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Uit de vereniging

VAN DE REDACTIE
Beste leden,
Sinds de oprichting van Restauratoren Nederland is
een lange weg afgelegd om te komen tot waar we nu
zijn: een vereniging voor Behoudskundigen met als
doel het verbeteren van de kwaliteit en het
bevorderen van de deskundigheid van haar leden.
Bij de leden heeft altijd behoefte bestaan om kennis
uit te wisselen. Met dank aan de inzet van de secties
en de commissie educatie werden symposia,
cursussen en werkbezoeken volop aangeboden. Het
tot leven roepen van het Evenementen Coördinatiepunt (ECP) bevestigt dat kennisuitwisseling één van
de kerntaken van de vereniging is. Een aspect dat
daar in de laatste jaren bij is gekomen is de nadruk op
het interdisciplinaire karakter van ons werk, naast de
holistische benadering die nodig is om het vak uit te
kunnen oefenen.
Als we kijken naar Au Courant en haar voorganger
zien we deze aspecten duidelijk terug. In december
2006 verscheen de “Nieuwsbrief van de vakgroep
papier”. Twee jaar later werd de doelgroep uitgebreid
naar de sectie Boek, Papier en Fotografisch materiaal
en werd de nieuwsbrief omgedoopt in “BPF Au
Courant”. De grootse stap naar een interdisciplinaire
blad werd gezet in mei 2012 met “Au Courant”,
bedoeld voor alle leden van de vereniging.
Met veel plezier heb ik gewerkt aan deze verschillende
platformen om kennis uitwisseling binnen ons
vakgebied te vergemakkelijken. Ik draag nu mijn
stokje over aan Ewout Koek. Hij zal zich inzetten om
Au Courant opnieuw naar een hoger niveau te tillen.
Ik heb er vertrouwen in dat hij zal slagen om Au
Courant breder te positioneren zodat restauratoren,
gespecialiseerde
ambachtsmensen,
behouds-

medewerkers, wetenschappers en alle andere
professionals binnen het conserveringsveld Au
Courant als een aantrekkelijk en nuttig verenigingsorgaan beschouwen.
Cristina Duran Casablancas
Vertrekkend Coördinator Au Courant
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Platform Erfgoedopleidingen

Een vierjarig project met de werktitel 'Centrum voor
Restauratietechniek' kan nu van start gaan. In dit plan
hebben het restauratie werkveld en de beroepsopleidingen de samenwerking beschreven en gekozen
voor een landelijke aanpak om te komen tot een
duurzame onderwijs en - kennisinfrastructuur en
kwaliteitsborging.
Formele
aanvrager
(een
gecertificeerde instelling moet dit doen) was mbo
vakschool Sint Lucas en de projectleiding en
uitvoering wordt gedaan door Arnold Duin van/met
het SVGB. Het Platform is hierin de opdrachtgever.
Begin september bleek dat minister Jet Bussemaker
17 van de 33 aanvragen had gehonoreerd en als ik
het goed heb eindigden we op een 8ste plaats. Niet
slecht gedaan dus. Het Platform Erfgoedopleidingen
kreeg daarmee een zeer waardevolle ondersteuning
die zorgt voor een versnelling in de realisatie van onze
doelstellingen. We gaan dus verder aan de slag met
de inzet van meer mensen. Binnenkort worden nog
niet actieve werkgroepen definitief samengesteld en
uitgenodigd voor de bijeenkomsten. De werkgroepen

gaan dan inhoud geven aan de verschillende thema's
van het project zoals:
*
*
*
*
*

versterking kwaliteit MBO opleidingen
sterke
positie
restauratieopleidingen
in
de
kwalificatiestructuur MBO
Aansluiting tussen mbo-hbo-wo
kwaliteitsborging; erkennen kwaliteit restauratievakmanschap
en versterken kennisdeling

De ambitie is onder meer dat
in 2018 het
specialistische
karakter
van
de
verschillende
restauratie-beroepen
is
geborgd
in
de
beroepsopleidingen en de kwalificatiestructuur, de
versnippering van het MBO onderwijsaanbod is
teruggedrongen en dat bedrijfsleven, mbo, hbo en
universiteiten nauw samenwerken in de afstemming
van onderwijsuitvoering en kwaliteit.
De ontwikkelingen kun je volgen op de nieuwe
website,
http://platformerfgoedopleidingen.us9.list-manage2.
com/track/click?u=e2ffb95b70b58504627b9565a&id=
4e0346c9c6&e=6578438219
http://www.platformerfgoedopleidingen.nl
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Namens Restauratoren Nederland heeft Vincent van
Drie deelgenomen aan de subsidieaanvraag voor het
Platform Erfgoedopleidingen bij Het Regionaal
Investeringenfonds MBO. De subsidie is verstrekt!!.
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Uit het veld

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Ter informatie door Marjan de Visser

Ga voor de Veiligheidsscan Kleine Bedrijven naar:
http://www.hetccv.nl/diversen/organisatie/menu7/vk
b-secretariaat.html
Email: vkb@hetccv.nl dagelijks bereikbaar tussen
13.00 en 17.00 uur.
Telefoon: 030-7516799
Informatie van de website CCV
Kleine bedrijven (maximaal vijf vestigingen, met ieder
maximaal tien medewerkers - fte’s) kunnen gratis een
veiligheidsscan laten uitvoeren. Een erkende VKBscanner kijkt waar verbeteringen mogelijk zijn en
geeft advies op maat.
Ondernemingen die op basis van de veiligheidsscan
willen investeren in maatregelen om de veiligheid in
hun zaak te verbeteren, krijgen de keuze uit speciaal
geselecteerde
pakketten
in
vier
categorieën:
organisatorische, bouwkundige, elektronische of
digitale maatregelen of combinaties daarvan. De helft
van die investering wordt vergoed vanuit de nieuwe
Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven, tot een maximum
van 1.000 euro.
www.hoeveiligisuwzaak.nl
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpakveiligheid-kleine-bedrijven/pakketten/hang-ensluitwerk/
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) helpt veiligheidsprofessionals om Nederland
veilig en leefbaar te maken. Dat doet het CCV door
samen te werken met verschillende partijen die
criminaliteit daadkrachtig en effectief aanpakken.
Deze partijen zijn onder andere gemeenten, politie en
private partijen zoals ondernemers en brancheverenigingen. Het CCV stimuleert samenwerking en
begeleidt het proces om tot duurzame netwerken te
komen, zowel op lokaal, regionaal, als landelijk
niveau.
Als ondernemer heeft u met veel onderwerpen
tegelijkertijd te maken. Veilig ondernemen is er één
van.

Het CCV ondersteunt ondernemers niet alleen om de
veiligheid in en om hun pand te vergroten maar ook
hun medewerkers, zodat zij zich bezig kunnen houden
met hun kernactiviteiten. Dit door ondernemers
rechtstreeks te helpen met informatie, samenwerking
en praktische instrumenten.
De Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven
Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die zich onveilig
voelen, minder investeren en soms zelfs hun bedrijf
sluiten. Met name voor kleine bedrijven kan het
moeilijk zijn om zich goed te beveiligen, omdat zij
hiervoor vaak de kennis en financiële ruimte missen.
Ondernemingen met maximaal vijf vestigingen met
ieder maximaal tien personeelsleden (fte's) krijgen
met de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven gratis
advies en financiële ondersteuning bij de aanpak van
criminaliteit.
Om in aanmerking te komen voor subsidie, dienen
ondernemers een veiligheidsscan te laten uitvoeren
door een erkende scanner van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Deze licht de
onderneming
door
op
zwakke
punten
in
organisatorische, bouwkundige, elektronische en
digitale veiligheidsmaatregelen.
Op basis hiervan adviseert de scanner de ondernemer
over de maatregelen die hij het beste kan nemen.
Als u als ondernemer maatregelen neemt die uit de
beveiligingsscan naar voren komen, kunt u subsidie
aanvragen op een geselecteerd aantal maatregelen.
Tot slot
Het
nemen
en/of
het
aanscherpen
van
organisatorische maatregelen is zeer effectief.
Organisatorische maatregelen, die over het algemeen
slechts 20% vormen van de totale preventieve kosten,
leiden tot 80% van de totale effectiviteit. De andere
soorten
maatregelen
zoals
bouwkundige
en
elektronische ingrepen, zijn veel kostbaarder en meer
omslachtig, maar zijn echter minder effectief.
Zo kost een goede afsluitdiscipline bijvoorbeeld niets,
maar kan deze veel problemen voorkomen. En indien
u werkoverleggen met uw team voert, kunt u het
thema veiligheid als vast agendapunt terug laten
komen.
Het op schrift vastleggen van huisregels en/of een
gedragscode en deze laten ondertekenen kost tijd,
maar deze investering in tijd verdient u terug, doordat
u meer duidelijkheid heeft voor uw personeel en u
effectiever kunt handelen tegen criminaliteit.
Meer informatie
Meer informatie over veilig ondernemen en het CCV
vind u op www.ccv-veiligondernemen.nl. Wanneer u
vragen heeft over de scan of de regeling kunt u
contact opnemen met het secretariaat Veiligheid
Kleine Bedrijven; 030-7516799 of vkb@hetccv.nl.
Voor meer informatie over maatregelen waarvoor u
een vergoeding kunt aanvragen adviseren wij u
contact op te nemen met de betreffende leverancier.
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Voor restauratoren met een eigen atelier die hun
bedrijf
beter
willen
beveiligen
is
er
een
subsidieregeling die 50% van de kosten vergoed op
Hang en Sluitwerk. Er zjjn ook subsidies te verkrijgen
voor Camerasystemen, alarmering, waardeberging,
eo. Om in aanmerking te komen voor een subsidie
ben je verplicht om eerst een gratis scan te laten
uitvoeren
door
bij
Het
Centrum
Voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Na het
verkrijgen van de scan kan een offerte worden
aangevraagd voor verbetering van bijvoorbeeld Hang
en Sluitwerk bij een erkent bedrijf. Dit betekent dat
het uitvoerende bedrijf samenwerkt met de
leverancier Nauta, die door het CCV is aangewezen
voor
de
verstrekking
van
de
te
leveren
beveiligingsproducten. Er is keuze uit drie pakketten
van verschillende bedragen.
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GEREEDSCHAP
Restauratie Nijhoff Asser
Elizabet Nijhoff Asser
papier- en boekrestaurator
Eigenaar van RNA
Gereedschap: softlood gewichtjes

Gebruik:
Om gelijmde niet vlakke objecten zoals boeken of
goudleerbehang onder bezwaar te laten drogen heb
je zakjes met loodkorrels nodig. Vroeger maakte ik
deze zelf.
Softlood korrels die door duikers gebruikt worden zijn
al verpakt in zakjes van 1 kilo
Hoe kom je eraan:
Laatst heb ik deze zakjes gevonden in een online
winkel voor duikbenodigdheden: Sportduikwinkel.nl
(het lijkt erop dat de prijs erg schommelt dus
misschien is het handig om uit te zoeken waar ze het
goedkoopste zijn)
Prijs:
€7,95 per stuk incl. BTW

Herre de Vries
boekrestaurator
werkzaam bij RNA
Gebruik:
Dit platte staafje gebruik ik voor het open maken van
dichtgeplakte bandruggen en allerlei ander ‘pielwerk’
diep in de ruggen van banden met een losse rug.
Hoe kom je eraan:
Het staafje is eigenlijk een haar van de borstel van
een Romeinse veegwagen waarmee de straten in
Rome worden schoongeveegd.
Prijs:
Een collega in de Vaticaanse Bibliotheek gaf het me
in 2012 kado.
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Gereedschap: stalen staafje
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Saskia Mertens
boekrestaurator
werkzaam bij RNA
Gereedschap: lege stift van het merk Copic
(‘Copic wide marker’-leeg)

Gebruik:
Hiermee zet ik waterlijnen op Japans papier. De punt
van de stift is lang en smal en erg geschikt om
waterlijnen mee trekken om strookjes Japans papier
te maken. Er zijn er ook losse punten verkrijgbaar.
Let wel op dat je een lege stift koopt (ze zijn ook te
koop gevuld met een transparante gel; die wil je
niet).
Hoe kom je eraan:
Te koop bij winkels met grafische materialen zoals
van Beek op de Weteringschans.
Prijs:
Ongeveer € 7,50 incl. BTW

Ideeën voor deze rubriek naar: nk@nancyknaap.

ATELIER BEZOEK: Bergen Papier Restauratie

me later te specialiseren in moderne werken op
papier. Na een jaar ben ik overgestapt op boek en
papier, omdat dat toch beter aansloot bij wat ik wilde.

Jean-Marieke Poot is in 2013 begonnen als zelfstandig
papierrestaurator. Vanaf januari dit jaar heeft zij haar
eigen atelier in Bergen, nadat zij in 2012 - als eerste
in Nederland - een professional doctorate (PD Res) in
de restauratie en conservering van papier heeft
behaald. Wij interviewden haar op locatie in de
voormalige dokterspraktijk van haar vader: een
bijzonder pand, midden in Bergen.
Hoe ben je in de papierrestauratie terecht gekomen?
Ik heb in Utrecht kunstgeschiedenis gestudeerd. Dat
vond ik qua studie heel erg leuk, maar ik miste toch
praktijkwerk. Zo ben ik bij de restauratie terecht
gekomen. Aanvankelijk had ik het idee – zoals heel
veel restauratoren – om schilderijenrestaurator te
worden. Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om
eerst moderne kunst te gaan doen, met het idee om

Waar bestaat je klantenkring uit?
Op het moment ben ik meer op locatie bezig dan in
mijn eigen atelier. Van mijn eerdere stageplaatsen
krijg ik nog projecten en je moet verder toch eerst
een netwerk opbouwen. Het duurt even voordat het
gaat lopen. Toch komen hier ook particulieren en dat
zijn vaak mensen uit de omgeving van Bergen. Ook
had ik laatst klanten uit Hilversum, die speciaal
hierheen kwamen omdat ze werk hadden van de
Bergense school.
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Bergen Papier Restauratie - www.bergenpapier.nl

Waarom een eigen bedrijf?
In
eerste
instantie
was
dat
een
beetje
noodgedwongen, omdat er geen vacatures waren voor
papierrestaurator. Op een gegeven moment kwam
deze ruimte vrij, ongeveer op het moment dat ik had
besloten dat ik een eigen atelier wilde starten. Wat
leuk is aan een eigen bedrijf is dat je veel zelf uit
moet zoeken. Voor mijn eigen bedrijf probeer ik nu
bijvoorbeeld op een creatieve manier om te gaan met
het zoeken naar materialen en gereedschappen. Soms
zie ik in het foldertje van de Blokker iets wat
misschien handig is of zit ik op crea-doe-websites te
zoeken naar een slimme oplossing.
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Welk project was bijzonder voor je?
Het grootste project waar ik aan heb meegewerkt was
de Atlas der Nederlanden van de Bijzondere Collecties,
Universiteitsbibliotheek
Amsterdam.
Ik
ben
daarbinnen eigenlijk als stagiaire begonnen tijdens
mijn opleiding. Ik heb toen eerst een schadeinventarisatie en vervolgens een restauratievoorstel
gemaakt. In een later stadium deed ik dat samen met
Judith Geerts. Daarna heb ik meegeholpen aan de
restauratie van het papierwerk, ter voorbereiding op
de tentoonstelling van de atlas. Deze tentoonstelling
was het sluitstuk op de loopbaan van Jan Werner als
conservator cartografie bij Bijzondere Collecties. Toen
ik afgestudeerd was, werd me gevraagd of ik als
restaurator aanwezig wilde zijn bij de filmopname van
de boeken. Ik moest hiervoor de pagina’s openslaan
en de kaarten uitvouwen. Uiteindelijk heb ik de atlas
ook na de tentoonstelling gerestaureerd en is er een
berging voor gemaakt. Het is heel bijzonder dat ik het
hele proces heb kunnen meemaken en dat ze me dit
vertrouwen hebben gegeven!
Wat vind je belangrijk in je werk?
Onderzoek wordt natuurlijk steeds belangrijker. Dat is
een verschuiving die je eigenlijk in het hele vak ziet
terugkomen. Er gaat steeds meer aandacht naar uit
en ik denk dat dat heel goed is, hoewel je daarbij niet
het ambacht uit het oog moet verliezen. Daarin
moeten we – ook in de opleiding – een goede balans
zien te vinden. Verder kan restauratie ook heel
routinematig zijn. Het is dan juist leuk om daar een
uitdaging in te vinden: hoe kan iets beter of hoe kan
iets sneller?

Ilse Korthagen
ilsekorthagen@hotmail.com
Femke Dijkhuis
femkedijkhuis@gmail.com

Zachte geitenharen borstel voor het afstoffen van erfgoedobjecten en schilderijen
Door Marjan de Visser
In Deventer is een speciaal borstelzaak De Kuiperij,
het is een heel oud winkeltje want bestaat al sinds
1860 en is nog steeds in de familie. Het pand en de
wijk is al een erfgoed beleving opzich zelf. De winkel
wordt nu gerunt door Mirjam Nijbroek. Toen ik er
enkele jaren geleden was stond haar vader nog
achter de toonbank, helaas is hij inmiddels
overleden.

Laatst bestelde ik er weer een paar bij voor een
project. Ik belde Mirjan, gaf mijn bestelling door,
kreeg per ommegaande de factuur per email, die
betaalde ik per internetbankieren en 2 dagen later
waren de borstels binnen!
Het winkeltje heeft een leuke site, het is de moeite
waard
om
daarop
te
gaan
kijken
www.
deventerborstelwinkel.nl beter nog is naar Deventer
te gaan en in dat oude wijkje een bezoek te brengen
aan het winkeltje. Hou wel de openingstijden in de
gaten.

Een van de modellen geitenharen borstels

De Kuiperij
Mirjam Nijbroek
Menstraat 7
7411EX Deventer
0570-612780
of
0570-654630
mirjan@deventerborstelwinkel.nl
http://www.deventerborstelwinkel.nl
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De Kuiperij verkoopt zachte geiten haren borstels,
met de hand gemaakt, in verschillende maten
vormen. Die zijn goed te gebruiken voor het afstoffen
van kwetsbare oppervlaktes zoals schilderijen.
Althans ik gebruik ze voor het afstoffen van
geverniste en ongeverniste schilderijen en het laat
geen krassen achter.
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Een vergelijking van verschillende UV handlampen.

Het zichtbare gedeelte van het electromagnetische
spectrum heeft een golflengte tussen 380 en 780
nanometer (nm). Het ultraviolette licht begint net
buiten de gevoeligheid van het menselijk oog,
’voorbij het violet’ en heeft een golflengte tussen de
10 en 400 nm. Ultraviolette straling wordt
gekarakteriseerd door een toenemende energie en
kortere golflengtes naarmate het verder verwijderd
is van het zichtbare deel van het spectrum. Het
ultraviolette
deel
van
het
elektromagnetisch
spectrum kan verdeeld worden in vier banden met
een toenemende energie:
1.
2.
3.
4.

UVA, ook wel lange golven genoemd (ca. 320400 nm),
UVB (ca. 280-320 nm),
UVC ( ca. 200-280 nm) en
Extreem ultraviolet (ca. 200-10 nm).

Voor het bestuderen van kunstobjecten wordt
gebruik gemaakt van UVA straling, oftewel het
gedeelte dat het dichtst bij het zichtbare gedeelte
van het elektromagnetisch spectrum ligt. UVA
straling kan zichtbare fluorescentie veroorzaken in
vele organische (en enkele anorganische) materialen,
zoals vernissen, bindmiddelen en enkele pigmenten.
Als een schilderij wordt onderzocht met UV licht zijn
niet de UV stralen zichtbaar die gereflecteerd worden
van het oppervlak, aangezien deze onzichtbaar zijn
voor het menselijk oog. De fluorescentie van de
materialen is zichtbaar. Fluorescentie is het
fenomeen waarbij materialen op het oppervlakte van
het schilderij reageren op de UV straling en deze
straling reflecteren als lagere energie straling, dus
zichtbaar voor het menselijk oog. Niet alle materialen
fluoresceren en als materialen fluoresceren doen ze
dit verschillend, bijvoorbeeld met verschillende
kleuren en intensiteiten in fluorescentie.1
Er zijn zeven UV handlampjes getest die verkrijgbaar
zijn bij verschillende leveranciers (zie tabel 1).2 We

hebben de lampjes op een aantal manieren met
elkaar vergeleken. Eerst is er gekeken naar de
grootte van de lichtbundel, de felheid en kleur van
het licht in een donkere ruimte. Alle lampjes hebben
eenzelfde afstand van 23 cm. tot een vel wit/grijs
karton.3 Vervolgens is er gekeken wat het effect is
van het UV lampje op een schilderij tijdens vernis
afname. Een UV-handlampje wordt vaak gebruikt
tijdens het verwijderen van het vernis om te checken
of er nog vernisresten zijn achter gebleven. Het is
dan erg handig als het lampje ook werkt in normale
lichtomstandigheden, zodat je niet elke keer de
ruimte donker hoeft te maken (zie tabel 3).4
Uit de verschillende testen blijken de UV lampjes 4
’UV zaklamp 3 Watt 395 nm’ en 5 ’X-10 LED torch
365 nm’, niet voldoende kracht te hebben om
fluorescentie te veroorzaken van de materialen op
het schilderij als de ruimte niet donker wordt
gemaakt. De derde handlamp ’UV
super power
zaklamp’ heeft een kleine felle spot in het midden en
daarom heen minder felle lichtbundel. Op het
schilderij heeft deze lamp een kleinere spot dan de
drie overgebleven lampjes De lamp wordt geleverd
met een koffer met accessoires, met daarin twee
accu’s, een lader en een beschermbril. Echter de prijs
van deze UV handlamp is behoorlijk hoog, €695,-.
Deze lamp blijkt voor de toepassing in de
schilderijenrestauratie minder geschikt. De twee
goedkoopste lampen 1 ’UV LED zaklamp’ voor €29,95
en 2 ’Zaklamp UV-76 Hi Brite’ voor €39,95 zorgen
voor een nogal paarse fluorescentie van het
oppervlak van het schilderij. Deze lampen hebben
een nm van rond de 380. De paarse fluorescentie is
het sterkst bij lamp 1. Positieve aspecten van deze
UV handlampen is de prijs en ze zijn eenvoudig te
bestellen in Nederland. Het zesde lampje ’Inova X5’
blijkt ook erg prettig in gebruik. Dit lampje werkt erg
goed in donkere omstandigheden, maar ook in lichte
omstandigheden. Het handlampje geeft nauwelijks
een paarse fluorescentie van het oppervlak, UV licht
is 365nm. Dit lampje is echter verkrijgbaar in New
York en daarom kost het wat meer moeite om dit
lampje te bestellen. Uiteindelijk is ook de UV
handlamp van ‚Reskolux UV 365’ getest. De lamp is
verkrijgbaar voor €595,- bij Deffner und Johann. De
hoge prijs wordt mede bepaald door de aanwezigheid
van lenzen voor de LED lampjes. Dit is de op een na
duurste geteste lamp, maar hij heeft echter de beste
kwaliteit. Deze lamp kwam het best uit de test in
lichte omstandigheden. De lamp heeft een grote en
heldere lichtbundel. Deze UV handlamp is dus zeer
bruikbaar tijdens vernis afname van een schilderij.
Wij hopen dat we je keuze voor een UV handlamp
gemakkelijker hebben gemaakt met onze testen.
Susan Smelt (zelfstandig schilderijenrestaurator) &
Marjan de Visser (Restauratieatelier Marjan de
Visser te Den Haag, www.restauratieatelier.com)

1

De uitleg over UV licht en fluorescentie is in vrije vertaling
overgenomen uit: R. MacBeth, ‚The technical examination
and documentation of easel paintings’, J. Hill Stoner, R.
Rushfield (eds.), The conservation of easel paintings, New
York 2012, pp. 291-305. In paragraaf ‚17.4 Ultraviolet (UV)
radiation’ is meer te lezen over ultraviolet licht met
betrekking tot schilderijen restauratie, pp 294-96.
2
We willen graag Ivo Kortekaas van de The Glow Specialist
in Poeldijk bedanken voor het uitlenen van de verschillende
lampjes.

3

De lampjes en hun lichtbundels zijn gefotografeerd met een
Nikon D300s, lens Nikkor 24-70 mm, witbalans 7690 Kelvin
A6 0 sRGB, sluitertijd 1/1.6, diafragma 9, ISO 400.
4
De TL daglicht verlichting van de ruimte was aan tijdens
het beoordelen van de lampjes. Met de UV handlampjes is
het schilderij van dichtbij met een spot beschenen. Dit is
gefotografeerd met een Nikon D300s en 60 mm lens,
witbalans 7690 Kelvin A6 0 sRGB, diafragma 8, ISO 400,
sluitertijd 2 (1/2).
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Ultraviolet
licht
(UV
licht)
is
voor
een
schilderijenrestaurator een onmisbare tool tijdens het
restaureren van schilderijen. Voordat met de
restauratie van een schilderij wordt begonnen wordt
een schilderij bekeken in UV licht. Met ultraviolette
straling is vaak het vernis zichtbaar en oude
retouches. Om een schilderij in UV licht te
fotograferen wordt er vaak gebruik gemaakt van
grote lampen. Tijdens het restaureren van een
schilderij is het echter ook handig om gebruik te
maken van UV licht, het is dan handiger om gebruik
te maken van een handlamp. Tegenwoordig zijn er
vele UV lampjes verkrijgbaar op de markt. Zijn al
deze lampjes bruikbaar tijdens de restauratie van
een schilderij en zijn er prijs en kwaliteitsverschillen
tussen deze handlampjes?
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Specificaties

Leverancier

Kosten

1. UV LED
Zaklamp

380 nm (schatting)
43 LED!
4 AA batterijen

www.glowspecialist.nl

€ 29,95

2. Zaklamp UV
- 76 Hi
Brite

390 nm
LED!
4 AA batterijen

www.glowspecialist.nl

€ 39,95

3. UV Super
Power
zaklamp

365 nm
10 watt

www.glowspecialist.nl

€ 695-

4. UV zaklamp
3 Watt

395 nm
3 watt LED
1 AA batterij

www.glowspecialist.nl

€ 54,95

5. X-10 LED
Torch

365 nm
3 watt output!
1 of 2 AA batterijen

www.glowspecialist.nl

€ 69,95

6. Inova X5

365-400 nm
5 LED
2 lithium batterijen

www.talasonline.com

$54,75
ca.
€43,-

7. Resolux UV
365

UVA spectrum: 360-370
nm, met een
piek bij 365 nm
Hoge licht output (120
mW)
NiMH oplaadbare cellen
met een lage
zelfontlading. Met een
intelligente
oplaadeenheid met LED
status en
bescherming tegen
oververhitting

www.deffnerjohann.de

€ 595-
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Foto’s
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Naam
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De UV handlampjes in het donker. Goed zichtbaar
is de grootte van de bundel en de kleur. Van links
naar rechts 1 t/m 6.

Het Resolux UV handlampje in daglicht op 23 cm
afstand van een grijs vel karton.

Het Resolux handlampje in het donker. Goed
zichtbaar is de grootte van de bundel en de felheid
van het licht.

Uit het veld

De UV handlampjes in daglicht op 23 cm afstand
van een wit vel karton. Van links naar rechts
1 t/m 6.

1. UV LED zaklamp

2. Zaklamp
Brite

5. X-10 LED torch 365
nm

6. Inova X5

UV-76

Hi

3. UV super
zaklamp

7. Resolux

power

4. UV zaklamp 3 Watt
395 nm
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De UV handlampjes getest in daglicht omstandigheden op een schilderij waarvan het vernis gedeeltelijk
is verwijderd:
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Dit jaar presenteerden restauratoren in opleiding
(RIO’s) uit de disciplines metaal, hout en meubelen,
textiel, boeken en papier, schilderijen en historische
binnenruimte hun afstudeerthesis; een verslag van
een restauratiebehandeling die wordt gezien als een
proeve van bekwaamheid. Iedere thesis betreft een
behandeling
gekenmerkt
door
een
complexe
restauratie- en conserveringsproblematiek met een
daaraan gekoppeld wetenschappelijk onderzoek.
In de praktijk blijkt het echter lastig een
wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan een
behandeling. Niet ieder object geeft hiertoe
aanleiding en niet ieder onderzoek is uitvoerbaar in
de korte tijd die RIO’s krijgen toebedeeld.
Uitzonderingen daargelaten, betrof een groot deel
van de
gepresenteerde casestudies dan ook
complexe behandelingen die weliswaar inventiviteit
en kundigheid vroegen van de restaurator, maar
weinig tot geen nieuw wetenschappelijk inzicht
wisten voort te brengen. Desalniettemin gaven de
presentaties de stof tot nadenken die onontbeerlijk is
voor een vitale restauratiepraktijk. Alleen daarom
was het een waardevol symposium.

voorschrijft bij restauratie de nog levende kunstenaar
te betrekken in het proces. Band bestaat uit meer
dan vier meter hoge platen Cortenstaal van zo’n vijf
centimeter dik die, gebogen en rustend op hun eigen
gewicht, tezamen een meanderende architectuur
vormen die een vloeroppervlak van 21,48 x 11,18
meter beslaat. Al bij installatie bleek dat de
corrosielaag gevormd op de huid van Band
onvoldoende tijd heeft gehad om zich in de
buitenlucht te ontwikkelen. De laag is hierdoor fragiel
en gevoelig voor aanraking. Serra gaf het museum
toestemming het beeld met regelmaat te besproeien
met water om de conditie van de corrosielaag te
verbeteren. Een routine die met alle goede
bedoelingen van het museum, toch al snel te veel
vroeg van de drukbezette behoudsmedewerkers. In
de loop der jaren hebben bezoekers bedoeld en
onbedoeld vegen, krassen en andere markeringen
achtergelaten die de kwetsbare oppervlaktelaag
verstoorden. Het liefst zag het museum deze
beschadigingen aan het zicht onttrokken, maar
omdat het LACMA de restaurator geen toestemming
gaf contact op te nemen met de kunstenaar werd de
laatste in een lastig parket geplaatst. Uiteindelijk is in
overleg met het museum besloten de vegen en
krassen terug te brengen door plaatselijk te deppen
en tamponneren met gedemineraliseerd water wat
het corrosieproces bevordert en de markeringen naar
de achtergrond doet verdwijnen. Onderhoud ging in
dit proces vrijwel ongemerkt over in actieve
conservering. Van Halder toonde aan hoe belangrijk
het is om in overleg met de kunstenaar contractueel
vast te leggen wat de rechten en plichten zijn van
een museum bij restauratie.

Interessant was vooral te horen hoe verschillende
RIO’s vaardig hebben leren laveren tussen de wensen
van de opdrachtgever en de verschillende ethische
codes. Zo presenteerde Boudewien Westra (hout en
meubelen) bijvoorbeeld de restauratie van een laat
negentiende-eeuwse Jardinière in Louis XVI stijl uit
de collectie van Paleis het Loo. Voortschrijdend
inzicht deed haar besluiten een latere, aanvankelijk
als inferieur beschouwde, zwarte afwerklaag over de
originele vergulding te behouden en te kiezen voor
een reversibele vergulding die de wens van de
opdrachtgeven om de tafel in oude glorie te
herstellen
respecteerde
terwijl
een
mogelijk
belangrijke historische fase van het meubel bewaard
blijft. Ook Hilde Sigmond (historische binnenruimte)
wist in een complexe opdracht van Museum OudAmelisweerd een naoorlogse collage samengesteld
uit fragmenten van de originele, maar nu voor een
groot deel verloren, wandbespanning in zijn geheel
terug te plaatsen in de oorspronkelijke context
waarbij aan beide perioden uit de geschiedenis van
het interieur recht werd gedaan zonder de
samenhang van het interieur te verstoren.
Opmerkelijk was ook de presentatie van Jeroen van
Halder (metaal). Naar aanleiding van de behandeling
van Richard Serra’s Band in het Los Angeles Country
Museum of Art (LACMA) benadrukte hij met zijn
presentatie de dunne scheidslijn tussen onderhoud
en restauratie. Een scheidslijn die bij hedendaagse
kunst des te belangrijker is omdat ‘good practice’

Jeroen van Halder maakt Band schoon met een stofzuiger.
Stof is een van de grootste problemen bij deze monumentale
werken van Richard Serra.
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Om half tien in de ochtend van vrijdag 26 september
verzamelde een gezelschap van docenten, studenten
en alumni van de opleiding conservering en
restauratie
en
genodigde
restauratoren
en
wetenschappers zich in de Vondelkerk in Amsterdam
voor het eerste eindsymposium van het post-initiële
traject.
In een dagvullend programma van 14
presentaties werd men op de hoogte gesteld van de
afstudeerprojecten van de komende lichting jonge
restauratoren. Het was een voorzichtig begin van wat
een jaarlijkse traditie moet worden.

Uit het veld

Het begin van een goede traditie: het afsluitend symposium van het post-initieel
traject van de opleiding conservering en restauratie 2013-2014
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Het belang van materieel-technisch onderzoek voor
de restauratiepraktijk werd vooral aangetoond door
Thijs Janssen (hout en meubelen). Vanuit zijn
interesse voor vroege kunststoffen, onderzocht hij de
samenstelling en de productiegeschiedenis van de
eerste schildpad-imitaties naar aanleiding van de

Uit het veld

Weinig van de gekozen casestudies vroegen om de
toepassing van nieuwe materialen. Een uitzondering
in dit opzicht was de keuze voor DIBOND®, een stijf
aluminium composietmateriaal, als drager voor een
olieverfschilderij op doek. In een heldere presentatie
beschreef Marya Albrechts (schilderijen) de zoektocht
naar een geschikt materiaal om het schoorsteenstuk
Allegorie op de Vrede (1740)
van Mattheus
Terwesten opnieuw op te spannen. Het schilderij was
oorspronkelijk direct geplakt op het stucwerk in het
'Late Kabinet' op de eerste verdieping van het
Mauritshuis. Het doek was in de jaren ‘80 van de
muur gehaald, onderging een washarsbedoeking en
werd als een ezelstuk op een spieraam gespannen. In
het kader van de recente restauratie van het
museum was het de wens van het Mauritshuis om
het doek terug te plaatsen in de ondiepe stuclijst die
slechts een drie millimeter dikke drager toeliet. Uit
het onderzoek van Albrecht bleek dat DIBOND®
voldeed aan alle eisen; het materiaal is licht, dun,
stijf en reageert niet op schommelingen in
luchtvochtigheid en temperatuur. Hoe het materiaal
de tand der tijd doorstaat zal echter nog moeten
blijken.

restauratie van een zilverkast met imitatie-schildpad
en spiegelglas naar ontwerp van Frederik Kester uit
1847 in de collectie van Paleis Het Loo. Het
imitatieschildpad vertoonde craquelures, scheuren,
vervormingen en verlies van materiaal.
De
resultaten van de technische analyse van het
materiaal met behulp van Pyro-GC/MS in combinatie
met kunsthistorisch bronnenonderzoek wezen uit dat
het hier om een imitatiemateriaal gaat dat in een
bewerkelijk vervaardigingsproces is gemaakt uit
onder andere dierlijke lijm en stijfsel. Het materiaal
markeert hiermee een vroege fase in de zoektocht
naar
geschikt
imitatie-schildpad
en
de
productiegeschiedenis
van
half
synthetische
kunststoffen. De craquelures in het imitatie-schildpad
zijn met deze achtergrondkennis een kwaliteit
geworden die zowel eigenheid geeft aan het
materiaal als ook een documentair bewijs geeft van
een experimentele periode in de productiegeschiedenis van kunststof.
Ten slotte gaven ook de overige presentaties die hier
niet zijn genoemd een overtuigend inzicht in de
verworven vaardigheden en werkwijze van een
nieuwe lichting restauratoren. U kunt het dan ook
rustig in uw agenda zetten: iedere laatste vrijdag van
september. Het belooft een goede traditie te worden.
Aafke Weller
aafkeweller@gmail.com

De Ploeg Conservation Project, Groningen, 1st September – 12th September 2014
I became involved in the De Ploeg Conservation
Project through contact with Marjan de Visser, a
painting conservator based in Den Haag who
correlated with Groninger Museum for this extensive
project. I am currently studying for a BA (Hons) in
Art Conservation at City and Guilds of London Art
School in the UK, and relished the opportunity to be
involved in part of this. It not only provided an
insight into the process of conserving such a large
collection of paintings, but also provided the
opportunity to work in an overseas environment and
immerse myself in a new team.
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The De Ploeg Conservation Project aimed to assess
and conserve over three hundred of the Groninger

Museum’s collection of De Ploeg paintings; a
movement most prominent during the early 20th
century. ‘De Ploeg’ consisted of Groningen-based
artists whose works were heavily influenced by the
Expressionist,
Constructivist
and
Impressionist
movements, and was driven by a desire to create
more opportunities to exhibit their work. Our team
was brought in to photograph, assess the condition,
dry clean, apply cushioning to the rebate of the
frames, and apply new backings to the paintings to
stabilise slack canvases. Where necessary on more
damaged and degraded paintings, Marjan de Visser
and her colleague Susan Smelt would consolidate
vulnerable paint layers, and fill and retouch losses.

Before and after the foam-core backing was applied to the painting
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The team working on this project consisted of six
conservators and interns, fronted by Marjan de
Visser, and painting conservator Susan Smelt. The
interns involved for these two weeks were Sjoukje
van der Laan and Marleen Wagenaar, both
completing their Masters in the Conservation of
Modern Art at the University of Amsterdam, Celine de
Ruiter who is currently studying Restoration and
Decoration at Cibap, and myself. Our varying levels
of experience were a positive component of the
project, as each one of us was able to suggest and
implement different ideas to aid the process. As the
project will continue throughout 2014 and 2015, this
was particularly relevant at such an early stage, as
the method was still evolving.

Often, I found the most fascinating part of the
project to be the examination of the paintings. It was
extremely gratifying to attempt to understand the
artists’ intentions and processes simply by looking.
For example, ascertaining whether the artist applied
the ground themselves or whether it was preprepared by a factory, and whether the frame was
original, re-used or new. Through thorough visual
examination we were sometimes able to identify
certain materials, such as the presence of a fugitive
red lake pigment that had been preserved only
underneath the rebate of the frame, but had faded
due to light exposure on all uncovered areas.

Detail showing fugitive red lake pigment where it had been
preserved by rebate of the frame.

Marleen and Sjoukje refitting paintings to their frames.

Prior to the beginning of the project, a rating system
of treatment for each painting was established,
allowing us to achieve continuity in the work we were
carrying out. The rating each painting was given,
either A, B, C or D, clearly outlined whether it needed
excessive conservation and restoration in a studio
environment, or whether it was in a stable enough
condition that a general preventative conservation
treatment would suffice. While working on such a
large collection, it quickly became clear how
important it was to create and maintain a working
system to make the best use of our studio and keep
track of the many paintings circulating the space, and
what work had been done on them. In many
situations this opened up a good dialogue on the
most efficient way to treat the paintings, for example
whether the panel paintings required the same foamcore backings that were applied to canvas paintings,
to supply further protection, or whether this was a
superfluous addition.

One particularly interesting case involved a maroeffle
substrate, where a painted canvas had been adhered
to a piece of wood that had not been cut down to
size. This led to an interesting conversation with
Marjan and Celine regarding the intention of the
artist, regarding whether he had chosen this
substrate or if this had been a subsequent decision
later on. The discussion drew on evidence provided
by the method of painting and the current state of
the canvas, which allowed us to arrive at a theory.
A technique that is unique to the De Ploeg movement
is the experimentation of wax with oil paint,
providing a more matt, level finish, without the
definitive brush strokes of oil paint. Often, what
appeared to be wax paint would be later discovered
to be purely oil used in a particular way, or vice
versa, which added an intrigue to the technique, and
our way of identifying it. As this raised questions that
were unable to be immediately answered, it provided
a good discussion among our team.
This project provided me with an excellent basis into
further work in paintings conservation, through
examination, techniques and materials. Although I
was only part of it for two weeks, the project was
already gaining momentum. This was highlighted by
the interest of newspaper Dagblad van het Noorden,
who published an article on the work being
undertaken. The collection itself is an incredible
selection of paintings to be able to understand and
work on so closely, and I was thrilled to have the
opportunity to be part of this project.
Anna Don
BA student in Art Conservation at City and Guilds of
London Art School
annalouisadon@gmail.com
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Celine photographing.
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Geweest

Opfriscursus basischemie voor restauratoren, UVA.
Hieronder vindt u twee verslagen van de opfriscursus
basischemie voor restauratoren, gegeven door René
Peschar, docent chemie van de UVA Conservering en
Restauratie van Cultureel Erfgoed. De lessen vonden
plaats in het Bungehuis in Amsterdam.
Het eerste is de indruk van Corrie van de Vendel na
de eerste twee lessen; het tweede is een verslag na
afloop van de cursus, door Paulien Rings geschreven.

aangeboden van 1991-1995 door dhr. B.Hildering,
docent scheikunde HBO boek- en papierrestauratie,
kwam mij goed van pas tijdens de opfriscursus.
Al snel werd mij duidelijk dat basale kennis van de
dynamische en ruimtelijke vormen van chemische
stoffen bepalend zijn voor de werking van deze
stoffen. Orbitals, Lewis-structure en standing wave
waren voor mij tot nu onbekende termen.

Vanaf de eerste aankondiging leek me dat wel wat:
kennis van chemie bijspijkeren. Natuurlijk moet je tijd
vrijmaken, maar, zoals na twee lessen al blijkt; dan
krijg je ook wat. Een paar vragen die aangeven
waarom ik de cursus wilde volgen: Hoe komt het dat
het ene oplosmiddel beter resultaat geeft dan het
andere? Klopt het dat bij gebruik van H2O2 op een
ondergrond met acrylverf lijkt alsof er iets verzeept?
Hoe werken zepen eigenlijk? Waarom hecht een lak
op
een
(metalen,
houten
of
steenachtige)
ondergrond? Na twee lessen met vooral basisfeiten
(orbitalen, moleculaire bindingen), begint het al iets te
dagen. De manier waarop elektronen geplaatst zijn
ten opzichte van de kern en ten opzichte van andere
moleculen zegt iets over hoe de atomen of stoffen
kunnen reageren. In snel tempo en op hoog niveau
worden
bekende
zaken
en
nieuwe
kennis
voorgeschoteld. Het is stimulerend om beter te
realiseren wat er om je heen en onder je handen
gebeurt. Chapeau voor Dr René Peschar die bondig,
duidelijk en met aandacht voor alle vragen ons door
de lesstof jaagt. Ik zie uit naar de volgende lessen.

In de cursus zijn onder meer functional groups,
polymers, proteins, lipids, chelating agents aan bod
gekomen. René Peschar heeft met veel geduld vragen
over een bepaald onderwerp niet éémaal, maar soms
meerdere malen moeten beantwoorden. Een aantal
restauratoren
(schilderijen,
etnografica,
papier)
stelden vragen over bepaalde chemicaliën die Richard
Wolbers in zijn Cleaning course behandelde. Ook al
was René niet bekend met deze chemicaliën, de
volgende les waren de antwoorden in zijn Powerpoint
over chelating agents opgenomen.
Deze opfriscursus was theoretisch van opzet. Wilde je
er iets van opsteken, dan was het nalezen van de
handouts
en
aantekeningen
maar
óók
de
voorbereiding van de volgende les aan de hand van de
al toegestuurde Powerpoints raadzaam. Na 9 lessen
met vele Powerpoints en links naar digitale
handboeken, was het enthousiasme van de 14
cursisten niet getemperd. René Peschar kwam ons
tegemoet en beloofde een 'nazorgles' te organiseren.

Mijn kennis van chemie was aan een update toe, en
daar stond KB volledig achter. Het lezen van artikelen
over met name groenvraat was het probleem niet,
maar het begrijpen van de chemische reacties in deze
artikelen wel.
Het niveau van de lesstof en het tempo waren pittig te
noemen. Het doornemen van de lesstof chemie

Mijn dank gaat uit naar mijn werkgever, de
Koninklijke Bibliotheek, die het volgen van deze
bijscholing mogelijk heeft gemaakt.
1 september 2014
Paulien Rings
Boek- en papier restaurator
Koninklijke Bibliotheek
paulien.rings@kb.nl

Aqueous Materials and Methods: Do’s and Don’ts, Raising Awareness on the
Possibilities and Safe Bounderies of Surface Cleaning. Richard Wolbers en Paolo
Cremonesi, 30 juni t/m 2 juli 2014,UPA (Universidad Politécnica de Valencia),
Departemento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Spanje.
In Nederland kent bijna iedereen Richard Wolbers,
chemicus aan de University of Delaware (Associate
Professor, Coordinator of Science and Affiliated
Paintings Conservator), die sinds de jaren 80
schoonmaakmethoden ontwikkelt. Deze bieden een
alternatief voor de traditionele methoden oppervlakteschoonmaak of vernisafname met oplosmiddelen. Het
zijn gels op basis van water waaraan complexvormers
of een kleine hoeveelheid oplosmiddel of enzymen zijn
toegevoerd. Inmiddels zijn deze methoden toepasbaar
op hout, textiel, papier en op minerale materialen.

Richard Wolbers heeft al meerdere workshops in
Nederland gegeven. Op uitnodiging door de UVA
/SRAL in 2010 en 2011, en door RN in 2012.
Paolo Cremonesi (Italiaan) is een biochemicus en
schilderijrestaurator. Hij geeft workshops over het
gebruik van de schoon-maaksystemen, ontwikkeld
door Richard Wolbers, in diverse Europese landen.
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9 april 2014
Corrie van de Vendel
Buro DSB, zorg voor buitenkunst
c.v.d.vendel@planet.nl

Ik wil hierbij opmerken dat de Commissie Educatie de
opleiding conservering en restauratie van de UvA
heeft overgehaald om bijscholing voor chemie aan te
bieden aan zittende restauratoren. De 'permanente
educatie' van de UvA Conservering en Restauratie van
Cultureel Erfgoed, heeft hiermee een goede stap
vooruit gezet.
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Een groep van cursisten en Richard Wolbers bespreken
schoonmaaktests. Aan zijn rechterzijde zit Laura Fuster
López, organisator van de cursus en docent aan de UPV.

De theoretische principes
De eerste dag van de cursus werd besteed aan de
theorie
en
was
toegankelijk
voor
alle
belangstellenden, studenten en professionals. Als
eerste werden de fysicochemische eigenschappen van
water
besproken. Water is immers een krachtig
oplosmiddel, dat vaak schadelijk is voor organische en
minerale materialen. Echter, door de parameters te
controleren, zoals pH, geleidbaarheid en de vloeibare
vorm, kan water op een gunstige en veilige manier
worden toegepast in schoonmaaksystemen.
Met dit doel heeft Richard Wolbers een strategie van
‘risk management’ ontwikkeld:
- De schoonmaaksystemen hebben de vorm van
dikke gels zodat water, en daarmee de andere
componenten van de gel, precies daar waar nodig
toegepast kunnen worden. ‘Do not let water go where
it shouldn’t go’ is de eerste gebod van Richard
Wolbers. De reologische eigenschappen van de gels –
hoge viscositeit en hoge stromingsweerstand voorkomen dat deze in gaatjes of scheurtjes
penetreren. Er wordt ook gebruik gemaakt van de
zogenoemde stijve gels. Deze zijn poreus en in staat
water als een spons vast te houden.
- De pH en geleidbaarheid van gels zijn aangepast en
bepaald door de pH en geleidbaarheid van het te
schoonmaken oppervlak.
De pH en geleidbaarheid van het te schoonmaken
oppervlak worden eerst gemeten (de methode is
onderaan beschreven). Aan de hand van deze
metingen kunnen de pH en geleidbaarheid van de gels
worden gesteld. Hoe minder de pH en de
geleidbaarheid van de gel afwijken van die van het
oppervlak, hoe veiliger de omstandigheden van de
schoonmaak.
- De verwijdering van de residuen van de gels met
weinig of zonder water:
De verwijdering van de residuen van een gel na
schoonmaak is een riskant moment. Door een gel met
water te spoelen bestaat de risico dat de residuen in
de scheuren vloeien en in contact met de
onderliggende materialen komen. Het kan ook zijn dat
de pH van het gebruikte gedemineraliseerde water net
te hoog of te laag ligt ten opzicht van de pH van het
schoongemaakte oppervlak. Om dit te voorkomen
moet men de gel na schoonmaak zo veel mogelijk
droog met een wattenstaafje verwijderen. Richard
Wolbers adviseert de laatste residuen
op het
oppervlak te laten drogen en ze vervolgens met White
Spirit af te nemen (indien mogelijk… niet alle
materialen kunnen tegen White-Spirit). Op deze

1. Gels op waterbasis: Pemulen en xanthaan
gels, Agarose gel
De meest gebruikte gels zijn viskeuze gels,
vervaardigd
met
Noveon
Pemulen
TR2
en
xanthaangom. Pemulen is een acrylzuur copolymeer,
terwijl xanthaangom een polysacharide is. Deze gels
functioneren op een vergelijkbare wijze. Opgelost in
water vormen hun moleculen kleine zakjes waarin non
polaire stoffen (vettig substraat) letterlijk naar binnen
gelokt wordt. Door de pH en geleidbaarheid - binnen
strenge grenzen - omhoog of omlaag te brengen kan
het effect van de gels verhoogd worden.
Richard
Wolbers
heeft
een
voorkeur
voor
xanthaangom gels, waarvan de gel vorm en pH zeer
stabiel zijn. De gel vorm van een Pemulen gel blijft
stabiel tussen pH 6 en 8. Buiten deze grenzen wordt
de gel weer vloeibaar. Hetzelfde ontstaat in
aanwezigheid van Ca2+ ionen.
Opgelost in water vormt agarose, ook een
polysacharide, van natuurlijke afkomst (zeewier), een
stijve gel. Door de configuratie van de moleculen
ontstaan cellen, die de vorm van een capillair hebben
en daarom water goed vasthouden. Hoe hoger de
concentratie agarose, hoe dunner de capillairen en
hoe beter het water kan worden vastgehouden.
Agarose wordt voornamelijk gebruikt om kleine ‘plugs’
te maken waarmee de pH en geleidbaarheid aan het
oppervlak van een voorwerp gemeten kan worden
(een natte stukje agarose is op het oppervlak gelegd
voor twee en drie minuten en vervolgens in een
pHmeter en geleidbaarheidmeter geplaatst). Agarose
schijnt ook effectief te zijn voor de schoonmaak van
gips. Echter, de hoge prijs en het stijve karakter
beperken de toepassing.
2. Emulsies:
In de Pemulen en xanthaangom gels kan tot 20%
organische oplosmiddel toegevoegd worden, dankzij
hun moleculaire structuur en hun affiniteit met non
polaire stoffen. De emulsie ontstaat dus zonder de
medewerking van een surfactant (zeep). Deze gels
zijn extreem effectief. 2 tot 5% oplosmiddel voldoet
meestal om de meeste schoonmaakproblemen op te
lossen. Deze emulsies waarvan de polaire fase groter
is zijn alleen geschikt voor het schoonmaken van
materialen die relatief waterbestendig zijn.
Bij materialen die voor water extreem gevoelig zijn,
zoals aquarel of acrylverf, moet een andere vorm van
emulsie gebruikt worden. Deze emulsies moeten
bestaan uit een grote apolaire fase en van een zeer
kleine polaire fase. Velvesil Plus, een kant-en-klaar
silicone gel, biedt de mogelijkheid om emulsies te
vormen door toevoeging van een zeer kleine
hoeveelheid gebufferd water (1 of 2%) of polair
oplosmiddel. Het voordeel van een silicone gel is dat
zijn moleculen zich niet met andere materialen
kunnen binden. Toch kunnen in tussen extreme kleine
druppels water gelokt worden zonder de toevoeging
van een surfactant. De gevormde emulsies zijn zeer
stabiel.
De
toepassing
van
Velvesil
Plus
(cyclopentasiloxane, C30-45 cetearyl dimethicone
crosspolymer en PEG/PPG- 20/23 dimethicone) kan
gecombineerd worden met silicone oplosmiddelen
zoals
cyclomethicone
en
decamethylcyclopentasiloxane (zie voorbeeld eronder).
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De schoonmaaksystemen kunnen in drie groepen
verdeeld worden:

Geweest

manier wordt geen water in vloeibare en dus niet
controleerbare vorm toegepast.
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3. Solvent gels: de Carbopol gels
Deze gels bevatten tot 90% organische oplosmiddelen
en weinig water. De gel ontstaat door de toevoeging
van een acrylzuur copolymeer met grote moleculen
(Carbopol)
en
een
base
(Ethomeen).
Schilderijrestauratoren gebruiken deze gels al jaren.
Ze zijn krachtig en zeer nuttig voor de verwijdering
van
moeilijk
oplosbare
vernislagen
of
overschilderingen.
De workshop
Voor de workshop, op de tweede en derde dag, zijn
twintig restauratoren uit verschillende disciplines
geselecteerd: restauratoren van schilderijen, oude
kunst,
hedendaagse
kunst,
gepolychromeerde
beelden, maar ook restauratoren van textiel, papier
en steen. Driekwart van de deelnemers zijn in Spanje
werkzaam. De meesten waren al bekend met de
besproken schoonmaakmethoden.
Er werd eerst geoefend met de meting van pH en
geleidbaarheid. Vervolgens zijn alle typen gels
vervaardigd en geprobeerd. Als leraar is Richard
Wolbers zeer didactisch en - opzettelijk vermoed ik weinig sturend. Hij geeft de cursisten alle ruimte om
hun eigen vraagstukken te onderzoeken. Daardoor
stimuleert hij hun actieve houding en dit maakt dat de
theoretische principes van zijn schoonmaakmethoden
door
iedereen
met
enthousiasme
worden
geassimileerd.
Omdat ik al met de solvent gels en de gels op
waterbasis bekend was, heb ik meer aandacht
besteed aan de toepassing van de silicone gel Velvesil
Plus en van silicone oplosmiddelen, die voor mij nieuw
waren. Ik werd erg enthousiast over de mogelijkheden
die deze producten bieden. De silicone oplosmiddelen
kunnen in verschillende situaties gebruikt worden.
Meestal worden er hydrofiele materialen mee
verzadigd, zodat hun oppervlak op een veilige manier
schoongemaakt kan worden met, bijvoorbeeld, een
Velvesil Plus emulsie. Met deze methode werd ik in
staat gesteld om een dunne laag vuil te verwijderen
van een klein schilderij geschilderd in detrempe
techniek (pigmenten met dierlijk lijm gebonden),
zonder schade te veroorzaken. Met een Velvesil Plus
emulsie kon ik ook vuil op kwetsbare vergulding
afnemen. Een hedendaagse kunstrestaurator werd

De introductie van de solventgels heb ik in het
verleden als een aanzienlijke vooruitgang in de
geschiedenis van de schoonmaakmethoden ervaren.
De Pemulen- en xanthaangom gels en de Velvesil Plus
beschouw ik als een echte revolutie. Niet alleen wordt
een
extreem
kleine
hoeveelheid
organische
oplosmiddelen gebruikt, ook het schoonmaakproces is
beter controleerbaar.
Last but not least, Richard is met de jaren een
getalenteerd
leraar
geworden.
Hij
weet
nu
hermetische stof op een heldere manier te
communiceren. Elk principe wordt met veel geduld
herhaald en op verschillende wijzen uitgelegd.
Uiteindelijk krijgt iedereen de kans om de stof van zijn
cursus te begrijpen.
De gels van Richard Wolbers zijn geen kant-en-klaar
recepten. Elke schoonmaaksituatie is anders en vraagt
om een gel die specifiek daarvoor ontworpen is.
Alhoewel de principes en de toepassing van deze
schoonmaakmethoden
zeer
toegankelijk
zijn
geworden, blijft een cursus nodig om aan de slag te
kunnen. Pas bij een tweede of derde cursus krijg je
beter inzicht in de mogelijkheden die de gels bieden.
Aleth Lorne
Zelfstandig beeldenrestaurator, Den Haag.
info@alethlorne.nl
Lezing ‘Gel Media in Aqueous Cleaning Methods
on Paper’ van Professor Richard Wolbers,
University of Delaware, in het Wellcome
Institute, London, 19 Juni 2013 is te volgen op:
http://www.youtube.com/watch?v=mu7_nSzF1c
Verslag van de workshop “New Methods of
Cleaning (painted) Surfaces” gegeven door
Richard Wolbers op 11 t/m 15 juni 2012 is te
vinden in Au Courant nr. 2, oktober 2012, p. 1617
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Richard Wolbers probeert lijmsporen van tape op papier met
een emulsie af te nemen. Om te voorkomen dat de gel tussen
de vezels van het papier dringt, is het papier van te voren
met een silicone oplosmiddel geïmpregneerd (transparante
gedeelte).

Mijn ervaring
Voor wie het werk van Richard Wolbers sinds het
begin volgt, is de ontwikkeling binnen 25 jaar
fantastisch
geweest.
De
eerste
gels
waren
gecompliceerd om te mengen en bevatte stoffen die
schadelijke residuen zouden kunnen achterlaten. Later
is, met de medewerking van Richard Wolbers, de
kwestie van de residuen bij het Getty Institute
onderzocht. Sindsdien zijn de gels steeds veiliger
geworden. De surfactants Triton XL 80 N en Triton
XL100 zijn nu niet gebruikt meer. De vervaardiging
van emulsies met surfactants wordt over het
algemeen afgeraden. Deoxycholic-, abietic zeep en
EDTA bij reiniging van verflagen komen niet meer in
opmerking. De nieuwste gels bestaan uit stoffen die
vaak aan de cosmetica- of voedingsindustrie ontleend
zijn.

Geweest

zeer tevreden over zijn schoonmaaktests op acrylverf
met een Velvesil Plus emulsie. Een minpunt: Velvesil
Plus is in Europa nog niet leverbaar.
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In
de
vooraankondiging
schetste
Agnes
de
studiemiddag als volgt:
‘Begin 2014 is de E-publicatie (website) ‘Kennis voor
Collecties’ gepubliceerd waarin alle kennis, resultaten
en producten uit de RCE onderzoeksagenda 20082013 zijn gebundeld. Deze publicatie kan worden
gevierd als de afronding van een periode van
ontwikkeling en toepassing van kennis voor beheer en
behoud van objecten en collecties in hun context. Hij
markeert echter ook een omslag in het onderzoek dat
de RCE verricht.
De relatie tussen materiaal en waarde is centraal
komen te staan. Niet langer vechten we tegen verval
(‘het verleden bevriezen’) maar stimuleren we
omgang met verandering (‘managing change’ en
‘developing heritage’) en toegankelijkheid en gebruik
van
collecties.
Daarbij
komt
bovendien
een
verschuiving in het laboratoriumonderzoek van het
verklaren, voorkomen en verhelpen van schade
(conserveringsonderzoek) naar het herkennen, lezen
en interpreteren van ‘sporen’ die informatie
verschaffen over maker, ontstaan, gebruik en
biografie van het object. Zoals het forensisch
misdaadonderzoek in de rechtszaal inzicht biedt in het
‘wie-hoe-waarom’ van de misdaad en het verhaal
helpt ontrafelen, zo ondersteunt het forensisch
objectonderzoek het verhaal achter het object.
Het forensisch objectonderzoek biedt voor het ‘verhaal
op zaal’ inspiratie en dat blijkt uit de succesvolle
tentoonstelling ‘Van Gogh aan het werk’ in het Van
Gogh Museum en de Ipad museumapplicatie voor het
schilderij ‘Isaak zegent Jacob’ van Govert Flinck in
Museum Catharijneconvent.
Tijdens de studiemiddag koppelen we ontwikkelaars
van kennis aan de collectiebeheerders (sectie
Collecties) en verhalenvertellers (sectieleden Publiek
en Presentatie) om te ontdekken hoe we elkaar
kunnen inspireren. Zo vieren we niet zozeer het
verleden maar zetten we de eerste stap naar het
ontwikkelen van nieuwe kennis voor een gezamenlijke
toekomst.’
De middag begon met inspirerende plenaire
inleidingen waarin we onder andere stil stonden bij de
beleving van materie. Pieter van der Heijden vertelde
aan de hand van voorbeelden hoe de bezoeker
geïnteresseerd
kan
raken
in
het
(wetenschappelijk)onderzoek met betrekking tot
museale objecten en kunstwerken.
Door een
onderzoek of een onderzoeksmethode in het museum
op zaal te presenteren, kan de bezoeker ervaren
welke interessante verhalen er te vertellen zijn. Zo
neem je een museumbezoeker mee in een verhaal
van een object of kunstwerk en ontstaat een ervaring
die bestaat uit meer dan alleen kijken. In het Stedelijk
Museum Schiedam is in het verleden een keer het
röntgenonderzoek naar de onderschildering van het
schilderij ‘Oerbeest’ van Karel Appel gepresenteerd in
het Open Depot. De depotruimte was direct in de
buurt van de museumzalen en kon gemakkelijk
toegankelijk worden gemaakt voor presentaties van

onderzoek van kunstwerken. Veelal komt een
interactie op gang tussen de bezoeker en het
object/kunstwerk die weer aanleiding geeft tot het
stellen van nieuwe vragen en verder onderzoek.
Hierdoor kan een uitwisseling ontstaan tussen
verschillende kennisbronnen en materiaaldisciplines,
die niet voorzien was.
Daarna konden de aanwezigen een keuze maken uit 5
workshops en een kennismarkt gerelateerd aan de
onderzoeksagenda van het RCE. Mijn eerste keus was
de workshop ‘Nieuw waarderingskader voor het
Erfgoedcentrum Arnhem’ met Mirjam Windhausen en
Tessa Luger.
Op dit moment staat in mijn eigen werk ook het
waarde- en waarderingsonderzoek centraal als
onderdeel van een ontzamel project voor de kunst- en
cultuurhistorische collectie van het Stedelijk Museum
Schiedam. Het is nuttig om tijdens de uitvoering van
een dergelijke opdracht te leren van de ervaring van
een ander museum.
Samen met iemand van het Museon heb ik me
gebogen over het olieverfschilderij ‘voorstelling van
vogels’, Melchior d’Hondecoeter, 1678 dat verworven
is uit het legaat V.J.L.T. Baron Brantsen (1880-1954),
1956 en een waarderingsformulier ingevuld.
De
vraagstelling was: Welke waarden vertegenwoordigd
dit object binnen het concept van de nieuwe culturele
instelling het Erfgoedcentrum Rozet? Wij kozen voor
de herkomst en de sociaal maatschappelijke waarden.
De resultaten zijn gezamenlijk besproken met Tessa
Luger en Mirjam Windhausen. Iedereen was
enthousiast over wat we in zo’n korte tijd te weten
konden komen over de waarde en waardering van 1
schilderij. Opnieuw is voor mij het bewijs geleverd dat
het invullen van een waarde- en waarderingsformulier
de moeite loont mits van te voren het kader en de
vraagstelling duidelijk zijn geformuleerd.
Als tweede koos ik voor de kennismarkt met
museumtools
zoals
DICE
(database
voor
Incidentenregistratie),
Spectrum,
ICCA,
de
Ergroedmonitor, het Digitale Handboek
Collectierisicomanagement en tools on tour. Er was van alles
te beleven maar mijn keus was gevallen op ‘Art scene
Investigations’
een
Sherlock
Holmes-achtig
sporenonderzoekspel om er achter te komen wat er
nu precies was gebeurd met een tas uit het
Tassenmuseum
Hendrikje,
Amsterdam.
De
onderzoekers
van
het
RCE
hadden
materiaalonderzoeken uitgevoerd en op basis van de
onderzoeksresultaten moest je reconstrueren wat er
precies was gebeurd en hoe deze resultaten waren
ontstaan. Het was een spannende en verrassende
zoektocht met een interessante ontknoping.
Daarna heb ik samen met Suzan de Groot gekeken
naar de draagbare Raman Spectrometer met een
Fibre Optic Probe. Met behulp van de Probe wordt
non-destructief (dus zonder monstername) een
Ramanspectrum van het oppervlakte van een
(kunststof)object gemaakt. Door het Ramanspectrum
te vergelijken met de referentiespectra in een
database, kan met redelijk grote nauwkeurigheid en
tegen geringe kosten identificatie van het materiaal
plaatsvinden. Een toepassing op zaal zou kunnen zijn
een schilderij, dat in een vaste opstelling hangt, een
keer te onderzoeken met de Raman Spectrometer en
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Op uitnodiging van mijn oud-collega Agnes Brokerhof
heb ik deze studiemiddag bezocht.
Niet alleen
vanwege mijn eigen nieuwsgierigheid als Manager
Collecties van het Stedelijk Museum Schiedam maar
ook gevraagd vanwege mijn rol in de Sectie Collecties
van de Museumvereniging.

Geweest

Studiemiddag ‘Kennis en Inspiratie: Hoe inspireren kennisontwikkeling,
collectiezorg, presentatie en publiek elkaar?’, 23 juni 2014 bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed in Amersfoort
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Er was zoveel te zien en te ontdekken op deze middag
dat er maar gelegenheid was om twee onderdelen met
een bezoek te vereren.
Van Agnes Brokerhof heb ik vernomen dat door het
gevarieerde aanbod de kennismarkt wat onderbezocht
geweest is. De Erfgoedmonitor
trok wel veel
belangstellenden.
Iedere workshop en ieder onderdeel van de
kennismarkt had zijn eigen ervaring, beleving en
resultaat. De tentoonstelling van Van Gogh in het Van
Gogh Museum en de app van het Catherijne Convent

waren de grote publiekstrekkers van de middag. Veel
van de deelnemers vonden het erg leuk en gaven aan
dat ze weer het nodige hadden opgestoken op deze
door het RCE georganiseerde middag.
Voor alle deelnemers was het goed om te zien dat we
zoveel moois en kennis in huis hebben die we, meer
dan tot nu toe, kunnen combineren in presentaties op
zaal om zo de bezoekers een extra belevenis te
bieden en het verhaal achter het object te laten
ervaren.
Christel Kordes
Manager Collecties
Stedelijk Museum Schiedam
christel.kordes@stedelijkmuseumschiedam.nl

Geweest

daar een activiteit voor bezoekers aan te koppelen
waardoor bezoekers op een bijzondere manier meer
te weten kunnen komen over een schilderij dat anders
‘gewoon op zaal hangt.

Cleaning of Acrylic Painted Surfaces (CAPS), 12-15 August 2014,
Canadian Conservation Institute, Ottawa, Canada

CAPS historie
CAPS, is de afkorting van ‘Cleaning of Acrylic Painted
Surfaces’. In 2002 gestart met een symposium over
de reiniging van diverse soorten moderne verven, de
acryl verven, en uitgegroeid tot een internationaal
onderzoek naar alleen de emulsie acrylverf (verder in
deze tekst afgekort tot acrylverf). Het oorspronkelijke
doel was drieledig: een; analysemethoden van
moderne verven te verbeteren, twee; studie van
fysische eigenschappen en het karakter van de
moderne
verven
en
de
veranderingen
door
veroudering en drie; onderzoek naar de effecten van
conserveringsbehandelingen op acrylverven. In mei
2006 gevolgd er een tweede symposium Modern
Paints Uncovered in Tate Modern, Londen met een
focus op onderzoek naar reiniging van acryl emulsie
verven.
Sinds 2009 zijn er intussen wereldwijd zes workshops
gegeven over reiniging van acrylverf schilderijen. Het
algemene doel is om betere reinigingssystemen te
ontwikkelen op basis van water gedragen middelen en
oplosmiddelen. Hierbij wordt ingegaan op de
specifieke
problemen
van
acrylverf.
Enkele
voorbeelden zijn a) de zachtheid van de verf waardoor
vuil en vingerafdrukken makkelijk achterblijven in de
verf. b) de migratie van surfactants (zepen) in de verf
naar het verfoppervlak, en c) de ethische vraag of de
restaurator deze migrerende surfactants wel mag
verwijderen omdat het origineel materiaal betreft dat
na droging van de verf geen functie meer heeft, d) de
gevoeligheid van de acrylverf voor vrijwel alle
organische oplosmiddelen. e) de gevoeligheid voor
zwelling van de verflaag bij reiniging met
watergedragen reinigingsmiddelen. f) droge reiniging
lijkt soms effectief maar wat is het effect van het
residu van het reinigingsmateriaal? g) er is een groot

verschil in kwaliteit van de verven tussen
verschillende merken, h) er is relatief weinig
onderzoek gedaan naar acrylverf in vergelijking tot
olieverf. Een van de speerpunten tijdens de
workshops is om een verbinding te leggen tussen
wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van de
restauratie. De rol van het onderzoek is om nieuwe
reinigingsmiddelen en systemen te ontwikkelen, en de
rol van de restaurator is om via empirisch onderzoek
en ervaring deze systemen te testen en te toetsen.
Daarvoor zijn de CAPS
workshops in het leven
geroepen.
CAPS 2014
Dit jaar is de workshop voor de zesde keer gehouden
en wordt dus CAPS6 genoemd. De docenten waren
Tom Learner (Head of Science, GCI), Bronwyn
Ormsby
(Senior
Conservation
Scientist,
Tate,
London), Alan Phenix (Chemist, GCI) en Chris
Stravoudis (freelance painting conservator, Los
Angeles). De docenten werden bijgestaan door
Melinda Keefe (Senior Research Scientist, Dow). Dit
bedrijf biedt technische ondersteuning door het
beschikbaar stellen van testmachines die 25
reinigingstesten met verschillende reinigingsmiddelen
in een keer kunnen uitvoeren, ook levert Dow ecosurfacants voor de reinigingsmiddelen. De workshop
vond plaats in Ottawa, Canada bij de Canadian
Conservation Institute. Het instituut heeft een zeer
goed geoutilleerde schilderijen atelier. De 18
deelnemers waren vooraf door de GCI geselecteerd op
ervaring met acrylverf reiniging. De achterliggende
gedachte bij de selectie is om restauratoren met
dezelfde ervaringen samen te laten testen, de
middelen te toetsen en een actieve kennis uitwisseling
gedurende de praktijk sessies, en na de workshop via
het afgeschermde deel van de GCI website.
Voorafgaand aan de workshop konden de deelnemers
via deze site teksten en filmpjes downloaden met
informatie
over
de
workshop.
De
meeste
restauratoren kwamen uit Canada uit instellingen en
privé ateliers, daarnaast waren er restauratoren uit
New York, musea en particuliere ateliers -waar veel
moderne schilderkunst wordt gerestaureerd. Verder
Robert Procter uit Houston en ik, Marjan de Visser,
kwam als enige uit Europa.
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De workshop over de reiniging van acrylverf is een
langdurige
samenwerking
tussen
de
Getty
Conservation Institute (GCI) in California, VS, de
Canadian Conservation Institute (CCI) in Ottawa,
Canada en de Tate Modern in Londen, UK, met
technische ondersteuning van The Dow Chemical
Company (Dow). Het doel van de workshop is om
zoveel mogelijk praktijkervaringen uit het veld te
koppelen aan het theoretisch en chemisch onderzoek.
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Testmateriaal
Alle deelnemers meten en testen gedurende de
workshop dezelfde aangeleverde testmaterialen met
dezelfde middelen. Acrylverf bestaat naast de drie
basis ingrediënten: acryl-pigment-water uit tal van
andere stoffen voor goede verwerkbaarheid en
houdbaarheid. Door deze vaak wisselende en zeer
complexe samenstelling vraagt acrylverf om een
totaal
andere
benadering
bij
reiniging
dan
bijvoorbeeld olieverf. Dit komt vooral tot uitdrukking
bij meting en toepassing van de zuurtegraad (pH) en
geleidbaarheid(mS/cm). Acrylverf heeft doorgaans
een lagere pH en een hogere mS/cm dan olieverf.
Anders dan bij olieverf is bij reiniging van acrylverf
gewenst dat de pH van het reinigingsmengsel
isotonisch is (gelijk aan de verf). Gemineraliseerd
water, zo blijkt uit de testen, zwelt en bleekt de verf
drastisch omdat de pH te hoog is en de mS/cm te
laag, het water wordt zodoende in de verf gedreven.
Na droging is de structuur van de acrylverf verandert.

Geweest

Workshop
De eerste dag gaf Tom Leaner een introductie over
CAPS, diverse aspecten over acrylverf en de
potentiële reinigingsmiddelen en methoden. De
expertise van Tom en Alan Phenix over de chemie van
acrylverf verschafte de deelnemers gedurende de hele
cursus de nodige basiskennis over het gedrag van
acrylverf. Bronwyn Ormsby en Chris Stavroudis
richtten zich meer op de toegepaste chemie met
betrekking tot case studies, en de te gebruiken
reinigingsmengsels. Melinda Keefe werd geraadpleegd
over surfactant gerichte vragen en andere chemisch
vervaardigde producten. Tot slot gaf Heide Sobol
Post-CAPS deelneemster en senior schilderijen
restaurator bij het Royal Ontario Museum, een
presentatie over haar ervaringen met acrylverf
reiniging na de workshop. De nadruk lag op het hoe
en waar je de benodigde chemicaliën koopt en vooral
hoe je zelf deze Canada binnen smokkelt zonder
gepakt te worden. Want officieel transport is vrijwel
onmogelijk en ander heel kostbaar.

Chris Stavroudis legt de Horiba Twin meter uit aan de
deelnemers van CAPS6.

Testmiddelen
De aangeleverde te testen reinigingsmiddelen zijn op
basis van waterige oplossingen met toevoeging van
buffers en surfactants, maar ook op basis van
oplosmiddelen zoals Shellsol D38 en cyclomethicon
D4. Daarnaast werden Micro Emulsies (ME) getest. De
keuze voor de aangeleverde ME was bepaald door de
uitgevoerde testen in de testmachines van Dow die
nadien met de hand verder waren getest. De
gebruikte eco-surfactants met lage HLB-waarde
(Hydrofiel-Lipofiel-Balans)1 zouden minder schadelijk
voor het milieu zijn dan haar voorgangers. De
restauratoren
werden
uitgedaagd
om
het
aangeleverde testmiddelen verder te verfijnen door
zelf nieuwe combinaties van de Micro Emulsies te
maken. Om dit te kunnen doen waren Teas charts2
uitgedeeld met daarop aangetekend de zones
waarbinnen de ME worden gevormd. Gels en Macro
Emulsies op basis van Pemulen TR2 en Velvesil Plus
behoorden ook tot de testmiddelen en konden naar
gelang worden aangepast.

Zwelling door druppel gedemineraliseerd water op testlapje
met oranje acrylverf van het merk Liquitex, uit 4/4/2012

Om zwelling en bleken van de verf te voorkomen is
het belangrijk om voorafgaand aan de testen het
testmateriaal te meten met de Horiba Twin meters op
zuurtegraad (pH) en geleidbaarheid (mS/cm). Het
testmateriaal bestaat uit lapjes gegrondeerd linnen
met daarop acrylverf in de kleuren wit, geel, oranje,
rood en groen van verschillende merken zoals Talens,
Liquitex, Golden en Winsor&Newton en stroken met
alleen een fabrieksmatig aangebrachte universeel
grondering. De teststroken waren allemaal kunstmatig
vervuild met een laag vuil naar een recept van
Richard Wolbers.

Applicatie
Niet alleen de gebruikte middelen zijn in een test van
belang, maar ook de wijze van applicatie van het
middel. Er kon worden gewerkt met wattenstaafjes,
verschillende soorten sponsjes en zachte acryl
penselen. De deelnemende restauratoren ‘keken bij
elkaar af’ om te zien welk resultaat een andere
applicatie opleverde en vergeleken tussendoor elkaars
De HLB-waarde is een dimensieloos getal, dat het relatieve belang
aangeeft van de polaire of hydrofiele groep(en) ten opzichte van de
apolaire of lipofiele groepen van een oppervlakte-actieve stof. HLB staat
voor Hydrofiel-Lipofiel-Balans. De HLB-waarde geeft aan in hoeverre de
oppervlakte-actieve stof hydrofiel is dan wel lipofiel.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/HLB-waarde, bezocht op26 sept 2014)
1

THE CONSERVATION OF EASEL PAINTINGS, ed. Joyce Hill Stoner and
Rebecca Rushfield, Routledge 2012, pagina 543” The fractional solubility
parameter system of J.P. Teas (Teas, 1968) can be seen as a
modification of Hansen’s approach to describing solubility behaviour in
terms of contributions from dispersion forces, polar forces, and
hydrogen bonding. The essential innovation of the Teas fractional
solubility parameter system was the easy graphic representation of
solubility on a two-dimensional, ternary diagram.”
2
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Uitgevoerde testen op testlapje met Titaanwit van Liquitex uit
3/4/2012 getest door Marjan de Visser op 8/13/2014 met 30
verschillende reinigingsmiddelen.
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Geweest

resultaten tijdens ingeplande discussies. Hoewel de
restaurator van het MOMA een heel goed resultaat
bereikte met een ‘make-up sponge’ werkte dat niet zo
goed bij Marjan de Visser die betere resultaten kreeg
met een zacht wit penseel.
Evaluatie
Tot slot werd er aan elke deelnemer aan het einde van
de workshop gevraagd naar zijn of haar bevindingen
en succes verhalen tijdens het testen. Hieruit kwamen
enkele nieuwe ontdekkingen naar voren die door de
docenten verder zullen worden uitgewerkt. Voor
mijzelf waren de ‘nieuwe’ eco-surfactants een
ontdekking en de workshop gaf mij mogelijkheid om
in korte tijd veel middelen en verven te testen zonder
zelf veel tijd kwijt te zijn aan het mengen. Ook het
vergelijken van de testen van de andere deelnemers
verschafte mij in zo korte tijd zoveel meer informaite
dan wanneer ik alleen aan het werk ben. Het heeft me
weer verder op weg geholpen in de uitdaging van de
acrylverf reiniging.

Overzicht van de CAPS6 deelnemers in de schilderijen atelier
van CCI augustus 2014.

Marjan de Visser
schilderijen restaurator
Restauratieatelier Marjan de Visser, Den Haag.
restauratieatelier@gmail.com

Papyrus Conservation Seminar, 16-27 juni 2014 in Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

De Universiteit van Michigan beheert de grootste
collectie papyrus in de Verenigde Staten. Zoals bij de
meeste papyruscollecties zijn ook hier nog blikken en
dozen met fragmenten [afb.1] waar nog nooit iemand
aan gewerkt heeft. Veel papyri zijn in slechte staat
omdat ze in de grond gevonden zijn, bijvoorbeeld in
een afvalput. Voor cursisten is dit prachtig
oefenmateriaal.

De cursus werd gegeven door Leyla Lau-Lamb, senior
restaurator
bij
de
universiteitsbibliotheek.
De
gebruikte
technieken
komen
vooral
uit
de
papierrestauratie. Een belangrijk verschil tussen
papier en papyrus is echter dat papier van pulp, een
vrij homogene massa, wordt gemaakt en papyrus van
repen van de stengel van de papyrusplant. In papyrus
zie je daarom altijd de vezels van de plant [afb. 2], en
die maken het soms moeilijk om een behandeling uit
te voeren, bijvoorbeeld het verwijderen van
zelfklevende tape. Een groot voordeel van de
aanwezigheid van vezels, en dus een bepaald patroon,
is dat je er door geholpen kunt worden bij het
terugplaatsen van losse fragmentjes.

Afb. 2 Detail papyrus voor behandeling; de vezels zijn
duidelijk zichtbaar.

Afb. 1 Papyrusfragmenten kwamen verpakt in oude kranten
uit Egypte naar Ann Arbor.

Leyla kreeg les in Berlijn, bij Myriam Krutzsch, een
oude rot in het vak. Ze gebruikt de methoden van
Myriam, en hoewel ze open staat voor nieuwe ideeën
is ze, zegt ze zelf, niet zo gauw geneigd om dingen
die goed werken te veranderen. Ze reist de hele
wereld rond om te helpen bij de restauratie en
conservering van papyri, en ze heeft een uitstekende
handleiding geschreven die op internet te vinden is:
http://www.lib.umich.edu/papyruscollection/advanced-papyrological-information-system
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Papyrus, het schrijfmateriaal in het oude Egypte, was
het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek en
scriptie bij de opleiding Boek- & Papierrestauratie aan
het Instituut Collectie Nederland. Sinds die tijd ken ik
een aantal papyrusrestauratoren en zo kwam het dat
ik een uitnodiging kreeg om me op te geven voor het
‘Papyrus Conservation Seminar’ aan de Universiteit
van Michigan. Omdat ik regelmatig met de
conservering en restauratie van papyrus bezig ben
was dit voor mij een prachtige kans om mijn kennis te
vergroten.
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verkiezen boven MC1. Van dit ‘remoistenable’ papier
kunnen kleine strookjes geknipt worden die heel
handig zijn voor het aan elkaar zetten van
papyrusfragmenten. Het voorgelijmde papier is lang
houdbaar, voor lijmen is maar weinig vocht nodig, het
werkt snel, en het is ook goed te gebruiken bij
opgravingen in het veld.

Geweest

Er waren acht cursisten, van jong tot ‘bijna met
pensioen’, vier uit de Verenigde Staten, twee uit
Egypte, een uit Engeland en ik uit Nederland.
Sommigen hadden veel ervaring maar anderen nog
niet. De jongste, een Egyptische, is bezig met haar
Master
opleiding
en
zij
doet
ook
natuurwetenschappelijk onderzoek aan oude papyri. De
interactie met al die collega’s was heel nuttig. Voor
het uitwisselen van kennis is aan het eind van de
cursus een Google groep gevormd waarin ook een al
eerder opgerichte discussiegroep is opgenomen. Zo
worden zoveel mogelijk papyrusrestauratoren bereikt.
Het accent lag op zoveel mogelijk werken met
papyrus, zelfvertrouwen krijgen om er mee om te
gaan. Er werd gewerkt aan een grote tafel in de
bibliotheek [afb. 3] waar Leyla ook altijd haar
papyruswerk doet, vlakbij het depot en de werkplek
van de papyrologen. Omdat de groep klein was
kregen we allemaal genoeg aandacht voor onze
vragen. Iedereen kreeg een setje gereedschap, dat
aan het eind van de cursus gekocht kon worden of
teruggegeven. Wat ik nog nooit gebruikt had was de
OptiVisor, een voorhoofdloupe waardoor je het object
goed kan zien en beide handen vrij hebt.

Afb. 4 Het maken van een ‘vel’ papyrus.

’s Ochtends was er vaak een presentatie van een
techniek. Sommige PowerPoint presentaties staan op
Leyla’s eigen website:
http://www-personal.umich.edu/~laulamb/,
bijvoorbeeld de manier van bergen:
http://wwwpersonal.umich.edu/~laulamb/history/papyrology_hist
ory.html
We kregen ook demonstraties van speciale gevallen,
bijvoorbeeld brieven, die met een zegel gesloten zijn.
Zie http://www.lib.umich.edu/seals/lg_intro.html
Alle cursisten hebben iets verteld over hun ervaringen
met het restaureren van papyrus. ’s Middags werd er
gewerkt aan fragmenten die werden uitgedeeld, eerst
fragmenten zonder tekst en daarna met. Leyla paste
de moeilijkheidsgraad aan het niveau van de
deelnemers aan.
Twee middagen werden elders doorgebracht. Karen
Koykka O’Neal liet ons zelf papyrusvellen maken, [afb.
4] en ook papier scheppen van papyruspulp, dat
laatste meer als curiositeit. Bij Cathleen Baker,
werkzaam als ‘Conservation Librarian en Exhibit
Conservator’ aan de universiteit, maakten we met
natrium carboxymethylcellulose (CMC) voorgelijmd
Japans papier. Zij heeft goede argumenten om CMC te

Voordat het fragment helemaal droog was werden de
nodige reparaties gedaan met kleine strookjes van het
hierboven beschreven voorgelijmde Japanse papier.
Ook werden alle vezels zoveel mogelijk in hun
oorspronkelijke richting gelegd en indien nodig
vastgeplakt met methylcellulose (MC). Vooral hierbij
was het handig om de voorhoofdloupe op te zetten.
Leyla is heel precies in het goed leggen van alle vezels
in een fragment. Daardoor krijgt het weer zijn
oorspronkelijke vorm. Soms komt het voor dat een
papyroloog die vorm herkent en dan bedenkt dat dit
fragment precies past aan een ander fragment dat
hij/zij eerder gezien heeft. Tot slot werden de papyri
gevlakt onder licht bezwaar.
Een voorbeeld van de behandeling van een fragment
is te zien in afbeeldingen 5 en 6.

1
http://www.lib.umich.edu/files/collections/papyrus/2010_Bak
er_LauLamb_SCMC.pdf
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Afb. 3 De cursisten aan het werk.

We begonnen met het documenteren van onze
fragmenten
met
behulp
van
standaard
documentatieformulieren. Vervolgens kwam het
reinigen van het papyrus, bij voorkeur droog, met een
zachte kwast of afgeknipte penseel. Daarna kon indien
nodig ook een (vochtig) wattenstaafje gebruikt
worden. De meeste fragmenten moesten gevlakt
worden met daar voor een behandeling in een
vochtkamer of tussen vochtig filtreerpapier. Bij deze
laatste
behandeling
komen
meestal
ook
verontreinigingen uit het papyrus, zo heb je meteen
een voorzichtige natte behandeling. Papyrus neemt
vrij snel vocht op. Uiteraard moet voor zo’n
behandeling eerst getest worden of de inkt watervast
is.
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Geweest

Het viel mij op dat Leyla als alternatief voor glas
mappen van zuurvrij karton met daarin mapjes van
zuurvrij papier gebruikt. Dat vergt een behoorlijke
discipline van de gebruiker, en in eerste instantie
instructie en toezicht. Maar in Ann Arbor zijn de
papyrologen er aan gewend en het kan dus werken.
Voordat de papyri tussen glas gezet worden moeten
ze goed droog zijn. Sommige papyrusrestauratoren
vinden een paar dagen drogen genoeg, anderen
nemen meer tijd. De opslag van de tussen glasplaten
opgezette papyri in het depot is bij voorkeur verticaal.
Als de platen horizontaal worden bewaard mogen er
niet te veel op elkaar liggen in verband met het
gewicht.
Afb. 5 Papyrusfragment voor behandeling.

Af. 6 Papyrusfragment na behandeling.

Papyrus kan tussen glas of perspex worden bewaard,
of gewoon in een mapje van zuurvrij papier. Er zijn
ook nog andere mogelijkheden. Het voert hier te ver
om alle voor- en nadelen van de verschillende
systemen
te
bespreken.
De
meeste
papyrusrestauratoren, ook Leyla, zweren bij glas.
[afb. 7]. Het papyrus wordt dan met kleine strookjes
Japans papier en stijfsel op de onderste glasplaat
vastgezet. CMC plakt namelijk onvoldoende op glas.
In sommige (warme) landen is men terughoudend
met het gebruik van stijfsel omdat het ongedierte
aantrekt. Dan wordt bijvoorbeeld een mengsel van
methylcellulose en Jin Shofu stijfsel gebruikt.

Papyrus werd meestal als rol bewaard, maar er zijn
ook boeken van gemaakt. In de bibliotheek lagen
enkele modellen van dergelijke boeken, bijv. de Nag
Hammadi codices. Ook rollen kunnen in slechte staat
verkeren, en er wordt nu gewerkt aan een techniek
om de tekst op de rol te ontcijferen zonder dat de rol
gevlakt
hoeft
te
worden
(zie
https://www.youtube.com/watch?v=wQ8v69wJ3K4).
Terug
in
Nederland
kreeg
ik
van
veel
mensen/collega’s de vraag: ‘Heb je iets nieuws
geleerd?’. Ik heb allereerst gemerkt dat de manier
waarop ik tot juni 2014 aan papyri heb gewerkt in
overeenstemming is met wat op de cursus
onderwezen werd. Ook heb ik geleerd dat het heel
belangrijk is om de tijd te nemen om alle vezels van
een fragment weer op hun oorspronkelijke plaats te
leggen. Nieuw voor mij was dat er ook met ijzergallus
inkt op papyrus geschreven kan zijn. Een van de
deelnemers had een fragment waarbij dat zo leek te
zijn. Van inktvraat was nog geen sprake. De ochtend
over het verwijderen van tape was wat teleurstellend
in die zin dat alleen tape met watergevoelige lijm
losgehaald kan worden. Het verwijderen van
zelfklevende tape is te riskant; je neemt heel snel
vezels mee. Met oplosmiddelen is nog niet voldoende
geëxperimenteerd. Een mengsel van gelijke delen
water en ethanol werkt soms wel en soms niet.
Het was voor mij een leerzame cursus die twee weken
duurde en waarin veel aan bod is gekomen.
Als er voldoende belangstelling is ben ik zeker bereid
om een kleine workshop te geven. Opgave bij mij
(email zie hier onder).
Mijn deelname aan de cursus werd mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit het Educatiefonds van
de sectie Boek, Papier en Fotografisch Materiaal.

Afb. 7 Montage van papyrus tussen glasplaten.
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Machteld van der Feltz
papierrestaurator
Regionaal Archief Dordrecht,
MJM.vander.Feltz@dordrecht.nl
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Restauratie van imitatieschildpad
Thijs Janssen

In dit artikel wordt de restauratie van imitatieschildpad op een kast uit de collectie van Paleis Het Loo
in Apeldoorn beschreven. Het onderzoek en de restauratie is verricht in het kader van het post-initiële
traject van de opleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed aan de Universiteit van
Amsterdam. Thijs Janssen heeft een master in houtrestauratie en specialiseerde zich in zijn periode als
Restaurator In Opleiding in kunststoffen.

Afbeelding 1: De zilverkast. Foto: Paleis Het Loo

Zilverkast
De zilverkast uit de collectie van Paleis Het Loo
bestaat uit een onderkast en een bovenkast met
glazen vensters waarachter zilverwerk tentoongesteld
kan worden. De kast is in de veertiger jaren van de
19e eeuw vervaardigd in een neostijl met elementen
uit de gotiek en de barok. Dit is met name te zien aan
de pinakels, het snijwerk in florale motieven en de
robbellijsten. Ook zijn er vlakken met spiegelglas
aangebracht. Het imitatieschildpad bestaat uit vlakken
aan de voorzijde, de bovenkant van het onderblad, de
zijkanten en op de galerij op de bovenkast die nu
deels ontbreekt.
De zilverkast is waarschijnlijk in 1847
gekocht door koning Willem II en is na zijn overlijden
door Willem III naar Paleis Het Loo overgebracht.1 De
kast wordt toegeschreven aan de Utrechtse
meubelmaker Frederik Koster, die na de verkoop de
titel ‘Hofleverancier van meubelen van schildpad’
mocht dragen. In deze periode waren er volgens Van
Voorst tot Voorst maar enkele meubelmakers in
Nederland die met dit materiaal konden werken.2
Volgens de conservator meubelen Paul Rem gebruikte
Koster het imitatiemateriaal om zich van andere
meubelmakers te onderscheiden.3 Hij toonde hiermee
zijn kennis van de nieuwste technieken, terwijl hij ook
het meer gebruikelijke hoorn had kunnen gebruiken.
Conditie
Het imitatieschildpad verkeert in een slechte conditie.
Het is dof, gecraqueleerd, vervormd en delen
ontbreken, wat voor een verstoord beeld zorgt.
Bovendien is het materiaal bros en daardoor met
name in de vervormde delen zeer kwetsbaar. De
conditie is te verklaren door de gevoeligheid van het
imitatieschildpad
voor
schommelingen
in
de
luchtvochtigheid; bij droge lucht wordt het materiaal
bros en bij vochtige lucht plastisch. Verder is niet
alleen het imitatieschildpad, maar ook het blindhout
vochtgevoelig. Beide krimpen of zetten uit, maar doen
dit in ongelijke mate en richting. Het imitatieschildpad
kan echter niet vrij bewegen omdat het op het hout is
geplakt en komt daardoor onder spanning te staan.
Het meest voorkomende craquelé ontstaat
aan de randen van het materiaal. De fijnste scheuren
maken het oppervlak alleen dof. Maar wanneer het
materiaal meer vocht opneemt, verder uitzet en
kromtrekt, ontstaan er scheuren. Deze zijn vrijwel
1
2
3

Rem 2003: 81.
Van Voorst tot Voorst 1992: 464.
Gesprek met conservator Paul Rem 03-06-2014.
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Inleiding
In de collectie van Paleis Het Loo bevindt zich een
zilverkast uit het midden van de negentiende eeuw,
die voorzien is van een schildpadimitatie (zie
afbeelding 1). De conditie van de imitatie was slecht:
het materiaal was dof, gecraqueleerd, vervormd en
delen ontbraken. Om de kast weer toonbaar te maken
en verder verval tegen te gaan is besloten de kast te
behandelen. De schildpadimitatie is aan het begin van
de jaren negentig onderzocht door het toenmalige
Centraal Laboratorium en dit duidde op een
samenstelling van caseïne, stijfsel en een natuurlijke
hars. Charles de Smet, meubelrestaurator van Paleis
Het Loo, heeft toen enkele experimenten verricht,
maar dit leidde niet tot een bevredigende
behandeling. Om nu tot een nieuwe methode te
komen is bronnenonderzoek en nieuwe technische
analyse verricht.
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Bronnenonderzoek
Schildpad is net als andere exotische materialen zoals
ivoor en parelmoer altijd schaars geweest en daarom
vaak geïmiteerd. Aanvankelijk werd verondersteld dat
het
imitatiemateriaal
bestond
uit
caseïneformaldehyde, maar dit komt niet overeen met de
periode waarin de kast is vervaardigd. De zilverkast
stamt uit de eerste helft van de negentiende eeuw,
terwijl formaldehyde pas werd gemaakt vanaf de
zestiger jaren en caseïne-formaldehyde pas rond
1900. Hoorn wordt al vanaf de zeventiende eeuw
gebruikt
om
schildpad
te
imiteren
en
is
veelvoorkomend. Maar ook hoorn is onwaarschijnlijk,
omdat het imitatieschildpad oplosbaar is in water en
het patroon van het craquelé niet overeenkomt.
In
de
negentiende
eeuw
wordt
er
geëxperimenteerd met nieuwe materialen om
exotische materialen te imiteren. In de eerste helft
worden
natuurlijke
lijmen
gebruikt
om
schildpadimitaties te gieten: met name caseïne, maar
ook dierlijke lijm. Deze experimenten zijn echter niet
duurzaam; de materialen zijn zeer vochtgevoelig. De
halfsynthetische kunststoffen cellulosenitraat en
caseïne-formaldehyde, die net als hoorn veel zijn
gebruikt als schildpadimitatie, ontstaan pas in de
tweede helft van de negentiende eeuw.4 Een nieuwe
veronderstelling is dan ook dat de schildpadimitatie is
gemaakt met een gietmassa uit caseïne of dierlijke
lijm. De periode komt namelijk overeen, het materiaal
verkeert door vochtgevoeligheid in een slechte
conditie en is in vellen van gelijke grootte op het
meubel aangebracht. Dit doet vermoeden dat het
maar in beperkte afmetingen kon worden gemaakt.
Over de vervaardiging van plastische
materialen op basis van proteïne in de periode voor de
twintigste eeuw is nauwelijks literatuur te vinden. Er
zijn vele publicaties te vinden over caseïne, of
gelatine, als lijm of bindmiddel5, maar een enkele
vermelding van plaatmateriaal uit gelatine in het
Franse vakblad Nouveaux Calendrier de L’ Almanach
Sous-Verre uit 1799 is uitzonderlijk. In de eerste helft
van de twintigste eeuw verschijnen er meer
publicaties over het plastische materiaal caseïne,
wanneer het is behandeld met formaldehyde tot
caseïne-formaldehyde. In de gehele negentiende
eeuw is er echter maar één bron gevonden over de
vervaardiging van plastische materialen op basis van
proteïne. Dit is het boek Die Imitationen uit 1883 van
de chemicus Sigmund Lehner. Het boek beschrijft
zowel caseïne als dierlijke lijm voor de imitatie van
luxe materialen als ivoor, parelmoer en schildpad als
het productieproces.6
In
Die
Imitationen
wordt
een
handmatige
productieproces beschreven dat ook in de eerste helft
van de negentiende eeuw mogelijk is geweest. Er zijn
drie bestanddelen vereist: bindmiddel, vulmiddel en
kleurstof.7 Het bindmiddel moet oplosbaar zijn in heet
4
5
6
7

Williams 2002: 36.
Gintl 1874; Lehner 1892.
Lehner 1883.
Lehner 1883: 22.

water en het moet transparant en kleurloos zijn.
Lehner
noemt
als
bindmiddel
‘Vergolderleim’,
waarmee hij waarschijnlijk gelatine bedoelt.8 De
toevoeging van vulmiddelen als stijfsel dient om de
transparantie te sturen en het specifieke gewicht van
echt schildpad te verkrijgen.9 Voor het gieten van
dunne platen imitatiemateriaal zijn verschillende
gereedschappen vereist: een giettafel, een glasplaat
en een strijkmes. De giettafel bestaat uit een tafel
met een glazen plaat die met schroeven horizontaal
gesteld kan worden (zie afbeelding 2). Aan de zij- en
achterkanten worden linialen geplaatst die de dikte
van de plaat bepalen.
Vanuit de achterrand wordt de lijm gegoten
en deze vloeit uit naar voren. Wanneer de lijm zich
heeft
gezet
wordt
met
een
penseel
de
schildpadimitatie aangebracht. Om meer diepte te
verkrijgen kan dit gehele proces worden herhaald.
Daarna wordt de plaat gedroogd in een warme kamer
en in een droogoven. Lehner beschrijft vervolgens
verschillende methoden voor het harden van
imitatiematerialen, het proces dat ze minder gevoelig
maakt voor vocht.10 In de periode dat de zilverkast is
gemaakt kan een bad met een oplossing van tannine
of aluin zijn toegepast.

Afbeelding 2: Een giettafel met verstelbare glazen plaat. Uit:
Lehner 1883

Technische Analyse
Op basis van een FTIR-analyse van het Centraal
Laboratorium uit 1993 wordt gesteld dat het
imitatieschildpad bestaat uit caseïne, stijfsel en hars.
Maar de onderzoeker stelt dat de vraag naar de
samenstelling ‘niet met zekerheid’ beantwoord kan
worden.11 Ook kan er geen advies over de restauratie
worden gegeven omdat de stand van wetenschap op
het gebied van de restauratie van kunststoffen
beperkt is. Omdat er uit het bronnenonderzoek een
nieuwe hypothese is gekomen, is het materiaal
opnieuw geanalyseerd.
Uit een pyrolyse-GCMS analyse van het RCE blijkt dat
het imitatieschildpad bestaat uit dierlijke lijm en
stijfsel. Het is echter niet duidelijk welk soort dierlijke
lijm is gebruikt. Verder is er waarschijnlijk een
hardingsmiddel gebruikt om het schildpad te
verduurzamen. Lehner noemt er enkele, maar
daarvan worden alleen tannine en aluin in de eerste
helft van de negentiende eeuw gebruikt. Uit pyrolyse8

Gesprek met meubelrestaurator Charles de Smet (13-032014).
9
Idem.
10
Lehner 1883: 62.
11
Centraal Laboratorium, ‘Meubel “Schilpad”[sec] ref. werknr.
93.190, briefnr 778’, Amsterdam 02-11-1993
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overal langs de randen te zien. In het begin zijn ze
klein, maar ze kunnen dwars door het materiaal naar
de andere zijde trekken. Dit wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door vocht dat op de scheur inwerkt en
het materiaal verder onder spanning zet. Ook wordt
dit versterkt door bewegingen in het blindhout, op
plekken waar het hout door de wijze van constructie
in zijn beweging wordt beperkt is er nauwelijks schade
te zien. Wanneer het imitatieschildpad is vervormd en
los is gekomen van het blindhout kan het gemakkelijk
breken.
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Doelstelling
De zilverkast is een van de topstukken uit de collectie
van Paleis Het Loo, maar kan in de huidige staat niet
tentoongesteld worden. Bovendien wil het museum
zijn collectie in een koninklijke staat tonen. Het doel
van
de
behandeling
is
dan
ook
om
het
imitatieschildpad te consolideren en het beeld te
ontstoren door ontbrekende delen aan te vullen en
doffe plekken te verzadigen. Bij de experimenten uit
de jaren negentig werd geprobeerd de oorspronkelijke
harde glans te herstellen, waardoor nieuwe schade
werd veroorzaakt. De nieuwe restauratie is minder
ingrijpend, omdat het craquelé wordt erkend als een
vorm van natuurlijk veroudering. Het experimentele
materiaal is namelijk maar kortstondig vervaardigd
vanwege zijn beperkte duurzaamheid.
Restauratieliteratuur
Sinds de jaren negentig is de stand van wetenschap
op het gebied van de restauratie van plastische
materialen op basis van proteïne nauwelijks
veranderd. Er zijn enkele aanzetten gemaakt tot
onderzoek
naar
caseïne-formaldehyde
en
zijn
experimentele voorlopers, maar hieruit is geen
behandelingsmethode naar voren gekomen.12 Het is
duidelijk dat water als weekmaker gebruikt kan
worden om vervormde delen te behandelen, maar het
is niet duidelijk in welke mate dit kan zonder nieuwe
schade te veroorzaken.
Uit een vergelijking van de behandeling van
craquelé in verschillende vakgebieden blijkt dat er
vaak gebruikt gemaakt wordt van water, al dan niet in
verdikte vorm, en warmte.13 De documentatie van De
Smet toont aan dat het imitatieschildpad niet verder
achteruitgegaan is na het ontstaan van nieuw
craquelé in de weken na het experiment. Met nieuwe
experimenten kan onderzocht worden hoeveel water
is vereist om vervormde delen te ontspannen zonder
nieuwe schade te veroorzaken.
Consolideren
Om het imitatieschildpad te kunnen consolideren zijn
de opstaande delen plastisch gemaakt met water.
Hiervoor is een mengsel van water en ethanol (1:1)
getest dat met behulp van een spuit onder het
craquelé kon vloeien. Na vijf minuten is met een
vinger gevoeld en het materiaal bleek plastisch te zijn.
In gedeeltes met sterkere vervorming is een katoenen
wat onder de schol aangebracht met het mengsel van
water en ethanol of de schol is met lijm ingestreken.
De lijm is daarna verwijderd met een licht bevochtigde
microvezeldoek.
Vervolgens zijn er tests uitgevoerd met
verschillende lijmsoorten. De lijm moest een lage
viscositeit hebben om goed door te dringen, goede
hechtkracht, enige open tijd, enige elasticiteit om
dimensionale veranderingen op te vangen en moest
reversibel zijn. Bij een eerste experiment bleken de
acrylaten Paraloid B67 en B72 ongeschikt vanwege
hun lange droogtijd en matige hechting. Ook bleek dat
er enige mate van water in de lijm moest zitten om
het schildpad plastisch te maken. Voor een tweede
experiment is vislijm gemengd met vloeibare
huidenlijm (1:1) om een dunne, flexibele lijm te
verkrijgen met een relatief laag percentage water. Dit
werkte beter.
12
13

Lang 1996, Kaner 1999, Kaner 2000.
Rivers & Umney 2012, Stoner & Rushfield 2012.

De
opstaande
gedeeltes
van
het
imitatieschildpad zijn plastisch gemaakt met water en
ethanol en vervolgens gelijmd met een combinatie
van vis- en huidenlijm. Daarna zijn de gedeeltes
onder acrylaatplaten van enige dikte geklemd.
Hierdoor kon de overvloedige lijm onder de
schildpadimitatie uit geperst worden en verwijderd
worden met een licht bevochtigde microvezeldoek. Na
een dag zijn de klemmen verwijderd en is het
oppervlak weer gereinigd (zie afbeelding 3). Voor de
test is het patroon van het craquelé overgetrokken op
een vel melinex en het toonde na enkele weken geen
verandering. Daarna zijn de andere delen van het
imitatieschildpad met deze methode behandeld.

Afbeelding 3: De linkerhelft van het bovenblad van de
onderkast is geconsolideerd. Foto: Auteur

Aanvullen
Om het imitatieschildpad aan te vullen moet er een
materiaal worden gebruikt dat het origineel benadert
in kleur, transparantie en glans. Ook moet de film los
van het object worden gegoten en op maat gemaakt
kunnen worden. Voor de imitatie is epoxy gebuikt
omdat dit materiaal duurzaam en gemakkelijk
verwerkbaar is. Hiervoor is Poly-pox THV 500 gebruikt
met Poly-pox 355 als harder (50%). Deze
synthetische hars is ongevoelig voor schommelingen
in de luchtvochtigheid en droogt zonder insluiting van
luchtbellen. Na verloop van tijd wordt epoxy gelig van
kleur, maar deze kleur heeft de schildpadimitatie ook.
De epoxy is gegoten op glas dat met talk is behandeld
en patroon is vervolgens met in epoxy verdunde Polypox pigmentpasta aangebracht.
De films zijn daarna op maat gemaakt door
ze te schrapen en te schuren en vervolgens met een
figuurzaag op maat te zagen. Om het craquelépatroon
te imiteren zijn de inzetstukken met een figuurzaag
ingezaagd. Om specifieke patronen te imiteren is het
inzetstuk aan de onderzijde met acrylaatverf van
Golden gekleurd (zie afbeelding 4). En om de
basiskleur te imiteren is de lijm die gebruikt werd om
het inzetstuk te plakken ook aangekleurd met een
Orasol waterbeits. De glans werd verkregen door met
een föhn was in te smelten en het inzetstuk te
voorzien van een laag moleculair vernis.

Afbeelding 4: Detail rechterzijde bovenblad met bijgemaakte
schildpadimitatie. Foto: Auteur

Au Courant 8. Oktober 2014

GCMS blijkt dat het organische looimiddel tannine niet
in het materiaal voorkomt. Het anorganische aluin kan
met FTIR worden geanalyseerd, maar daar was
binnen het onderzoek geen tijd meer voor.
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Verzadigen
Om de scheuren en de doffe gedeeltes van het
imitatieschildpad
te
verzadigen
wordt
gebruik
gemaakt van een laag moleculair vernis. De laag
moleculaire vernissen hebben korte polymeerketens,
waardoor ze goed door kunnen dringen in het
oppervlak.14 Ze zijn in zekere mate reversibel, maar
ze kunnen nooit weer geheel worden verwijderd.15
De scheuren en doffe gedeeltes zijn
ingestreken met een oplossing van Laropal A81 (20%)
in een mengsel van Shellsol T en Shellsol A (2:1). Dit
is vervolgens een keer herhaald. Nadat de diepste
gedeeltes waren verzadigd, is een sterkere oplossing
van Laropal A81 (40%) gebruikt om een laag op te
bouwen. Het hout onder de afwerking was namelijk
verzadigd, maar de doffe scheurlijnen niet. Deze
behandeling gaf een goede verzadiging (zie afbeelding
5).

14
15

Conclusie
De zilverkast is voorzien van een bijzondere
schildpadimitatie. Het materiaal kan opgevat worden
als een korte fase in de ontwikkeling van de relatief
duurzame
half-synthetische
kunststof
caseïneformaldehyde; het is een natuurlijke lijm die
behandeld is met een hardingsmiddel. Het materiaal
heeft een experimenteel karakter, wat het craquelé
tot een natuurlijke vorm van veroudering maakt. Dit
maakte het mogelijk om een minder ingrijpende
restauratie uit te voeren.
Thijs Janssen
hout en meubel restaurator
Fine Wood Conservation Ltd, New York
jnssn.thijs@gmail.com
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Afbeelding 5: Het bovenblad is verzadigd. Foto: Auteur
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