
	   	  
	  
	  

UITNODIGING	  WERKBEZOEK	  
Voor	  restauratoren	  muurschilderingen	  Restauratoren	  Nederland	  
	  
	  
Waar	  en	  wanneer?	  
Locatie:	  Grote	  kerk	  Harderwijk,	  Kerkplein	  1	  	  
Uitnodiging	  van:	  BOUWHUIS	  &	  JOURNEE	  (OUOU)	  restauratoren	  muurschilderingen,	  Aafje	  Bouwhuis	  en	  Nanon	  Journée.	  	  
+	  de	  rest	  van	  het	  team	  op	  dit	  project	  bestaande	  uit:	  Daniël	  Oudman,	  Katherine	  Kolff	  en	  Karin	  van	  der	  Lem	  
Datum	  bezoek	  locatie:	  10	  mei	  2019,	  op	  een	  vrijdagmiddag	  van	  14:00	  tot	  16:30	  
Maximale	  grootte	  van	  de	  groep	  restauratoren	  muurschilderingen:	  15	  personen	  
	  
Wat	  is	  er	  te	  zien?	  
De	  gewelven	  in	  het	  koor	  van	  de	  Grote	  kerk	  van	  Harderwijk	  zijn	  in	  1561	  beschilderd	  door	  Ewolt	  van	  Delft	  en	  zijn	  atelier,	  
waaronder	  zijn	  dochter	  Agatha.	  De	  schilderingen	  zijn	  kort	  voor	  de	  reformatie	  aangebracht	  en	  zijn	  daardoor	  qua	  iconagrafie	  
zeer	  uniek	  voor	  Nederland.	  Ook	  het	  feit	  dat	  de	  maker	  van	  het	  werk	  bekend	  is	  en	  zelfs	  afgebeeld	  is	  in	  de	  gewelven	  is	  
bijzonder.	  Het	  werk	  van	  Ewolt	  van	  Delft	  in	  Harderwijk	  kenmerkt	  zich	  door	  expressieve	  verfstreken,	  invloeden	  van	  
manierisme	  zijn	  ook	  zichtbaar.	  
De	  gewelfschilderingen	  zijn	  in	  de	  jaren	  ’70	  blootgelegd	  en	  gerestaureerd	  door	  het	  restauratieteam	  van	  Jelle	  Otter.	  Het	  
gebouw	  en	  dus	  ook	  de	  gewelven	  bevonden	  zich	  toen	  in	  zeer	  slechte	  staat.	  Er	  zijn	  veel	  constructieve	  aanpassingen	  gedaan.	  
Sommigen	  delen	  van	  het	  metselwerk	  in	  de	  gewelfschelpen	  waren	  zo	  slecht	  dat	  ze	  opnieuw	  werden	  opgemetseld.	  Hierdoor	  
moesten	  tientallen	  schilderingen	  worden	  afgenomen.	  Met	  een	  nieuwe	  drager	  werden	  ze	  weer	  op	  de	  herstelde	  gewelven	  
geplakt.	  	  
De	  monumentenwacht	  heeft	  een	  aantal	  jaar	  geleden	  alarm	  geslagen	  over	  de	  vele	  ernstige	  scheuren	  die	  opnieuw	  zijn	  
ontstaan	  en	  de	  inmiddels	  afgevallen	  delen	  pleisterwerk.	  Dit	  heeft	  geresulteerd	  in	  onderzoek	  en	  uiteindelijk	  plannen	  voor	  
een	  nieuwe	  conservatieronde.	  En	  nu,	  bijna	  50	  jaar	  na	  de	  vorige	  restauratie	  is	  er	  februari	  2019	  een	  start	  gemaakt	  aan	  het	  
behoud	  van	  de	  gewelven	  in	  het	  koor.	  
We	  zijn	  nu	  halverwege	  de	  werkzaamheden	  en	  het	  lijkt	  ons	  zinvol	  om	  vragen	  en	  ervaringen	  rondom	  dit	  project	  met	  mede	  
restauratoren	  muurschilderingen	  te	  delen.	  Wat	  kan	  dit	  geval	  ons	  leren	  voor	  andere	  soortgelijke	  projecten?	  
Hoe	  gaan	  we	  om	  met	  het	  dichten	  van	  scheuren.	  Zijn	  er	  ook	  grenzen	  aan	  het	  gebruik	  van	  kalk?	  Waar	  ligt	  de	  grens	  bij	  het	  
retoucheren?	  Wat	  weegt	  nou	  het	  zwaarst	  in	  de	  strijd	  tegen	  het	  verval…	  
.	  
Het	  programma	  
14:00	  	   inloop,	  koffie/thee	  	  
14:15	  	   vertoning	  van	  korte	  film	  over	  de	  restauratie	  uit	  de	  jaren	  ’70.	  Unieke	  beelden	  van	  tijdens	  het	  werk	  op	  de	  steiger.	  
14:45	  	   steiger	  op	  naar	  het	  koor,	  rondgang	  en	  uitleg	  over	  de	  werkzaamheden	  
15:45	  	   korte	  pauze	  met	  koffie/thee	  
16:00	  	   discussie	  of	  brainstorm	  over	  o.a.	  bovengenoemde	  vragen	  	  
16:30	  	   EINDE..	  borrel	  beneden	  in	  de	  kerk	  
	  
Aanmelden	  via	  email	  
Aanmelden	  kan	  bij	  Karin	  van	  der	  Lem:	  karinvanderlem@gmail.com	  
Contactpersonen	  voor	  info	  over	  het	  project:	  Aafje	  Bouwhuis	  en	  Nanon	  Journée	  	  	  info@bouwhuisjournee.nl	  	  	  
06	  42345383	  (Aafje)	  of	  06	  24813450	  (Nanon)	  
Kosten:	  gratis	  
	  

	  
	  
	  


