laten 
informeren bij de stands van bedrijven, of de posters 
te lezen. Wat mij aanspreekt is dat je kan 
aanschuiven voor een ‘date‘ met een ervaren 
restaurator, na inschrijving. Het gespreksthema is 

carrièreplanning. Hier heb ik geen gebruik van 
gemaakt. Is dat niet iets voor RN, voor de leden van 

de recentelijk opgerichte sectie startende 

restauratoren? Gezien het grote aantal jonge(re) 
deelnemers en sprekers, denk ik dat de organisatie de 
interactie tussen starters en ervaren restauratoren 
heeft willen bevorderen. Dat is ‘positive future’ ofwel 
investeren in de toekomst van conservering. 
 
De universiteit van Glasgow, mede-organisator en 
gastheer, heeft een goede indruk bij mij 
achtergelaten. De Bute Hall in de neo-gotische stijl 
(laat 19de-eeuws), en de overkapping tussen de 
gebouwen met de vele kruisgewelven. Dit gebouw, de 
zalen en het omliggende park hebben mijn verblijf en 
de conferentie een extra glans gegeven. 
 
 
Paulien Rings 
Boek- en papierrestaurator, Koninklijke Bibliotheek, 
Den Haag.  
Paulien.Rings@kb.nl 
 
 
 
De ICON heeft aangekondigd dat de presentaties 
binnenkort op internet gepubliceerd worden op 
de site van de conferentie. Op het moment van 
schrijven is dit nog niet het geval. Klik hier voor 
de site van ICONpf2013.  

 
 
 
 
 

 

ICOM-CC Graphic Documents Working Group Interim Meeting, 17-19 april 2013, 

Wenen 

 
 
Van 17 tot 19 april vond de ICOM-CC Graphic 

Documents Working Group Interim Meeting plaats in 
de Nationale Bibliotheek van Oostenrijk 
(Österreichische Nationalbibliothek) in Wenen. Het 
thema van de bijeenkomst is ''Paper Conservation: 
Decisions & Compromises'. Judith Geerts, student 
papierrestauratie aan de UvA, was er bij en doet 
verslag van een zeer interessante bijeenkomst. 
 
Hoewel de feitelijke bijeenkomst met lezingen pas 
begon op donderdagochtend, werd op 
woensdagmiddag al de mogelijkheid geboden om de 
restauratieafdeling van een van de musea, de 
bibliotheek of de restauratieopleiding aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in Wenen te bezoeken. Ik 
had gekozen voor de rondleiding bij het Albertina 
museum. Voordat we naar het atelier gingen mochten 
we eerst een blik werpen op het hypermoderne depot 
waar de grafische collectie wordt bewaard. Dit depot 
is gebouwd over ongeveer 5 à 6 verdiepingen en 
volledig geautomatiseerd: een computergestuurd 
systeem zorgt er voor dat de objecten uit het depot 
worden gehaald en weer worden teruggeplaatst, 
zonder dat iemand nog door het depot hoeft te lopen. 
Gewoon het goede nummer in de computer invoeren, 
even wachten, en daar komt de juiste doos over een 
lopende band naar binnen gerold. Gemak dient de 
mens...Daarna kregen we een rondleiding door het 
atelier, De ruimte is erg mooi ingericht, met veel licht 
en ruimte. We kregen een aantal objecten te zien die 
in behandeling zijn of zijn geweest en er werd 
gesproken over de grote druk die het 
tentoonstellingsbeleid op de restauratieafdeling legt. 
Ook werd wat verteld over de manier waarop in de 

loop van de geschiedenis de objecten bewaard en 

opgezet zijn geweest. 
 
Op donderdagochtend begon de daadwerkelijke 
bijeenkomst. We werden welkom geheten door 
Christa Hofmann, assistent coördinator van de 
Working Group en verbonden aan de 
Nationalbibliothek. In de daaropvolgende keynote 
lecture werd de veranderende rol van de restaurator 
in dit digitale tijdperk toegelicht. Instituten en 
restauratoren staan voor nieuwe uitdagingen. De 
collecties worden steeds groter en meer complex, met 
verschillende soorten objecten, niet alleen van papier 
en perkament, maar ook digitale objecten, zoals 
geluidsopnamen, film en natuurlijk fotografie (al dan 
niet digitaal). Ook vraagt een steeds groter wordend 
deel van de collectie om conservering. Steeds meer 
onderzoek is nodig, maar medewerkers zijn vaak 
minder getraind of de mogelijkheden voor onderzoek 
zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Een oplossing 
hiervoor kan zijn om samenwerkingsverbanden aan te 
gaan met wetenschappers en natuur-
wetenschappelijke instituten. Ook de nadelen van de 
grote nadruk op digitalisering en de daardoor steeds 
groter groeiende collectie en het beheer daarvan 
worden besproken: een instelling moet nu niet alleen 
de originelen beheren en bewaren, maar daarnaast 
ook nog de digitale bestanden. Beslissingen nemen en 
compromissen sluiten zijn in dit proces onvermijdelijk. 
De rest van de middag werden verschillende lezingen 
gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Een aantal 
lezingen besprak bepaalde beslissingen en 
behandelingen die in het verleden gedaan zijn, maar 
nu voor problemen zorgen. Ingegaan werd op de 

mailto:Paulien.Rings@kb.nl
http://www.iconpf13.com/index.html
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manier om hiermee om te gaan. Ook beslissingen 

over de te volgen behandeling en compromissen 
hieromtrent en met betrekking tot tentoonstellen van 
objecten werden toegelicht.  Voor mij persoonlijk 
speciaal interessant, omdat ik me in verband met mijn 
afstudeerproject in het onderwerp heb verdiept, 
waren de lezingen over kopervraat en de mogelijke 
behandeling daarvan. De resultaten van een groot 
onderzoek naar deze schadevorm dat de afgelopen 
jaren heeft plaatsgevonden werden gepresenteerd. 
Helaas is er nog steeds geen eenvoudig toepasbare 
oplossing voor het probleem, maar er zijn grote 
vorderingen gemaakt en mogelijke behandelingen 
liggen in het verschiet. De dag werd afgesloten met 
onder andere een erg leuke lezing over demografie 
met betrekking tot collecties. Uitgangspunt bij deze 
studie was vooral wat de gebruikers van collecties 
vonden van fysiek verval en wanneer een object wel 
of niet nog toonbaar was. Een erg interessante lezing 
die inzicht geeft in de ervaringen van gebruikers en 
hoe dit meegewogen kan worden bij het beheer van 
een collectie.  
 
De volgende ochtend begon de bijeenkomst met drie 
lezingen over objecten van perkament. De eerste 
lezing behandelde de conservering en restauratie van 
de Dode Zee Rollen, de tweede ging over de 
identificatie van perkament en tenslotte werd het 
gebruik van NIR spectroscopie voor het beoordelen 
van de conditie van perkament besproken. Vooral de 
tweede lezing zorgde er voor dat iedereen die dat nog 
niet was nu echt wel wakker was: als eerst een foto 
wordt getoond van een schattig kalfje en vervolgens 
een foto van een half geschraapt vel kalfsperkament 
gaat er een lichte rilling door de zaal...maar er werd 
ook veel gelachen tijdens deze leuke en interessante 
lezing, waarbij de spreker onder andere liet zien hoe 
met doorvallend licht patronen in het perkament 
zichtbaar gemaakt kunnen worden, waaruit kan 
worden opgemaakt hoe het perkament vervaardigd is.  
Vervolgens werd een aantal lezingen gegeven met als 
centraal thema het in- of aanvullen van ontbrekende 
delen. Twee sprekers, die helemaal uit Taiwan 
overgekomen waren, gaven een inspirerende 
presentatie over het gebruik van een nieuwe techniek 
waarbij gaten in objecten kunnen worden ingevuld 

met cellulosepoeder en methylcellulose, aangebracht 
met behulp van een airbrush. De foto's toonden een 
prachtig resultaat en de techniek leek me zeker 
geschikt om aan ons assortiment van 

behandelmethoden toe te voegen. Uit de vele vragen 

na afloop bleek dat ik niet de enige was die er zo over 
denkt. 
 
Ook erg interessant was de lezing van Andreas Hartl 
over het kunstwerk 'Ronald' van Franz West, waarbij 
een gitaar van papier maché een soort 
wortelkanaalbehandeling kreeg met papieren 
pinnetjes om gaatjes gemaakt door houtworm te 
vullen. De foto van het kunstwerk tijdens de 
behandeling, waarbij honderden papieren pinnetjes uit 
het oppervlak steken en het object tijdelijk 
transformeren van een gitaar naar een egel, gaf een 
prachtig beeld van de hoeveelheid werk die deze 
behandeling heeft gekost. Het resultaat was zeker erg 
goed. 
 
Ook tijdens de laatste sessie werden nog enkele 
restauratieprojecten toegelicht, waarbij de nadruk lag 
op de besluiten die genomen zijn en compromissen 
die gesloten moesten worden, in praktisch opzicht 
(welke materialen gebruiken, oude restauraties wel of 
niet verwijderen etc.) maar ook met betrekking tot de 
wijze waarop objecten bewaard moeten worden en 
tentoongesteld kunnen worden.  
 
Helaas was na deze twee volle dagen de bijeenkomst 
al weer afgelopen. Het was een zeer interessante 
bijeenkomst, waarbij ik veel heb geleerd: over 
verschillende soorten objecten, verschillende 
materialen en ook over het grotere thema: 
beslissingen nemen en compromissen sluiten. De 
volgende bijeenkomst van de Graphic Documents 
Group zal plaatsvinden op 15 tot 17 september 2014: 
bij mij staat het alvast in de agenda! 
 
Judith Geerts 
student papierrestauratie 
Universiteit van Amsterdam 
j.p.geerts@uva.nl judith@nachos.tk 
 
 
ICOM leden kunnen extended abstracts 
downloaden bij: 
http://www.icom-cc.org/54/document/paper-
conservation-decisions--compromises--

extended-abstracts--interim-meeting-graphic-
document-working-group--vienna-april-
2013/?id=1185 
 

 
 
 

 

   
 

mailto:j.p.geerts@uva.nl
mailto:judith@nachos.tk
http://www.icom-cc.org/54/document/paper-conservation-decisions--compromises--extended-abstracts--interim-meeting-graphic-document-working-group--vienna-april-2013/?id=1185
http://www.icom-cc.org/54/document/paper-conservation-decisions--compromises--extended-abstracts--interim-meeting-graphic-document-working-group--vienna-april-2013/?id=1185
http://www.icom-cc.org/54/document/paper-conservation-decisions--compromises--extended-abstracts--interim-meeting-graphic-document-working-group--vienna-april-2013/?id=1185
http://www.icom-cc.org/54/document/paper-conservation-decisions--compromises--extended-abstracts--interim-meeting-graphic-document-working-group--vienna-april-2013/?id=1185
http://www.icom-cc.org/54/document/paper-conservation-decisions--compromises--extended-abstracts--interim-meeting-graphic-document-working-group--vienna-april-2013/?id=1185
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Digitale microscoop Dino-Lite 

 
Marjan de Visser 

 
 
 

 

 

 

Door het delen van mijn ervaringen over het gebruik van de Dino-Lite bij restauraties, onderzoek ik de 
mogelijkheden en beperkingen van de digitale microscopie met USB aansluiting bij restauratie en 
conservering van kunst en cultureel erfgoed.  
 
 
 
Voor dit onderzoek heb ik enkele collega’s uit 
verschillende disciplines gevraagd welke microscoop 
zij gebruiken en wat zij er mee doen en wat hun 

ervaringen zijn. In het Teylers Museum gaf ik hierover 
in samenwerking met Jan van Breenen van 
Digiformat, op 16 mei een korte presentatie tijdens 
een werkbezoek dat werd georganiseerd door de 
sectie historische binnenruimtes van Restauratoren 
Nederland (RN). Het is mijn bedoeling om nog meer 
ervaringen van collega’s te verzamelen met de 
gedachte de mogelijkheden te delen op de site van RN 
en de beperkingen te inventariseren. Zelf ontdekte ik 
dat de beperkingen niet alleen liggen in de apparaten 
zelf, maar ook bij mijzelf of mijn laptop. 
 
Tijdens mijn zoektocht naar betaalbare en kwalitatief 
toch goede microscopen kwam ik via Han Boersma in 
contact met de digitale microscopie en het merk Dino-
Lite. De ‘handheld’ microscoop is inderdaad zeer 
handzaam, er zijn meer dan 70 modellen en 
toepassingsmogelijkheden voor professionals uit 
verschillende bedrijfstakken. De Dino-Lite reeks heeft 
meerdere aansluitmogelijkheden, USB, TV of VGA, 
evenals gespecialiseerde verlichting, zoals ultraviolet 
of infrarood, en talrijke vergrotingsopties met daarbij 
een breed scala aan statieven en accessoires. De 
Dino-Lite wordt standaard geleverd met DinoCapture 
software, de die steeds verder ontwikkelt wordt, en is 
voorzien van een automatische update functie. Dino-
Lite software is beschikbaar voor Windows en 
Macintosh computers.  
 
Zelf gebruik ik sinds 2009 drie digitale microscopen, 
de AM-7013MZT4 (5.0 megapixel), de AM-413ZT  en 
de AM413TL-M40 met verschillende vergrotingen en 
twee kleine statieven; de MS34B en de MS33W (rond 
metalen statief met zwanenhals) voor diverse 
doeleinden. De Dino-Lite Premier Digital Microscope 
AM-7013MZT4 (5.0 megapixel), met een maximale 
vergroting van 470x, wordt door mij gebruikt voor 
onderzoek naar het effect van reiniging van acrylverf 
schilderijen. Met deze digitale microscoop wordt het 
effect van de reiniging op de verfhuid bestudeerd. Een 
vergroting van 438x geeft een beter beeld van het 

verfoppervlak dan ik bereik met de AM-413ZT met 
een vergroting van 10 ~ 70x tot max 200x. Beide 
modellen hebben een polarisatiefilter, en al spelend 

hiermee zie ik verschillende kenmerken van het 
verfoppervlak. Bij het scherpstellen met het statief 
MS34B in combinatie met de AM-7013 ondervind ik 
problemen die te wijten zijn aan het relatief grove 
stelmechanisme van het statief. Bij een hoge 
vergroting, rond 400x is er weinig scherpte-diepte 
hierdoor schiet ik snel over het brandpunt en wordt 
het beeld onscherp. Ook is het moeilijk om 
microscoop en object parallel boven elkaar te plaatsen 
zodat het hele beeld scherp is er geen onscherpe 
delen ontstaan. Makkelijker is het om de Dino-Lite op 
het oppervlak te plaatsten, dit geeft een scherp beeld 
bij 428x vergroting. Het gebruik van een model met 
5.0 megapixels vereist een computer/laptop met een 
capaciteit die ik (nog) niet heb. De minimale 
systeemvereisten zijn: een besturingssysteem 
Windows XP, Vista, 7 of recente MacOS, een processor 
2.4 GHz Pentium IV of een equivalent AMD Athlon, 
RAM 2 GB, Grafische kaart 256MB, 1GB ruimte op de 
harde schijf en een USB 2.0 aansluiting.1 
 
De AM-413ZT (dit is tegenwoordig de AM4113ZT) met 
een vergroting van 10 ~ 70x tot max 200x, gebruik ik 
voor de bestudering van de resultaten van 
reinigingstesten van ongeverniste olieverf schilderijen 
en  verwijderen van vernislagen. Het polarisatiefilter, 
dat ook dit model heeft, is bij glanzende afwerklagen, 
zoals gladde verfstreken en vernis onmisbaar. De 
microscoop wordt hierbij direct op het verfoppervlak 
geplaatst en de reinigingsresultaten worden 
gefotografeerd op 60x en 200x vergroting en met 
elkaar vergeleken. De opnamen die ik hiermee maak 
helpen bij het maken van keuzes voor behandelingen 
en dienen als documentatie in het werkverslag. 
 

                                                           
1 De aanbevolen capaciteiten zijn: een besturingssysteem 

Windows 7 of recent MacOS, een processor Intel ‘i’serie of een 

equivalent AMD Athlon, RAM 4 GB, Grafische kaart 1GB, 5GB 

ruimte op de harde schijf en een USB 2.0 aansluiting 
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De derde microscoop is een AM413TL-M40 (is 
tegenwoordig AM4113TL-M40) met een vergroting 
van 5x tot 40x. De bedoeling was om deze te 
gebruiken als werkmicroscoop. De werkafstand bij 5x 
vergroting is 27cm en het werkvlak 7x6cm2, bij 40x 
vergroting is de werkafstand 4 cm en het werkvlak 
1x1,3cm2. Onder een vergroting van 10x is de 
werkafstand optimaal, nl. 14 cm met een werkvlak 
van 5x4cm2. Het indirect werken onder vergroting 
vereist enige oefening. Toch is het voor mij 
onmogelijk gebleken om indirect te werken tijdens 
bijvoorbeeld tear-mending. Dit wordt echter ook 
veroorzaakt door mijn huidige randapparatuur (de 
laptop), aangezien deze bij hoge resolutie een 
vertraging in het beeld oploopt. De resolutie van het 
beeld kan verlaagd worden in DinoCapture, waardoor 
er geen vertraging meer optreedt tussen de 
microscoop en het beeld op het scherm. Voor deze 
Dino-Lite heb ik verder weinig toepassingen. De 
importeur van Dino-Lite biedt nu de mogelijkheid voor 
goede ‘live’ beelden met modellen die direct op een 
monitor worden aangesloten. Deze hebben geen 
beeldopslag mogelijkheden maar door de directe 
aansluiting op een scherm heb je geen vertraging in 
het beeld. Dit zijn modellen uit de nieuwe AM4116, 
AM5116 en AM5018 serie: 
http://www.dino-lite.eu/index.php/en/digital-
microscopes/highspeed-real-time 
 
 
 
 
 
 

Ik raad collega’s de AM-4113ZT (opvolger van mijn 

AM-413ZT) met een vergroting van 10 ~ 70x tot max 
200x aan als meest allround model tijdens het 
onderzoek en voor verslaglegging. 
 
Han Boersma - restaurator schilderijen en interieurs - 
gebruikt de Dino-Lite sinds 2005 bij het onderzoek 
naar monsters van afwerklagen uit interieurs, waarbij 
hij ingebedde monsters en niet ingebedde monsters 
bestudeert. De niet ingebedde verfmonsters schuurt 
hij met waterproof fijn schuurpapier en zet ze vast op 
kneedgom. Deze methode geeft verrassend goede 
beelden onder de Dino-Lite. In zijn opnamen meet hij 
de diktes van de verflagen met de ‘lijn’ tool. Het 
plaatsen van het monster onder de microscoop is veel 
zoekwerk, maar de resultaten zijn scherp en de 
kleuren zijn goed. Op dit moment gebruikt hij vaak de 
microscoop-camera DinoEye die in de 
stereomicroscoop kan worden gezet om foto’s te 
maken.  
 

 
 
Susan Smelt - restaurator schilderijen – gebruikte 
tijdens het eerste jaar van het postinitieel traject aan 
de Universiteit van Amsterdam bij de SRAL (2011) 
een Dino-lite Lite AM-413T voor het bestuderen van 
reinigingsresultaten tijdens het verwijderen van 
lijmresten van een oude bedoeking aan de achterzijde 
van een schilderij. Foto’s werden gemaakt onder 60x 
en 200x vergroting in 7 stappen. Vooral de laatste 
twee stappen waren bepalend voor de keuzes die 
gemaakt werden bij het reinigingsproces. De foto’s die 
waren gemaakt met de Dino-Lite lieten het effect zien 
van de laatste reinigingsstap en tegelijkertijd daarmee 
de noodzaak ervan. De Dino-Lite gaf bij deze 
restauratie dus inzicht in het effect van de 
opeenvolgende reinigingsstappen. Tijdens het tweede 
jaar van het postinitieel traject bij het Mauritshuis 
(2012) gebruikte ze de Dino-Lite Pro AM-413T 
(tegenwoordig AM4113T) met een vergroting van 
200x voor het fotograferen van een verfmonster dat 
ze nam uit een 17e eeuws olieverfschilderij op doek. 
Door het verfmonster onder vergroting voor het 
inbedden te bestuderen en documenteren was 
duidelijk zichtbaar dat ook in het vernis pigmenten 
aanwezig waren. Ook was het bestuderen onder 
vergroting noodzakelijk om te bepalen hoe het 

verfmonster moest worden ingebed en hoe ver het 
verfmonster uiteindelijk moest worden geslepen. 
 

http://www.dino-lite.eu/index.php/en/digital-microscopes/highspeed-real-time
http://www.dino-lite.eu/index.php/en/digital-microscopes/highspeed-real-time
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Clara von Waldthausen – restaurator foto’s – gebruikt 
sinds 2007 een Dino-Lite met witlicht en UV licht 
omdat haar stereomicroscoop geen fototube heeft. De 
vergroting is 20x tot 200x. Ze gebruikt de Dino-Lite 
ook voor filmopnames van restauratiebehandelingen 
en voor educatie-doeleinden om fotoprocédés te 
herkennen. Momenteel werkt ze aan een onderzoek 
waarbij wordt gekeken naar kleurenfoto’s om tot een 
protocol te komen over het identificeren van het 
desbetreffende procédé. Hierbij wordt ook de UV optie 
van de Dino-Lite gebruikt. Clara vindt de USB 
eigenschap heel prettig en gebruikt niet alleen de 
laptop, maar ook een beamer. De digitale microscopie 
werkt goed voor educatieve doeleinden en 
fotograferen. Enkele minpunten zijn dat het haar niet 
lukt om onder alle vergrotingen te werken. De enige 
twee mogelijkheden zijn 75 x met een werkafstand 
van 10cm en 200x op het object, terwijl ook andere 
vergrotingen wenselijk zijn. Daarnaast is ze niet 
tevreden over het formaat van de afdrukken van de 
foto’s gemaakt met de Dino-Lite, graag zou ze deze 

groter willen kunnen afdrukken. Het maximale dat ze 

nu bereikt is een beeldformaat van ongeveer 
1200x1500. Ze raadt collega’s dan ook aan om voor 
de grootst mogelijke resolutie te kiezen. Overigens 
zijn er via de importeur op verzoek ook 5 megapixel 
modellen verkrijgbaar met UV licht. 
 
Josien van der Werf – restaurator lijsten en 
schilderijen – gebruikt sinds 2012 de AM4013MZTL 
met polarisatiefilter en met een vergroting van 20x 
van tot 90x op statief MS52B met tafelklem. De 
microscoop wordt toegepast bij het in beeld brengen 
van overschilderingen en oververguldingen, lacunes in 
de verflaag, beschadigingen, scheuren in het doek. 
Deze foto’s worden gebruikt voor verslagen en 
offertes. Het statief is erg fijn omdat het groot genoeg 
is om doorgaans het hele object in beeld te brengen. 
Een extra optie is om het tafelstatief (met enige 
moeite) op een fotostatief te bevestigen, zodat ook op 
locatie schilderijen en lijsten kunnen worden 
bestudeerd. Ook haar lukt het niet om onder de Dino-
Lite indirect te werken. Enkele voordelen van de Dino-
Lite zijn de prijs kwaliteit verhouding, goedkoop, 
handzaam voor op locatie en de beelden zijn 
gemakkelijk op te slaan. 
 
Ik zou alle collega’s die een Dino-Lite gebruiken willen 
vragen hun goede en slechte ervaringen met mij te 
delen door een email met telefoonnummer te sturen 
naar marjan.de.visser@restauratieatelier.com. Ik 
stuur dan een korte vragenlijst en bel eventueel voor 
extra informatie. Te zijner tijd wil ik de verzamelde 
informatie met eventuele oplossingen voor bepaalde 
problemen op de website van RN plaatsten. 
 
Marjan de Visser  
zelfstandig schilderijen restaurator in Den Haag 
marjan.de.visser@restauratieatelier.com.firstfind.nl 
 
 
 
Meer info over de verschillende modelen te 
vinden op: 
 
- AD413ZT: 
http://www.dino-

lite.eu/downloads/productsheets/AD413ZT.pdf 
 
- AM7013MZT4: 
http://www.dino-
lite.eu/downloads/productsheets/AM7013MZT4
.pdf 
 
- AM4113TL-M40: 
http://www.dino-
lite.eu/downloads/productsheets/AM4113TL-
M40.pdf 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:marjan.de.visser@restauratieatelier.com
mailto:marjan.de.visser@restauratieatelier.com.firstfind.nl
http://www.dino-lite.eu/downloads/productsheets/AD413ZT.pdf
http://www.dino-lite.eu/downloads/productsheets/AD413ZT.pdf
http://www.dino-lite.eu/downloads/productsheets/AM7013MZT4.pdf
http://www.dino-lite.eu/downloads/productsheets/AM7013MZT4.pdf
http://www.dino-lite.eu/downloads/productsheets/AM7013MZT4.pdf
http://www.dino-lite.eu/downloads/productsheets/AM4113TL-M40.pdf
http://www.dino-lite.eu/downloads/productsheets/AM4113TL-M40.pdf
http://www.dino-lite.eu/downloads/productsheets/AM4113TL-M40.pdf
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De stoelen van Carel Breytspraak 
 

Meubelen voor het Koninklijk Paleis te Amsterdam 

 
 

Vincent van Drie 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 20 april 2013 vond, tijdens de Nederlandse Restauratiebeurs, een lezing plaats over de restauratie 
van een grote set stoelen die tot de inrichting van het Paleis op de Dam behoren. Het was op die dag 
precies 205 jaar geleden dat de Amsterdamse meubelmaker Carel Breytspraak 100 stoelen afleverde 
aan dit voormalige stadhuis van zijn woonplaats. Meubelstoffeerder Dick Oostendorp en 
meubelrestauratoren Nico Hijman en Vincent van Drie werden door de Rijksgebouwendienst in de 
gelegenheid gesteld om hun inbreng in het restauratieproject en vooral de restauratie van 30 stuks van 
deze stoelen, voor een breed publiek toe te lichten. Hieronder vindt u een samenvatting van deze 
lezing. 
 
 
 

  
Foto: Wim Ruigrok, copyright: Rijksgebouwendienst  

 
 
Een Restauratieproject en een Koninklijke 
Inventaris 
 
Recent geleden werd onder de deskundige leiding 
van architect Krijn van den Ende, zowel het exterieur 
als het interieur van het Koninklijk Paleis op de Dam 
gerestaureerd. Toen Koning Lodewijk begin 1808 dit 
voormalige Stadhuis van Amsterdam tot Koninklijk 
Paleis uitriep, werd dit gebouw in ongekend hoog 
tempo verbouwd. De complete verbouwing en 
inrichting werd in slechts anderhalf jaar voltooid. Het 
werd volledig ingericht met spectaculair modern 
meubilair. De nieuwe inrichting was geheel conform 
de Franse hofstijl. Deze empirestijl was, net als de 
architectuur van het oude stadhuis, geïnspireerd op 
de Oudheid. De nieuwe inventaris vormde daardoor 
een vanzelfsprekend geheel met het gebouw. Veel 
van de oorspronkelijke meubelen zijn nog steeds 
aanwezig. Ze vormen een van de best bewaard 
gebleven en meest complete empire collecties ter 

wereld. Tijdens de restauratie van het interieur werd 
de indrukwekkende hoeveelheid meubelen in een 
depot buiten het Paleis bewaard. Om ze in de juiste 
conditie te kunnen terugplaatsen startte eind 2006 
een restauratieproject voor 11 kavels (homogene 
groepen) met meubelen. De Rijksgebouwendienst 
had hierover de regie. Als hoofdverantwoordelijke 
instantie werkte ze intensief samen in een 
begeleidingscommissie die bestond uit diverse 
deskundigen.  
 
De werkzaamheden werden openbaar aanbesteed en 
diverse restauratoren uit het hele land werden 
uitgenodigd om kennis te maken met de collectie en 
de beoogde behandeling te offreren. De strikte 
voorwaarden waren in een bestek vastgelegd. Als 
belangrijke voorwaarde voor inschrijving gold dat 
allen de Ethische Code van ECCO hadden 
onderschreven. Eerbiediging van de integriteit van 
het te restaureren voorwerp, een verantwoorde 
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behandeling en goede documentatie moesten 

daardoor vanzelfsprekend zijn. Zowel het plan van 
aanpak als de offerte diende op uniforme wijze 
conform het bestek te worden ingediend om een 
eerlijke vergelijking via o.a. een puntensysteem 
mogelijk te maken. Uit de omvang van de 

werkzaamheden en de grootte van de kavels bleek 

voor menig geïnteresseerde restaurator al snel dat 
deelname onmogelijk was zonder intensieve 
samenwerking tussen verschillende restauratie-
disciplines.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Al sinds 2000 werkten wij naar volle tevredenheid 
samen en ook nu schreven wij ons als 
samenwerkingsverband in. Onze voorkeur ging uit 
naar circa 80 stuks zitmeubilair, die waren 
samengebracht in Kavel 1. Het assortiment, van 
banken tot eetkamerstoelen, betrof ook 30 stuks 
door Carel Breytspraak vervaardigde stoelen. Voor 
een deel van de meubelen, waarschijnlijk door Jacob-
Desmalter te Parijs vervaardigd, werd vanwege de 
aanwezigheid van vergulde houten ornamenten 
Willem Coolen aan ons samenwerkingsverband 
toegevoegd. Voor de enorme hoeveelheid verguld 
meubelbeslag werd Jan Willem Pette ingeschakeld. 
Op basis van het gezamenlijke plan van aanpak werd 
een offerte ingediend. De definitieve gunning vond na 
uitvoering van enkele proefrestauraties plaats. Het 
resultaat werd ten overstaan van de 
begeleidingscommissie en in aanwezigheid van alle 
restauratoren, beoordeeld en door ons toegelicht. Dit 
voortraject was voor de deelnemende restauratoren 
tevens aanleiding om met elkaar in overleg te treden 
en te streven naar een zo goed mogelijk, eenduidig 
afgestemd eindresultaat. Ook gedurende het project 
hadden de restauratoren onderling overleg met 
discussie, met uitwisseling van recepten en adressen 
van leveranciers en zelfs met praktische oefening. Zo 
werden de wasafwerking, de vergulding en de 
stoffering in het belang van de eenheid op elkaar 

afgestemd. Tijdens het gehele proces stond de 
begeleidingscommissie open voor de resultaten van 
dergelijke samenkomsten en vonden er tussentijdse 
atelierbezoeken plaats. De eisen en verwachtingen 
konden daardoor op tijd worden bijgestuurd en dit 
heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de homogene 
uitstraling van het gehele interieur in het Paleis die 
nu bij een bezoek wordt ervaren.  

Empire vormgeving 
 
De ‘oorspronkelijke vormgeving’ is altijd een van de 
eerste aspecten die bij ons voorbereidend onderzoek 
wordt bestudeerd. Je kruipt een beetje in de ziel van 
het meubel en kijkt als het ware mee over de 
schouder van de vormgever en de vervaardiger. 
Bestudering van de constructie, de afwerking, de 
stoffering, vervaardigingsporen, oude restauraties en 
de huidige conditie gaven ons de gegevens om tot 
een ‘plan van aanpak’ en een offerte te komen. In 
onze Kavel 1 bevonden zich 30 stuks van de 
‘Breytspraak’ eetkamerstoelen met object nummer 
KP3957. Prachtige mahonie stoelen, kenmerkend 
vormgegeven conform het idioom van de Empire. 
Helaas werd het oorspronkelijke ontwerp nooit 
gevonden, maar vrijwel zeker is het concept tot 
stand gekomen onder leiding van de ‘Hofarchitect en 
Controleur der Gebouwen’ Jean Thomas Thibault. De 
fransman Thibault voltooide al eerder aansprekende 
projecten zoals de inrichting van het Elysée te Parijs 
en Chateau de Malmaison. Malmaison  werd door de 
architecten Percier en Fontaine voor Napoleon 
Bonaparte ontworpen en voornamelijk met meubelen 
van meubelmaker Jacob ingericht. We vinden hier, 
een duidelijke verwantschap met de stoelen van 
Breytspraak. Het Koninklijk Paleis in Amsterdam 
kreeg dankzij Thibault, vanaf 10-12-1807 tot 13-12-

1809 een passende inrichting voor Lodewijk 
Napoleon en zijn hofhouding. De stoelen van Carel 
Breytspraak kwamen in de Grande Sallon de Manger, 
de nieuw gerealiseerde eetzaal voor de officieren, te 
staan. 
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Jean Thomas Thibault tevens architect van Malmaison 

 
 
 
 
Kenmerkend zijn de ebben decoraties, gedraaide 
voorpoten en het met zwarte banden beklede rode 
laken. De karakteristieke dubbel gelobde kapregel, 
zien we terug bij ontwerpen van Percier en Fontaine 
maar ook bij Thomas Hope in Engeland. Ze werd 
tevens aangetroffen op stoelen van Jacob-Desmalter 
maar ook van Albert Eeltjes in Nederland. Er blijkt 

dus een brede grensoverschrijdende spreiding van de 
stijl in zowel de ontwerpen als de uitvoeringen te 
bestaan. Een afbeelding van een ‘chaise 
d’appartement’ met een opvallende gelijkenis is te 
vinden in een uitgave uit 1805 van Pierre de La 
Mésangère. Zijn ‘Bureau du Journal des Dames’ 
bracht regelmatig een prentenserie uit onder de 
naam ‘Collection de Meubles et Objets de Goût’. Op 
deze manier kon men vanaf het begin van de 19de 
eeuw kennis nemen van de toen geldende (Parijse) 

mode. De verblijfslocatie werd helaas niet vermeld in 
die publicatie. Ongetwijfeld zijn er ook meubelen op 
deze uitgaven gebaseerd maar als belangrijkste bron 
worden steeds de ontwerpen uit 1801 van de 
architecten Charles Percier en Pierre Fontaine 
beschouwd, uitgegeven in het ‘Recueil de Décorations 
Intérieures’. Hun ontwerpen zijn gebaseerd op de 

Romeinse, Griekse en Egyptische oudheid. In 
verband met de stoelen is interessant dat we zowel 
op de voorpagina als op plaat 5 ‘onze’ gelobde 
kapregel vinden. Ook in Engeland verschijnen 
verwante ontwerpen van Thomas Hope die bevriend 
was met Percier en Fontaine. Hij publiceerde in 1807 
‘Household Furniture and Interior Decoration’ (plaat 
hieruit zie afbeelding rechts). Ook bij hem zien we de 
eigenzinnige kapregel terug. 
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Percier et Fontaine; Plaat 5 en voorplaat met detail  Thomas Hope 

 
 

   
  

Breytspraak De La Mésangère Jacob-Desmalter Eeltjes Anoniem (Engeland) 

 
Franse dominantie 
 
Grote en belangrijke meubelmakerijen leverden aan 
het Hof. Het bedrijf van Carel Breytspraak (1769-
1810) behoorde daar ook toe. Hij noemde zich 
Ebenist en was dus als meubelmaker tevens 
gespecialiseerd in fineerwerk. Van zijn overleden 
vader nam hij in 1795, op 25 jarige leeftijd, een voor 
die tijd groot bedrijf over met 19 werkbanken en 
circa 12 knechten. Dat hij in zijn vestiging aan de 
Vijzelstraat X 4 113/4 tussen de Reguliersdwarsstraat 
en de Herengracht, een flinke productie aankon blijkt 
uit het feit dat hij op 26 maart de opdracht voor de 
100 hier besproken stoelen ontving en deze al op 20 
april afleverde. In diezelfde periode werden er maar 
liefst nog 500 stoelen vervaardigd die hij bij Paleis 
Soestdijk afleverde. Toch was de capaciteit van 
Breytspraak nog bescheiden als we die vergelijken 
met de firma Jacob-Desmalter. Deze vaste 
leverancier van het Franse hof was de grootste in zijn 
tijd. Met  800 werknemers in 16 ateliers leverden zij 
tot ver buiten Frankrijk. Ook de Hollandse Koning 
Lodewijk plaatste bij hen een grote bestelling nieuw 
te vervaardigen meubels voor het Paleis op de Dam. 

Daarnaast liet hij bij aankomst in 1808 ook meubelen 
van Jacob-Desmalter vanuit de Garde Meuble te 
Parijs naar zijn koninkrijk overkomen. Deze 
meubelen onderscheiden zich op alle fronten door 
een hoge kwaliteit. Men was aan het hof dus wel wat 
gewend en ongetwijfeld moesten ook de ‘Hollanders’ 
naar deze kwaliteit streven. Het is zeer waarschijnlijk 
dat Breytspraak een Franse voorbeeldstoel of een 
Frans ontwerp strikt werd voorgeschreven om uit te 

voeren. Mogelijk verklaart dit het feit dat er duidelijk 
Franse hoofdmaten bij de stoelonderdelen zijn te 
herkennen. Als voorbeeld geven wij de zitting 
voorregel die precies 1 pied / 12 pouces (ca.32,5 cm) 
is. In de door Nico Hijman gereconstrueerde 
concepttekening blijken de verhoudingen overeen te 
komen met de Gulden Snede (bij achterstijl: 
verhouding bovenzijde tot onderzijde zittingregel: 
onderzijde poot) en ook het modulaire 
ontwerpsysteem met passer lijkt zeer nauw te zijn 
nagevolgd. 
 
Kenmerken van de stoelromp 
 
Een opvallend aspect bij deze mahonie stoelen is de 
schuin naar voren staande voorpoot. Feitelijk staan 
de poten  haaks op de iets achterover hellende zitting 
en wordt de hoek dus bepaald door de valling van de 
zitting. De verbindingen van de poten met de 
zittingregels zijn hier niet met behulp van toognagels 
vergaard zoals traditioneel, vaak zonder lijm, nog 
elders gebeurde. Wij vermoeden dat in het 
productieproces gebruik werd gemaakt van een 
opsluitbank waarin de met warme lijm verbonden 

constructieonderdelen snel konden worden 
samengevoegd. Dat in die tijd ook een vergelijkbare 
verbinding met toognagels voorkwam, bewijst een 
afgebeelde poot van een stoel van Jacob-Desmalter. 
Vergelijken we nogmaals de poot van een door De la 
Mésangère afgebeelde stoel, dan valt op dat ook hier 
geen toognagels werden gebruikt en dat vanuit de 
zittingregel het verbindingshuis werd over gefineerd.   
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‘getoogd’  Jacob ‘ongetoogd’  De La Mésangère Breytspraak 

 
 
Het zittingraam was van iepen vervaardigd. Hoewel 
het bevattelijk voor houtworm is, is iepen vanwege 

zijn sterkte bij uitstek geschikt voor stoelenhout. 
Deze zittingregels werden gefineerd met mahonie en 
kregen aan de binnenzijde overhoeks geplaatste 
steunklossen die gelijmd en gespijkerd werden. Aan 
de voorzijde zijn in de hoeken bij de aansluiting van 
de zittingregels met de poot twee steunklosjes 
gelijmd. Daarnaast zijn er ten behoeve van de 
stoffeerhoogte, spijkerklosjes geplaatst naast de 
achterstijlen.  
De donkerkleurige decoratie in het hout bestaat 
zowel uit marqueterie (opgelegd) als intarsia 
(ingelegd). Opmerkelijk is dat de velden in de rug 
gefineerd werd op massief mahoniefineer van enkele 
millimeters dik. Er werd dus marqueterie 
aangebracht tussen de geprofileerde randen. De 
voluten werden vóór het fineren aan de zijden van 
het rugpaneel verlijmd. Het geheel stond in principe 
krimpvrij in de groeven, tussen de kap en de 
lenderegel. Dat er bij de condititieopname toch 
zijvoluten waren afgebroken bleek te zijn veroorzaakt 

doordat de later aangebrachte vernis het vrije 
bewegen onmogelijk had gemaakt. Het dunne 

rugpaneeltje van 5-6mm bleek vooraf eerst 
uitgegrond. Ook de kapregel werd uitgegrond, maar 
hier werd het donkerkleurige ebben ingelegd in 
plaats van opgelegd. Het uitgronden leidde trouwens 
in de werkplaats van Breytspraak in vergelijking met 
de varianten van Eeltjes tot een beter resultaat. Ook 
de rozet werd op de poten als intarsia aangebracht.  
Zoals gezegd troffen we schellak aan die over de was 
werd gepolitoerd. Deze ‘politoer’ had zich 
onvoldoende gehecht en de was en werd daardoor 
gemakkelijk beschadigd in het gebruik. Er was nog 
meer gebruiksgeschiedenis van de stoel af te lezen. 
Uit brandmerken bleek ons dat de stoelen als 
eigendom van het Koninklijk Huis werden 
geregistreerd voor de locatie Amsterdams Paleis in 
kamer 51. Onderhoud en herstelwerk bleek uit een 
sticker die vermeldt een houtwormbestrijding in 2005 
en uit een in potlood geschreven tekst met de 
signature van VanderVliet en de toevoeging 
“moedelstol” (modelstoel). 
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Restauratie 

 
Het begin- en eindstation voor de restauratie van de 
meubelen van Kavel 1, was het atelier van Dick 
Oostendorp in Montfoort. De meubelen kwamen 
vanuit het depot binnen alwaar de stof werd 
afgenomen. De rompen werden naar Utrecht 
vervoerd om te worden gerestaureerd. Daar werd 
rond een afgebeeld vooraanzicht, op een A4’tje de 
conditie van de rompen per stoel vastgelegd en 
aangevuld met individuele kenmerken. Opmerkelijke 
details en de behandelingswijze tijdens de restauratie 
kwamen in een andere kleur aan de rechterzijde op 
het document te staan. De stoelen werden met 
zichtbaar inventarisnummer (3957 voor de serie en 
bijvoorbeeld 85 voor het object) van voor en van 
achter gefotografeerd. De reconstructie van de zitting 
werd in Montfoort gerealiseerd en vervolgens 
kwamen de stoelen in Utrecht terug voor het 
aanbrengen van stopwas, retouches en de 
eindafwerking. Terug bij Oostendorp werden de 
eindstof en het zwarte band aangebracht. Het 
vervoer naar het Paleis gebeurde door een 
professionele vervoerder.  
Uitgangspunt voor het Plan van Aanpak was dat de 
historische gebruiksfunctie die duurzaam moest 
kunnen worden voortgezet. De verlijmde 
verbindingen dienden daarom intact te zijn, maar in 
enkele gevallen waren de pennen vrijwel geheel 
opgegeten en afgebroken. Houtworm was hier de 
oorzaak van. De poten waren met de zittingregels 
verbonden door in verstek stuikende pen-en-gat 
verbindingen. Herstel van deze verbindingen zou 
gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden als de 
betreffende zittingregel zou worden uitgenomen. Dit 

was echter uitsluitend mogelijk als ook anderen 
werden losgemaakt, maar bij de lichte aantasting 
door houtboorders was dit te risicovol. Volgens onze 
inschatting  waren de resterende verbindingen wel 
voldoende stabiel om een dragende constructie te 
kunnen vormen. Bij twijfel werd, als er geen 
noodzaak was om tot vervanging over te gaan, soms 
geïmpregneerd met epoxy. Onze voorkeur ging uit 
naar een reconstructie in situ. Zowel andere 
verbindingen als oorspronkelijke gelijmde en 
gespijkerde hoekklossen zouden anders verloren 
kunnen gaan. Door de afgebroken pen en het meest 
verzwakte deel van de regel gezamenlijk te 
vervangen werden de rest van de stoel ontzien. Er 
werd gezond hout middels een ‘schuine las’, aan de 
regel en een nieuwe pen in de poot verlijmd. Bij het 
afnemen van de stoffering bleek juist de combinatie 
van de aantasting door houtworm en het spijkeren, 
van zowel de oorspronkelijke stoffering als de 
daarover geplaatste herstoffering, veel hout te 
hebben versplinterd. Waar mogelijk werd het 
verband terug gewonnen met gebruik van lijm maar 
bij de ernstige gevallen werden het aangetaste deel 
van de regel vervangen door inzetstukken. Bij één 
van de te restaureren stoelen, bleken de poten 
ingekort alsof men de poten bij een eerdere 
restauratie loodrecht heeft willen plaatsen. In andere 
gevallen had men breuken gerepareerd met een 
stalen staaf of met ijzeren schroefplaten. Dit metaal 
werd verwijderd en de breuken naar behoren 
hersteld. Het aanvullen van massief hout en 
ontbrekend fineer gebeurde met hout dat 
overeenkomt in kwaliteit, kleur en nerftekening.  

 
 
 

  

 
 
Er werd een voldoende hoge glansgraad verlangd die 
bij voorkeur zou moeten worden bereikt met behoud 
van de authentiek op het meubel aangebrachte 
afwerking. Op sommige delen werd de 
oorspronkelijke wasafwerking aangetroffen op de 
voorpoten, de binnenzijden van de achterpoten en 
onder stoffeerblokjes. Deze werd gehandhaafd en 
schoongemaakt met alcohol en was. De schellak 
(vaak op de was) of modernere vernis werd 

verwijderd. Ernstige butsen en krassen kwamen 
veelvuldig voor. Vooral op de voorzijde van het 
rugpand (paneel, stijlbovenzijden en kap). Het 
bevochtigen van het kale hout, dus zonder afwerking, 
gaf soms al verbetering. Vaak werden de vezels 
echter aan de voorzijden van de stijlen opgestoomd 

om ze weer in het vlak terug te krijgen. Hoewel 
oorspronkelijk de verschillende soorten mahonie 
mogelijk tot een meer homogeen geheel werden 
gekleurd, bestond er voor ons geen aanleiding om dit 
eventueel te herstellen. Om een goede glans en 
optimale transparantie te bereiken, pasten wij het 
volgende recept toe: 100 delen bijenwas en 50 delen 
damar opgelost in 400 delen terpentijn waaraan 10% 
carnauba werd toegevoegd. De was werd gepolitoerd 

met gebruik van alcohol. Het werd dus al draaiende 
opgebracht met gebruik van een dot; in dit geval een 
met alcohol bevochtigde wollen kern, geplaatst in een 
katoenen doek. Het geheel werd tot een bolle prop 
gevormd en daarop werd de was aangebracht.   
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Crine hergebruikt Oorspronkelijke zitting 30 eetkamerstoelen hergestoffeerd 

 
 
Om de rompverbindingen te kunnen herstellen maar 
ook om het gewenste zitcomfort te kunnen 
verbeteren was het onvermijdelijk dat de bestaande 
stoffering werd afgenomen. Op de proefstoel bleek 
onder een latere overstoffering de oorspronkelijke 
stoffering aanwezig en die heeft model gestaan voor 
de reconstructie. Het gehele afgenomen pakket werd 
op een speciaal vervaardigd bewaarraam geplaatst. 
Dit is als historisch gegeven herkenbaar omdat het 
door ons met een 0-nummer aan de serie (KP3957) 
is gekoppeld. Het bestaan werd tevens kenbaar 
gemaakt op het A4’tje vermeld. Van het 
oorspronkelijke pakket op de andere stoelen zijn 
diverse onderdelen opnieuw gebruikt. De 
oorspronkelijke singels en het opmerkelijke op sisal 
lijkende weefsel zijn teruggeplaatst. Daarover zijn 
nieuwe jutte singels geplaatst met daarop bewust 
geen 'veren linnen', omdat dicht op elkaar is 
gesingeld. Alles is om spijkerschade te voorkomen 
met gegalvaniseerde nieten bevestigd. De 'oude 
koek', de oorspronkelijke vulling, is uit elkaar 
gehaald. Het paardenhaar is voor hergebruik geheel 
uitgeplozen met een crinmachine. De zitting is 
opnieuw onder linnen gevuld. Het eventuele tekort 
aan paardenhaar is aangevuld. Deze gevulde zitting 

is doorregen en vier keer afgenaaid met vlastouw. 
Daarna is de zitting gepiqueerd met paardenhaar 
(geëgaliseerd), de zittingbovenzijde is met molton 
afgedekt en vervolgens is de gehele zitting in katoen 

gestoffeerd. Tenslotte is de overstoffering 
gereconstrueerd: nieuw rood laken geplaatst, het 
passement erop genaaid en het agrementband 
geplakt.  
Gezien de rijke historie is het gebruiksmeubilair deels 
ook museaal, zoals het afgelopen vorig jaar bleek 
tijdens de tentoonstelling "Lodewijk Napoleon 
in het Paleis op de Dam". 
 
Vincent van Drie 
zelfstandig meubelrestaurator 
info@vincentvandrie.nl 
 
 
Voor wie verder geïnteresseerd is in het 
Restauratieproject van het Paleis verwijs ik 
graag naar het Bulletin KNOB. In dit tijdschrift 
behandelt De Koninklijke Oudheidkundige Bond 
in het juni-nummer De Restauratie van Het 
Paleis op de Dam. Daarnaast brengt de 
RIJKSGEBOUWENDIENST binnenkort een E-
book uit met veel vakinhoudelijke informatie 
over dit project. 
http://www.rgd.nl/onderwerpen/de-
gebouwen/koninklijk-paleis-op-de-dam-

interieurrestauratie/  
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