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UIT DE REDACTIE 

Beste leden,  

Welkom bij het nul nummer van het gloednieuwe 
verenigingsblad van Restauratoren Nederland. Het 
blad is het nieuwe platform voor uitwisseling van 
informatie binnen de vereniging en tussen de leden 
onderling. In het verenigingsblad is ruimte voor alle 
soorten informatie, van kleine berichten tot 
uitgebreide artikelen. Het verenigingsblad wordt 
gemaakt door de leden voor de leden. Zonder bijdrage 
van de leden, geen Au Courant. Dus hierbij een 
oproep aan alle leden: heb je iets gezien, gelezen, 
gehoord dat interessant kan zijn voor de andere 
leden, geeft het door!  

In dit eerste nummer is getracht om een goed beeld 
te geven waar met het blad naar gestreefd wordt. In 
het blad komen vier vaste rubrieken: nieuws uit de 
vereniging, kort nieuws uit het veld, verslagen van 
cursussen en symposia. Daarnaast zullen in het 
verenigingsblad uitgebreidere bijdragen verschijnen. 

Nieuws uit de vereniging: Door regelmatig de 
laatste stand van zaken te melden binnen het bestuur 
en de commissies houden we de leden op de hoogte 
van wat speelt binnen de vereniging en het bestuur. 

Nieuws uit het veld: Tips zoals nieuwe literatuur, 
handige gereedschappen en materialen. De informatie 
is meestal gerelateerd aan een discipline, maar we 
hopen dat leden van andere disciplines er ook 
interessante informatie zullen vinden. Hier is ook de 
plek voor projecten die in Nederland plaatsvinden en 
die kort onder de aandacht van de leden gebracht 
kunnen worden.  

Geweest: Verslagen van symposia en cursussen die 
onze leden hebben bijgewoond. In de Flits! worden 
deze evenementen aangekondigd; in het 
verenigingsblad kan het verslag gelezen worden. 

Achtergrond informatie: Uitgebreidere artikelen 
voor verdieping van kennis. In deze eerste uitgave 
heeft de redactie van Au Courant aan Suzanne 
Maarschalkerweerd-Dechamps, Jaap van der Burg en 
Arnold Duin ruimte geboden om de laatste 
ontwikkelingen te beschrijven voor wat betreft 
opleidingmogelijkheden in ons land met daarnaast 
informatie over competentieprofielen binnen het 
conserveringsveld. Nuttige informatie voor de leden 
met het oog op de inhoud van het beroep restaurator 
en wat dit met zich meebrengt tijdens het symposium 
What’s in a name? II dat in mei 2012 plaats zal gaan 
vinden, een samenwerking tussen Restauratoren 
Nederland en SVGB.  

Tenslotte een kort woord over het werk van de 
redactie van dit blad. De redactie van Au Courant 
wordt volledig gerund door vrijwilligers. De taak van 
de redactie is het verzamelen van nieuws. Elke auteur 
is verantwoordelijk voor zijn eigen stuk. Au Courant 
ambieert om het verenigingsblad van de RN te 
worden, en kiest bewust om geen vakblad te worden. 
Met dit verenigingsblad hopen we onze leden te 
voorzien van informatie die relevant en vooral 
praktisch is.  

Veel leesplezier toegewenst! 

De redactie 

 

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

 

Tijdens de Jaarvergadering van 1 december zijn er 6 
nieuwe bestuursleden aangetreden. Tanja de Boer 
(vice-voorzitter), Laurent Sozzani (penningmeester) 
Janien Kemp, Marc Bongaarts, Ruth Jongsma, en 
Margrit Reuss. Hun verschillende achtergronden leiden 
nu al tot een mooie vruchtbare samenwerking en we 
zijn blij om te kunnen meedelen dat we druk aan het 
werk zijn. Binnenkort kunnen jullie kennismaken met 
de bestuursleden op de RN website. 

Zoals velen weten hebben we ons kantoor in het 
Nationaal Archief begin dit jaar verlaten. Het was een 
prachtige plek om te werken en we zijn het Nationaal 
Archief zeer dankbaar voor hun steun in de afgelopen 
jaren.  Gelukkig hebben we, met veel dank aan Janien 
Kemp, een nieuw kantoor gevonden in het 
Stadsarchief te Amsterdam (Gebouw de Bazel) waar 
het bureau per 1 april is ingetrokken op 
Directeurskamer nummer 257. Onne Bieringa en 
Charlotte Hilkemeijer hebben dus na maanden 
zwerven een rustige werkplek en het bestuur is hun 
erkentelijk voor hun geduld.   
 
Op het front toelating, is het bestuur bezig de 
procedure grondig na te lopen waarbij alle in het 
afgelopen jaar tegen gekomen struikelblokken en 
kritiekpunten meegenomen worden. Dit gebeurt in 
samenwerking met de weer ingestelde Commissie 
Toelating die door Nico Lingebeek gecoördineerd 
wordt. Samen met de bestuursleden Margrit Reuss en 
Laurent Sozzani, voormalige coördinator van de 
toelating Emmy de Groot en Onne Bieringa, is de 
Commissie druk bezig om de toelatingsprocedure 
grondig na te lopen. Samen werken we hard om de 
ALV op 14 juni voor te bereiden.  
 
Het bestuur is tevens bezig om relevante contacten 
buiten de vereniging te onderhouden om zo tot 
mogelijke toekomstige samenwerking te komen. We 
staan in 2013 weer op de restauratiebeurs en zijn ook 
bezig om te onderzoeken welke andere beurzen voor 
RN interessant kunnen zijn. Hebben jullie ideeën laat 
het ons weten. Binnenkort kunnen jullie onze 
activiteiten en besluiten nader inzien op de RN 
website. Onne en Charlotte zijn druk bezig om 
daarvoor een plaats te vinden.  
 
We willen ten slot ook onze leden hartelijk bedanken 
voor hun geduld in de afgelopen 6 maanden sinds 
Martina Hofmann afscheid van RN heeft genomen en 
waarin het nieuwe bestuur en RN bureau zich heeft 
kunnen inwerken.  
 
Na zoveel nieuwe veranderingen binnen RN is er rust 
en hebben we een mooi begin gemaakt. 
 
Dank voor jullie steun! 
 
Clara von Waldthausen 
Voorzitter  
 
 

 

 

 

 

U
it d

e
 v

e
re

n
ig

in
g

 



 

A
u

 C
o

u
ra

n
t 

 M
e
i 
2

0
1

2
 n

r.
0

 

3 

 

 

NIEUWS UIT DE COMMISSIE TOELATING 

De Commissie Toelating bestaat nu uit Monica 
Marchesi, Floor Meijboom, Gwen Tauber en Nico 
Lingbeek. Eind maart zullen zij hun werkzaamheden 
weer hervatten. Hoog op de agenda staat het verloop 
van de huidige toelatingsprocedure. De voortgang en 
de consistentie van de beoordelingen hebben op dit 
moment de meeste prioriteit. Maar ook de 
toelatingsprocedure op de lange termijn moet 
vormgeven worden. 

 

 

NIEUWS UIT DE COMMISSIE COMMUNICATIE  

Het meest bekend is deze commissie door de !Flits, de 
digitale nieuwsbrief van RN, die eens in de 3-4 weken 
uitkomt. De !Flits is te vinden op het besloten deel 
van de RN-website. De commissie zou ook graag (met 
name inhoudelijk) artikelen en informatie voor de 
nieuwsbrief en de website voorbereiden en zich 
bezighouden met de interne en externe communicatie. 
In de praktijk blijkt dat de beperkt beschikbare 
capaciteit dit niet toelaat. 

De huidige samenstelling van de commissie is als 
volgt: 

• Machteld van der Feltz 

• Jaap van der Burg 

• Nancy Knaap 

• Femke Coevert 

en heeft behoefte aan versteking van minimaal 3 
personen! 

 

 

NIEUWS UIT DE SECTIE HISTORISCHE 
BINNENRUIMTEN 

Op 28 februari vond de eerste bijeenkomst van de 
Werkgroep Kleuronderzoek plaats in het gebouw van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te 
Amersfoort. De bijeenkomst werd georganiseerd door 
het bestuur van de sectie Historische Binnenruimten 
en enkele leden van Restauratoren Nederland (RN).  

Het doel van de werkgroep is tweeledig. Allereerst 
streeft de werkgroep naar een erkenningsregeling 
voor kleuronderzoek. Restauratieschilders, architecten 
en bouwhistorici hebben al dergelijke regelingen 
waarin kleuronderzoek een essentiële rol speelt. Het is 
daarom belangrijk dat ook kleuronderzoekers binnen 
Restauratoren Nederland naar het veld toe duidelijk 
maken wat voor hen het onderzoek naar historische 
afwerklagen in- en op het gebouwde culturele erfgoed 
inhoudt. Het uiteindelijke doel zal zijn om middels een 
beoordeling kleuronderzoekers lid te laten worden van 
Restauratoren Nederland. Daartoe zal de haalbaarheid 
van dit streven bij het overkoepelende bestuur van RN 
gepolst moeten worden.  

De tweede doelstelling is kennisuitwisseling tussen 
kleuronderzoekers onderling. Ofschoon onderzoek 
naar historische afwerklagen van monumentale 
gebouwen een kleine twintig jaar in Nederland op 
hoog niveau wordt uitgeoefend zijn er nog altijd veel 
kennisleemten. Het uitwisselen van 
onderzoeksresultaten, het bediscussiëren van 
specifieke onderwerpen en het anticiperen op deze 
leemten zal zorgen voor een verdere 
professionalisering van het vak. Onderzoekers werden 
daarom uitgenodigd om gedurende tien minuten een 
korte presentatie voor te bereiden waarin interessante 
vondsten werden gedeeld of vragen over bepaalde 
onderwerpen werden gesteld. Judith Bohan gaf een 
presentatie over een parelende vernis die zij aantrof 
tijdens de restauratie van  de derde klasse 
wachtkamer in het station van Haarlem en Angelique 
Friedrichs vertelde onder meer over een onderzoek in 
het stadhuis van Maastricht. De discussie naar 
aanleiding van de lezingen en vragen van de sprekers 
leidde tot interessante discussies die duidelijk lieten 
zien dat er grote behoefte is aan specialistische 
kennisuitwisseling op dit gebied.  

 

Monsteronderzoek parelende vernis aangetroffen tijdens de 
restauratie van  de derde klasse wachtkamer in het station 
van Haarlem 

Voor verdere vragen of suggesties: sectie-
binnenruimten@restauratoren.nl  

Werkbezoek Teylersmuseum 
In juni zal de sectie Historische Binnenruimten weer 
een werkbezoek organiseren. Deze keer wordt de 
ovale zaal in het Teylersmuseum in Haarlem bezocht. 
Nadere informatie volgt.  
 

 

NIEUWS UIT DE SECTIE BOEK, PAPIER EN 
FOTOGRAFISCH MATERIAAL 

Na het turbulente afgelopen verenigingsjaar hoopt de 
sectie BPF weer een aantal plannen op te kunnen 
pakken en te kunnen uitvoeren. Het is op een pijnlijke 
manier maar al te duidelijk gebleken dat het 
secretariaat een onmisbaar onderdeel is voor de 
vereniging en dat alle goede ideeën en plannen staan 
of vallen met een goed werkend secretariaat. Veel 
activiteiten binnen de sectie BPF hebben van 
september tot en met februari op een heel laag pitje 
gestaan, om het secretariaat te ontzien. Ondanks 
begrip voor de ontstane situatie bij het secretariaat, 
was er ook frustratie. Het bestuur van de sectie BPF 
heeft zich de afgelopen maanden herhaaldelijk de 
vraag gesteld: moet alle communicatie per se via het 
secretariaat gaan? Het bestuur heeft overwogen om 
ongehoorzaam te zijn en een eigen g-mailadres voor 
de sectie aan te maken, maar heeft besloten via het 
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secretariaat te blijven communiceren. Het bestuur van 
de sectie BPF heeft half februari een brief opgesteld 
aan het nieuwe bestuur van RN met al onze vragen en 
problemen omtrent efficiënte communicatie binnen RN 
en hoe wij de sectieleden het beste kunnen bereiken, 
zonder het secretariaat te belasten met veel extra 
werk en extra kosten. Ook hebben wij gevraagd om 
meer openheid binnen de vereniging met name 
omtrent de toelatingsprocedure. Wij hopen spoedig op 
een antwoord van het bestuur van RN.  

Het bestuur van de sectie BPF doet een oproep aan 
elk lid van RN zich aan te sluiten bij een sectie en om 
anders aan te geven waarom hij/zij niet een sectie is 
begonnen of zich niet heeft aangemeld bij een sectie. 
Misschien wordt het dan duidelijk waarom deze 
huidige sectiestructuur niet functioneert zoals het bij 
de oprichting beoogd is. Moeten de secties misschien 
helemaal worden afgeschaft? Misschien zijn er leden 
die een heel eigen zienswijze hebben op een ander 
soort verenigingsstructuur? Laat het weten. Mails 
kunnen gestuurd worden naar het mailadres van de 
sectie BPF: sectie-bpf@restauratoren.nl. 

 

NIEUWS UIT DE SECTIE ETNOGRAFICA 

Deze sectie bestaat sinds September 2006 en bestaat 
uit een kleine groep restauratoren die zich 
bezighouden met het conserveren en restaureren van 
etnografische collecties. Vaak bestaan deze objecten 
uit een combinatie van materialen waardoor 
objectrestauratoren zich ook thuis kunnen voelen in 
deze sectie. Sinds eind 2010 organiseren we excursies 
naar etnografische collecties waar we samen met een 
aantal Belgische collega’s de collecties bekijken en het 
beheer ervan en specifieke problemen die hierbij 
komen kijken bespreken. Tot nu toe bezochten we het 
Afrika Museum te Berg en Dal, Museum Bronbeek te 
Arnhem en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
te Tervuren (België). In dit laatste museum kregen we 
een rondleiding op 4 februari dit jaar. Een volgende 
excursie naar Museum Volkenkunde te Leiden staat 
voor dit najaar gepland. 

In de rubriek Geweest is de ingekorte versie van het 
verslag van het bezoek aan het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika te Tervuren te lezen. 

 
 

Het bestuur heet de nieuwe 
bureaumedewerkers welkom! 

 

Onne Bieringa en Charlotte Hilkemeijer ondersteunen 
als bureaumedewerkers met hun  kennis en 
betrokkenheid sinds kort de vereniging.  Het bestuur 
is overtuigd van een mooie samenwerking.  Aangezien 
velen van jullie hen nog niet hebben mogen 
ontmoeten willen wij hen op deze wijze aan u 
voorstellen.  

Onne brengt zijn vele jaren ervaring als 
bureaumanager bij de Beroepsvereniging Nederlandse 
Stedebouwkundigen en Planologen bij ons in als 
bureaumanager en secretaris van RN. Als persoon is 
hij rustig en bedachtzaam. Hij werkt graag samen en 
velen van jullie hebben hem al op de stoep gehad om 
te kijken hoe hij de verschillende secties en 
commissies kan ondersteunen. Onne heeft tevens een 
passie voor hout. Hij is zes jaar werkzaam geweest als 
houtzager bij Houtzagerij Van Dijk & Zn te Zwolle. En 
even verassend is zijn historisch promotieonderzoek in 
Cultuurgeschiedenis van de Techniek aan de 
Universiteit Twente.  Zijn onderzoek ging over de 
relatie tussen infrastructuur en (regionale en 
nationale) identiteiten. 
 
Behalve met Onne zijn we zeer gelukkig met Charlotte 
die een prachtig balans biedt door haar aanstekelijke 
goede humeur en gezelligheid. Charlotte is dan ook de 
ideale persoon om contacten te onderhouden met 
onze leden en hun te helpen met vragen en 
problemen. Charlotte is afgestudeerd aan de 
Reinwardt Academie en is dus niet slechts bekend met 
de sector Cultureel Erfgoed, ze heeft er een duidelijke 
passie voor! Zij is klantenadviseur particuliere relaties 
geweest waar zonder twijfel haar “out-going 
personality” net zo als bij RN een plus is geweest en 
ze werkt in de dagen dat ze niet bij ons werkzaam is 
als beleidsondersteuner Programma Schiphol en 
Cultuurbeleid voor de Provincie Noord Holland. 
Charlotte heeft bovendien ervaring door de 
ondersteuning  van de organisatie van de cursus, 
‘Behoudsmedewerker Musea, Archieven en 
Bibliotheken aan het Nationaal Archief’. Kortom ze is 
erg geschikt om op het bureau van RN te komen 
werken! Charlotte is 8 mei jarig en wij feliciteren haar 
alvast! 
 
Fijn dat jullie er zijn en dat er sinds 1 april een mooi 
kantoor voor jullie is! 

   

  

RN-Agenda 

Mei  What is in a name? II 

Juni Werkbezoek Sectie Historische 

Binnenruimten, Teylersmuseum, 

Haarlem 

14 juni Algemene Leden Vergadering 

11-12 juni RN-lezingen New Methods of 

Cleaning, Richard Wolbers, Reinwardt 

Academie, Amsterdam 

13-15 juni  RN-workshop New Methods of 

Cleaning, Richard Wolbers, RCE,  

Rijswijk  
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OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP   

 
Symposium Verpakkingen 
De sectie BPF streeft er naar om elke twee jaar een 
tweedaags symposium te organiseren voor de leden 
van de sectie. De laatste paar symposia “Lijmen en 
geheimen” en “Water” waren een groot succes. De 
symposiumwerkgroep van de sectie BPF begon een 
paar jaar geleden met het organiseren van het 
symposium “Verpakkingen”. Het bleek al gauw dat 
verpakkingen in alle soorten, maten en materialen 
een onderwerp is dat natuurlijk voor alle leden van RN 
interessant is en niet alleen voor de sectieleden van 
BPF. Daarom werd de werkgroep uitgebreid met een 
aantal RN leden buiten de sectie om het symposium 
groter aan te pakken en te organiseren voor alle leden 
van RN. Het streven was om een symposium te 
houden tegelijkertijd met de Restauratiebeurs van 
2011 in een congrescentrum op loopafstand van de 
beurs. Helaas verliep de samenwerking met het 
congrescentrum zeer stroef, er konden steeds geen 
harde afspraken worden gemaakt en was de 
werkgroep genoodzaakt om het symposium af te 
blazen. Daarna is de werkgroep, door verschillende 
oorzaken, in korte tijd uiteengevallen. Echter, er zijn 
al een aantal zaken voorbereid en er ligt al een plan, 
met een lijst met eventuele sprekers. Het zou 
geweldig zijn wanneer een stuk of 6 leden binnen RN 

de draad zouden oppakken en alsnog een voor alle RN 
leden interessant symposium kunnen organiseren. De 
leden van de commissie educatie kunnen de 
organisatie van dit symposium niet op zich nemen, 
dat zou een te groot deel van hun tijd opslokken. Laat 
weten wanneer je interesse hebt om je steentje bij te 
dragen, door te mailen naar: sectie-
bpf@restauratoren.nl. 
 

 

 OPROEP – OPROEP – OPROEP - OPROEP 

 

Het bestuur van de sectie BPF is per 1 december 
2012 op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wie van de 
sectie BPF wil voor minimaal twee jaar het stokje 
overnemen van huidig voorzitter Marieke Kraan? Het 
bestuur bestaat uit ca. 7 sectieleden. De 
werkzaamheden kosten je gemiddeld 2 tot 3 uur per 
week. Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd en 
er is in september een jaarvergadering voor alle 
sectieleden. Marieke stopt per 1 december, maar het 
zou fijn zijn als de nieuwe voorzitter een paar 
maanden daarvoor al ingewerkt kan worden. Voor 
meer informatie: Marieke Kraan, 
kop.papierrestauratie@planet.nl, 024-3249444 / 06-
10700120 

 
 

 

KORT NIEUWS  
  
 
- Lees meer over het  samenwerkingsproject, 
“Preventive Conservation of Endangered Museum 
Collections in Developing Countries”, tussen ICCROM 
en Unesco  dat geresulteerd heeft in ‘RE-ORG’:  
www.re-org.info. Een van de onderzoekgebieden is 
“Museum storage”. De resultaten van een enquête 
gehouden bij 1490 musea zijn te lezen op: 
www.iccrom.org/eng/news_en/2011_en/various_en/
10_21StorageSurveyResults_en.pdf 
 
 
 
- De resultaten van het project Paper  through 
time. Nondestructive Analysis of 14th  through 
19th Century Papers zijn te vinden op: 
http://paper.lib.uiowa.edu/ 

 

- De lezingen van het symposium Anoxia and 
Microfading: The impact on Collection Care (Tate 
Modern, 12-13 September 2011) zijn  online 
beschikbaar en te vinden op: 
URL:http://channel.tate.org.uk/media/12403877540
01#media:/media/1240387754001/1240462743001
&context:/channel/most-popular 

 
- De lezingen van het symposium Adhesives and 
consolidants for conservation: research and 
applications (Otowa, Oktober 2011) zijn nu te 
vinden op: 

 www.cci-icc.gc.ca http://www.cci-
icc.gc.ca/symposium/2011/index-eng.aspx 
 
- The Chantry Library presenteert de eerste twee 
Chantry Library Subject Bibliographies 
No. 1 Conservation of Photographs 
No. 2 Conservation of Japanese Prints 
http://www.icon.org.uk/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=1541&Itemid=0 
 
 
- De nieuwe publicatie: International Journal of 
Heritage in the Digital Era (vol.1 , n.1, march 
2012) is te vinden op: 
 http://multi-
science.metapress.com/content/x637gm1066p5/?p=
edb1d3b0072b4e1283e7cf25456434b7&pi=0.  
 
 
- Op donderdag 29 maart ging van start het Jaar 
van de Historische Buitenplaats 2012. 
Buitenplaatsen uit alle provincies staan het hele jaar 
in de schijnwerpers om de noodzaak tot behoud van 
dit unieke Nederlandse culturele erfgoed onder de 
aandacht te brengen. Meer info op: 
 http://www.buitenplaatsen2012.nl/ 
 
- Vanaf eind april zjin de delen 1–3 van Artists’ 
Pigments, A Handbook of Their History and 
Characteristics alweer verkrijgbaar bij 
www.archetype.co.uk. 
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Gereedschap: Dymax Vacuum Tweezer 

 

 

 
Detail vaandel. Met de Vacuum is het gebied rond 
de borduursels schoongemaakt, waar nog restanten 
van de zijden pool aanwezig zijn. 
 
 

Het apparaat met de drie opzetstukken  

 

Gebruik: 

Voor het droogreinigen van een vaandel met fragiele 
delen heb ik gebruik gemaakt van de Dymax  
Vacuum Tweezer. Met behulp van de minuscule 
zuigmond, die de vorm heeft van een holle naald, 
kun je plaatsgericht stof opzuigen op moeilijk 
bereikbare of heel erg kwetsbare plekken. Op deze 
manier kon ik de fragiele onderdelen op het vaandel 
zoals de borduursels, maar ook het degraderende 
fluweel, heel precies van stof ontdoen. Een 
museumstofzuiger zou niet geschikt zijn voor de 
behandeling van deze onderdelen: het kleinste 
opzetstuk is nog te grof. De Vacuum Tweezer kan 
ook gebruikt worden om heel fijne fragmentjes op te 
pakken en te verplaatsen, zonder dat vezels onder 
druk van bijvoorbeeld een pincet bezwijken. 
Daarnaast dient het apparaat niet alleen als zuiger; 
je kunt hem ook als ‘blazer’ gebruiken. Deze functie 
is bijvoorbeeld erg efficiënt voor het drogen van 
lokaal gereinigde plekken op kleine objecten. Ook 
hier geldt dat groter gereedschap zoals een föhn 
nog te grof zijn, en dus niet geschikt voor dit soort 
behandelingen. Met de Vacuum Tweezer kun je veel 
gerichter en preciezer te werk gaan.  

 

Verkrijgbaar: 

Het apparaat wordt gefabriceerd door Charles 
Austen Pumps Ltd, en wordt in Nederland geleverd 
door de firma Nater. Er worden drie opzetstukken 
van verschillende groottes bijgeleverd. De 
zuigkracht is reguleerbaar door een andere holle 
naald te kiezen en door met je vinger het 
luchtgaatje in de handset te bedienen. De 
opgezogen deeltjes worden opgevangen in een klein 
compartiment met een cylindervormig filtertje. De 
holle naald kan makkelijk verstopt raken door 
grotere stof- en vuildeeltjes. Als je deze af en toe 
leegblaast, zal het goed gaan.  Voor het oppakken 
van bijvoorbeeld kleine steentjes wordt er een 
aantal zuignapjes bijgeleverd.  

Marjolein Koek 
student textielrestauratie 
marjoleinkoek@hotmail.com 
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Photographs & Preservation. How to save 
photographic artworks for the future?  
 

NWO kent Universiteit Leiden en Stedelijk Museum Amsterdam 600.000 euro toe voor 
onderzoek en restauratie hedendaagse fotografie. 

 
NWO heeft binnen haar programma 
Science4Arts de Universiteit Leiden en het 
Stedelijk Museum 600.000 euro toegekend voor 
onderzoek naar hedendaagse fotografie en de 
restauratie ervan. Het onderzoek richt zich op 
fotowerken waarin verschillende materialen en 
technieken zijn gecombineerd. Voor het eerst zal 
een team van restauratoren, chemici, 
conservatoren en andere kunsthistorici hier 
speciaal voor worden bijeengebracht. Ook zullen 
kunstenaars zoveel mogelijk bij het onderzoek 
van hun werken betrokken worden. 

Fotografie bevat in veel gevallen een schat aan 
visuele informatie. Foto’s kunnen een natuurgetrouwe 
impressie van de werkelijkheid geven en zijn in 
mimetisch opzicht welhaast volmaakte beelden, met 
een grote aantrekkings- en overtuigingskracht.  

Tegelijkertijd zijn foto’s ‘imperfecte’ beelden, omdat 
ze chemisch onstabiel zijn, met name kleurenfoto’s 
ondergaan een snelle degradatie. Dit proces is 
onomkeerbaar en heeft als consequentie dat foto’s in 
korte tijd grote visuele veranderingen doormaken.  

Desalniettemin heeft de waardering van fotografie 
een enorme vlucht genomen. In de afgelopen 40 jaar 
is fotografie een geaccepteerde, geïnstitutionaliseerde 
kunstvorm geworden. In de collecties van zowel 
musea als privéverzamelaars spelen kunstwerken 
waarbij fotografische procedés zijn gebruikt een 
steeds prominentere rol. Fotografische kunstwerken 
vertegenwoordigen een grote artistieke, culturele en 
economische waarde. 

De degradatieprocessen waaraan foto’s onderhevig 
zijn, ‘doen er dan ook toe als nooit tevoren’. 
Veranderingen in het fotografische beeld hebben nu 
eenmaal grote gevolgen voor de perceptie en de 
waardering van het kunstwerk. De materiële 
verandering van foto’s roept tal van vragen op. Welke 
mate van vervaging en alteratie is aanvaarbaar? Moet 
de mate van acceptatie van verandering overal 
hetzelfde zijn of kan deze verschillen per instantie? 
Zijn er mogelijkheden voor vervanging of reproductie 
van het fotowerk? Moet men een fotografische afdruk 
als een unicum beschouwen dat de intentie van de 
kunstenaar vertegenwoordigt of valt die afdruk te 
reproduceren? Biedt digitale fotografie en 
beeldmanipulatie een uitweg? Hoe verhoudt zich dat 
met het origineel? Vaak zijn foto’s gecombineerd met 
andere materialen, verf, pigmenten en kleurstoffen. 
Deze verouderen weer op een andere manier en in 
een ander tempo dan foto’s. Deze compositie 
fotowerken vormen een uitdaging voor het 
conserverings- en restauratieveld. Dit zijn slechts 
enkele vragen waar restauratoren, conservatoren, 
kunsthistorici, kunstenaars en verzamelaars mee 
worstelen, zonder dat hierop een eenduidig antwoord 
bestaat. 

 

Ger van Elk, Russian Diplomacy, 1974 chromogene 
afdruk en acrylverf. Collectie SMA  

 

Ger van Elk, Russian Diplomacy, 1974. Detail waar de 
verkleuring van de kleurfoto al zichtbaar is. De kleuren 
van de foto sluiten niet meer goed aan met de acrylverf 
die langzamer verandert. 

Er is veel onderzoek gedaan naar het behoud en 
de restauratie van hedendaagse schilderkunst, 
driedimensionale kunst objecten en 
installatiekunst, maar nauwelijks op mixed media 
fotowerken. Het project “Photographs and 
Preservation. How to save photographic 
works for the future?” in het kader van het 
NWO programma Science4Arts gaat dit nieuwe 
onderzoeksveld exploreren. Het onderzoek is 
verdeeld in drie nauw met elkaar samenhangende 
deelprojecten, waarvan twee 
promotieonderzoeken, één bij de Universiteit 
Leiden (promotor Prof. Dr. Kitty Zijlmans) en één 
bij de Universiteit Utrecht (promotor Prof. Dr. Leo 
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Jenneskens). Het derde deelproject zal in het Stedelijk 
Museum Amsterdam plaatsvinden (door Monica 
Marchesi, papierrestaurator).  

Het onderzoek wordt geleid door Prof. Dr. Kitty 
Zijlmans van de Universiteit Leiden, waar grote 
expertise is op gebied van fotografie en door Sandra 
Weerdenburg, hoofd Restauraties van het Stedelijk 
Museum Amsterdam. Monica Marchesi van het 
Stedelijk Museum is ook verantwoordelijk voor de 
dagelijkse coördinatie van het project. Hripsimé 
Visser, conservator Fotografie in het Stedelijk 
Museum, is nauw betrokken bij het gehele onderzoek 
samen met specialisten van verschillende disciplines 
zoals Dr. John Havermans van TNO, Clara von 
Waldthausen en Dr. Bill Wei van het Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE). Naast de steun van NWO 
ontvangt het project een structurele bijdrage van het 
Kröller-Müller Museum, het RCE, het Van 
Abbemuseum en Stedelijk Museum Amsterdam. Per 1 
juni 2012 zal het vierjarig onderzoek starten en dit zal 
afgesloten worden met een internationaal symposium, 
waarin de resultaten worden gepresenteerd en 
bediscussieerd. 
De objecten opgenomen in het onderzoek zijn 
kunstwerken van na 1960, waarin fotografische 
afdrukken met verschillende materialen zijn 
gecombineerd of waarbij onconventionele technieken 
zijn toegepast. De kunstwerken, afkomstig uit de 
collecties van de participerende musea en 
erfgoedinstellingen, zullen bestudeerd worden vanuit 
de drie verschillende disciplines, die hun eigen  
deelprojecten vertegenwoordigen, zoals: 1) 
kunstgeschiedenis, 2) organische scheikunde en 3) 
conservering en restauratie.  
 
Het doel van het onderzoek is dan ook drieledig: ten 
eerste, het project onderzoekt wat de gebruikte 
materialen vertellen over deze fotografische 
kunstwerken uit een kunsthistorische perspectief. 
Materialen hebben specifieke esthetische kenmerken 
maar zijn ook gevuld met historisch, cultureel en 
artistiek betekenis. Wanneer materialen snel 
veranderen door veroudering heeft dit invloed op de 
interpretatie van de kunstwerken. Het project zal zich 
richten op welke veranderingen optreden en wat voor 
consequenties dat heeft voor de waarneming van de 
casestudies en van de fotowerken in het algemeen. 
Het tweede doel is een nieuw licht werpen op 
fotowerken door zowel de materialen, de [mogelijke 
ongewenste] interacties tussen materialen met elkaar 
en hun omgeving te testen en analyseren. Bovendien 
zullen de gangbare normen voor opslag en 
tentoonstellingsbeleid voor foto’s tegen het licht 
gehouden worden en zal bekeken worden of deze ook 
toepasbaar zijn voor mixed media fotowerken. De 

derde doelstelling is het formuleren van een 
documentatiemodel en beslissingmodel specifiek voor 
fotowerken dat omvat alle aspecten die nodig zijn 
voor de documentatie en het behoud van fotowerken 
zoals registratie en identificatie van materialen, 
presentatie, artistieke betekenis, kunstenaarsintentie, 
opslag, tentoonstellings- en conserveringsbeleid. Maar 
ook specifieke kenmerken van het fotografisch 
medium zoals replica’s, later edities, 
auteursrechtelijke aspecten zullen worden onderzocht.  
 
Het standpunt van de kunstenaar is van cruciaal 
belang voor zowel technische als esthetische en 
kunsthistorische aspecten van het onderzoek, vandaar 
dat zij zoveel mogelijk betrokken zullen worden bij 
alle fasen en processen. Het is van cruciaal belang de 
komende tien tot vijftien jaar zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen over de kunstenaars, over 
hun productiemethodes, over het uiterlijk en de 
betekenis van de casestudies, omdat deze pioniers 
van analoge fotografie steeds ouder worden. Nu is het 
nog mogelijk hun experimenten te documenteren en 
hun artistieke keuzes te doorgronden. Deze urgentie 
geldt niet alleen voor de geselecteerde casestudies, 
maar ook voor vele andere fotowerken zowel hier als 
in het buitenland. 

Monica Marchesi 
M.Marchesi@stedelijk.nl 
 
 
 

Het onderzoeksprogramma wordt door NWO 
gefinancierd en valt onder het  programma 
Science4Arts. Naast het project Foto's voor de 
toekomst zijn binnen dit programma nog 5 
onderzoeksprojecten gehonoreerd: 

- Veranderende verf en de gevolgen voor 
conservering, het presenteren en bewaren 
van Van Eyck tot Mondriaan 

- Nieuw licht op Rembrandt: door de verflagen 
heen 

- Gedeeld verleden: Mexicaans beeldschrift 
- REVIGO: REassessing VIncent van GOgh 
- Het ideale duurzame klimaat voor houten 

panelen 
 

Meer info over deze projecten is te vinden op: 
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWO
P_8ASETA 
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Dag 1 
 

De houtanatomie/determinatie cursus werd op 8, 14 
en 21 oktober 2011 gegeven in molen ‘het Klaverblad’ 
op de Zaanse Schans. Het type molen heet een 
lattenpikker. Traditioneel zagen dit soort molens 
latten, zoals panlatten.  
Bij aankomst stond het houtkacheltje te branden, 
zodat het heerlijke warm werd. Het lespakket bestond 
uit het boek hout herkennen, een set houtmonsters en 
determinatiehulpmiddelen, zoals een 
determinatiekaart, loepmicrometer, snijmes en een 
loep 10x met LED-verlichting!  
 
De groei van de boom 
Na koffie of thee en koek begon Iep de les met de 
theorie achter de groei van de boom.  
De schil van een boom bestaat uit schors, floeem 
(bast) en cambium. Het cambium is de plek waar 
celdeling plaatsvindt.  Naar binnen toe bestaat de 
boom uit spint en kernhout. 
Wat gebeurt er met de houtcellen wanneer de 
houtcellen van het spint overgaan naar het kernhout? 
De spintcellen verliezen hun functie van transport en 
opslag van voedingssappen. De kernhoutcellen doen 
niet meer mee in het groei proces en functioneren 
alleen nog als steun. De theorie werd inzichtelijk 
gemaakt met sprekende praktijkvoorbeelden. Heeft u 
weleens de schors van een wilgentakje verwijderd in 
het voorjaar? Het cambium wat je dan ziet is actief, 
nat en glibberig, terwijl in het najaar het cambium 
droog is. Logisch, want in het voorjaar groeit de boom 
en vindt celdeling plaats. 
 
Vlakken en richtingen 
Daarna ontleedde Iep de boom aan de hand van de 
verschillende drie verschillende aanzichten radiaal 
(kwartiers), tangentiaal (dosse) en axiaal (kops). 
Iep vervolgde zijn les praktisch en iedereen leerde zijn 
houtmonsters aan te snijden. We bekeken de 
verschillende vlakken met de loep. We zagen vaten 
met of zonder inhoudstoffen, stralen en 
libriformweefsel.  
We kregen antwoord op vragen, zoals: Hoe zie je aan 
een plank waar het hart van de boom heeft gezeten? 
Waaraan zie je het verschil tussen voorjaarshout en 
najaarshout?  
Ondertussen werd er door de molenaar nog een 
grenenhouten vloerdeel op het vuur gelegd, zodat we 
er lekker warm bij zaten. 
 

Determineren volgens een determinatielijst 
Aan de hand van de determinatielijst werden stuk 
voor stuk de kenmerken van de verschillende weefsels 
inzichtelijk gemaakt. Houtmonster nr 1 werden 
aangesneden. De eerste vraag op de lijst: is het 
loofhout of naaldhout? Iep heeft op elke vraag een 
interessant antwoord. Naaldhout ligt eerder in de 
evolutie en is iets primitiever van opbouw dan 
loofhout, het watertransport gaat door tracheïden. 
Daarom heeft naaldhout geen vaten en kun je 
gemakkelijk naaldhout van loofhout onderscheiden. 
Het betrof loofhout. De determinatielijst vervolgde 
met het in kaart brengen van de vaten. Met behulp 
van de loepmicrometer werden o.a.  het aantal vaten 
per mm2  geteld, de vatgroepering geanalyseerd, 
vatrangschikking bepaalt en bekeken of de vaten 
inhoud vertoonden.  
 
Verschillende weefsels 
Kenmerken gingen gepaard met heel wat anatomische 
termen: voor de steunweefsels zijn dat libriform en 
tracheïden. Voor het opslagweefsel kan men in axiale 
richting twee soorten parenchym onderscheiden: nl. 
paratracheaal (grenzend aan de vaten)en 
apotrachreaal (staat los van de vaten).  Deze groepen 
kunnen elk ook weer onderverdeeld worden. Daarbij 
vielen termen als : spaarzaam,  vasicentrisch, 
unilateraal etc. De termen en een tekening van het 
betreffende kenmerk staan overzichtelijk op de 
meegeleverde geplastificeerde kaart. 
 

 
 
Bijzondere weefsels 
Ook bijzondere weefsels kwamen aan bod. 
Reactiehout is een interessant fenomeen. 
Loofhoutsoorten reageren anders op constante druk, 
zoals wind dan naaldhout.  Loofhout ontwikkelt 
trekhout terwijl naaldhout drukhout ontwikkelt. Iep 
illustreerde aan de hand van een houtmonster  hoe je 
reactiehout van normaal kernhout kunt 
onderscheiden. Door de gevolgen van het verschil in 
krimp tussen reactiehout en gezond hout, was in het 
monster een enorme scheur ontstaan. 
 
 
Dag 2 
 
Bij aankomst op de Zaanse Schans hingen de witte 
wieven boven de velden. Her en der stak er een 
koeienkop boven uit. De kachel was flink opgestookt 
en we zaten er weer warm bij. 
De les begon met het stellen van vragen, die waren 
gerezen. Gedurende de week heeft de lesstof wat 
kunnen bezinken en de cursisten hebben het boek 
‘hout herkennen’ kunnen bestuderen.  
 

Verslag houtdeterminatiecursus met de 
loep, onderleiding van Iep Wiselius, 
oktober 2011, Zaanse Schans 
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Stralen 
Iep vervolgde zijn les van de vorige week aan de hand 
van de determinatielijst. We waren terecht gekomen 
bij de ‘houtstralen’. We spleten het monster op de 
twee langsvlakken aan, waardoor we de houtstralen in 
de verschillende aanzichten konden bekijken. Net als 
bij de vaten zijn de hoeveelheid houtstralen een 
kenmerk.  
Bij het doorlopen van de determinatielijst putte Iep uit 
zijn encyclopedische kennis en gaf commentaar aan 
de hand van een stel duidelijke voorbeelden. Dit hielp 
ons de stof beter te begrijpen en te onthouden. 
Stralen kunnen op tangentiale vlak netjes in een rij 
liggen. Dit wordt etagebouw genoemd. Iep pakte een 
blokje Basralocus en liet ons zien wat etagebouw is. 
Daarbij vertelde hij iets over de houtsoort. Basralocus 
wordt behakt tot vierkante meerpalen. Deze 
meerpalen zijn te zien bij sluizen. Wanneer je zo’n 
paal bekijkt, kun je de haksporen zien zitten. Deze 
palen zouden minder snel breken dan gezaagde palen, 
omdat deze houtbewerking met de draad meeloopt. 
 

 
 
Harsen/gommen 
Het verschil tussen harsen en gommen is hun 
oplosbaarheid voor water. Een gom is oplosbaar in 
water en een hars niet. 
Een harsgang is een gangvormige ruimte tussen de 
cellen( intercellulaire ruimte) zonder eigen celwand 
omgeven door epitheelcellen die de hars afscheiden. 
Harsgangen komen voor bij verschillende 
weefselsoorten. 
 
Harsgangen kunnen zijn ontstaan door verwonding 
van de boom op plaatsen waar vroeger het cambium 
door uitwendige oorzaken is beschadigd. Dit noem je 
een traumatische harsgang. Op een reis door 
Australië, waar veel bosbranden voorkomen, heeft Iep 
hiervan een mooi voorbeeld meegenomen. Het 
houtmonster was van een Eucalyptus die was 
geteisterd door een bosbrand. Eucalyptussen kunnen 
schijnbaar goed tegen brand.  Ze vormen 
traumatische harsgangen en groeien daarna gewoon 
verder. 

Met het zien van dit monster maakte we even een 
uitstapje over hoe taai een boom kan zijn en wat er 
ooit is gevonden in een boom; geweer uit de eerste 
wereldoorlog, bordje niet over het graslopen, een 
hekje wat in de boom is opgenomen tot een hele fiets. 
 
Latexkanalen lopen vanuit het hart van de boom naar 
buiten toe. Dit moet je niet verwaren met 
rubberbomen. Bij rubberbomen komt de latex uit het 
bastweefsel. In Alstoniasoorten kom je latexgangen 
tegen. Dit is een gebrek en dit hout kom je hoogstens 
tegen als pallet- of kistenhout. 
 
Ingesloten floëem (ingesloten bastweefsel): Er zijn 
houtsoorten die het bastweefsel insluiten in het hout. 
Voor de houtindustrie is dit niet wenselijk. De lengte 
krimp is verschillend van de rest van het hout, 
waardoor er het floëem allemaal krimpscheurtjes 
vertoont. 
 
Ondertussen was het weer tijd voor een heerlijke en 
overdadige lunch met o.a. broodjes met pate met 
cranberriessaus, brie, oude kaas met of zonder 
tomaatje, sap en fruit. 
 
Houtsoorten kun je op verschillende niveaus bekijken: 
onder de microscoop, met de loep, maar ook met het 
blote oog. Elke methode heeft weer zijn eigen 
kenmerken.  Na de lunch besteedde Iep aandacht aan 
de houtdeteminatie met behulp van alle zintuigen ter 
ondersteuning van hetgeen we met de loep hadden 
bekeken. Deze manier is de manier, waarop de 
meeste houtbewerkers naar hout kijken. De 
kenmerken, die ze hanteren zijn:  
 
- kernhout versus spint.  
- draadverloop: kruisdraad, golvend (viool bodem), 

warrig, scheef. 
- Nerf: grootte van de elementen waaruit het hout is 

opgebouwd. Dat met deze manier meer ruimte is 
voor interpretatie blijkt uit het volgende. In 
Engeland noemen ze naaldhoutsoorten met een 
brede groeiring grofnervig, volgens Iep heeft 
naaldhout met zijn tracheïden altijd een fijne nerf.  

- Kleur. In houtsoorten onderling kan een enorm 
kleurverschil zitten. Daarbij verkleurt hout aan het 
licht, maar ook zonder licht kan hout verkleuren. 
Purperhart is zwart wanneer het wordt gekapt. Het 
wordt langzaam paars bij het drogen. In een 
volgend stadium wordt purperhart bruin. 

- Tekening van het hout is een optelsom van de 
verschillende weefsels, voorjaarshout en 
najaarshout,kleurverschillen en de draadrichting. 

- Geur, smaak en glans. Deze kenmerken hebben veel 
te maken met de inhoudstoffen van de boom. 

- Volumieke massa is het gewicht van een stuk hout 
bij een bepaald vochtgehalte. Het een betrekkelijk 
belangrijk deterimatiekenmerk, want veel fysische 
en mechanische eigenschappen, zoals buigsterkte 
zijn aan volumieke massa gerelateerd. In de sauna 
wordt veel abachi gebruikt. Deze houtsoort is licht 
en bevat veel lucht. Dit is goed, want wanneer je 
voor een sauna een houtsoort zou gebruiken met 
weinig lucht dan wordt het heel heet en verbrand je 
je billen. 

- Verder kwamen ook de kenmerken brandbaarheid 
en as en het aanvoelen ter sprake. 

 
Om 15:00 vertrokken de cursisten moe en vol van 
nieuwe lading kennis weer naar huis. 
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Dag 3 
 
De laatste dag was vooral ingepland om de lesstof te 
herhalen en te oefenen. Voor deze dag had Iep zijn 
doorvallend lichtmicroscoop meegenomen. Zo konden 
we kennis maken met de wondere structuur van hout 
onder de microscoop. Bepaalde kenmerken, zoals 
vatdoorboringen worden dan beter zichtbaar.  
De tijd ging snel. De cursisten wisten niet meer van 
ophouden.  Het ene na het andere blokje hout werd 
gedetermineerd. 
 
Grassen en databases 
Iep eindigde met bijzondere plaatjes van 
kokospalmhout. Palmsoorten groeien anders dan 
naald- of loofhout. Bij een palm is de buitenkant van 
de hard, maar binnenin is een zacht weefsel. Bij 
palmen wordt de buitenkant van de stam gebruikt. Bij 
bamboe (een grassoort) worden latjes van de stengel 
gezaagd en aan elkaar gelijmd voor bijvoorbeeld 
parketvloeren.   
 
Tot slot gaf Iep een introductie hoe je met behulp van 
de website ‘Inside wood’ of  ‘what wood’  je stuk hout 
kunt determineren. Het voordeel is dat deze sites 
gekoppeld zijn aan een grote database, waarin al 
mogelijk houtsoorten zijn opgeslagen. Zij gebruiken 
een andere engelse determinatielijst en Iep liet zien 
hoe je deze moet interpreteren. 
 
Borrel op verfhoutmolen de Kat 
 

 
 
Het laatste woord is nog niet gezegd, maar het werd 
toch echt tijd voor de borrel op Verfmolen de Kat, 
vermoedelijk de laatst overgebleven windverfmolen 
ter wereld. Voordat we vertrokken naar Piet 
Kempenaar klommen we nog even de molen in voor 
een foto. Molenaar Piet Kempenaar verwelkomde ons 
met een verhaal over verschillende verfhoutsoorten. 
Staande naast een stam Farnabukhout vertelde hij 
ons dat rond 1600 een hevig handel was met Brazilië 
in tropische verfhoutsoorten, die als kleurstof diende 
voor onze textielindustrie. Uit Phernambuco (Brazilie) 
werd op grote schaal geïmporteerd. Farnabuk of 
fernambukhout wordt niet alleen als verfhoutsoort 
gebruikt. Er worden ook strijkstokken van gemaakt. 
Om van hout een verfstof te maken moet het eerst 
worden geraspt. Dit gebeurde aanvankelijk in 
Amsterdam in het ‘Rasphuis’. Dit raspen was 
loodzwaar werk en werd gedaan door gevangenen 
twee aan twee met een speciale rasp. Met de komst 
van een verfmolen verbeterde de kwaliteit van het 
verfpoeder en met minder inspanning. Hij 
demonstreerde hoe in de kapperij campechehout tot 
spanen wordt gehakt in een grote kuip door vier 
beitels met elk een gewicht van 400 kilo. De beitels 

worden aangedreven door een nokkenas op de eerste 
zolder. Het was erg indrukwekkend. Daarna kregen 
we een rondleiding door de rest van de molen.  Piet 
Kempenaar liet ons voorbeelden zien van met weede 
gekleurd textiel, en vele andere plantenverven. 
Voor degenen, die wilde werd er een molenbittertje of 
sap geschonken en geproost op de verruimde kennis.  
 

 
 
Evaluatie 
De cursus heeft naar verwachting voldaan. Men heeft 
heel veel nieuwe kennis opgedaan over de methodiek 
van houtdeterminatie en opbouw van hout om 
vandaar uit de eigenschappen te destilleren. Er zijn 
veel nieuwe termen zijn geleerd. 
Over hoe men de opgedane kennis zouden toe te 
passen in de praktijk was men positief. Deze kennis is 
zowel voor kunsthistorici als voor restauratoren van 
belang. Hoewel de kennis toch diepgravender bleek 
dan verwacht , werd deze cursus gezien als opstap 
naar het beter begrijpen van hout. Over de docent Iep 
Wiselius was men dik tevreden. Ook was men 
tevreden met cursusboek, tabel en alle benodigde 
hulpmiddelen. De catering was prima. De lokatie 
(Zaanse Schans) was leuk en mooi, doch niet 
centraal.  Men zou de cursus zeker aanbevelen aan 
anderen. 
 
Marina van der Lecq 
krullenmail@gmail.com 
 

Foto’s: Ton van Loon 
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In het kader van de opleiding tot boek- en 
papierrestaurator aan de UvA hebben de studenten uit 
het postinitiële traject  een 10-daagse cursus gevolgd 
bij fotorestaurator Clara von Waldthausen over 
herkenning en omgaan met fotografische procédés. 
Voor een papierrestaurator kan het van belang zijn 
iets te weten van fotografie: veel archieven en andere 
collectiebeheerdende instellingen hebben foto's in hun 
collectie, dus de kans is groot dat je er vroeg of laat 
een keer mee te maken krijgt. Omdat het vak van 
fotorestaurator natuurlijk niet in twee weken te leren 
is, ligt de nadruk vooral op het herkennen van de 
verschillende procédés en conservering en berging 
van foto's. In dit artikel wordt kort verslag gedaan van 
deze workshop. 
 
Het programma van de cursus wordt in 2 stukken 
verdeeld: in de eerste week komt vooral de 
herkenning van de verschillende fotografische 
procédés aan de orde, in week 2 ligt de nadruk op 
schade en verval en preventieve conservering. 
Daarnaast wordt ook nog aandacht besteed aan 
calamiteiten: wat te doen bij waterschade? 
 
Eerst krijgen we een lesje in het principe van de 
fotografie en de geschiedenis en ontwikkeling van de 
verschillende procédés. De termen vliegen ons om de 
oren: eerst komt de 19e eeuw aan bod: 
daguerrotypie, daglichtprocédé, albuminedruk, 
ontwikkel gelatine zilverdruk, platinadruk, 
goudgetoond, collodium en nog veel meer. Daarna 
komen de meer moderne technieken aanbod: 
kleurenfotografie, chromogeen, silver dye bleach 
(beter bekend als Cibachrome of Ilfochrome), silver 
dye diffusion (gemaakt door Polaroid en Fuji), dye 
transfer, ink jet en de laser printer. 
 
Na het doorlopen van de geschiedenis en 
eigenschappen van de technieken komt het echte 
werk: het herkennen van de verschillende procédés. 
Clara heeft een uitgebreide studiecollectie foto's 
waarmee geoefend kan worden. De foto's worden op 
de tafel uitgespreid en dan kan het scheiden 
beginnen. We leren eerst onderscheid te maken 
tussen bruine en zwarte foto's: meer bruine foto's zijn 
alleen met daglicht belicht, foto's waarbij de donkere 
delen echt zwart zijn, zijn ontwikkelt in de donkere 
kamer. Na even puzzelen hebben we deze wel door. 
Maar dan. Onderscheid maken tussen de verschillende 
daglicht procédés blijkt moeilijker dan gedacht. Eerst 
wordt er gekeken naar de laagopbouw: is het een laag 
of meerdere lagen? Bij de eenlaags procédés zie je 
alleen het papier: het lichtgevoelige zilver zit in de 
papierlaag. Bij meerlaags procédés zie je juist minder 
of helemaal geen papier aan de voorzijde omdat er 
een of meerder lagen op liggen: bij een albuminedruk 
zie je wel wat vezels als je met een loepje kijkt, maar 
bij een daglicht gelatine zilverdruk zie je geen vezels, 
omdat deze bedekt zijn met een laagje bariet. En er 
zijn natuurlijk een paar dikke instinkers: foto's die 
vergeelt zijn en daardoor worden ingedeeld bij de 
albuminedrukken die van zichzelf al gelig zijn. Andere 
foto's zijn meer paars dan zwart van kleur, omdat ze 
'getoond' zijn met platina. Of is het stiekem toch een 
moderne foto die zo is afgedrukt dat het lijkt alsof het 
een daglichtprocédé is? Ook even kijken naar het 
onderwerp dus... 
Als na een paar dagen de zwart-wit foto's er wel in 
zitten, komen de kleurenfoto's op tafel. Konden we bij 

de zwart-wit foto's de meeste wel scheiden met 
behulp van onze ogen en een loepje, bij de 
kleurenfoto's hebben we echt de microscoop nodig om 
naar de opbouw van de kleuren te kijken: zien we een 
rasterpatroon of stipjes van verschillende kleuren, zijn 
het grote of juist kleine stipjes? Ook kijken we nog 
eens beter naar de modernere zwart-wit foto's: zijn 
deze wel echt zwart-wit? Sommige blijken stiekem 
toch kleurenfoto's; als je met de microscoop kijkt zie 
je allemaal kleine puntjes kleur.  
Tussen de bedrijven door maken we zelf ook nog een 
paar daglichtfoto's: op lichtgevoelig papier leggen we 
een negatief en dat gaat gedurende de middag is het 
daglicht. Het resultaat is niet zo mooi als een echte 
ouderwetse daglicht zilverdruk, maar het is wel een 
goede demonstratie van de techniek. 
 
In de tweede week wordt gekeken naar schade en 
verval aan foto's. Een foto kan opgebouwd zijn uit 
verschillende elementen: een drager (papier, metaal, 
glas, kunststof), een tussenlaag (vernis, bariet), een 
bindmiddel (gelatine, albumine), het beeldvormend 
materiaal (zilver, kleurstoffen, pigmenten) en een 
afwerklaag. Elk van deze elementen kent zo zijn eigen 
problemen. Schade aan de beeldlaag bestaat 
bijvoorbeeld uit oxidatie van het zilver waardoor de 
zilverdeeltjes in steeds kleinere stukjes worden 
opgedeeld. Hierdoor wordt het contrast steeds 
minder. Bij schade aan het bindmiddel zien we 
voorbeelden van craquelé in albuminedrukken en 
verval van gelatine in daglicht gelatine zilverdrukken. 
Ook hier komt de studiecollectie van Clara goed van 
pas: in één oogopslag wordt duidelijk hoe de 
verschillende soorten schade er uit zien. 
Net als bij andere objecten zijn schommelingen in 
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid vaak 
schadelijk voor foto's. Temperatuur en RH kunnen het 
chemische reacties versnellen en dus ook het verval 
van het materiaal door oxidatie en hydrolyse. 
Schommelingen in het klimaat veroorzaken 
spanningen door verschillen in rek en krimp tussen de 
verschillende lagen, waardoor craquelé of schilfers 
kunnen ontstaan. Daarnaast kan een hoge 
temperatuur en RH bijvoorbeeld gelatine weer laten 
zwellen en zacht worden, waardoor een ingelijste foto 
tegen het glas kan gaan plakken.  
Lijmresten van plakband uit verpakkingsmateriaal en 
chemische reacties door bijv. zuren of weekmakers uit 
kunststoffen kunnen ook schade doen aan fotografisch 
materiaal. Tenslotte kan ook verkeerd hanteren een 
grote schadepost veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan 
vingerafdrukken, die vooral bij foto's met een 
gelatine-emulsie erg storend kunnen zijn omdat ze 
a.h.w. in de gelatine worden geëtst en dus niet meer 
te verwijderen zijn. Verder kan slecht hanteren 
vouwen, krassen, scheuren e.d. veroorzaken.  
 
Om schade en verval zo veel mogelijk te beperken 
zijn er verschillende richtlijnen. Voor temperatuur en 
RH geldt: hou het klimaat zo stabiel en zo droog 
mogelijk. Wat licht betreft zijn er ook duidelijke 
richtlijnen over het aantal lux-uren; elk procédé heeft 
zo zijn eigen voorschriften. Voor het hanteren geldt 
vooral, net als in alle disciplines: denk goed na: geen 
eten en drinken bij objecten, vaak handen wassen 
en/of handschoenen dragen. 
Voor het bergen en tentoonstellen van foto's zijn 
verschillende mogelijkheden te bedenken. Clara laat 
ons allerlei voorbeelden zien van mapjes, doosjes, 
hoesjes en montagemethoden, waarvan sommige 
goed zijn, andere minder. Vervolgens mogen we zelf 
aan de slag. Met museumkarton, fotohoekjes (zelf 
gevouwen!) melinex, strookjes Japans papier en 
barrièrefolie maken we zelf verschillende 

Workshop fotografie, onderleiding van 
Clara von Waldthausen, december 2011, 
UvA 
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bergingsmethoden na. Ondertussen bespreken we de 
voor en de nadelen.  
 
Als een van de laatste onderdelen van de cursus komt 
het onderwerp calamiteiten aan bod, met de nadruk 
op waterschade. Belangrijkste boodschap: wees 
voorbereid. Zorg dat er een calamiteitenplan is 
opgesteld en dat iedereen weet wat hij of zij moet 
doen. Bij fotografisch materiaal is het belangrijk de 
objecten zo snel mogelijk te drogen, aan de lucht is 
de meest veilige methode. Kan dat niet, bijvoorbeeld 
omdat je collectie te groot is, dan is bevriezen de 
beste optie. Dat geeft je tegelijkertijd de kans om 
rustig een plan te maken voor conservering en 
restauratie van de beschadigde objecten.  De 
bevroren objecten kunnen vervolgens worden ontdooit 
of gevriesdroogd, afhankelijk van de collectie, de 
hoeveelheid en het soort calamiteit. Belangrijk om je 
te realiseren bij vriesdrogen, is dat het materiaal 
droogt in de staat en de vorm waarin het is bevroren. 
Vouwen e.d. en verontreinigingen zoals modder 
blijven dus in je object en kunnen niet meer 
verwijderd worden!  
Op de laatste dag van de week komt het onderwerp 
tentoonstellen nogmaals aan bod. Ook worden beide 

weken afgesloten met een bezoek aan een 
fototentoonstelling, waar we het geleerde onmiddellijk 
in praktijk kunnen brengen: herkennen we de 
verschillende procédés? Wat vinden we van de manier 
van tentoonstellen?  
 
Al met al waren het 2 intensieve weken waarin heel 
veel informatie over fotografie en de hantering en 
conservering daarvan aan bod is gekomen. De 
studiecollectie was een prachtige illustratie en zelf ook 
even de handen uit de mouwen steken een goede 
afwisseling van de theorie.  Het was absoluut een zeer 
leerzame cursus die zeker aan te raden is voor 
papierrestauratoren, maar ook voor iedere andere 
restaurator met fotografisch materiaal in de collectie, 
of die denkt zelf met dergelijke objecten in aanraking 
te zullen komen.  
 

Judith Geerts 
judith@nachos.tk 
 
 

 

 

 

 

 
 
Het negende Nederlandstalige symposium van 
Stichting Ebenist werd gehouden in Podium Mozaïek, 
de voormalige Pniëlkerk in Amsterdam-West. Een 
zeer geschikte, goed bereikbare locatie met een 
plezierige atmosfeer, voorzien van een ruime zaal en 
restaurant-café. (www.podiummozaiek.nl). 
 
Het aantal deelnemers is sinds de eerste editie van 
1993 vrij constant geweest en ook dit jaar kwamen 
er weer zo’n 130 deelnemers uit Nederland en België, 
plus een enkeling uit Duitsland, Italië en Zweden. 
 
Openingsspreker Paul van Duin, hoofd 
meubelrestauratie Rijksmuseum Amsterdam, toonde 
iets van de oorspronkelijke kleurenrijkdom van 
meubelen in het RMA door een zeldzaam kijkje 
achter deuren, schuifbladen en onder fineer. Diverse 
resultaten werden gepresenteerd van beitsonderzoek 
dat tijdens restauraties plaatsvond aan meubelen van 
Van Mekeren, Roentgen, Boulle en Oeben. Paul stelde 
ook meteen aan de orde hoe je van sommige niet-
verkleurde materialen zoals gesteenten en pigmenten 

een indruk kan krijgen van het oorspronkelijke 
kleurenpalet dat men nagestreefd heeft met het nu 
verkleurde hout. 
 
Veel meubelrestauratoren voeren reconstructies uit 
van traditionele beitsrecepten. De proefplankjes die 
hiervan het resultaat zijn worden dan vaak weer het 
onderwerp van verdere experimenten zoals 
natuurlijke of kunstmatige verouderingstests. Enkele 
lezingen gaven hiervan voorbeelden en ook de 
beitsproeven zelf waren meegenomen naar het 
symposium.  
 
Zo had Dave van Gompel het op zich genomen om 
speciaal ter gelegenheid van het symposium een 25-
tal kleurrecepten uit het secreetboek van Girolamo 
Ruscelli uit de 16e eeuw te vertalen en te 
reconstrueren. Het belang van het secreetboek 
evenals de praktische problemen van 
tekstinterpretatie werden door hem toegelicht in een 
vaak bijzonder humoristische lezing. 
 

 
 
Van een iets andere orde was het verslag dat Jörg 
Weber deed van het jarenlange onderzoeksproject in 
Hildesheim en Potsdam dat uitmondde in het 
standaardwerk Vom Farben des Holzes door Hans 
Michaelsen en Ralph Buchholz. Oftewel hoe de talloze 

Verslag symposium ‘Kleur bekennen’, 
Stichting Ebenist, 7 oktober 2011, 
Podium Mozaïek 
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beitsreconstructies door tientallen studenten werden 
uitgevoerd. Jörg schonk speciale aandacht aan de 
grijze beitsing van esdoornfineer die in het 18e-
eeuwse atelier van Roentgen werd ontwikkeld en die 
tegenwoordig meestal onherkenbaar verbruind is. 
 
Na de koffie kwam het voormalige Instituut Collectie 
Nederland, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
sterk uit de hoek met de driekoppige 
vertegenwoordiging door onderzoekers Matthijs de 
Keijzer, Maarten van Bommel en stagiaire Enrica 
Fantini. 
 
Binnen de RCE is speciale belangstelling voor 
synthetische kleurstoffen, die in de tweede helft van 
de 19e eeuw zijn ontwikkeld en tot aan de Eerste 
Wereldoorlog zijn gebruikt.  
Matthijs gaf de aanwezigen een ware oorwassing op 
het gebied van de geschiedenis van de vroege 
synthetische organische kleurstoffen. In 
sneltreinvaart werd een overzicht gegeven van de 
historische ontwikkeling van deze kleurstoffen vanuit 
hun natuurlijke en halfsynthetische voorlopers. 
Daarnaast kregen de economische aspecten 
aandacht, zoals de grondstoffen en de handel, en de 
chemische classificatie. 
 
Maarten van Bommel presenteerde de eerste 
resultaten van een onderzoek naar beitskleurstoffen 
bij de RCE – een primeur! Samen met zijn stagiaire 
Enrica Fantini van de universiteit van Bologna had hij 
fineer gekleurd met een kleine selectie 
representatieve synthetische kleurstoffen. Door 
historische receptuur te volgen en daarin 
verschillende parameters te variëren, konden beter 
uitspraken over de oorspronkelijke kleur worden 
gedaan. De reconstructies dienen bovendien om de 
analyseresultaten met high-performance liquid 
chromatography te optimaliseren.  
 
Bij het middagprogramma waren niet minder dan 
vier bijdragen gebaseerd op afstudeerscripties van de 
ICN en UvA; het is veelbelovend dat op dit 
symposium een nieuwe generatie sprekers van zich 
liet horen.  
 

 
 
Door Margriet Hage en Erica Jonkman werd een 
fundamentele kwestie aangeroerd: wat zijn de 
natuurlijke kleurende bestanddelen van hout en hoe 
degraderen zij? Directe aanleiding was voor hen de 
beperkingen van door de restaurator gebruikte 
beitsen. Vaak detoneren deze na verloop van tijd met 
het omringende hout. Voor Margriet en Erica reden 
om te onderzoeken of vers hout wellicht ook door 
lokale, kunstmatige veroudering gekleurd kon 
worden Deze duolezing behandelde de belangrijkste 
natuurlijke verkleuringsprocessen in hout en de 
experimentele toepassing van ultraviolet licht en 

warmte om die processen in nieuw hout versneld te 
imiteren. 
 

 
 
De expressieve kleuren van begin-20-eeuwse 
meubelen zijn vaak sterk verbleekt. Daarmee is veel 
van hun zeggingskracht verloren gegaan. Frits van 
Limpt presenteerde zijn afstudeeronderzoek naar het 
opnieuw integraal kleuren van deze gebeitste 
meubelen. Hij deed dit door van tevoren een 
barrièrelaag aan te brengen van methylcellulose 
waardoor het hout op reversibele wijze weer op kleur 
gebracht kan worden. 
 
Saskia Smulders-de Jong had als restaurator in 
opleiding enkele veel op eikenhout gebruikte 
chemische beitsen op basis van ijzersulfaat, 
kaliumpermanganaat en kaliumbichromaat kritisch 
bekeken. De lichtechtheid hiervan - hoewel die door 
historische literatuur hoog wordt ingeschat - bleek 
tegen te vallen. Vervolgens had zij voor de 
restaurator hanteerbare spottests ontwikkeld ter 
identificatie van deze beitsen. 
 
Een echte kleur-case study vormde ten slotte de 
gecombineerde lezing van Pol Bruijs en Miko Vasques 
Dias over de restauratie van het tabernakel uit de 
Amsterdamse schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder. 
In een relaas over het herontdekte paars met geel 
van dit kerkmeubel gingen de sprekers in op de 
restauratie en reconstructie van het kerkinterieur en 
de restauratie van het meubel, in het bijzonder het 
vervaardigen van het ontbrekende lijstwerk en het 
kleuren van het toegepaste purperhart. 
 
Na een dag lang voorbeelden te hebben gezien van 
geringe duurzaamheid en lichtechtheid van 
kleurstoffen en beitsen bekroop sommigen wel een 
lichte vertwijfeling hoe hier als restaurator of 
beheerder mee om te gaan. En hoe stond men daar 
vroeger tegenover? Wellicht een goed onderwerp 
voor een volgend symposium. Waardevol vond ik in 
elk geval de gretige wijze waarop steeds gereageerd 
werd door het publiek. Er werd soms stevig maar 
steeds op constructieve wijze gediscussieerd.  
 
De handelingen met de voordrachten worden 
november 2012 verwacht. Informatie hieromtrent en 
over toekomstige en vroegere symposia treft u aan 
op www.ebenist.org. 
 
Jaap Boonstra 
info@ebenist.org 
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In 1910, nu 102 jaar geleden, werd het 
museumgebouw dat speciaal ter ere van de 
wereldtentoonstelling te Brussel gebouwd is plechtig 
ingehuldigd door koning Albert I. Het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika werd in 1898 opgericht 
als het “Museé du Congo’ en was toen gehuisvest in 
het Koloniën paleis. Dit gebouw werd echter al snel 
te klein voor de snel groeiende collecties. Daarom 
werd op initiatief van koning Leopold II een nieuw 
museumgebouw gebouwd dat op 30 april 1910 
officieel werd geopend. 
 

 
 
Een beetje geschiedenis. 
Koning Leopold stuurde in 1879 de 
ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley op pad om 
een groot gebied in Midden-Afrika in te lijven, en 
kreeg zo de Congo-Vrijstaat en Katanga in handen. 
Van 1885 tot 1908 was dit hele gebied het privé 
eigendom van koning Leopold II, om in 1908 
overgedragen te worden aan de Belgische staat als 
Belgisch-Congo. Leopold verdiende veel geld met de 
handel in rubber, later exploiteerde Belgie er vele 
mijnen (o.a. goud, koper kobalt en uranium). Congo 
werd uiteindelijk onafhankelijk op 30 juni 1960. 
 
In een gebouw naast het museum bevinden zich de 
restauratieateliers en een deel van de depots.  
 
Hier krijgen we een indruk van de hoeveelheid en 
diversiteit maar ook van de complexe samenstelling 
van het KMMA dat bestaat uit de volgende 5 takken: 
 
Culturele Antropologie (etnografie, prehistorie & 
archeologie, etnosociologie & etnogeschiedenis, 
linguistiek & etnomusicologie, collectiebeheer),  
 
Geschiedenis (geschiedenis van de koloniale tijd, 
eigentijdse geschiedenis),  
 

Afrikaanse Zoologie (vertebraten, entomologie, 
invertebraten/niet insecten, houtbiologie), 
 
Geologie en Mineralogie (algemene geologie, 
mineralogie & petrografie, cartografie & foto- 
interpretatie, isotopengeologie, geomorfologie & 
remote sensing), 
 
Publieksgerichte diensten (educatie & cultuur, 
museologie, centrale bibliotheek, museumwinkel)  
 
Binnen deze instelling neemt de dienst 
collectiebeheer het fysiek beheer van de 
etnografische en archeologische collecties waar. 
Verder staan informatiebeheer en dienstverlening er 
centraal. Voor deze activiteiten kan er een beroep 
gedaan worden op een ploeg van 22 man. De 
restauratoren houden zich voornamelijk bezig met 
preventieve conservering. Actieve conservering wordt 
tot een minimum beperkt en gebeurt met betrekking 
tot bruiklenen. Ook het handelen in geval van 
calamiteiten en het logistiek beheer behoren tot het 
takenpakket. 
  
Een consequentie van deze structuur is dat 
collectiebeheer officieel niets met de tak ‘Afrikaanse 
Zoölogie’ te maken heeft terwijl een uitbraak van 
motjes in de verzameling opgezette vertebraten 
natuurlijk verstrekkende gevolgen voor de 
etnograficacollectie (in hetzelfde gebouw) zal 
hebben.  
Het museum staat vlak voor de renovatie van het 
historische museumgebouw. De bestaande opstelling 
waarbij de tijd enigszins is stil blijven staan, maakt 
deel uit van de charme van het museum maar kan 
niet langer gehandhaafd worden. Hoewel de 
opgezette olifant zal blijven, evenals de originele 
vitrines die in oude staat terug gebracht zullen 
worden (met klimatologische aanpassing), zullen de 
inrichting en de manier van tentoonstellen grote 
veranderingen ondergaan. In juli sluit het museum 
haar deuren om pas weer in 2015 open te gaan. De 
huidige expositie ‘UNCENSORED’ is de laatste 
tentoonstelling voor de werkzaamheden en voert 
door het volledige museum tot in de kelders toe. 
 

 
 
Nancy Knaap 
nk@nancyknaap.nl 
 

 

 

  

Verslag bezoek aan het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika te Tervuren 
(België) , 4 februari 2012 
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De opleiding Conservering en Restauratie aan 
de Universiteit van Amsterdam  
Suzanne Maarschalkerweerd-Dechamps 
Inge Tinbergen 
 
 
 
De opleiding Conservering en Restauratie aan de 
Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) van de 
Universiteit van Amsterdam  (UvA) is in september 
2005 van start gegaan. Daarmee kwam de facto een 
einde aan de zogenaamde “niveau discussie” over het 
positioneren van de opleiding voor restauratoren in 
het HBO- dan wel in het WO- onderwijs. 
Uitgangspunt voor deze keuze en voor de eindtermen 
van de opleiding waren de ECCO-ENCoRE 
voorschriften die vaststellen dat een restaurator, om 
het beroep zelfstandig te kunnen uitoefenen, een 
gespecialiseerde opleiding van minstens vijf jaar 
dient te hebben met minimaal een master diploma op 
zak.  
 
De vroegere opleidingen van ICN en SRAL vielen 
onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van 
OC&W maar onder de C van Cultuur en waren 
derhalve geen erkende opleidingen in de zin van de 
Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs 
(WHW). Het plaatsen van de  opleiding C&R in het 
regulier onderwijs gebeurde net nadat in Europa de 
ministers van Onderwijs gezamenlijk besloten  
hadden de bachelor-master structuur in het hoger 
onderwijs toe te passen (Bologna-verklaring).  
Deze structuur van een bachelor van drie jaar 
gevolgd door een master van één of twee jaar bleek 
niet ideaal voor de opleiding C&R te zijn en wel om 
de volgende redenen: in de eerste plaats voelde de 
universiteit weinig tot niets voor een sterk 
gespecialiseerde bachelor met een beperkte instroom 
op basis van selectie. De tendens was (en is nog 
steeds) om brede bachelors met een groot aantal 
studenten te creëren die vervolgens in een meer 
gespecialiseerde (al dan niet selectieve) master 
kunnen instromen.  In de tweede plaats brengt een 
bachelor-diploma de universiteit veel minder geld op 
dan een master-diploma terwijl de kosten van de 
opleiding C&R relatief heel hoog zijn vanwege het 
intensieve praktijkonderwijs en de benodigde 
infrastructuur. En in de derde plaats was er behoefte 
aan studenten met een zekere bagage van enkele 
jaren in de geestes- of natuurwetenschappen1

                                                           
1 Een Europese onderzoek (Project CONBEFOR, Ricerca 
comparata conservatori-restauratori di beni culturali in 
Europa ed istituti di formazione / Conservator-restorers of 
cultural heritage in Europe education centers and institutes, 
2000) heeft aangetoond dat de doorsnee instroom van alle 
restauratieopleidingen op wetenschappelijk niveau bijna 
nooit een achttienjarige is, vers van de middelbare school, 
maar meestal een wat rijpere student die vaak al een studie 
achter de rug heeft. 

.  De 
gedachte was tevens dat de bachelor-fase al 
behoorlijk gevuld zou raken  met het aanleren van 
basiscompetenties zoals o.a. academische 
vaardigheden en wetenschapsfilosofie en  
onontbeerlijke vakken als kunstgeschiedenis en 
scheikunde, wat de ruimte voor de “eigen” C&R 
onderdelen flink zou doen krimpen.  Dit hoefde op 
zich geen probleem te zijn als het mogelijk was 
geweest een master van vier jaar te kunnen 

aanbieden maar dit bleek voor het ministerie van 
OC&W niet wenselijk vanwege precedentwerking.  
Al deze overwegingen zijn debet aan het ontstaan 
van de bijzondere structuur van de opleiding C&R: 
als instroom voor de master wordt een afgeronde 
WO-bachelor geestes-of natuurwetenschappen 
inclusief een minor C&R van 30 credits (een half jaar) 
vereist2; na selectie komt dan een master van twee 
jaar (afgerond met een master-diploma in 
conservering en restauratie: de  
“restauratiekundige”) en vervolgens een post-initieel 
traject (PI) van twee jaar (afgerond met een 
certificaat “advanced postgraduate programme”  in 
conservering en restauratie: de “restaurator”). Het 
bijzondere zit uiteraard in dat post-initieel traject dat 
door OC&W gefinancierd is conform het model 
geldend voor de TU Delft, Eindhoven en Twente voor 
technische ontwerpers. De student wordt 
medewerker van de UvA, krijgt een salaris en 
bekwaamt zich als restaurator in opleiding (rio)3

De opleiding is een mix van theorie en praktijk  
waarbij de praktijk toeneemt naarmate de student 
verder in zijn opleiding komt. Het laatste jaar van het 
PI is een stageperiode in ateliers van culturele 
instellingen of van prive restauratoren in binnen- of 
buitenland.  

 in 
een leer/werk omgeving verder in het vak.  

De opleiding C&R biedt – als enige in de wereld – een 
breed palet van acht specialisaties aan, de trotse 
erfenis van de ICN en SRAL-opleidingen: Boek en 
Papier / Glas, Keramiek en Steen / Historische 
interieurs / Hout en Meubels / Metaal / Moderne en 
Hedendaagse Kunst / Schilderijen / Textiel. Per jaar 
worden 24 studenten in de master toegelaten, 
minimaal 2 en maximaal 4 per specialisatie. Deze 
beperking van de instroom heeft met name te maken 
met de capaciteit van de ateliers. De opleiding is 
bezig een negende ‘track’ te ontwikkelen: een 
specialisatie Conservation Science. Een pilot hiervan 
draait al sinds vorig jaar en zal de eerste 
afgestudeerde master dit jaar afleveren. 
Het rendement van de opleiding is naar universitaire 
begrippen opmerkelijk hoog. Er is weinig uitval en de 
meeste studenten lopen het hele traject vrijwel altijd 
nominaal.  
 
Onderzoek is een onontbeerlijke component van de 
opleiding. Alle vakdocenten hebben onderzoektijd in 
hun aanstelling gekregen en de UvA heeft het 
mogelijk gemaakt de onderzoektijd van de 
vakdocenten die de ambitie hebben een 

                                                           
2 Voor een HBO-bachelor kan een speciale route, de 
zogenaamde ‘deficientie programma’, worden gevolgd om – 
uiteraard na selectie – in de master te kunnen instromen. 
Vanaf komend studiejaar is er een speciale regeling met de 
Reinwardt Academie die het mogelijk maakt voor de student 
van de  Reinwardt het “deficientie programma’ inclusief 
minor C&R in het vierde jaar van de eigen bachelor te doen, 
zodat het mogelijk is  - zonder extra tussenjaar -  in de 
master C&R te kunnen instromen (mits men uiteraard 
geselecteerd wordt). 
3 Zie de UvA website  
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promotieonderzoek af te ronden  zo uit te breiden dat 
deze ambitie op korte tot zeer korte termijn 
gerealiseerd kan worden. Tussen 2014 en 2018 
zullen de meeste vakdocenten promoveren.  
Een phd- programma voor ‘applied conservation’ 
wordt ontwikkeld in samenwerking met de 
universiteiten van Valencia, Sorbonne, Keulen en 
Torino. De opleiding wil ook phd- mogelijkheden 
creëren voor zowel interne (studenten) als externe 
kandidaten (het liefst restauratoren uit het veld).  
Twee ‘gewone’  hoogleraar-stoelen zijn aan de 
opleiding verbonden: die van Conservering en 
Restauratie (momenteel vacant) en die van 
Conservation Science (prof.dr. Norman Tennent). 
Verder is er nog een bijzondere leerstoel 
‘Atelierpraktijken’ vanwege het Rijksmuseum (dr. 
Arie Wallert) en een fellowship in conservation 
science vanwege het Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed (RCE) (dr. Alberto de Tagle).  
 
Rijkmuseum, RCE en UvA zijn partners in een 
samenwerkingsverband ten behoeve van het 
Ateliergebouw als expertisecentrum op het gebied 
van conservering en restauratie. Een van de ambities 
van de UvA op korte termijn is het realiseren en 
aanbieden in het kader van het expertisecentrum van 
een  programma voor ‘éducation permanente’ ten 
behoeve van restauratoren in het veld. 
 
De opleiding heeft op dit moment zeven 
afgestudeerden  afgeleverd, die hun weg op de 
arbeidsmarkt binnen de volgende specialisaties 
hebben gevonden of zijn aan het vinden: één textiel, 
drie schilderijen, één moderne hedendaagse kunst, 
twee historische binnenruimten. In het huidige 
studiejaar zal de eerste ‘normale’4

Het is van belang zowel voor deze jonge 
professionals als voor het werkveld en de 
beroepsvereniging dat deze mensen de weg vinden 
naar RN. Waarom niet het creëren van een junior 
restaurator-lidmaatschap overwegen om deze 
toekomstige generaties vol talenten en ambities 
binnen de vereniging een warme plek aan te bieden? 

 lichting rio’s 
afstuderen:  in september 2012 zullen dertien jonge 
restauratoren hun intrede in het beroepsveld doen 
(sommigen zullen nog verder studeren, bijvoorbeeld 
door middel van een stage zoals in het Hamilton Kerr 
Institute in Engeland etc.). De verdeling over de 
specialisaties is als volgt: twee historische 
binnenruimtes, twee moderne en hedendaagse 
kunst, twee hout en meubels, één glas, keramiek en 
steen,  één metaal, één papier en vier schilderijen 
restauratoren. De komende jaren zal de uitstroom 
rond zeventien jonge beginnende restauratoren 
liggen.  

 
Suzanne Maarschalkerweerd-Dechamps 
S.L.J.Maarschalkerweerd-Dechamps@uva.nl 
 
Inge Tinbergen 
 
 

                                                           
4“ Normaal” betekent hier dat alle specialisaties betrokken 
zijn, wat niet het geval van de eerste lichtingen was omdat 
in de beginjaren van de opleiding zowel SRAL als ICN nog 
hun laatste lichting hebben afgeleverd.   

mailto:S.L.J.Maarschalkerweerd-Dechamps@uva.nl�


 

Kenniscentrum SVGB ondersteunt 
restauratoren en behoudsmedewerkers 
 
Arnold Duin 

 
 

 
 
De afgelopen jaren is SVGB kenniscentrum steeds 
meer betrokken geraakt bij het werkveld restauratie. 
In dit artikel wat het belang van het kenniscentrum 
hierbij is en welke activiteiten worden ondernomen. 
 
Goed beroepsonderwijs voor bijzonder, kleinschalige 
beroepsgroepen is waar het bij SVGB kenniscentrum 
om draait. In nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen bouwt en 
beheert SVGB kenniscentrum slim en duurzaam 
beroepsonderwijs. Op dit moment ondersteunen de 
brancheteams 24 beroepsgroepen in de 
gezondheidstechnische, creatief-technische en 
ambachtelijke sector. Vanuit een vraag van Het 
Restauratieconvergent is SVGB kenniscentrum 
betrokken geraakt bij het restauratieveld. De 
restauratoren van het convergent maakten zich 
zorgen over de kwaliteit en toekomstbestendigheid 
van de handvaardigheid bij restauratie en 
conservering. Vervolgens kwam er contact met 
Restauratoren Nederland waar vooral de rol en plaats 
van de ambachtsbeoefenaars en hun vaardigheden 
binnen de restauratie een discussiepunt was. 
 
Verbetering van kwaliteit  
In april 2010 hebben het Restauratieconvergent, de 
commissie Educatie van RN, kenniscentrum Stichting 
Hout & Meubel, het Hoofdbedrijfschap Ambachten 
(HBA) en SVGB kenniscentrum een bijeenkomst 
georganiseerd:  “Restauratieberoepen in de steigers”. 
Zo’n veertig onderzoekers, restauratoren, docenten, 
leerlingen, beleidsmakers en adviseurs uit het 
restauratieveld hebben elkaar hier ontmoet. Het 
gezamenlijke uitgangspunt was goede kwaliteit van 
de zorgtaken met betrekking tot het behoud van 
erfgoed. Duidelijk was dat het definiëren en borgen 
van die kwaliteit ook in het onderwijsaanbod zeer 
belangrijk is en dat er een gezamenlijk streven was 
naar een optimaal opleidingsaanbod en daarmee naar 
voldoende gekwalificeerde vakmensen die werken 
aan het behoud van cultureel erfgoed.  
 
Aan de hand van deze bijeenkomst wordt 
overeenstemming gezocht over het fundament 
waarop de opleidingen worden gebouwd: de beroeps- 
en competentieprofielen (BCP’s). In eerste instantie 

gericht op de beroepen die zich bezig houden met 
restauratie, behoud en beheer van roerend erfgoed 
maar zeker ook op beroepen in de onroerende sector 
(de bouw). Wanneer het fundament staat, kunnen 
scenario’s worden uiteengezet, afwegingen gemaakt 
en oplossingsrichtingen worden gekozen.  
 
Optimalisatie van het opleidingsaanbod beperkt zich 
niet alleen tot het MBO, maar ook op het aanbod in 
het HBO en WO. Een afstemming in de hele 
beroepenkolom vergemakkelijkt de doorstroom, 
verhoogt de efficiëntie en maakt ‘een leven lang 
leren’ mogelijk. Hierover  is overleg geweest met de 
Hogeschool van Utrecht, MBO vakschool Hout en 
meubileringscollege (HMC), de Reinwardt Academie 
en de Universiteit van Amsterdam (UvA). 
 
Als we het hebben over kwaliteitsborging speelt de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) ook een 
belangrijke rol. Het RCE heeft daarin belangrijke 
stappen gezet zoals het programma 
Restauratiekwaliteit. Jammer genoeg is dit 
voornamelijk gericht op onroerend erfgoed, 
aangezien het ook toegepast zou kunnen worden op 
roerend erfgoed. De beide werelden hebben steeds 
meer met elkaar te maken en kunnen veel van elkaar 
leren. 
 

 
 

http://www.svgb.nl/uploads/PDF%20linkjes/24%20beroepsgroepen%20in%20de%20gezondheidstechnische_AF.pdf�
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What’s in a name ll 
Op 31 maart 2009 organiseerde de RN-Commissie 
Educatie de themabijeenkomst 'What's in a name', 
over de aanhoudende verwarring rond de 
(h)erkenning van beroepsbeoefenaars en over het 
traject van voortdurend leren, de grenzen met de 
andere beroepsopleidingen en vooral de 
overlappingen en mogelijkheden om te gaan 
samenwerken bij scholing. SVGB kenniscentrum is 
door RN uitgenodigd om met de Commissie Educatie 
een vervolgbijeenkomst te organiseren. RN heeft 
beroeps- en competentieprofielen laten ontwikkelen 
die een goed beeld geven van de taken en 
verantwoordelijkheden in het  beroepenveld. 
Moeilijker blijkt het om aan te geven wie wat mag 
doen, kortom de afbakening van die taken en 
verantwoordelijkheden, de functies en 
opleidingsniveau’s. Ook de rol en de plaats van het 
ambacht en de bijbehorende vaardigheden is een 
discussiepunt. Daarnaast speelt de vraagt hoe je een 
zelfstandig specialist noemt die in de praktijk op het 
hoogste niveau restaureert maar geen 
wetenschappelijke opleiding heeft gehad. Over dit 
soort vragen gaat 'What’s in a name ll'. U hoort zo 
snel mogelijk het programma, de datum (eind mei) 
en de plaats.  
 
Cursus Behoudsmedewerker opgenomen in 
MBO 
Minister van Bijsterveldt van OCW heeft onlangs met 
de vermelding in de Staatscourant de toestemming 
gegeven om de opleiding Behoudsmedewerker op te 
nemen in het reguliere onderwijs. Het maakt, zoals 
dat in onderwijstermen heet, nu officieel deel uit van 
de Kwalificatiestructuur van het Middelbaar 
Beroepsonderwijs. Een mijlpaal is bereikt!  

Het opleiden van behoudsmedewerkers voor de 
erfgoedsector, heeft over de afgelopen 15 jaar 
diverse vormen aangenomen. De afgelopen drie jaar 
was er als noodoplossing de éénjarige cursus 
Behoudsmedewerker Archieven, Bibliotheken en 
Musea. Deze werd gecoördineerd door het Nationaal 
Archief, daarbij gesteund door het Rijksmuseum en 
de Koninklijke Bibliotheek. De cursisten zijn 
medewerkers van een breed scala aan 
erfgoedinstellingen die in hun werk dagelijks bezig 

zijn met de vele facetten van de zorg voor collecties. 
Deze cursus is vanwege de hoge kosten niet langer 
houdbaar.  

Om de opleiding voor langere termijn veilig te stellen 
en tegelijkertijd erkende diplomering te organiseren, 
is gekeken naar het reguliere onderwijs. Met succes, 
blijkt nu! Maar daar is heel wat aan vooraf gegaan. 
Vanaf februari 2011 heeft de begeleidingscommissie 
van de cursus hard gewerkt om samen met het SVGB 
kenniscentrum de nodige stappen te zetten om te 
voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Gelukkig 
had RN al een beroepscompetentieprofiel (BCP) maar 
er moesten meer gegevens worden aangeleverd. Zo 
is er een enquête uitgevoerd in het beroepsveld 
waarin gevraagd werd naar draagvlak, 
loopbaanperspectief, arbeidsmarktperspectief en of 
er voldoende leerwerkplekken aanwezig zijn voor 
behoudsmedewerkers in opleiding. Op al deze vragen 
werd positief gereageerd. Bovendien zijn er veel 
reacties binnengekomen van de belangrijkste 
instellingen die het initiatief ondersteunen. Tenslotte 
is het kwalificatiedossier Behoudsmedewerker 
ontwikkeld waarin staat welke vakkennis, 
vaardigheden en competenties nodig zijn om de 
werkzaamheden met een goed resultaat uit te 
voeren.  

Wanneer de opleiding tot behoudsmedewerker in 
deze nieuwe vorm daadwerkelijk van start gaat, is 
nog niet helemaal duidelijk. We hopen daar 
binnenkort meer over te kunnen melden. Nederland 
is in ieder geval weer een belangrijke opleiding rijker! 

Door mee te werken en te denken over deze 
onderwerpen, hoopt SVGB kenniscentrum bij te 
dragen aan goed beroepsonderwijs voor de 
restauratie-branche. Als u vragen heeft of meer wilt 
weten, bent u van harte welkom contact op te 
nemen. 

 

Arnold Duin 
SVGB kenniscentrum 
www.svgb.nl 

 
  

http://www.svgb.nl/�
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ECCO Competences for access to the 
conservation –restoration profession 
 
Jaap van der Burg 
 
 
 
 
 
In april 2011 heeft ECCO tijdens haar 20 jarig 
jubileum het boekwerk ‘COMPETENCES FOR 
ACCESS TO THE CONSERVATION-RESTORATION 
PROFESSION’ gepresenteerd. Dit boek was het 
resultaat van 4 jaar werken. Dit artikel zal in het 
kort aangeven waarom en hoe dit werk is 
uitgevoerd. 
 
 
 
Met het protocol dat in Bologna in juni 1999 door de 
EU werd aangenomen is een start gemaakt om 
opleidingen en kennisniveaus met elkaar te kunnen 
vergelijken. De bedoeling is dat studenten van een 
school in een land in Europa eenvoudig kunnen 
overstappen naar andere scholen in andere landen 
van Europa. Zo zou een school met EQF 7 in 
Amsterdam dezelfde waarde moeten hebben als een 
school met EQF 7 in Madrid. 
 
Voor ECCO was het niet alleen van belang welk niveau 
een opleiding moet hebben, maar veel meer welke 
inhoud een opleiding moet hebben. Om een antwoord 
te kunnen geven op deze vraag heeft ECCO de 
volgende weg afgelegd. 
 
De eerste stap die gezet werd is het duidelijk in 
afgebakende stappen opdelen van een conservering 
restauratie project. De formulering moest zodanig zijn 
dat alle denkbare objecten en groepen van objecten 
er in geplaatst konden worden. De uitkomst van dit 
stuk was de ‘backbone’ van het proces. 
(zie schema 1) 
 
 
Nadat overeenstemming was verkregen over de 
backbone is per stap bekeken welke specifieke 
aspecten een rol speelden bij het juist kunnen 
uitvoeren van die stap. Zo is bijvoorbeeld 
geconstateerd dat om een object goed te kunnen  
beoordelen het noodzakelijk is om te kijken naar de 
materiële aspecten, de immateriële aspecten, de 
oorzaken van verval en de risico's waar het erfgoed 
actueel aan wordt blootgesteld. Al deze aspecten zijn 
vervolgens weer opgesplitst totdat we aan een 
‘eindpunt’ waar een verdere opsplitsing niet meer 
zinvol leek. Zo is terug redenerend gesteld dat 
ethische aspecten van belang zijn om juist de 
beperkingen van conserveringsactiviteiten in te 
kunnen schatten. 
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Dit gaf een totaal overzicht van aspecten als in dit schema. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Vervolgens is vastgesteld dat niet iedereen van alles evenveel hoeft te weten. Er zijn meerdere spelers en 
beroepen in het werkveld actief en voor iedere beroepsgroep zijn verschillende kwaliteiten gewenst. ECCO 
heeft zich gericht op de kwaliteiten die een student op een opleiding restauratie geacht wordt te bezitten op 
het moment dat hij of zij afstudeert. 
 
Gebaseerd op internationale studies en gebruik zijn die kwaliteiten verdeeld in drie verschillende 
maatstaven die complementair aan elkaar zijn. Zo is gesteld dat een onderscheid gemaakt kan worden in 
het soort kennis dat iemand heeft. Dit staat naast het niveau dat iemand van die kennis kan beheersen. De 
kennis moet verder wel correct worden toegepast, dit is een vorm van vaardigheid, de derde maatstaf. 
 
De hele studie en de erbij behorende discussies zijn in het Engels uitgevoerd en helaas laten niet alle 
gebruikte termen zich eenvoudig naar het Nederlands vertalen. Onderstaand een voorzichtige poging. 
De soorten kennis worden als volgt beschreven 
a. Feitelijk  dat wat op het moment bestaat 
b. Conceptueel de eventueel abstracte gedachte achter, of de oorsprong van de kennis 
c. Procedureel de methode waarmee de kennis moet worden toegepast om een bepaalde uitkomst te 
bewerkstelligen  
d. Meta-Cognitief   kennis die je bezit zonder er bij na te denken 
 
 
 



 

A
u

 C
o

u
ra

n
t 

 M
e
i 
2

0
1

2
 n

r.
0

 

2
2 

 

De verschillende niveaus kennis zijn als volgt: 
1. Herinneren:  weten dat de kennis bestaat en waar die te vinden is 
2. Begrijpen :  begrijpen wat de kennis inhoud  
3. Toepassen:  de kennis kunnen toepassen 
4. Analyseren:  de kennis kunnen toepassen en de uitkomsten kunnen verklaren en 
voorspellen 
5. Evalueren: kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van de bestaande kennis als die op een bepaalde 

zaak wordt toegepast 
6. Creëren:   nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen 
 
De verschillende niveaus van vaardigheid waarmee de kennis wordt toegepast zijn: 
 
Alleen kennis, geen toepassing, in het schema weergegeven zonder kleur 
Basis vaardigheden, in het schema aangegeven als blauw 
Gemiddeld, in het schema aangegeven als groen 
Bekwaam, in het schema aangegeven met geel 
Expert, in het schema aangegeven als roze  
 
Per aspect dat in het schema is benoemd is vervolgens vastgesteld wat een net afgestudeerde restaurator 
conservator wordt geacht te beheersen. Het resultaat is een uitgebreide weergave van wat EQF level 7 
(universitair geschoolde restaurator) aan kwaliteiten betekend. 
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Een afgestudeerde CR komt niet zomaar uit de lucht vallen, en zal niet ophouden met zichzelf te 
ontwikkelen. Daarom zijn van de twee direct omringende niveaus ook een paar ‘inkleuringen’ gemaakt. Een 
afgestudeerde die zichzelf verder ontwikkeld zal uiteindelijk een doctoraat kunnen halen (EQF 8). Dit 
doctoraat kan op elk deelgebied van het conserveringsveld plaatsvinden. Daarom zijn de uitgewerkte 
profielen ook niet anders dan indicatief. 
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Aan de andere kant van de net afgestudeerde op EQF 7 zit de EQF 6. ECCO heeft ook hiervan een inkleuring 
gegeven. De persoon die aan deze kwalificaties voldoet zou in het RN profielen schema heel goed kunnen 
passen in de tweede kolom. Maar ook een behoudsmedewerker kan in deze groep vallen. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Een van de belangrijkste doelstellingen van de EU in het opstellen van het European Qualification 
Framework is dat niet de weg die wordt gevold om tot een bepaald kennisniveau te komen bepalend is, 
maar dat het kennisniveau zelf het criterium is dat gebruikt wordt om iemand te beoordelen. 
 
Al sinds de oprichting van ECCO staat in de officiële documenten het begrip ’recognised equivalent’ als 
alternatief voor de universitaire weg. Wat altijd vaag is gebleven en uiterst gevoelig voor interpretatie is hoe 
dat alternatief erkend moet worden. Met de ‘profiles and qualifications’ heeft ECCO duidelijk aangegeven 
aan welke eisen dit alternatief moet voldoen.  
 
Jaap van de Burg 
j.vanderburg@heliconcs.com 
 
 
 
 
Het boekje Competences for Access to the Conservation-Restoration Profession kan worden 
opgevraagd bij ECCO, of via de RN delegaat bij ECCO (j.vanderburg@helicon-cs.com). Kosten van 
een boek zijn € 5,- exclusief verzendkosten. 
 
 

 
 

mailto:j.vanderburg@heliconcs.com�
mailto:j.vanderburg@helicon-cs.com�


 

A
u

 C
o

u
ra

n
t 

 M
e
i 
2

0
1

2
 n

r.
0

 

2
5 

 

 

Colofon 

Redactie: 
Cristina Duran Casablancas 
Vincent van Drie 
Emmy de Groot  
Nancy Knaap 
Willemien Jansen 
Anna van Milligen 
 
Aan deze uitgave hebben meegewerkt: 
Jaap Boonstra 
Jaap van der Burg 
Arnold Duin 
Judith Geerts  
Marjolein Koek 
Marina van der Lecq 
Suzanne Maarschalkerweerd-Dechamps 
Monica Marchesi 
Inge Tinbergen 
En de leden van de commissies en de secties 
 
Volgend nummer: Juli 2012 
Deadline om kopijen in te leveren: 18 juni 2012 
 
 
Reacties en kopijen kunnen gestuurd worden naar: 
cduran@stadsarchief.amstedam.nl 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

mailto:cduran@stadsarchief.amstedam.nl�

	/
	Dag 1
	Dag 2
	Dag 3
	Kenniscentrum SVGB ondersteunt restauratoren en behoudsmedewerkers

