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Inleiding
Het denken over het restaureren van kunstvoorwerpen is door de jaren heen drastisch veranderd
en is veelvuldig punt van discussie geweest. Tot de negentiende eeuw werden schilderijen vaak
‘verbeterd’ naar de smaak van de tijd, hetgeen tegenwoordig niet conform de ethische richtlijnen
is.1 In de twintigste eeuw leidde een verandering van visie van kunsthistorici over het behoud
van erfgoed niet onmiddellijk tot een aanpassing in de werkwijzen van restauratoren.2 Binnen de
huidige ethische gedragscodes wordt er juist veel terughoudendheid gevraagd van een restaurator. In plaats van de behandeling te richten op de ethische verschijningsvorm van een kunstwerk
zou het vooral gericht moeten zijn op het voortbestaan van een object, ook wel preventieve
conservering genoemd. Bij preventieve conservering worden de juiste omstandigheden gecreëerd
voor een object om zo min mogelijk verval te ondergaan. Desondanks komt het nog steeds voor
dat schilderijen voor de kunsthandel vaak ingrijpend worden gerestaureerd, waarbij winstbejag
zwaarder weegt dan ethische overwegingen over het object.
De International Council of Museums - Committee for Conservation (ICOM-CC) is in 1967
opgericht en is op dit moment de grootste internationale organisatie op het gebied van conservering en restauratie.3 Ook landelijke organisaties zoals beroepsvereniging Restauratoren
Nederland en het Duitse Verband der Restauratoren zetten zich in voor zaken als professionaliteit, onderwijs, ontwikkeling en ethiek binnen de restauratie. In 1991 werd de European
Confederation of Conservator-Restorers’ Organisation (E.C.C.O) opgericht die zich bezighoudt
met ethische richtlijnen en standaarden voor de opleiding tot restaurator op Europees niveau.
Ondanks de diverse verenigingen en ethische codes bestaat er veel discussie binnen het vakgebied over de juistheid van een behandeling, omdat ieder object een ander uiterlijk, materiaal,
behandeling, vervaardiger en eigenaar heeft en een eigen geschiedenis, schade en verval kent. De
conservering en restauratie van een kunstwerk roept discussie op omdat bepaald moet worden
welke kenmerken van het kunstwerk essentieel zijn voor het ‘voortbestaan’ van het kunstwerk.
Wanneer is een kunstwerk dan ‘dood’ of total loss? Een kunstwerk wordt als total loss bestempeld als het niet meer opstelbaar geacht wordt in de huidige staat en een behandeling volgens
de ethische richtlijnen niet mogelijk is.4 Soms vraagt het ‘voortbestaan’ van een kunstobject
wel om vergaande maatregelen. Bestaat er dan ook een middenweg, waarin een ethisch juiste
behandeling zorgt voor het behoud van een substantieel deel van een kunstwerk?
Er zijn verschillende aspecten van een kunstwerk die behouden kunnen worden, maar soms
kunnen deze aspecten niet tegelijkertijd behouden blijven. Een restauratie doorvoeren betekent keuzes maken die de presentatie, interpretatie en uiterlijk van een object blijvend kunnen
1 Scott

2017, p. 88.
2017, p. 88.
3 http://www.icom-cc.org/250/about/history-of-icom-cc/ (geraadpleegd 30-05-20).
4 Wei, Hummelen 2017, p. 1.
2 Scott
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beı̈nvloeden. Is het belangrijker om alle sporen van de geschiedenis van het object te behouden of is er een groter belang bij het benaderen van de verschijningsvorm van de schildering na
voltooiing?5 Als het laatstgenoemde inhoudt dat een vergeelde vernislaag of een door kaarsen
veroorzaakte roetlaag wordt weggehaald, dan zullen sporen van ouderdom en gebruiksfunctie
verdwijnen.6 Naast de fysieke verschijning van een object zal ook de context waarin het kunstwerk wordt getoond bijdragen aan de betekenisgeving van het kunstwerk. Een restauratie kan
ook deze factor in beschouwing nemen. Als de nadruk ligt op het behoud van de betekenis van
het kunstwerk, wie bepaalt dan wat die betekenis is? De kunstenaar na voltooiing van zijn schilderij, de kunstenaar tien jaar na voltooiing van het kunstwerk, kunsthistorici, sociologen en het
publiek kunnen allen iets anders zeggen over de betekenis van een schilderij. Een betekenis van
een schilderij is niet iets wat gefixeerd is en alle elementen die waardevol zijn voor het behoud
van het schilderij zijn dat dus ook niet.
L. Wijnberg, restaurator bij het Stedelijk Museum Amsterdam, schrijft met betrekking tot
het restaureren van monochrome schilderijen: ‘The aim of restoration is to return the work as
closely as possible to its original form, using the authentic material and the artist’s intentions as
guidelines’.7 Deze uitspraak is opmerkelijk omdat in de hoofdstukken zal blijken dat het terugbrengen naar de originele staat en het gebruik van de intentie van de kunstenaar problematisch
kunnen zijn en bovendien niet conform de gedragscode voor een restaurator. Voor monochrome
schilderijen vormen conservering en restauratie een extra moeilijke opgave, aldus Wijnberg. De
schilderijen zijn vaak niet voorzien van een beschermende vernislaag terwijl juist de perfectie
van het monochrome kleurvlak belangrijk is voor het kunstwerk.8 In dergelijke oppervlakken,
die ondanks de relatief monochrome kleur sterk gelaagd kunnen zijn, zullen schade en eventuele
behandelingen gemakkelijk zichtbaar zijn.9 Hoe wordt bij de restauratie van moderne schilderkunst omgegaan met de ethische richtlijnen voor een restaurator?
Door middel van case-studies zal de toepasbaarheid van traditionele ethische waarden op de
restauratie van monochrome schilderijen en colourfieldpaintings worden verkend. Monochroom
betekent in deze context niet altijd exact één kleur op een schilderij maar verschillende kleurtinten
of kleurvlakken op een overwegend uniform kleurvlak. Colourfieldpaintings zijn als onderdeel
van het abstract expressionisme ontstaan in de twintigste eeuw en bestaan ook uit relatief grote
kleurvlakken. De restauraties van verscheidene moderne kunstwerken van Barnett Newman,
Mark Rothko, Yves Klein en Jan Schoonhoven waar in deze scriptie een nadruk op ligt zullen in
hoofdstuk 1 eerst kort worden besproken. Een aantal algemene principes binnen de restauratie
wordt besproken in hoofdstuk 2 aan de hand van de ethische code van de E.C.C.O. Vervolgens
zal in de hoofdstukken 3, 4 en 5 dieper op die principes worden ingegaan. In hoofdstuk 3 worden
zaken rondom authenticiteit en auteurschap besproken. De geschiedenis van het object zal aan
bod komen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden reversibiliteit en zichtbaarheid van restauraties
besproken.

5 Scott

2017, p. 84.
2017, pp. 91-92.
7 Wijnberg 2005, p. 363.
8 Wijnberg 2005, p. 363.
9 Wijnberg 2005, p. 363.
6 Scott
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Hoofdstuk 1

Monochrome schilderijen en
colourfieldpaintings
Het aspect kleur is steeds meer op de voorgrond getreden als betekenisdrager die opzichzelfstaand
functioneert. Bij oude sacrale kunst kan kleur symbolisch zijn, zoals wit dat staat voor maagdelijk, maar daarnaast waren herkenbare vormen vaak ook een belangrijke betekenisdrager. Bij
het twintigste-eeuwse expressionisme kregen de herkenbare vormen niet-naturalistische kleuren
om de vorm een extra of een andere betekenislaag te geven. Schilders van het abstract expressionisme en de colourfieldpaintings beschouwden het kleurvlak in toenemende mate als zelfstandig
communicatiemiddel. Semiotisch gezien werd de perfectie van het monochrome kleurvlak een belangrijk onderdeel van de ‘taal’ van dergelijke schilderijen. Als op een schilderij van het Laatste
Avondmaal een kras is gemaakt over de tafel, dan blijft de voorstelling herkenbaar. Een schade
op een monochroom schilderij zal direct zichtbaar zijn omdat het de perfectie van het kleurvlak
onderbreekt met verschil in kleur, glans of reliëf. De schade op een monochroom schilderij zal de
‘taal’ van het schilderij volledig verstoren.
Kunsthistoricus V.H. Minor schrijft over Vir Heroicus Sublimus (1950-1951) van Barnett
Newman (1905-1970) dat het geen icoon heeft: er is niets herkenbaars op het doek, behalve dat
het doek herkend wordt als schilderij met verf (afb. 1).1 Minor vervolgt dat het schilderij wel een
‘indexicale werking’ heeft, ‘like a large finger pointing towards something else - the disembodied
absolute, maybe’.2 Binnen de semiotiek is een ‘index’ een verwijzing naar iets dat er impliciet en
onlosmakelijk mee verbonden is. Zo is een voetafdruk in het zand een index voor de aanwezigheid van een mens. Het ‘indexicale’ verwijst bij Newman niet naar iets autobiografisch, zoals bij
abstract expressionisten als Jackson Pollock, maar verwijst naar abstractere concepten zoals het
sublieme.3 Het werk van Newman kan op een juiste manier benaderd worden door er dicht op
te gaan staan en het grote kleurvlak te ervaren, in plaats van het uitsluitend van een afstand te
bekijken.4 Deze ervaring kan via een ‘indexicale werking’ verwijzen naar grotere of abstractere
concepten en emoties. Die ‘wijzende vinger’, zoals Minor het omschrijft, zal bij een schade niet
meer wijzen naar een abstract concept maar zal wijzen naar een daad van vandalisme, of zelfs
andere museumbezoekers aanzetten tot het aanraken van het schilderij. Als Newmans monochrome schilderij alleen wordt opgevat als symbolisch, bijvoorbeeld als symbool voor een emotie,
1 Minor

2001, p. 182.
2001, p. 182.
3 Minor 2001, pp. 182-183.
4 Schreyach 2013, p. 357.
2 Minor
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dan zal ook gelden dat de ‘taal’ van het schilderij verstoord is bij visuele, onnatuurlijke schade.
Overigens kan het zijn dat Newmans schilderijen in toenemende mate symbolisch worden gelezen
in plaats van ‘indexicaal’, omdat musea verbieden dicht op een schilderij te staan. Een bezoeker
kan door deze preventieve maatregel het schilderij dan niet meer op dezelfde manier ervaren als
voorheen. Hieruit blijkt dat de ‘terughoudende maatregelen’ en preventieve conservering van
grote invloed kunnen zijn op de perceptie van een kunstwerk en deze preventieve maatregelen
zeker ook ongewenste gevolgen kunnen hebben.
De blauwe monochrome schilderijen van Yves Klein (1928-1962) kunnen ook benaderd worden in termen van symbool en index. Zoals Klein zelf vertelde tijdens een lezing in 1959 in Parijs:
‘Blue has no dimensions, it is beyond dimensions, whereas the other colours are not. They are
psychological spaces; red, for example, presupposing a hearth releasing heat. All colours bring
forth specific associative ideas, tangible or psychological, while blue suggests, at most, the sea
and sky, and they, after all, are in actual nature what is most abstract.’5 Het blauw zou symbool
kunnen staan voor de lucht of de zee. Het blauw, of de lucht en de zee, werkt dan ‘indexicaal’ en
‘wijst’ naar het abstracte, het ongrijpbare of het oneindige. In hoeverre beı̈nvloedt deze nadruk
op het betekenisgevende, perfecte kleurvlak de keuzes die bij de restauratiebehandeling worden
gemaakt? Wijnberg schrijft dat de restauratie van monochrome, uniforme, matte verf ‘één van
de grootste uitdagingen is binnen de kunstrestauratie’.6 Volgens Wijnberg zijn daardoor andere
omgangswijzen met de ideeën uit het verleden nodig om ze toepasbaar te houden op de restauratie van deze moderne schilderijen. Zij haalt als voorbeeld aan dat het moeilijk zal zijn om door
middel van retouche het schilderij naar een eerdere visuele staat terug te brengen. Bovendien zal
‘een verlangen naar het terugbrengen naar en behouden van de frisse, originele staat ten koste
van alles’ misschien moeten worden losgelaten.7 De intentie van de kunstenaar die zij bij de
besluitvorming zeer belangrijk acht, zal worden besproken in hoofdstuk 3.
Ook voor de meer minimalistische werken van Jan Schoonhoven (1914-1994) waren kleur en
perfectie belangrijk. De minimalistische kunst zou meer ‘objectief’ en ‘zonder emotie’ gemaakt
zijn dan de kunst van de abstract expressionistische voorgangers, waaronder Mark Rothko (19031970).8 Of dit onderscheid van invloed is op de dilemma’s binnen de restauratie is nog maar
de vraag. In ieder geval werd er bij de restauraties van werken van Schoonhoven gestreefd naar
een bepaalde mate van ‘monochroomheid’ in het kleurvlak, wat de restauraties relevant maakt
voor de vergelijkingen hier. Er is in deze scriptie specifiek gekozen voor een vergelijking tussen
behandelingen van schilderijen die op relatief traditionele wijze zijn gemaakt. Dit betekent een
(relatief) platte drager, beschilderd met verf die bestaat uit pigment en een bindmiddel. Moderne
schilderijen van bijvoorbeeld Anselm Kiefer zullen in sommige gevallen qua problematiek veel
overeenkomsten vertonen met moderne sculptuur, onder andere vanwege de ruimtelijkheid en
het brede scala aan nieuwe materialen. Deze scriptie houdt zich bezig met een overwegend
traditionele kunsttechniek.
5 Engelse vertaling door Klaus Ottmann van de lezing ‘L’évolution de l’art vers l’immatériel’, Yves Klein, La
Sorbonne, Parijs, 03-06-1959.
6 Wijnberg 2005, p. 363.
7 Wijnberg 2005, p. 363.
8 Scheidemann 2005, p. 242.
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1.1

Barnett Newman - Who’s afraid of Red, Yellow and
Blue III en Cathedra

De Amerikaanse kunstenaar Barnett Newman wordt gerekend tot de abstract expressionisten en
de colourfield painters. In het Stedelijk Museum Amsterdam zijn twee kunstwerken van Newman
met een stanleymes ernstig beschadigd door G.J. van Bladeren. Who’s Afraid of Red, Yellow
and Blue III (1967-1968) is door Van Bladeren beschadigd in 1986 en Cathedra (1951) is door
hem beschadigd in 1997 (afb. 4 en 5). Beide doeken bestaan uit grote kleurvlakken met één of
enkele verticale lijnen in een andere kleur, door Newman ook wel ‘zips’ genoemd.9 De werken
zijn op zeer verschillende wijze gerestaureerd. De directie van het museum schrijft in 2001 dat zij
schilderijen van Newman ‘noodgedwongen achter een glazen beschutting geplaatst heeft’ omdat
het risico op een volgende aanslag voor hen te groot is.10
Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III bestaat uit een voornamelijk rood kleurvlak met
aan de linkerzijde een smalle blauwe strook en aan de rechterzijde een nog smallere gele strook
(afb. 2). De restauratie van ‘Who’s afraid ’ is uiterst omstreden omdat de restaurator ervan
verdacht wordt het gehele rode vlak waar de scheuren in zaten te hebben overschilderd met een
verfroller. Dit heeft geleid tot een rechtszaak omdat restaurator Goldreyer beweerde louter de
scheuren te hebben gerepareerd en het vervolgens te hebben geretoucheerd met miljoenen stipjes.11 Het Gerechtelijk Laboratorium (nu het Nederlands Forensisch Instituut) onderzocht de
verflagen en kwam tot de conclusie dat er nieuwe lagen over het gehele rode vlak zijn aangebracht.12
Cathedra is een monochroom blauw doek met twee witte ‘zips’ (afb. 3). Het monochrome
doek is niet egaal blauw van kleur; de tonen variëren van ‘diepblauw’ naar ‘groenachtig blauw’
en ‘bijna zwart’.13 De restauratie van de scheuren in het doek is enigszins zichtbaar gebleven.
De reden hiervan is dat de messnedes van in totaal 14,75 meter moeilijk te restaureren waren
in het monochrome kleurvlak.14 De scherpte van het mes bracht met zich mee dat de randen
van de snedes strak waren ingesneden, hetgeen gunstiger was voor een reparatie. Daarnaast was
Cathedra bij een eerdere restauratie opnieuw bedoekt, waardoor de drager stijver was dan die
van Who’s Afraid of Red Yellow and Blue III. Hierdoor ging Cathedra minder uithangen na de
messnedes waardoor de vlakheid van het doek beter behouden kon blijven (vergelijk afb. 4 en
5).15 Het Stedelijk Museum had er ditmaal voor gekozen de restauratie zelf uit te voeren. De
scheuren zijn draad voor draad hersteld en verstevigd aan de achterzijde van het doek, zodat het
schilderij weer opgespannen kon worden. Vervolgens is de schade opgevuld en geretoucheerd.16
Tevens is er met dummies gewerkt om de methodes en impact op het grote doek eerst te testen
op een soortgelijk doek.17
9 Hartog

Jager, 22-11-1997.
Van Heusden 2001, p. 8.
11 Lange, 26-10-13.
12 Lamoree, 05-10-13.
13 Soeting 2001, p. 33.
14 Lange, 05-12-2001. Hartog Jager, 22-11-1997.
15 Bracht e.a. 2001, p. 74.
16 Bracht e.a. 2001, pp. 79-81.
17 Bracht e.a. 2001, pp. 81-83.
10 Fuchs,

6

1.2

Mark Rothko - The Harvard Murals

The Harvard Murals (1963) bestaan uit vijf doeken die zijn beschilderd door de Amerikaanse
kunstenaar Mark Rothko. De vijf monumentale schilderingen bestaan uit kleurvlakken met een
soort ‘architecturale vormen’ (afb. 6).18 Ze zijn allemaal even hoog maar ze verschillen van
breedte. Het instabiele rode pigment Litholrubine BK is door Rothko gebruikt en is van kleur
veranderd door het vele zonlicht dat erop viel. De kleur zou eerst beschreven worden als ‘wijnrood’, maar de dieprode kleur was door de frequente blootstelling aan licht richting ‘lichtblauw’
gegaan.19 Andere materialen die zijn gebruikt, zijn lijm uit dierenhuid en ultramarijnblauw.20
De doeken zijn niet allemaal op dezelfde manier verkleurd door hun verschillende opstelling in
de eetzaal op de tiende verdieping van het Holyoke Center aan Harvard Square. De restauratie
met een lichtprojectie is een tijdelijke oplossing geweest voor de tentoonstelling van The Harvard
Murals in het Harvard Art Museum in 2014/2015. De afmetingen en vormen van de ruimte in het
Holyoke Center zijn overgenomen bij de tentoonstelling van de gerestaureerde Harvard Murals.
Desondanks was niet de hele beleving van de site specificity, zoals het spectaculaire uitzicht, over
te brengen naar het museum (afb. 7 en 8).21
Voor de opstelling in het Harvard Art Museum is een lichtprojectie gemaakt voor elke pixel
van de schilderijen om de originele kleuren van de doeken weer te tonen (afb. 10). Het licht
werd op de originele doeken van The Harvard Murals geprojecteerd waardoor er een tijdelijke
visuele illusie ontstond. Bezoekers kregen kort voor sluitingstijd van het museum de mogelijkheid
om te zien hoe de schilderijen er zonder lichtprojectie uitzagen. Bij Rothko is geen sprake van
volledig monochrome verfoppervlakken omdat er subtiele verschillen zijn in de kleuren op het
doek. Daarom was het belangrijk dat elk stukje van de schilderijen apart werd geanalyseerd.
De reconstructie van de originele kleuren is gebaseerd op kleur-gerestaureerde oude foto’s van
de Harvard Murals uit 1964 en een referentiepaneel dat Rothko wel had vervaardigd maar dat
uiteindelijk niet werd tentoongesteld in het Holyoke Center. Dit zesde paneel was onder betere
omstandigheden bewaard en was dus minder sterk verkleurd.22
Voor de restauratie is eerst berekend en gereconstrueerd hoe de panelen er origineel uitgezien
hebben. Vervolgens moest voor de projector berekend worden wat de correctie in het licht
diende te zijn zodat de verkleurde verf voor de beschouwer weer verscheen zoals de originele
kleur.23 Afbeelding 9 toont een testdoek dat de onderzoekers gemaakt hebben voor de restauratie
van The Harvard Murals. Afbeelding 9a toont een replica van een doek in originele staat, 9b
toont datzelfde doek na kunstmatige veroudering, 9c is een afbeelding van de ‘compenserende
lichtprojectie’ en 9d toont het kunstmatig verouderde doek mét de lichtprojectie. Afbeelding 9d
benadert dus zo veel mogelijk de toestand van het schilderij in afbeelding 9a.

1.3

Yves Klein - Blue Monochrome (IKB 42)

De kunstenaar Yves Klein is bekend om de specifieke blauwe kleur die hij gebruikte voor verscheidene monochrome schilderijen. De kunstenaar heeft zijn blauwe verf International Klein
Blue (IKB) samen met een scheikundige ontwikkeld. De verf kwam voort uit een zoekproces
18 Hölling

2016, p. 1.
e.a. 2011, pp. 1-2.
20 Stenger e.a. 2011, pp. 1-2.
21 Hölling 2016, p. 2.
22 De gegevens uit deze alinea zijn gebaseerd op Stenger e.a. 2011, pp. 1-2.
23 Stenger e.a. 2011, p. 2.
19 Stenger
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waarin Klein de kleur van het pigment zo veel mogelijk wilde behouden na het mengen met een
bindmiddel.24 Met de traditionele bindmiddelen zoals olie, tempera en arabische gom verandert
het pigment na het drogen van de verf zodanig van kleur dat het er anders uitziet dan het losse,
pure pigment.25 De kleurbeleving is dus een belangrijk aspect van Kleins werk.
Blue Monochrome (IKB 42) (1960) is een blauw, monochroom schilderij van een serie Blue
Monochromes (afb. 11). Klein werkte voor IKB 42 met de door hemzelf ontwikkelde verf. Hij
beschilderde het doek met een verfroller gemaakt van schapenvacht die zorgde voor een lichte,
regelmatige structuur in de verf. Het schilderij uit de Menil Collection was in het museum beschadigd door de aanraking van een bezoeker waardoor er vingervegen in de verflaag zaten. Het hele
verfoppervlak is namelijk zeer fragiel door het spaarzame bindmiddel dat in de verf is gebruikt.
Door dit gebrek aan bindmiddel zijn de pigmentdeeltjes niet stevig op het oppervlak gefixeerd.
Bovendien heeft Klein geen beschermende vernislaag aangebracht, waardoor het verfoppervlak
direct wordt aangetast. De vingervegen waren zichtbaar als lichtere plekken. Dit had tot gevolg
dat het werk niet meer opstelbaar werd geacht omdat de schade erg opviel in het monochrome
vlak. Bovendien heeft IKB 42 in het depot nogmaals schade opgelopen op twee plaatsen in het
midden doordat er iets tegenaan kwam.26
Een traditionele manier om een schilderij te retoucheren was in dit geval niet haalbaar omdat
er geen mogelijkheid zou zijn voor het experimenteren met de juiste oppervlaktestructuur en kleur
op het originele werk. Door de fragiliteit van de omliggende verflagen in het werk van Klein kon
er ook niet worden gewerkt met traditionele vulmiddelen en technieken om de opvulling van de
lacune de juiste structuur te geven. Er werden door restaurator C. Haiml een aantal teststukken
gemaakt om te onderzoeken hoe de kleur en structuur van IKB 42 het beste geı̈miteerd konden
worden. Hierbij werden dezelfde materialen gebruikt als die Klein zou hebben gebruikt, zoals
een soortgelijk verfmengsel en dezelfde soort verfrollers. Bij de zoektocht naar de juiste kleur
werd gebruik gemaakt van de formule die Klein zelf voor zijn verf had ontwikkeld. Hierbij
ontdekte Haiml dat zelfs het type verfroller al van invloed is op de verfkleur, omdat verfrollers
in verschillende mate het bindmiddel uit de verf absorberen tijdens het aanbrengen. Nadat de
meest overeenkomende verf én structuur was gevonden, werd er een afgietsel gemaakt van het
verfoppervlak van het teststuk in de vorm van de lacunes. Het doel was om een stukje dunne
verflaag op het schilderij aan te brengen dat al het juiste formaat, de juiste kleur en de juiste
structuur zou hebben. Het zou dan als een soort puzzelstukje in één keer op het schilderij
worden aangebracht en de schade weer onzichtbaar maken (afb. 12). Op het afgietsel werd een
spuitlaag aangebracht met een spuitbus. Op het originele schilderij had Klein namelijk ook een
spuitlaag aangebracht die zorgde voor een ‘zanderige textuur’. Het gebruik van de spuitbus bij
de restauratie was noodzakelijk om, net als op het origineel, een onregelmatige laag van kleinere
en grotere druppeltjes aan te brengen op het afgietsel. Ten slotte werd op sommige plaatsen
ook met een klein penseel gewerkt om de textuur bij te werken en de retouches zo veel mogelijk
onzichtbaar te maken voor het publiek.27

1.4

Jan Schoonhoven - R61-3 en R63-4 (Schotel 1963)

Jan Schoonhoven werd bekend door zijn witte reliëfs waarmee hij een prijs won op de Biënnale van
São Paulo in 1967. Hij was lid van verschillende kunstenaarsgroepen waaronder de NUL-groep
24 Haiml

2007, p. 150.
2007, p. 150.
26 De gegevens uit deze alinea zijn gebaseerd op Haiml 2007, pp. 149-154.
27 De gegevens uit deze alinea zijn gebaseerd op Haiml 2007, pp. 149-155.
25 Haiml
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en de Haagse Kunstkring. De reliëfs van Schoonhoven zijn gemaakt van karton, krantenpapier
en witte verf. Schoonhoven vond de witheid van zijn kunstwerken belangrijk. Hij zou streven
naar het ‘ideaal’ van een ‘zuivere witte kerk’.28 Volgens Schoonhoven was ‘de geometrische vorm
en de herhaling daar een gevolg van, geen doel op zich’, schrijft restaurator L. Beerkens, die de
reliëfs R61-3 (1961) en R63-4 (Schotel 1963) (1963) heeft behandeld (af. 13 en 14).29 Bij deze
reliëfs gaat het om kunstwerken die door Schoonhoven zelf zijn gemaakt en niet door een van zijn
assistenten.30 Bij de restauratie van zijn werk werd als doel geformuleerd ‘het werk herstellen in
materiële zin én als monochrome eenheid’.31
R61-3 bestaat uit 48 rechthoeken in rijen van twaalf keer vier (afb. 14). Het Stedelijk Museum heeft het werk in 1962 aangekocht en het museum heeft het meermaals laten restaureren.
Stof en een gele vuillaag zijn bij de reiniging door Beerkens verwijderd, waarbij ook de oude retouches van wateroplosbare gouacheverf zijn verwijderd. Bij moeilijk oplosbare, zichtbare eerdere
retouches is er direct overheen geretoucheerd. Beerkens vermeldt dat reliëf R61-3 ‘wat grijzer
van toon’ gebleven is. In het archief van het Stedelijk Museum wordt een overschildering van
het werk vermeld. Deze leek echter niet zichtbaar aantoonbaar op het werk. Het is mogelijk dat
toen niet het gehele werk is overgeschilderd, of dat dezelfde verf gebruikt is als die Schoonhoven
gebruikte waardoor er geen onderscheid te zien is. Beerkens vermeldt overigens dat de huidige
staat van het werk een verwijdering van een dergelijke overschildering onmogelijk maakt.32
Het werk R63-4 (Schotel 1963) (afb. 13) was zonder reinigingsbehandeling niet opstelbaar.
Het werk was vuil en stoffig en op de onderste helft was waterschade zichtbaar (afb. 15). De
effecten van een schoonmaakbehandeling waren onbekend en het uitvoeren van tests op het oppervlak vormde een risico op blijvend zichtbare ‘testvakjes’. Desondanks is ervoor gekozen om
voorzichtig in verschillende fasen een schoonmaak op het gehele reliëf door te voeren. Na de
reiniging ontstond er geen eenheid in de witte kleur omdat bij de waterschade stoffen uit de
gronderingslaag naar het oppervlak waren gekomen. Na verwijdering van deze onregelmatige
gele laag was Schotel 1963 weer ‘helder wit’.33

28 Beerkens

2012, p. 97.
2012, p. 97.
30 Beerkens 2012, p. 108.
31 Beerkens 2012, p. 104.
32 De gegevens uit deze alinea zijn gebaseerd op Beerkens 2012, pp. 105-107.
33 De gegevens uit deze alinea zijn gebaseerd op Beerkens 2012, pp. 105-108.
29 Beerkens
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Hoofdstuk 2

De ethische code van de E.C.C.O
De European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisation (E.C.C.O) houdt zich bezig
met ethische richtlijnen en standaarden voor de conservering en restauratie van kunst en cultuurgoed. In 2002 heeft de E.C.C.O. een document opgesteld met algemene beroepsrichtlijnen
waarin hoofdzakelijk de taken van een restaurator staan beschreven omtrent behoud, onderzoek,
educatie, documentatie, planning en preventieve conservering. In 2003 is een ethische code opgesteld die door middel van 28 artikelen voorschrijft hoe restauratoren met erfgoed om zouden
moeten gaan.1 Dikwijls omvatten conservering en restauratie een verandering bij het kunstwerk,
zoals een reiniging, een reparatie of een verandering van de bewaaromstandigheden. Dit houdt
in dat niet alles aan het object exact hetzelfde kan blijven en er keuzes gemaakt moeten worden.
Welke veranderingen nodig zijn, in hoeverre ingrepen aan een kunstwerk gerechtvaardigd kunnen
worden en wie of wat de toekomst van het werk bepaalt ligt niet vast. De ethische code schrijft
namelijk voor dat er rekening gehouden moet worden met veel factoren, maar er staat niet in
welke factor bepalend is. Omdat er tegenstrijdigheden in de ethische richtlijnen staan, vraagt dit
om interpretatie van de richtlijnen in plaats van exacte naleving van elk artikel. De ethische code
draagt in ieder geval bij aan een meer bewuste besluitvorming met betrekking tot verschillende
factoren die bij een restauratie komen kijken.
Het eerste artikel van de ethische code met betrekking tot de plichten van de restaurator tegenover het cultureel erfgoed luidt als volgt: ‘The conservator-restorer shall respect the aesthetic,
historic and spiritual significance and the physical integrity of the cultural heritage entrusted to
her/his care’ (artikel 5). Dit artikel noemt dat rekening gehouden moet worden met esthetische,
historische en spirituele factoren, terwijl het vaak lastig is om deze verschillende betekenissen
tegelijkertijd volledig te behouden. Het esthetische, historische en spirituele belang zijn geen
vaststaande factoren. De betekenis van een kunstwerk ligt niet vast in het concept van de kunstenaar, dat impliciet wel een grote rol kan spelen bij de besluitvorming als de kunstenaar om
inspraak gevraagd wordt. De authenticiteit van een object met betrekking tot conservering,
restauratie en verandering aan het object zal aan bod komen in hoofdstuk 3. Bovendien is het
begrip ‘historisch’ in artikel 5 niet verder gedefinieerd. In hoofdstuk 4 zal duidelijk worden dat
rekening houden met de geschiedenis van het object een complexe en problematische opgave kan
zijn. Dit blijkt ook uit artikel 15 van de ethische code: ‘The conservator-restorer shall not remove
material from cultural heritage unless this is indispensable for its preservation or it substantially
interferes with the historic and aesthetic value of the cultural heritage. Materials, which are
1 Dit is de E.C.C.O. professional guidelines II: Code of Ethics, aangenomen op 7 maart 2003 bij de algemene
ledenvergadering van de E.C.C.O.
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removed, should be conserved, if possible, and the procedure fully documented.’2 De restaurator zou dus geen zaken moeten verwijderen van het object, behalve onder enkele voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn echter niet sterk gedefinieerd. Zo is het bepalen van een ‘substantieel
verstorende’ factor een subjectieve beslissing. Bovendien is ‘historisch’ hier ook niet gedefinieerd
en zou elke nieuwe ingreep ook gezien kunnen worden als ‘deel van de geschiedenis van het object’.
Bij preventieve conservering van kunstobjecten zullen de juiste omstandigheden gecreëerd
worden om schade aan een kunstwerk zo veel mogelijk te voorkomen. In artikel 8 wordt het
volgende gesteld: ‘The conservator-restorer should take into account all aspects of preventive
conservation before carrying out physical work on the cultural heritage and should limit the treatment to only that which is necessary.’ Het begrip ‘noodzakelijk’ is hier niet verder gedefinieerd
dus naleving van dit artikel is subjectief. Ondanks dat een donker depot in veel gevallen de meest
geschikte plek zal zijn om schade te voorkomen zal ook rekening gehouden moeten worden met
het sociale gebruik van het kunstobject. De sociale context wordt genoemd in artikel 6: ‘The
conservator-restorer [...] shall take into account the requirements of its social use while preserving
the cultural heritage.’ Een restaurator draagt namelijk ook bij aan ‘perceptie, erkenning en begrip van cultureel erfgoed met respect voor de context, het belang en de betekenis van het object
en de fysieke waarde’.3 Dit houdt in dat een restaurator ook bijdraagt aan het tentoonstellen
van objecten. Omdat de ideale omstandigheden voor het behoud van een kunstwerk vaak niet
aanwezig zijn op de plek waar het kunstwerk idealiter tentoongesteld zou worden, kan het maken
van een facsimile, replica of heruitvoering overwogen worden, wat besproken wordt in paragraaf
3.4. In de beroepsrichtlijnen van 2002 staat vermeld: ‘[Preventive conservation] may also involve
issues of the production of facsimiles for the purpose of preserving the original.’4 In de ethische
code van 2003 wordt niet meer gesproken van ‘facsimile’s’ als het sociale gebruik van het object
niet genoeg aansluit op het behoud van het kunstwerk. In artikel 16 staat het volgende: ‘[...],
the conservator-restorer shall discuss with the owner or legal custodian, whether making a reproduction of the object would be an appropriate intermediate solution. The conservator-restorer
shall recommend proper reproduction procedures in order not to damage the original.’5 In de
ethische code wordt dus wel vermeld dat met de eigenaar besproken moet worden of een reproductie van het object een mogelijkheid is als ‘tijdelijke oplossing’ voor het behoud van het object.
De ethische code schrijft niet alleen zaken voor omtrent concept en besluitvorming over de behandeling, maar ook over materiaaltechnische zaken en documentatie: ‘The conservator-restorer
shall strive to use only products, materials and procedures, which, according to the current level
of knowledge, will not harm the cultural heritage, the environment or people. The action itself
and the materials used should not interfere, if at all possible, with any future examination, treatment or analysis. They should also be compatible with the materials of the cultural heritage and
be as easily and completely reversible as possible’ (artikel 9). Bovendien schrijft artikel 10 voor:
‘The conservation-restoration treatment of cultural heritage should be documented in written
and pictorial records of the diagnostic examination, any conservation / restoration intervention
and other relevant information. The report should also include the names of all those who have
carried out the work. [...] The record remains the intellectual property of the conservator-restorer
and shall be retained for future reference.’6 De reversibiliteit en zichtbaarheid van een restauratie
komt voornamelijk aan bod in hoofdstuk 4.
2 Alle

geciteerde artikelen in deze
professional guidelines
4 E.C.C.O professional guidelines
5 Alle geciteerde artikelen in deze
6 Alle geciteerde artikelen in deze
3 E.C.C.O

alinea komen uit de E.C.C.O. professional guidelines II: Code of ethics, p. 2.
I: The profession, p. 2.
I, The profession, p. 2.
alinea komen uit de E.C.C.O. professional guidelines II: Code of ethics, p. 2.
alinea komen uit de E.C.C.O. professional guidelines II: Code of ethics, p. 2.
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Hoofdstuk 3

Authenticiteit en auteurschap
Binnen het begrip van authenticiteit van een object kunnen verschillende concepten worden
onderscheiden, zoals materiële authenticiteit, historische authenticiteit en functionele authenticiteit. Binnen de restauratiepraktijk is authenticiteit dan ook een complex begrip waarbij in
sommige gevallen niet alle vormen van authenticiteit gewaarborgd kunnen blijven. De materiële
authenticiteit gaat over de gebruikte materialen en manieren waarop ze zijn verwerkt. De historische authenticiteit omvat ook het fysieke object maar dan in combinatie met het verloop van de
conditie door de tijd, inclusief latere toevoegingen, natuurlijke veroudering en gebruikssporen.
De functionele authenticiteit gaat over het object in zijn oorspronkelijke functie, bijvoorbeeld
een religieus object met een gebruiksfunctie in de kerk.1 In een museum zal dat object dikwijls worden tentoongesteld aan de hand van esthetische kenmerken waardoor een historische en
functionele perceptie van dat religieuze object in mindere mate aan bod komt.2 In dat geval is
er een tegenstrijdigheid bij het naleven van de artikelen 5 en 6 van de E.C.C.O waar deze drie
kenmerken in worden beschreven.
Het begrip authenticiteit omvat met betrekking tot restauraties dikwijls de ‘illusie’ dat iets
naar zijn oorspronkelijke staat teruggebracht kan worden, of dat verdere veranderingen in het
object tegengegaan kunnen worden. Hoewel elk object onderhevig is aan verandering, is streven
naar behoud van het object in ‘de best mogelijke toestand’ natuurlijk wel mogelijk. Eigenlijk
is het ‘uitgangspunt van conservering en restauratie dat we niet accepteren dat een kunstwerk
of een ander cultureel object vergaat, dat het een ‘natuurlijke’ dood sterft’, zoals M. Buyle het
verwoordt.3 Het staat niet vast of een kunstwerk het ‘meest authentiek’ is als het concept van
de kunstenaar nadruk krijgt bij een restauratie, of juist als de hand van de kunstenaar en alle
originele materialen bepalend zijn. In het huidige denken over conservering en restauratie wordt
veel waarde gehecht aan het handschrift van een kunstenaar. In dat geval lijkt het creatieve
ontstaansproces van het kunstwerk meer nadruk te krijgen en is niet louter het eindproduct of
het concept van de kunstenaar van belang. Het komt voor dat een kunstenaar de technische vaardigheid of het vervaardigen door hemzelf minder belangrijk vindt voor het kunstwerk. Dat kan
leiden tot het inhuren van assistenten, zoals Schoonhoven deed.4 Is de hand van de kunstenaar
in zo’n geval afwezig of is het werk dan ‘minder authentiek? Is de ‘hand van de assistent’ net zo
belangrijk als de ‘hand van de kunstenaar’ ? Het is een misvatting dat het uitbesteden van (de1 Bovenstaande

gegevens uit deze alinea zijn gebaseerd op Buyle 2008, p. 24.
2004, p. 12.
3 Bovenstaande gegevens uit deze alinea zijn gebaseerd op Buyle 2008, p. 21.
4 Muñoz Viñas 2010, p 14.
2 Borchert
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len van) het vervaardigen van een kunstwerk iets van de moderne kunst is. In de middeleeuwen
werd binnen het gildesysteem bijvoorbeeld volop gebruik gemaakt van leerlingen en assistenten
door een leermeester. Bij onderzoek naar verschillende ateliermedewerkers in middeleeuwse en
vroegmoderne kunst is nog veel te ontdekken.

3.1

De ‘zelfstandigheid’ van een kunstwerk

Kan het veranderen van de omgeving waarin het kunstwerk getoond wordt al dusdanig inbreuk
maken op de perceptie van een schilderij dat het niet meer authentiek bevonden wordt? Kunsthistorica H. Hölling schrijft in een artikel over de restauratie van de Harvard Murals over de
relatie tussen het kunstwerk en zijn opstelling. Zij schrijft dat schilderijen ook een bepaalde ‘levensduur’ hebben. Deze ‘levensduur’ is niet kortstondig, zoals een performance, maar duurt een
groot aantal jaren. De ‘performance van het kunstwerk’ kan benaderd worden met betrekking
tot de werking op het publiek of in combinatie met de context. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
de sociale structuren waarover het kunstwerk onderliggend informatie verschaft.5 Hölling haalt
in haar tekst een vertaalde uitspraak van Heidegger aan: ‘Artworks do not simply disappear
into the world but, rather, create their world’.6 Een kunstwerk gaat na zijn vervaardiging en
opstelling een eigen leven leiden. Betekenis wordt namelijk door iedere bezoeker gecreëerd en
interpretatie kan dus veranderen in een andere tijd of bij een andere omstandigheid.7 Als de
context van een kunstwerk wordt weggehaald, dan kan het zijn dat er ook een betekenislaag
verdwijnt.
Met de ‘zelfstandigheid’ van een kunstwerk wordt bedoeld of het kunstwerk wel of niet los
gaat staan van de kunstenaar. Als de intentie van de kunstenaar het uitgangspunt is bij een
restauratie, of zelfs inspraak van een kunstenaar wordt gevraagd, dan is het kunstwerk niet ‘zelfstandig’.8 Het is dus maar de vraag in hoeverre auteurschap na voltooiing van een kunstwerk van
invloed blijft op het kunstwerk. Het is mogelijk dat de eigenaar van een kunstwerk het object
als een overblijfsel uit het verleden gaat zien terwijl de kunstenaar graag wil dat het bijvoorbeeld overgeschilderd wordt zodat de concepten naar zijn of haar mening het beste tot hun recht
komen.9 Een kunstwerk van Schoonhoven in privébezit is hier een goed voorbeeld van, omdat
de eigenaar het juist behoudenswaardig vond dat er zichtbare veroudering was aan het object.10
Hij stelde de historische authenticiteit en de geschiedenis van het object boven het terugbrengen
van het concept van de kunstenaar. De zichtbare veroudering verstoort het concept minder dan
een onnatuurlijke schade.
Rothko heeft verscheidene ruimtevullende kunstwerken gemaakt, zoals de Rothko Chapel
(1971), de Seagram Murals (ca. 1958-1959) die hij aan de Tate schonk en ook de Harvard
Murals. De context van een kunstwerk kan heel belangrijk zijn voor het ‘functioneren’ van een
kunstwerk, zeker als het site specific gemaakt is. De ervaring van de ruimte door een bezoeker is een significant onderdeel van Rothko’s grote kunstwerken. Hölling is van mening dat het
verplaatsen van kunstwerken naar een museum vaak geen recht doet aan de context die bete5 Hölling

2016, p. 1.
2016, p. 5.
7 Muñoz Viñas 2018, pp. 92-93.
8 Dit inzicht is gebaseerd op de schriftelijke weergave van een opmerking die kunsthistorica M. Gieskes gemaakt
heeft tijdens de verdediging van het proefschrift van L. Beerkens op 20-09-2012 bij de Radboud Universiteit
Nijmegen, mailcontact met M. Gieskes verliep van 31-05-20 tot 01-06-20.
9 Abraham 2005, p. 365.
10 Abraham 2005, p. 364.
6 Hölling
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kenisgevend is voor een kunstwerk.11 Deze contextuele werking verdwijnt namelijk voor een
groot deel bij de ‘musealisering’. Een object lijkt vaker een gefixeerde betekenis te krijgen in een
museum en de veranderlijkheid van de interpretatie van een kunstwerk komt minder tot haar
recht. Het probleem van musealisering komt echter niet alleen voor bij moderne kunst. Juist
oudere kunst is veel verplaatst naar musea als conserverende maatregel of om veiligheidsredenen.
Zo hangt De bruiloft te Kana (1563), geschilderd door Paolo Veronese (1528-1588), nu in het
Louvre in Parijs maar het was door Veronese gemaakt voor de refter van het voormalige klooster
van de San Giorgio Maggiore in Venetië. Daarnaast veranderen kunstwerken van plaats door
verwisseling van eigenaar of door diefstal.

3.2

De intentie van de kunstenaar

Bij de restauratie van moderne kunst wordt regelmatig verwezen naar de intentie van de kunstenaar, bijvoorbeeld omdat er meer documentatie over uitspraken van de kunstenaar beschikbaar
is dan bij oude kunst of omdat de kunstenaar nog leeft. Tegelijkertijd kan het gebruik van de
intentie van de kunstenaar bevraagd en geproblematiseerd worden. De kunstenaar is zich namelijk niet altijd bewust van de beweegredenen achter zijn handelen en niet alle onderdelen van
het kunstwerk hebben een gefixeerde betekenis.12 Het erbij betrekken van de intentie van de
kunstenaar zou in dat opzicht niet vanzelfsprekend moeten zijn omdat de kunstenaar dan de toekomst van het werk zou kunnen bepalen in plaats van het kunstwerk in zijn ontstane context.13
Desondanks komt het bij moderne kunst geregeld voor dat de mening van de kunstenaar wordt
gevraagd bij de besluitvorming over een restauratie.
Volgens restaurator en professor kunstgeschiedenis en conservation of material culture aan de
Universiteit van Californië G. Wharton omvat het begrip ‘intentie van de kunstenaar’ alleen al
binnen het gebied van de conservering verscheidene betekenissen; van ‘ideeën voor het ontwerp en
de uitvoering van een kunstwerk tot de gedachtes die een kunstenaar later over de conservering
en restauratie van het kunstwerk kan hebben’.14 De kwestie van de intentie van de kunstenaar
geldt niet alleen voor moderne kunst maar ook voor oudere kunst. Kunsthistoricus T.H. Borchert
(1967) schrijft dat Portret van kardinaal Niccolò Albergati (1438) van Jan van Eyck15 ‘eigenlijk
geen echte originele Van Eyck meer is: wat wij te zien krijgen, beantwoordt niet meer aan de
oorspronkelijke bedoeling van de kunstenaar.’16 De lijst ontbreekt namelijk, terwijl Van Eyck
deze altijd bij de schildering betrok door haar te beschilderen en te voorzien van schriftelijke informatie over het afgebeelde.17 Een deel van de integriteit van het object is weggenomen, maar
tegelijkertijd kan de ingreep nu gezien worden als een deel van de geschiedenis van het object.
Wharton schrijft dat sommigen van mening zijn dat een kunstenaar niet de meest aangewezen persoon is om te informeren over de originele staat en bedoelingen van een kunstwerk.
Hij beschrijft dat bijvoorbeeld de kunstenaar mogelijk niet geslaagd is in zijn intenties waardoor
11 Hölling

2016, p. 1.
inzicht is gebaseerd op de schriftelijke weergave van een opmerking die kunsthistorica M. Gieskes gemaakt
heeft tijdens de verdediging van het proefschrift van L. Beerkens op 20-09-2012 bij de Radboud Universiteit
Nijmegen, mailcontact met M. Gieskes verliep van 31-05-20 tot 01-06-20.
13 Idem.
14 Wharton 2016, p. 1.
15 Jan van Eyck, Portret van kardinaal Niccolò Albergati, 1438, olieverf op paneel, 34 x 29,5 cm, Kunsthistorisches Museum Wenen.
16 Borchert 2004, p. 13.
17 Borchert 2004, p. 12.
12 Dit
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andere mensen, met een afstand tot kunstenaar en object, een meer reflectieve interpretatie van
het kunstwerk zouden kunnen geven. Deze andere mensen zullen misschien ook al enigermate
beı̈nvloed zijn door uitspraken van de kunstenaar. Wharton vervolgt dat er een problematiek is
bij het interviewen van kunstenaars omdat er gevraagd wordt naar intenties die er in het verleden
zouden zijn geweest. Deze vraag wordt gesteld terwijl er tegelijkertijd een aanleiding was voor
het gesprek, zoals een technisch mankement aan het kunstwerk. Dit kan van invloed zijn op
antwoorden, of misschien juist van invloed zijn op de vragen die gesteld worden (evenals vragen
die nı́et gesteld worden). Daarnaast schrijft Wharton dat factoren zoals de ‘verbetering van de
carrière’ en ‘reputatie’ meespelen. S. Dykstra gaat op dat onderwerp door met betrekking tot
schilderijen. Hij pleit voor een samenwerking tussen alle disciplines die misschien iets anders
beweren over de betekenis van een kunstwerk: kunstenaar, kunsthistoricus, criticus, socioloog,
filosoof, enzovoort. Deze disciplines komen allemaal samen bij het analyseren van de intentie
van de kunstenaar voor conserverings- en restauratiedoeleinden. Emeritus professor en boekhistoricus P. Eggert schrijft dat de uitspraken en intenties bij het creatieve (maak)proces van
de kunstenaar vaak de interesse van het publiek hebben en dit daarom ook van belang is bij de
besluitvorming van een restaurator.18 De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Stichting
Behoud Moderne Kunst (SBMK) hebben samen een handboek opgesteld met richtlijnen voor het
interviewen van kunstenaars over hun werk.19 Hierin staan opbouw, richtlijnen en benaderingswijzen van een interview met een kunstenaar beschreven. In de richtlijnen wordt benadrukt dat
een interviewer onbedoeld sturend kan zijn in de antwoorden door de vragen die gesteld worden
en de volgorde daarvan.20 Op die manier zou een conservator of restaurator invloed kunnen
krijgen op de interpretatie van het object in de toekomst, terwijl het lijkt alsof het door de
kunstenaar ingegeven is. Om dat te voorkomen moeten, zeker in het begin van het interview, zo
veel mogelijk open vragen worden gesteld (afb. 18).21
Het komt regelmatig voor dat uitspraken van de kunstenaar een rol gaan spelen bij de besluitvorming over een restauratie, terwijl dit tegelijkertijd problematisch kan zijn. Toen The
Harvard Murals gerestaureerd werden was Rothko al overleden. Rothko had in het contract voor
de opdracht van The Harvard Murals vastgelegd dat de opstelling zonder zijn toestemming niet
mocht worden gewijzigd, omdat de site specificity voor hem belangrijk was.22 Dit leidde tot het
probleem dat de instructies van de kunstenaar niet overeenkwamen met de gewenste maatregelen,
namelijk het verplaatsen van de vijf doeken om verdere verkleuring tegen te gaan.23 Hier zijn artikel 5, 6 en 8 van de E.C.C.O dus in conflict met elkaar. Bovendien zou het niet doorvoeren van
preventieve conservering juist een beslissing zijn die ingrijpende gevolgen zou hebben vanwege
de onomkeerbare verkleuringen. De overeenkomst was in het verleden vastgelegd, terwijl het ook
mogelijk is dat Rothko van mening zou zijn veranderd over de vaste opstelling als hij wist over
de sterke verkleuringen.24 Eveneens zou niet alleen de intentie van de kunstenaar hier een rol
kunnen spelen, maar ook de intentie van de Harvard-functionarissen of de intentie van de curator,
schrijft conserverings- en restauratietheoreticus S. Muñoz Viñas (1963).25 Met de lichtprojectie
zagen The Harvard Murals er mogelijk meer uit zoals de kunstenaar bedoeld had met betrekking
tot de kleuren, maar niet met betrekking tot de site specificity en de geschiedenis van het object.
18 Bovenstaande
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24 Muñoz Viñas 2018, p. 89.
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De sociale functie en de historische context van het kunstwerk (artikel 5 en 6) werden minder
zwaar gewogen bij het besluit om conserverende maatregelen door te voeren (artikel 8), zoals de
verplaatsing naar het depot en later de tijdelijke opstelling in het museum. De verkleuringen
waren namelijk zo sterk, en zouden dermate verder verslechteren in het Holyoke Center, dat de
fysieke integriteit, de esthetische- en eventueel de spirituele betekenis te veel zouden veranderen
(artikel 5).
In het verleden zijn er ook controverses ontstaan bij het raadplegen van familieleden en naasten. Als Henk Peeters voor de restauratie van Schotel 1963 geı̈nterviewd wordt door Beerkens
stelt hij ‘dat het Schoonhoven uiteindelijk allemaal niet meer zoveel uitmaakte of een werk werd
gerestaureerd en hoe’.26 Dit standpunt over de behandeling van zijn kunstwerken komt niet overeen met eerdere opmerkingen dat Schoonhoven het belangrijk vond dat een werk monochroom
wit bleef en aandrong op overschilderingen.27 Dit toont aan dat het belangrijk is om voorzichtig
om te gaan met de veranderlijke mening van kunstenaars over het behoud van hun werk. Dezelfde geboden voorzichtigheid geldt ook voor uitspraken van familie van de kunstenaar die soms
geraadpleegd worden bij een restauratie. Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft Who’s Afraid
of Red, Yellow and Blue III laten restaureren bij restaurator Goldreyer op aanraden van de weduwe van Barnett Newman. Goldreyer zou namelijk volgens de weduwe ook al andere werken van
Newman naar tevredenheid gerestaureerd hebben.28 NRC schrijft dat de weduwe ook tevreden
was met de restauratie van ‘Who’s afraid’ na het werk ‘alleen in het donker’ gezien te hebben.29
Het Stedelijk Museum was echter niet blij met de restauratie toen vermoedens ontstonden dat
het doek geheel was overgeschilderd. Desalniettemin zijn er ook voorbeelden waarbij het raadplegen van naasten van de kunstenaar positief heeft uitgepakt, zoals bij de restauratie van IKB
42. Toentertijd waren opmerkingen van de weduwe van Klein over zijn werkwijze behulpzaam
voor het maken van de replica voor het afgietsel.30

3.3

Overschilderen?

Het overschilderen van een kunstwerk is niet geheel taboe binnen de museumwereld. Dit gebeurt
in de huidige praktijk bijvoorbeeld met sculpturen die in een beeldentuin staan, zoals die in
de tuin van het Kröller-Müller Museum. Daarbij moeten natuurlijk ook materiaaltechnische en
ethische richtlijnen gevolgd worden. Bij buitensculptuur is echter ook sprake van noodzaak omdat het kunstwerk zonder bijvoorbeeld een beschermende verflaag verder zal beschadigen door
onder andere corrosie, verwering, flora en fauna. In mei 2020 werd de restauratie van de buitensculptuur Jardin d’email (1974) van Jean Dubuffet voltooid, waarbij een eerdere restauratie
is verwijderd en het geheel weer een nieuwe verflaag heeft gekregen. Er zijn ‘verbeteringen’
doorgevoerd in verband met de verfkwaliteit en de afwatering op het kunstwerk. Hierdoor zullen
het kunstwerk en de verflagen minder snel sporen van veroudering en verval vertonen en zal
een grote restauratie pas over zo’n honderd jaar weer nodig zijn.31 De materiële integriteit en
de geschiedenis van het object werden bij deze conserverende maatregel minder zwaar gewogen.
De ingreep aan Jardin d’Email kan worden gezien als een conserverende maatregel omdat het
materiaal van het kunstwerk zonder de ingreep nog meer beschadigd zou raken en uit elkaar
zou vallen. Bovendien zouden bij de ‘verbeteringen’ in het materiaal kostenoverwegingen een rol
26 Beerkens
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kunnen spelen. De restauratie is door de ‘verbeteringen’ meer duurzaam en het publiek kan het
kunstwerk nu blijven betreden (artikel 6). Deze sculptuur neigt qua problematiek naar het domein van architectuur. De besluitvorming bij het structurele behoud van architecturale kunst is
fundamenteel anders dan bij schilderkunst. Bij schilderijen worden door middel van preventieve
conservering zo veel mogelijk gunstige omstandigheden gecreëerd en zal een overschildering zeker
niet nodig zijn voor het fysiek voortbestaan van een kunstwerk. Bij architectuur is sprake van
andere natuurlijke omstandigheden en spelen andere belangen, waaronder de gebruiksfunctie,
hetgeen de restaurator dwingt tot andere keuzes.
Desalniettemin is het voorgekomen dat schilderijen grootschalig zijn overgeschilderd door een
restaurator. Een bekende restaurator die een aantal Vlaamse Primitieven overschilderde is Jef
van der Veken (1872-1964). Hij was aanvankelijk opgeleid als decoratieschilder en werd later restaurator. Vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw begon hij oude meesters te kopiëren.
Van der Veken voerde een deel van zijn hyperrestauraties uit toen hij ging werken voor ‘gulle
mecenas’ Emile Renders. Een hyperrestauratie is een ’overdreven restauratie’ waarbij bijvoorbeeld delen onnodig worden overgeschilderd. Hij kocht in die tijd oude schilderijen en schraapte
de verf tot de grondlaag weg om vervolgens een schildering te maken in de oude stijl. Dankzij de behouden grondlaag kon het oude craquelurepatroon waargenomen worden op de nieuwe
schildering. Van der Veken beschreef zelf dat hij de versleten schilderijen op deze manier ‘in
perfecte staat herstelde’. Van der Veken was er trots op dat werken van zijn hand als Vlaamse
Primitieven waren gecertificeerd door experts.32 Tegenwoordig worden er bij werken die Jef
van der Veken zwaar heeft gerestaureerd twee namen vermeld (afb. 19a en 19b). Zo wordt de
Heilige Maria Magdalena bij het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) als volgt
beschreven: ‘Rogier van der Weyden en Jef van der Veken, De Heilige Maria Magdalena, 20ste
eeuw naar 15de eeuw (1450 - 1926), olieverf op paneel, 33,5 x 26,5 cm’.33 Deze restauraties door
Van der Veken worden momenteel dus ook gezien als grenzend aan een vervalsing.34 Van der
Veken zag waarschijnlijk minder waarde in het behouden van de hand van de meester en zag juist
meer waarde in het herstellen van de esthetische waarde van deze Vlaamse Primitieven, schrijft
Scott. Met minder overschilderingen zouden de schilderijen ‘esthetisch incompleet’ zijn.35 De
mate waarin Van der Veken de schilderijen overschilderde wordt op dit moment niet geaccepteerd binnen de restauratie-ethiek, maar ook in zijn tijd hadden sommigen al bedenkingen bij het
overschilderen van grote delen van schilderijen tijdens een restauratie. De richtlijnen van artikel
5 en 6 van de E.C.C.O. zijn bij Van der Vekens restauratie in conflict met elkaar. Een zichtbare
schade zou namelijk kunnen afdoen aan een esthetische, devotionele en spirituele waarde, terwijl tegelijkertijd de historische authenticiteit en de geschiedenis van het object behouden blijven.
Redenen om delen van een schilderij over te schilderen of ‘te verbeteren’ kunnen ook conceptueel van aard zijn, zoals bij sommige restauraties van werken van Mondriaan het geval was.36
Mondriaans werk werd dan gezien als ‘idealistisch’ waarbij zijn schilderproces onbelangrijk gevonden werd en louter het eindproduct telde. Bij een behandeling van zijn schilderij werd de
hand van de kunstenaar, die wel degelijk te zien was in het werk, uit het oog verloren.37 Bij de
restauratie van Newmans Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III kunnen we helaas niet goed
achter de beweegredenen van de restaurator komen. Restaurator Goldreyer ontkent namelijk
dat hij de hele vlakken heeft overgeschilderd, terwijl het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk
32 Bovenstaande
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andere conclusies heeft getrokken. Het is mogelijk dat Goldreyer de overschildering heeft gedaan
omdat een plaatselijke retouche buiten zijn competenties lag of omdat hij het schilderij conceptueel benaderde. Waar Van der Veken nog de oorspronkelijke schildertechnieken benaderde, week
Goldreyer daar waarschijnlijk geheel vanaf. De restauratie zag eruit alsof de verf met een verfroller was aangebracht waardoor het schilderij een andere oppervlaktestructuur en andere kleur
kreeg als voorheen. Goldreyer beweerde de retouche met miljoenen stipjes gedaan te hebben
terwijl kunsthistoricus E. van de Wetering (1938) deze stipjes aanduidde als ‘kloddertjes’ die
zijn ontstaan door de verfroller.38
De restauratiegeschiedenis van de reliëfs van Schoonhoven is interessant omdat de kunstenaar juist expliciet aandrong op het overschilderen van kunstwerken als het oppervlak niet meer
monochroom wit was. Voor Schoonhoven was de witte kleur namelijk zo veel belangrijker dan
zijn eigen handschrift in het werk dat hij tijdens zijn leven erop aangedrongen had de werken
over te schilderen met muurverf, een verf die hij zelf ook gebruikt had. In hoeverre Schoonhoven
nagedacht heeft over de gevolgen van deze uitspraken op lange termijn is niet duidelijk. Het is
mogelijk dat de witheid voor hem belangrijk was, maar dat Schoonhoven het zou afkeuren als
bijvoorbeeld een reliëf van verschillende krantenknipsels onder de dikkere verf zou verdwijnen.
Gezien zijn uitspraken beschouwde Schoonhoven zijn werk mogelijkerwijs meer idealistisch, terwijl we in het huidige denken over conservering en restauratie meer waarde hechten aan de hand
van de kunstenaar en de historische authenticiteit, net als bij de werken van Mondriaan. Omdat
het esthetische belang en het historische belang hier in conflict zijn met elkaar is artikel 5 hier
tegenstrijdig met zichzelf. Eveneens zijn hier problemen met uitspraken van naasten van Schoonhoven, zoals ook in de vorige paragraaf besproken. Schoonhovens voormalig assistent Aad in ’t
Veld schrijft in een brief aan restaurator Scheidemann over de restauratie van een reliëf dat In ’t
Veld vervaardigd had: ‘If you wish, I could restore this relief for you. Jan recommends to paint
the whole thing white again, if the owner doesn’t mind. Then the object will reflect light again.
[...] But if anyone objects and would prefer it more dull and more dirty then that’s also fine this could also look beautiful, although it is not the nature of his work. [...] The very, very old
reliefs by Jan are left alone, of course.’39 Deze uitspraken zijn tegenstrijdig, maar tegelijkertijd
wordt er wel vaak met zulke uitspraken rekening gehouden. De kunstenaar gaf aan het beter te
vinden als zijn werk met witte verf werd overgeschilderd terwijl de assistent dit tegenspreekt bij
de hele oude reliëfs. De vanzelfsprekendheid die zijn assistent hierin ziet is opmerkelijk, omdat er
ondanks het concept van Schoonhoven bij de hele oude reliëfs blijkbaar andere belangen sterker
gaan wegen. De brief van de assistent laat ook zien dat de kunstenaar de sporen van veroudering eigenlijk niet bij zijn concept vindt passen maar tegelijkertijd wel de waarde inziet van de
zichtbare veroudering in het werk. Hier kan bijvoorbeeld marktwaarde een grote rol spelen. Het
is niet bekend hoeveel reliëfs daadwerkelijk met witte verf zijn overgeschilderd. Wel is bekend
dat collega-kunstenaar uit de NUL-groep Henk Peeters enkele werken van Schoonhoven heeft
gerestaureerd door ze over te schilderen. Peeters schreef in een verklaring van een restauratie
van een Schotel 1963 in 1992 dat hij het met een ‘zeer dunne laag’ witte acryllatex heeft overgeschilderd. Daarna volgt zijn opmerking dat een herhaling hiervan alleen goed zou zijn ‘als dit
dringend nodig is!’. Hieruit blijkt dat hij zich ook bewust was van onbedoelde gevolgen van deze
manier van het behoud van de esthetische authenticiteit. In het Stedelijk Museum Amsterdam
werd eveneens werk van Schoonhoven overgeschilderd. Dit gebeurde totdat de restauratoren in
de jaren tachtig beroepsrichtlijnen kregen en er ethische codes ontstonden, schrijft Beerkens.
Toenmalig directeur Wim Beeren wilde een werk van Schoonhoven laten overschilderen maar de
toenmalig beeldenrestaurator Kees Aben weigerde dit te doen vanwege de irreversibiliteit van
38 Lange,
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de ingreep en het verdwijnen van de ‘artistieke handtekening’ onder nieuwe lagen verf.40 Het
historische belang (artikel 5) en de reversibiliteit (artikel 9) stonden voor de restaurator boven
het esthetische belang (artikel 5) en boven het toepassen van Schoonhovens uitspraak dat het
werk overgeschilderd mocht worden.
In het geval van de restauratie van de Harvard Murals lag de reconstructie over het origineel
heen. De ‘overschildering’ met de lichtprojectie kon met een druk op de knop weer uitgezet
worden: het authentieke werk kwam direct tevoorschijn als de beamer werd uitgeschakeld. Er
kwam weinig weerstand tegen de restauratie omdat er niets aan het fysieke object veranderd is en
het bovendien ging om een tijdelijke tentoonstelling. Desalniettemin werd door sommigen, zoals
kunstenaar Terry Winters, opgemerkt dat ‘licht dat op een doek geprojecteerd wordt een ander
effect heeft dan licht dat van een canvas komt’. L. Menand, professor Engels en Arts and Sciences
aan de Harvard Universiteit, schrijft dat dat de meeste mensen echter niet opvalt.41 Daar komt
bij dat The Harvard Murals uit het depot gehaald zijn en aan het publiek getoond werden. De
sociale context in de zin van de site specificity is niet behouden maar wel in de zin van het tonen
van het ruimtevullende kunstwerk aan het publiek. Binnen het aanhouden van artikel 6 van de
E.C.C.O. zijn er dus ook nog nuances omdat de richtlijn niet verder gespecificeerd is.

3.4

Facsimile, replica en heruitvoering

Menand schrijft dat juist de vergelijking tussen authentieke schilderijen en kopieën gemaakt moet
worden in het filosofische debat van kunstrestauraties. Het laat namelijk zien dat het object niet
alleen beoordeeld wordt op fysieke kenmerken, maar waarde ook gecreëerd wordt door verwachtingen, noties van authenticiteit, connotaties en culturele betekenis die eraan wordt gegeven. Als
voor beschouwers blijkt dat een deel van het kunstwerk niet authentiek is valt voor velen de
waarde weg terwijl er fysiek niets aan het object veranderd is.42 Menand merkt daarbij op dat
authenticiteit geen absoluut kenmerk is, een gerestaureerd kunstwerk verliest namelijk niet direct zijn authenticiteit. Bij moderne kunst treden andere ethische vragen op de voorgrond bij de
kwestie van reproducties en replica’s. Tijdens de middeleeuwen werden kunstwerken veelvuldig
gekopieerd om bijvoorbeeld de kunst van het schilderen onder te knie te krijgen. Tegenwoordig
worden kunstwerken ook gekopieerd maar vaak om andere redenen dan didactische doeleinden.
Als de materiële authenticiteit niet zo belangrijk geacht wordt, dan zouden facsimile’s of reconstructies van kunstwerken misschien een uitkomst kunnen bieden voor het tentoonstellen van
kunstwerken. Een facsimile van een kunstwerk is een zeer nauwkeurige nabootsing van het werk.43
Een reconstructie kan een eerdere toestand van het kunstwerk benaderen. Het kan een preventief
conserverende overweging zijn (artikel 9) om een facsimile te maken omdat het origineel dan onder betere omstandigheden bewaard kan worden. De gedragscode van de E.C.C.O. schrijft voor
dat de mogelijkheden van een reproductie onderzocht moeten worden als het sociale gebruik van
het object ‘incompatibel is met het behoud’ (artikel 16).44 Het esthetische belang (artikel 5) en
de sociale context (artikel 6) zouden dan bij het tentoongestelde object boven fysieke integriteit
(artikel 5) staan. Bij een reconstructie kan er een aanzienlijk deel van de geschiedenis van het
originele object behouden blijven. Denk aan een overschildering die behouden blijft terwijl een
reconstructie van een eerdere toestand tegelijkertijd getoond kan worden. Met dergelijke werk40 De
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wijzen moet voorzichtig worden omgegaan zodat er niet gewerkt gaat worden binnen het grijze
gebied van vervalsingen. Een kopie wordt gezien als vervalsing als er een signatuur op staat die
een andere vervaardiger infereert.45 Dit geldt in de huidige opvattingen niet voor een reliëf dat
Schoonhoven heeft gesigneerd maar door zijn assistent is vervaardigd. In het algemeen wordt een
kunstwerk tegenwoordig als vervalsing gezien als ‘iemand met bedrieglijk opzet een kunstwerk
creëert of achteraf verandert’.46
Bij replica’s en facsimile’s van moderne kunstwerken kunnen waar mogelijk de kunstenaars
betrokken worden bij het proces. Dit is in sommige gevallen een vereiste omdat de kopie anders
in strijd kan zijn met de auteurswet of gezien kan worden als vervalsing. Als de auteurswet
voor een kunstwerk geldt dan mag de eigenaar van een kunstwerk het werk tentoonstellen; veel
meer dan dat mag echter niet.47 Schiphof beschrijft een voorbeeld waarin de gemeente Millingen ‘fout zat’ toen zij een ‘vandalismegevoelig keramisch beeld’ had laten kopiëren zonder dat
de kunstenaar hier toestemming voor had gegeven. De kopie was gemaakt van brons en werd
opgesteld in plaats van het origineel.48 Een artikel in Trouw uit 2017 vermeldt dat kunstenaar
Henk Heideveld schilderijen van kunstenaar Henk Helmantel kopieert.49 Dit gebeurt echter geheel met toestemming van Helmantel. De kopieën van Heideveld worden voor veel minder geld
verkocht dan de authentieke werken van Helmantel en er wordt op de kopieën geen valse signatuur aangebracht waardoor het duidelijk blijft dat het geen originele Helmantels zijn.50 Hoe zit
dat met moderne kunstwerken waarbij de kunstenaar de sporen van het uitvoeren door hemzelf
niet belangrijk vindt, of het vervaardigen van het kunstwerk zelfs was uitbesteed? Dit komt bijvoorbeeld voor bij minimalisitische en conceptualistische kunst, of bij werken van de NUL-groep
waar Schoonhoven deel van uitmaakte.
Schoonhoven is een kunstenaar die tijdens zijn leven een deel van zijn kunstproductie uitbesteedde aan assistenten die hij precieze instructies gaf. Kan er meer met replica’s worden
gewerkt als deze instructies en assistenten te raadplegen zijn? Dan zou namelijk de patina op
de authentieke werken behouden kunnen blijven en kan tegelijkertijd een replica getoond worden
met de witheid die Schoonhoven zo belangrijk vond. Dit kan ook implicaties hebben voor bijvoorbeeld verdere patinavorming die sterk zou kunnen verminderen op oude werken die louter
als document van de geschiedenis in een depot worden bewaard. In dat geval zal later mogelijk
meer ‘geschiedenis afgelezen kunnen worden’ bij de replica. Eveneens zou er een verschil kunnen ontstaan tussen het uiterlijk van kunst in het museum en kunst van dezelfde kunstenaar in
privébezit. Verscheidene replica’s van Schoonhovens werk kunnen op dezelfde manier gemaakt
worden als een origineel werk omdat er veel bekend is over Schoonhovens werkwijze door videomateriaal en onderzoek. Bovendien is zijn voormalig assistent Aad in ’t Veld nog te raadplegen.
In ’t Veld had zelf ook werken in opdracht van Schoonhoven gemaakt met precieze instructies
van hem. Daarna werden de werken door Schoonhoven alleen goedgekeurd en gesigneerd (afb.
16).51 Het televisieprogramma Het Geheim van de Meester slaagde er in om een reconstructie
van het reliëf R70-54 van Schoonhoven te maken. Ze hadden gekozen voor een kopie van het
werk in zijn huidige staat in plaats van een reconstructie van hoe het werk er vroeger uitzag. De
kopie was gemaakt met oude verf uit een oude verfwinkel in Delft, in de buurt waar Schoonhoven
woonde. Schoonhoven zou mogelijk die precieze verf gebruikt kunnen hebben. Daarbij waren
45 Borchert,
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de onderliggende krantenknipsels ook van dezelfde kranten en dezelfde tijd als de datering van
het kunstwerk.52 In ’t Veld dacht dat Schoonhoven tevreden zou zijn over de uitvoering van de
kopie (afb. 17). Bij een vergelijking tussen de originele R70-54 en de kopie van Het Geheim van
de Meester wees de zoon van Jan Schoonhoven de verkeerde aan als het origineel.53
Bij Het Geheim van de Meester waren oude materialen gevonden en gebruikt voor de reconstructie van het werk van Schoonhoven. Het kan echter lastig zijn om voor alle reconstructies
of remakes van kunstwerken precies dezelfde soort materialen te gebruiken. Een remake is geen
kopie van een kunstwerk maar een nieuwe uitvoering van hetzelfde idee.54 Bij de remake van 5918 (1959) van Henk Peeters55 (1925-2013), die net als Schoonhoven lid was van de NUL-groep,
merkte Peeters op dat er door een verandering in de samenstelling van de producten die hij gebruikte er een ander resultaat ontstond, dat voor hem minder wenselijk was. Het originele werk
was gemaakt met PVC-folie waar een gat in werd gemaakt door middel van een brandende kaars.
De PVC-folie die bij de remake was gebruikt, was anders van samenstelling.56 Het komt waarschijnlijk vaker voor dat producenten ‘hetzelfde product’ met een andere materiaalsamenstelling
maken en daardoor niet hetzelfde resultaat verkregen wordt. Peeters verkocht remakes voor een
‘real art price’, maar Beerkens stelt dat de ‘moeilijkheid hier de (afwezigheid van) patina’ is.
Een patina zou voor de marktwaarde zeer waardevol zijn.57 Is die ‘moeilijkheid’ over een aantal
jaren minder groot als de remakes ook zichtbaar verouderd zijn? Overigens beschouwde Peeters
de remakes alleen als authentieke kunstwerken als hij ze zelf had gemaakt.58
Bij een facsimile wordt er niet geprobeerd een kopie of reconstructie van het kunstwerk te maken zoals de kunstenaar het heeft gedaan. De exacte nabootsing van het oppervlak in de huidige
toestand is belangrijker dan het gebruiken van dezelfde technieken als die van de kunstenaar.
Het bedrijf Factum Arte in Madrid maakt facsimile’s van kunstwerken door middel van moderne
technieken. Denk hierbij aan 3D-printers en andere speciale printers, snijden met laserlicht en
computergestuurde machines die vormen uitsnijden.59 Naast sculptuur uit verschillende materialen zijn door Factum Arte ook een aantal facsimile’s van schilderijen gemaakt. Eén daarvan
is De bruiloft te Kana (1563) van Paolo Veronese. Zoals genoemd hangt het schilderij nu in
het Louvre in Parijs maar was het oorspronkelijk gemaakt voor de refter van de Basilica di San
Giorgio Maggiore in Venetië (afb. 20 en 21). Factum Arte heeft het schilderij in het Louvre heel
nauwkeurig gescand en onderzocht om de facsimile voor de basilica in Venetië te maken. Daarna
werden manieren onderzocht om de kleuren zo goed mogelijk over te nemen op de facsimile. Vervolgens is het werk in verschillende delen geprint met een speciale facsimileprinter van Factum
Arte. Deze printer kan met zeven verschillende pigmenten op een paar micron nauwkeurig op
een gegrondeerd doek printen.60 De stukken canvas kregen exact dezelfde structuur én onregelmatigheden als het doek. De plekken waar de verschillende stukken van de facsimile aan elkaar
zijn bevestigd werden zorgvuldig met de hand opgevuld en geretoucheerd door restauratoren.61
52 Het

Geheim van de Meester, NPO 2 (Avrotros), Video, 12-02-2019,
https://www.avrotros.nl/hetgeheimvandemeester/gemist/detail/item/jan-schoonhoven-r70-54-12-02-2019/
(geraadpleegd mei 2020).
53 Idem.
54 Beerkens 2012, p. 58.
55 Henk Peeters, 59-18, 1959, brandgaten in schuimplastic/PVC, 80 x 75 cm., Instituut Collectie Nederland.
56 Beerkens 2012, p. 94.
57 Beerkens 2012, p. 94.
58 Beerkens 2012, p. 58.
59 https://www.factum-arte.com/ind/40/outputs (geraadpleegd 19-05-20).
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De fysieke integriteit (artikel 5) is in deze facsimile minder gewaarborgd. Dit komt omdat de
sociale context (artikel 6) en de overweging van een reproductie (artikel 16) ten behoeve van
preventieve conservering (artikel 8) en de spirituele en historische belangen (artikel 5) voor de
basilica zwaarder wogen. Omdat de facsimile een exacte nabootsing is, kunnen het handschrift
van de kunstenaar en de geschiedenis van het object visueel zo veel mogelijk behouden blijven
op de facsimile. De benaderingswijze bij de restauratie van The Harvard Murals heeft hier een
raakvlak omdat daarbij gebruik gemaakt werd van nieuwe technieken om met minutieuze berekeningen het oppervlak van een oudere toestand weer te geven. Na de scan van het oppervlak
van het werk in huidige staat moest ook zorgvuldig worden omgegaan met de restauratie van de
oude kleurenfoto’s voor de berekening van de lichtprojectie. Voor zowel facsimile als lichtprojectie geldt dat de kleur lastig te imiteren is omdat ook structuur en glans een rol spelen bij de
perceptie van kleur. Bij de Harvard Murals moest er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met
de glansverschillen door Rothko’s gebruik van verschillende bindmiddelen.62 Bij de facsimile en
de lichtprojectie kan het aspect van de materiële authenticiteit een rol spelen bij tegenstanders
van de methode (artikel 5). De ‘semiotiek van de materialen’ kan namelijk ook belangrijk zijn,
terwijl die kan veranderen bij het gebruik van deze moderne technologieën.63 Overigens kunnen
kostenoverwegingen ook een reden zijn om de moderne technieken niet in te zetten.

(geraadpleegd 19-05-20).
62 Stenger e.a. 2011, p. 3.
63 Scheidemann 2005, p. 244.
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Hoofdstuk 4

Geschiedenis van het object
Met het verloop van tijd zullen veranderingen optreden in de materialen van een schilderij die
niet zijn terug te draaien. Denk hierbij aan verkleuringen, chemische veranderingen in de verf en
de vorming van craquelures (barstjes in de verf). Deze veranderingen zijn een blijvend onderdeel
van de geschiedenis van een object. Dat een restauratie een schilderij zou kunnen terugbrengen
naar zijn ‘originele staat’ is dan ook een illusie. Over de visuele aspecten van veroudering die wel
verwijderd kunnen worden, zoals het patina op een kunstwerk, is een blijvende discussie gaande.
Een schade die sterk verbonden is met een historische gebeurtenis zal tegenwoordig niet zomaar
gerestaureerd worden.1 Hoe wordt er omgegaan met vuil dat onlosmakelijk verbonden is aan
de functie van het object? Hoe wordt er later teruggekeken op de ingrepen die wij doen aan
bijvoorbeeld een vernield schilderij van Newman? Bij moderne kunst is het ook een vraagstuk in
hoeverre zichtbare veroudering aan een kunstwerk geaccepteerd wordt. Een algehele, regelmatige
zichtbare veroudering of vuillaag wordt sneller geaccepteerd dan plaatselijke of onnatuurlijke
schade die opvalt.2

4.1

Reinigen

Het visuele oppervlak van een schilderij kan door een reiniging zodanig veranderen dat het schilderij voor sommigen niet meer ‘herkenbaar’ is. Het reinigen van een verfoppervlak is routine,
zowel bij oude schilderkunst als bij moderne en contemporaine schilderkunst. Bij een reiniging
van een oppervlak wordt oppervlaktevuil verwijderd, zoals stof, roet en nicotine. Over een reinigingsbehandeling kan controverse ontstaan bij het publiek, kunsthistorici en mede-restauratoren.
Er kan bijvoorbeeld discussie ontstaan over het verkiezen van een reiniging boven het behoud
van een patina. Bij schilderijen zou gesteld kunnen worden dat het verwijderen van vuil niet
alleen om esthetische redenen gebeurt, maar ook omdat vuil, zoals stof, vocht aan zal trekken
waardoor andere problemen kunnen ontstaan zoals schimmelgroei.3 Dat betekent dat het reinigen zou behoren tot de preventieve conservering. Hoewel het reinigen van een schilderij beter
zou kunnen zijn voor het voortbestaan van een kunstwerk, vinden kunsthistorici zoals C. Brandi
(1906-1988) en P. Philippot (1925-2016) dat er zeer terughoudend omgegaan moet worden met
reinigen.4 Zij vinden namelijk dat alles wat er met het object gebeurd is, dus ook de fysieke staat
van het object door de jaren heen, bij de historiciteit van een kunstwerk hoort. Bij verwijdering
1 Weyer

2010, p. 24.
2005, p. 367.
3 Kruijsen 2003, p. 84.
4 Scott 2017, p. 91.
2 Sauerberg
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van het patina zou volgens Philippot een deel van het originele object verwijderd worden en zou
er een ‘historische contradictie’ ontstaan.5 Brandi schrijft dat in geval van het verwijderen van
het patina, een deel van het ‘bewijs van de geschiedenis’ van het object verwijderd wordt en
daarmee het kunstwerk ‘op een manier gefalsificeerd’ wordt.6 Desalniettemin heeft een schilderij
dikwijls al een aantal behandelingen ondergaan. Het kan dus zijn dat er alleen een patina van
de laatste jaren op zit en dat er geen sprake is van het weghalen van de geschiedenis van een
object. De behandelgeschiedenis van een object en de authenticiteit van ‘het bewijs van de geschiedenis’ kunnen meewegen in de besluitvorming over de reiniging. In musea zal tegenwoordig
zo veel mogelijk vuil voorkomen worden door de preventieve conserveringsmaatregelen en de esthetische wensen voor een tentoonstelling, waardoor er minder patinavorming zal optreden. Een
Schoonhoven in privébezit zou door andere belangen en wensen van de eigenaar mogelijk steeds
meer gaan verschillen van een reliëf in museaal bezit. De museale wensen en reinigingsbehandelingen zouden gezien kunnen worden als deel van de geschiedenis van het object, waardoor het
naleven van artikel 5 en 15 van de E.C.C.O hier in conflict met elkaar zijn. Tegelijkertijd krijgen veel kunstwerken in musea geen ‘ideale’ bewaaromstandigheden en preventieve conservering
door bijvoorbeeld onoplettendheid, transport, bruikleen, tijd- en financiële nood. Als hierdoor
onnatuurlijke schade ontstaat zal dit niet snel geaccepteerd worden als ‘patina’ of ‘deel van de
geschiedenis van het object’ en zal vaker overgegaan worden tot restauratie. De museale functie
en bruikleengeschiedenis kan daarentegen juist ook als deel van de geschiedenis van het object
worden gezien. Mogelijk zou eenzelfde soort schade aan een veel ouder object wel gezien worden
als deel van de geschiedenis van het object en daardoor behouden blijven.
De reliëfs van Schoonhoven die besproken zijn in hoofdstuk 1 zijn beide gereinigd door restaurator Beerkens. In hoeverre heeft de ‘noodzakelijke’ reiniging van Schotel 1963 het besluitvormingsproces met betrekking tot de reiniging van andere witte reliëfs beı̈nvloed? De restauraties
die bestonden uit het reinigen en aanbrengen van kleinere retouches waren uiteindelijk ‘relatief
traditionele behandelingen’.7 Overigens kan de besluitvorming over de restauratie van de reliëfs
verschillend zijn geweest als de werken waren uitgevoerd door zijn assistent. Voorheen was dat
het geval, toen Schoonhovens vaste assistent Aad in ’t Veld geraadpleegd werd voor restauraties.
In ’t Veld schreef dat de reliëfs die hij geproduceerd had door hem konden worden overgeschilderd
maar voegde toe dat de ‘hele, hele oude reliëfs van de hand van Jan met rust gelaten moeten
worden, of course’.8 De E.C.C.O. richtlijnen schrijven voor dat de restaurator bij elke behandeling de ‘hoogste standaarden’ moet hanteren en dat beslissingen niet zouden moeten worden
genomen aan de hand van ‘marktwaarde’.9 Bij de uitspraak van In ’t Veld lijkt het erop dat niet
altijd dezelfde standaarden worden gehanteerd door hem. De uitspraak is uitgebreider besproken
in paragraaf 3.3. Het belang van ‘licht dat speelt over een ‘kleurloze’ matte driedimensionale
structuur’, zoals Schoonhovens concept verwoord was door Beerkens, stond voorop bij de restauratie die Beerkens had doorgevoerd.10 Het Kröller-Müller Museum heeft ook een aantal reliëfs
van Schoonhoven in zijn bezit. Het museum wil die laten reinigen ‘omdat de kunstwerken hun
oorspronkelijke helderheid hebben verloren en daarom dringend moeten worden schoongemaakt’,
zoals vermeld op de website.11 Beerkens haalt in haar thesis de discussie aan of de witte reliëfs
na vijftig jaar ‘nog wel wit kunnen zijn of zelfs zouden moeten zijn’. Zij schrijft dat de zichtbare
veroudering van R61-3 en R63-4 niet genoeg in verband stond met het ‘smoezelige oppervlak’.
5 Geciteerd
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Daardoor is bij de reiniging geen sprake geweest van verwijdering van het ‘bewijs voor de voorbije tijd’ (artikel 15).12 Hier blijkt dat de niet nader gedefinieerde begrippen in artikel 5 en 15
zorgen voor de mogelijkheid tot verschillende interpretaties. Beerkens streeft naar ‘het nader
definiëren van patina bij moderne kunst’ omdat er gemakkelijk een angst ontstaat voor ‘een te
ver doorgevoerde schoonmaak’.13

4.2

Vernis

Een vernislaag is een transparante of semi-transparante afsluitende laag die de verfkleuren op
het doek verzadigt en het schilderij beschermt tegen vuil en beschadigingen. Vernis werd vroeger
gemaakt van opgeloste natuurlijke hars.14 Deze natuurlijke stof vergeelt onder invloed van licht
na verloop van tijd. Het afnemen van een vernislaag hoort regelmatig bij het reinigen van een
schilderij. Vernissen met natuurlijke harsen worden langzamerhand steeds meer opaak waardoor
de kleurbalans en het contrast van een schilderij ingrijpend kunnen veranderen en de dieptewerking kan afnemen. Daardoor kan het gehele schilderij na de vernisafname een zeer verschillend
uiterlijk hebben. Net als bij de vuillaag van een schilderij, is het ook bij een vergeelde vernislaag
een dilemma of deze laag behouden moet blijven als deel van de geschiedenis van het object. Het
is mogelijk dat de vergeelde laag zodanig storend wordt gevonden dat besloten wordt om deze
te verwijderen. Bij het verwijderen van vernislagen kan er daarnaast controverse ontstaan of er
meer is weggehaald dan louter de vernislaag. Zo kunnen bijvoorbeeld ‘glacerende lagen’, dat wil
zeggen licht gekleurde, transparante lagen, per ongeluk worden weggehaald. Dergelijke controverses kwamen ook voor bij schilderijen van de National Gallery in Londen. Begin negentiende
eeuw werden verscheidene schilderijen van het museum voorzien van een opzettelijk gelige vernis
zodat er geen controverse zou ontstaan over de heldere kleuren die tevoorschijn waren gekomen
na de restauratie.15 Een recent gevernist schilderij lijkt met een dergelijke gallery tone direct
oud. Dit wordt beschouwd als het falsificeren van de sporen van de geschiedenis van het object.
In 1844 begon een restaurator van het museum met het verwijderen van deze bewust gepigmenteerde vernislaag die eerder in de negentiende eeuw was aangebracht door restauratoren. Door
het grote verschil in uiterlijk ontstond er juist controverse over de laatst doorgevoerde restauratie.16 Bij de verwijdering van de gepigmenteerde vernis werden weliswaar ‘gefalsificeerde sporen
van de geschiedenis van het object’ weggehaald maar tegelijkertijd waren deze ‘gefalsificeerde
sporen’ óók deel van de geschiedenis van het object. Deze ‘gefalsificeerde sporen’ laten duidelijk
een bepaalde tijdsgeest zien waardoor juist vóór het behoud gekozen zou kunnen worden (artikel
5 en 15). Eveneens blijken de artikelen 5 en 15 van de E.C.C.O. hier onbruikbaar omdat begrippen niet nader gedefinieerd zijn.
Veel moderne schilderijen krijgen in eerste instantie geen vernislaag van de kunstenaar. De
krant Trouw vermeldt dat Daniel Goldreyer, de man die ook ‘Who’s Afraid’ gerestaureerd heeft,
ook een ingreep aan Cathedra heeft gedaan die niet volgens de ethische richtlijnen voor een
restaurator is.17 De restaurator zou namelijk een vernislaag hebben aangebracht op het doek,
terwijl de kunstenaar nooit een vernislaag zou hebben aangebracht. Ondanks de beschermende
werking van een vernislaag, mag deze volgens de ethische richtlijnen niet aangebracht worden
12 Beerkens
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als de kunstenaar zelf geen vernislaag had gebruikt. De restauratoren van het Stedelijk Museum
Amsterdam zouden de vernislaag op Cathedra hebben laten zitten omdat niet het vernis maar
wel ‘deze ingreep bij de historie van het doek hoort’.18

4.3

Een restauratie restaureren?

Als de gehele geschiedenis van het object behouden zou moeten blijven, dan zouden naast vuil
en vergeelde vernis ook andere restauratiebehandelingen geconserveerd moeten worden. Deze
vroegere behandelingen kunnen ons iets vertellen over de tijd waarin ze zijn uitgevoerd. Het
is mogelijk dat een restaurator er vroeger voor koos om een sterk beschadigd vlak geheel te
overschilderen uit tijdsoverwegingen, financiële redenen of esthetische overwegingen. In de negentiende eeuw werd vaak een kunstschilder ingehuurd voor de retouches, de restaurator deed
overige ingrepen.19 Tegenwoordig zal een grootschalige overschildering tegen de ethische codes
van de restaurator zijn. Het verwijderen van een oude grootschalige overschildering kan echter wel
punt van discussie zijn. Het behouden van een overschildering kan wellicht meer waardevol zijn
dan de zwaar beschadigde laag eronder blootleggen. Overschilderingen die iets aan de iconografie
van een schilderij veranderen vertellen ons bijvoorbeeld iets over hoe er in die tijd naar dat thema
of die symboliek gekeken werd, zoals een schilderij van een naakte Adam en Eva waarbij bladeren
over de geslachtsdelen geschilderd zijn. Soms is de overschildering dermate van historisch belang
dat ervoor gekozen wordt om deze te laten zitten. Recentelijk werd Brieflezend meisje bij het
venster (ca. 1659) van Johannes Vermeer gerestaureerd (afb. 22). De wand achter het meisje
was overschilderd, terwijl natuurwetenschappelijk onderzoek uitwees dat zich onder de verf een
afbeelding van een naakte cupido bevond. De cupidofiguur is iconografisch belangrijk omdat deze
suggereert welke inhoud de brief heeft die het meisje leest.20 Nadat op de röntgenfoto’s van 1979
duidelijk werd dat er onder de verf op de muur een andere afbeelding was aangebracht, werd
de overschildering niet direct weggehaald omdat gedacht werd dat Vermeer de overschildering
zelf had gedaan.21 Materiaalonderzoek wees uit dat er tussen de overschildering vernis en vuil
zit, wat erop wees dat de overschildering pas jaren later werd aangebracht. Het schilderij wordt
rond 1659 gedateerd, terwijl de overschildering er in 1742 al moet zijn geweest. De onderzoekers
hadden er dus ook voor kunnen kiezen om de overschildering te behouden omdat het om een
relatief vroege ingreep ging. De Gemäldegalerie Dresden vermeldt op zijn website dat het zeker
was dat de overschildering niet was doorgevoerd vanwege een beschadiging aan de cupidofiguur,
maar dat het een ‘kwestie van smaak’ is geweest.22 In dit geval kozen de restauratoren voor het
belang van de originele schildering van Vermeer (artikel 5) in plaats van behoud van de volledige
geschiedenis van het object (artikel 5 en 15). Bij Newman worden de overschilderingen op Who’s
Afraid of Red, Yellow and Blue III als storend ervaren maar er is momenteel niets bekend over
een streven om de overschilderingen te verwijderen. Goldreyers restauratie zou als deel van de
geschiedenis van het object een tijdsgeest binnen de restauratie kunnen vertegenwoordigen en
een didactische functie kunnen dienen.
Hoe zit dat met moderne kunst die, zoals sommige werken van Schoonhoven, op de handtekening na zijn uitgevoerd door assistenten? Bij de werken door Schoonhoven wordt er tijdens
een restauratie tegenwoordig niet meer overgeschilderd omdat dit niet reversibel is (artikel 9).
De overschilderingen van de oude restauraties zijn zodanig onderdeel van de geschiedenis van het
18 Lange,
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object dat er geen intentie lijkt te zijn om deze te verwijderen. Overigens zou verwijdering van de
overschildering op R61-3 ook niet mogelijk zijn, aldus Beerkens.23 Op de monochrome werken
van Schoonhoven verbergen de overschilderingen geen iconografie, maar versterken ze misschien
wel de iconografie in verband met de witheid die voor Schoonhoven belangrijk was.

4.4

Verkleuring

Als kleur een essentieel onderdeel was van Rothko’s Harvard Murals, had hij dan zelf moeten zorgen voor stabielere pigmenten of betere omstandigheden voor het behoud van zijn werk? Hoort
de keuze van een instabiel pigment ook bij de geschiedenis van het object? Of hoort de verkleuring misschien zelfs bij de intentie van de kunstenaar? Het is maar de vraag in hoeverre Rothko
zich bewust was van de instabiliteit van het pigment. Lithol Red, of Pigment Red 49, is door
Rothko gebruikt in zijn Seagram Murals (1985-1959) en bij de Harvard Murals.24 Op het moment
dat hij de pigmenten voor zijn verf gebruikte was het al vrij verkrijgbaar, en werd het vooral
gebruikt voor goedkope printerinkt.25 Hoort het dan bij de geschiedenis en ontwikkeling van
zijn oeuvre dat hij met nieuwe pigmenten experimenteerde waarvan de duurzaamheid onbekend
was? Of hoort de kleurverandering bij de geschiedenis van het object omdat het nou eenmaal in
een eetzaal hing in plaats van een museum? Rothko had echter wel instructies gegeven voor het
ophangen van gordijnen die enige bescherming voor de schilderingen zouden bieden.26 De mate
waarin die gordijnen daadwerkelijk zijn gesloten is niet bekend. De grens tussen onnatuurlijke
en natuurlijke schade bij onvoldoende preventieve conservering is hier onduidelijk. Hier blijken
de niet nader gedefinieerde begrippen in artikel 5 en 15 ook een struikelblok bij de naleving van
de ethische richtlijnen.
Dezelfde vraag geldt voor Schoonhoven: als de witte kleur van zijn kunstwerken zo belangrijk
voor hem was, had hij dan moeten kiezen voor duurzamere en stabielere materialen voor zijn
kunstwerken? Horen het verouderen van het materiaal en de verandering van het oppervlak
bij de materialen die hij koos voor zijn reliëfs? Anderzijds heeft hij erop aangedrongen de
kunstwerken over te schilderen als deze hun witheid verloren hadden. Heeft de kunstenaar
echter wel aan de gevolgen van zijn uitspraak op lange termijn gedacht? Als een werk vaker
wordt overgeschilderd dan zal het er namelijk anders uit gaan zien door bijvoorbeeld hoeken die
afgerond zullen worden door nieuwe lagen verf. In het verleden is door kunstenaars ook volop
geschilderd met pigmenten die verkleuren. Vincent van Gogh bijvoorbeeld wist dat de kleuren
die hij gebruikte instabiel waren en schreef aan zijn broer dat die verkleuring voor hem ‘reden
was de kleuren extra fel te gebruiken, omdat de tijd de kleuren weer te veel zou verzachten.’27
Bij dergelijke kunstwerken proberen musea tegenwoordig ook verkleuring zo veel mogelijk te
voorkomen en worden bijvoorbeeld digitale reconstructies gemaakt van de originele kleuren.28
Het is te eenvoudig om te zeggen dat verkleuring nu eenmaal bij het object hoort en er daarom
geen conservering en restauratie moet worden doorgevoerd bij verkleuring (artikel 8).
23 Beerkens
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4.5

Kunstvandalisme

Psycholoog G. Breeuwsma bespreekt de motieven van enkele vandalen, zoals de man die in 1982
Who’s Afraid of Red Yellow and Blue IV van Newman in Berlijn op drie plaatsen ernstige schade
toebracht.29 De werking en perceptie van het kleurvlak in Who’s Afraid of Red Yellow and Blue
IV zouden blijvend verstoord zijn omdat de restauraties van de drie beschadigingen zichtbaar
zijn gebleven. Breeuwsma vraagt zich af ‘of we iets van de schuldvraag bij het kunstwerk mogen
leggen’.30 Zo verklaarde de vernieler van het Berlijnse werk dat hij daadwerkelijk een angstig
gevoel kreeg toen hij voor het schilderij stond dat hij vernielde. In dat geval zou het schilderij
door hem beticht zijn als dader in plaats van als slachtoffer, schrijft Breeuwsma.31 Een kunstvandaal ziet zijn actie soms als een soort performance, om een confrontatie aan te gaan met het
kunstwerk en de publieke opinie over dit werk. Een kunstvandaal is juist heel ‘gevoelig voor de
intentie van de kunstenaar’, stelt Breeuwsma.32 De onrust die bij de kunstvandaal heerst kan
‘gedempt’ worden met de vernieling.33 Een ander motief voor kunstvandalisme kan een gevoel
van heldhaftigheid of persoonlijke roem zijn, maar meestal ligt de motivatie tot vernieling ingewikkelder.34 Een frustratie of woede-uitbarsting kan in de gegeven rechtvaardiging verhuld zijn
of van andere betekenis worden voorzien.35 Rudy Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk
Museum tijdens het incident met Van Bladeren, was van mening dat het kleurvlak van Cathedra
‘té zuiver’ is, en vergeleek de actie met graffiti spuiten op een witte muur.36 Kunsthistoricus J.
Heynen zou over een ‘optische irritatie’ schrijven, die veroorzaakt werd door het grote rode vlak
van Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III.37
Als ervan uitgegaan wordt dat een kunstwerk na voltooiing zijn eigen betekenis zal creëren
in de context en het kunstwerk ‘zelfstandig’ wordt, hoort de vernieling dan bij de geschiedenis
van het werk? Het esthetische effect van het object heeft immers de reactie bij de beschouwer
losgemaakt. Newman wilde dat bezoekers de kleur van het schilderij intens ervoeren door er dicht
op te gaan staan. Veel musea staan het echter niet toe om dicht op een werk te gaan staan dus
in dat opzicht kan niet aan de wens van Newman voldaan worden. Newman wilde dat de kleuren
op het doek een sterke ‘impact’ zouden hebben op de beschouwer. Geldt de vernieling dan als
de performance van het werk, in plaats van de performance van de vernieler? Zoals Breeuwsma
schrijft: ‘Een kunstwerk is een object, maar in de geschiedenis geplaatst, is een kunstwerk ook een
verhaal. Naarmate de kunst abstracter en conceptueler is geworden, is de behoefte aan verhaal
misschien wel evenredig groter geworden.’ De kleur van het doek of de impact van het werk zou
volgens P.M. Pickshaus (1988), schrijver van het boek Kunstzerstörer. Fallstudien: Tatmotive
und Psychogramme, alleen als ‘katalysator’ hebben gewerkt voor de uiting van de psychische
problemen die de daders hadden. Breeuwsma schrijft dat de ‘toeschouwer-object verhouding’ bij
sommige psychische stoornissen, maar ook bij kinderen, kan veranderen. De kleur op het doek
moet bijvoorbeeld een emotie oproepen maar de kleur ı́s niet de emotie.38 Waar het kunstwerk
normaal een representatie van iets is, zoals een emotie of een object, zal bij sommige psychische
stoornissen de representatie zich meer vermengen met bijvoorbeeld de werkelijke emotie.
29 Barnett Newman, Who’s Afraid of Red Yellow and Blue IV, 1969-1970, olieverf op doek, 274 x 603 cm,
Nationalgalerie Berlijn.
30 Breeuwsma 1997, p. 47.
31 Breeuwsma 1997, pp. 47-48.
32 Breeuwsma 1997, p. 6.
33 Breeuwsma 1997, p. 6.
34 Breeuwsma 1997, p. 45.
35 Breeuwsma 1997, p. 46.
36 Hartog Jager, 22-11-1997.
37 Breeuwsma 1997, p. 48.
38 De gegevens uit deze alinea zijn gebaseerd op en geciteerd uit Breeuwsma 1997, pp. 48-50.

28

Een aspect dat vóór een restauratie van de schade spreekt, en dus tegen het behoud van de
schade als onderdeel van de geschiedenis van het object, is het auteursrecht. Dit recht kan tot
70 jaar na de dood van de maker aan het kunstwerk gekoppeld zijn.39 Het auteursrecht heeft
naast vermenigvuldiging of verspreiding ook betrekking op veranderingen in uiterlijk van een
kunstwerk. Dit impliceert dat er een band blijft tussen het kunstwerk en de maker.40 Schiphof
doelt bij een aantal van zijn voorbeelden over de auteurswet met betrekking tot kunstwerken op
de levensloop van buitenbeelden, die onderhevig kunnen zijn aan verwaarlozing en vandalisme.
Het museum zou niet vanzelfsprekend een daad van vandalisme moeten accepteren omdat het
binnen de muren van de institutie plaatsvond. Als een schilderij door een vandaal bewerkt is, dan
blijft dit onverminderd een onacceptabele inbreuk op de (natuurlijke) esthetiek van het werk. De
schilderijen van Newman zijn ook niet bedoeld om aangeraakt te worden maar wel om ervaren te
worden en een bepaalde impact te hebben op de bezoeker. Overigens was er nooit discussie over
het herstellen van aanvallen op een werk van Rembrandt uit ethische overwegingen. Een dergelijke
onnatuurlijke schade werd niet behouden met betrekking tot de geschiedenis van het object.
Artikel 15 van de E.C.C.O vermeldt ook dat materiaal dat ‘substantieel interfereert met de
historische en esthetische waarde’ mag worden verwijderd.41 Hoewel dit niet nader gedefinieerd
is lijkt er nooit besloten te worden om een dergelijke daad van vandalisme te behouden.

39 https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Duur-van-het-auteursrecht
40 Schiphof

1997, p. 60.
41 E.C.C.O. professional guidelines II: Code of ethics, p. 2.
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Hoofdstuk 5

Reversibiliteit en zichtbaarheid
Reversibiliteit betekent onder meer ‘de mogelijkheid iets in de oorspronkelijke toestand terug te
brengen’.1 Binnen de restauratie wordt dan gedoeld op de toestand vóór de restauratie in plaats
van de toestand na voltooiing van het originele schilderij. De reversibiliteit van een behandeling is belangrijk volgens de huidige normen binnen de restauratie (artikel 9). Bij het weghalen
van een deel van de geschiedenis van een object is de reversibiliteit echter problematisch, zoals Brandi aankaartte.2 Weggehaald materiaal zoals een patina of vernislaag kan namelijk niet
worden teruggebracht. Scott beschrijft dat restauratoren daarom gaan verwijzen naar ‘retreatability’. Hiermee wordt binnen de restauratie bedoeld dat de restauratie de mogelijkheid zou
moeten creëren voor een plaatsvervangende behandeling in de toekomst.3 Vroeger werd bij een
schade aan een schilderij sneller overgegaan tot een bedoeking, wat een ingrijpende en vaak onomkeerbare ingreep is. Dit was het geval bij Cathedra, dat in het verleden gedoubleerd was nadat
het tegen de grond was gestoten en de verflaag daardoor fragieler werd.4 De snedes in Cathedra
zouden in het verleden misschien zijn gerepareerd door middel van een tweede bedoeking. De
restauratoren van het Stedelijk Museum kozen daarentegen ditmaal voor plaatselijke reparatie
die minder ingrijpend en meer reversibel zou zijn. De eerdere, ingrijpende bedoeking was echter
ook een voordeel bij de laatste restauratie van Cathedra omdat het doek stijver was en minder
vervormde door de snedes.5

5.1

Materiaalgebruik

Om ervoor te zorgen dat het originele schilderij van de restauratie kan worden gescheiden is
naast reversibiliteit ook documentatie een belangrijk aandachtspunt, dat besproken wordt in paragraaf 5.3. De materialen die een restaurator gebruikt moeten zo stabiel mogelijk zijn, anders
kan de retouche bijvoorbeeld snel gaan verkleuren. Het kan evenwel voorkomen dat de kleuren
in het schilderij anders verkleuren dan de retouche. Een verf kan verkleuren door verandering
in het bindmiddel of verandering in één of meer van de pigmenten waardoor de kleurbalans
kan veranderen. Als de gele delen uit een groene kleur zwakker worden dan zal de kleur meer
1 Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal, in digitale vorm:
https://www.vandale.nl/zoeken/o/zoeken.do (geraadpleegd 19-05-20).
2 Scott 2017, p. 91.
3 Scott 2017, p. 97.
4 Bracht e.a. 2001, pp. 71-72.
5 Bracht e.a. 2001, p. 74.
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blauw lijken, bijvoorbeeld. De materiaaltechnische richtlijnen die tegenwoordig de standaard zijn
voor een ethisch verantwoorde restauratie werden in het verleden niet altijd nagevolgd, hoewel
het gebruik van de materialen al werd afgeraden. Uit de restauratiegeschiedenis van Jupiter en
Antiope (1612) van Hendrick Goltzius blijkt dat het schilderij verschillende restauratiebehandelingen heeft ondergaan.6 Sommige oude retouches waren donkerder geworden, andere hadden
juist een witte waas gekregen. De witte waas komt door de verkalking van de pigmenten die
voor de retouche waren gebruikt.7 De verkalking van het pigment zinkwit wordt ook wel de
Van Bohemen ziekte genoemd omdat deze restaurator het pigment in de jaren zestig en zeventig
bleef toepassen terwijl al bekend was dat het pigment problemen gaf.8 Bovendien gebruikte
Van Bohemen olieverf en vernis op basis van mastiek voor zijn restauraties. Deze materialen
worden bij veroudering steeds minder oplosbaar en zijn steeds minder goed te verwijderen van
het schilderij.9 In zo’n geval kan verwijdering van een oude restauratie dus niet om esthetische
redenen maar om technische redenen gebeuren. De geschiedenis van het object wordt in dat
opzicht niet behouden maar de restaurator kan zich gedwongen voelen tot verwijdering vanwege
de toenemende irreversibiliteit van de oude ingreep. In artikel 15 van de E.C.C.O staat ook
beschreven dat materiaal van het object verwijderd mag worden als dit noodzakelijk is voor het
behoud van het erfgoed.10
Cesare Brandi is van mening dat een retouche die gemaakt is met dezelfde materialen als het
schilderij een ‘historical forgery’ is.11 Zoals vermeld in paragraaf 3.3 was restaurator Van der Veken juist trots dat zijn retouches niet van het origineel waren te onderscheiden. Kunsthistoricus
T.H. Borchert blijft desondanks terughoudend over de kwestie of zulke overschilderingen moeten
worden verwijderd in verband met de geschiedenis van het object. Hij is daarbij terughoudend
met het projecteren van huidige criteria op behandelingen in het verleden.12 Bij monochrome
schilderijen kunnen restauratoren er ook trots op zijn dat een retouche onzichtbaar is. Dit is in
het verleden bij moderne schilderijen soms (deels) met dezelfde materialen gedaan als de kunstenaar gebruikt had om de kleur van het schilderij zo goed mogelijk te benaderen. Er is in dat
geval gekozen om het esthetische en spirituele belang (artikel 5) zwaarder te laten wegen dan de
reversibiliteit (artikel 9). Bij de restauratie van IKB 42 is voor de retouche de verfformule gebruikt die Klein ontwikkeld had. Dit werd echter een benadering want hetzelfde bindmiddel was
niet meer verkrijgbaar. Bovendien was het ‘pure ultramarine blue, reference 1311’, zoals Klein
het zelf beschreef, niet meer bekend bij de fabrikant.13 De formule van Klein is wel gebruikt
voor het zoeken naar pigmenten die sterke overeenkomsten vertoonden en voor de verschillende
mengverhoudingen en oplosmiddelen.14 In het Museum for Modern Art is Blue Monochrome
(1961) van Yves Klein in 2017 gerestaureerd om de kleur en textuur van een eerdere restauratie
aan te passen. De verf die voor de oudere retouche is gebruikt was dezelfde soort als die Klein
had gebruikt. Omdat de textuur verschilde van de omliggende verf leek de retouche desalniettemin lichter van kleur.15 Restaurator Ellen Davis paste de kleur van de oude retouche aan (afb.
23). Omdat het moeilijk is de precieze blauwe kleur van Kleins schilderijen te benaderen heeft
zij een beetje verf weggehaald die over de randen van het doek heen naar de achterkant gedropen
6 Hendrick

Goltzius, Jupiter en Antiope, 1612, olieverf op doek, 129 x 178 cm, National Gallery Londen.
2005, p. 35.
8 Duijn 2005, p. 35
9 Duijn 2005, p. 36.
10 E.C.C.O. Professional guidelines (II): Code of ethics 2003, p. 2.
11 Geciteerd naar: Scott 2017, p. 87.
12 Borchert 2004, p. 18.
13 Haiml 2007, p. 152.
14 Haiml 2007, p. 152.
15 Museum of Modern Art, https://www.youtube.com/watch?v=-qpBxBtvMKY (geraadpleegd 05-2020).
7 Duijn
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was. Vervolgens heeft Davis dit materiaal overgebracht op de retouche aan de voorkant van het
doek.16 Het pigment van de restauratie is dus minder goed te onderscheiden van het origineel en
er wordt op destructieve en irreversibele wijze originele verf aan de achterkant van het schilderij
weggehaald. Davis voelde zich hiertoe gedwongen omdat het de enige manier was om de juiste
kleur te verkrijgen.17 Het esthetische belang van visuele integratie (artikel 5) stond hier dus
boven de ethische richtlijn van reversibiliteit (artikel 9).
Jhim Lamoree, kunsthistoricus en journalist, had na een rechtzaak de onderzoeksrapporten
over de restauratie van Who’s Afraid of Red Yellow and Blue III in handen gekregen. Na eerdere
berichtgeving over een onherstelbare beschadiging door Goldreyer, veronderstelt Lamoree dat er
misschien toch een oplossing is om de restauratie te verwijderen. Uit laboratoriumonderzoek
naar de verflagen zou namelijk naar voren komen, dat er tussen de originele verflagen en de
verflagen van Goldreyer nog twee vernislagen zijn aangebracht.18 De vernislagen zouden in
dit geval de verflagen van Goldreyer scheiden van de originele verflagen, waardoor verwijdering
ervan eventueel mogelijk is.19 Welke kennis Lamoree heeft over mogelijkheden tot verwijdering
is mij niet duidelijk. Een artikel in de NRC uit 1991 vermeldt namelijk dat de restauratie juist
niet kan worden teruggedraaid omdat Goldreyer alkyd heeft gebruikt.20 Goldreyer beweert dat
zijn ingreep wel reversibel is. Overigens stelt Goldreyer dat hij ‘met hetzelfde materiaal dat
Newman had gebruikt’ de miljoenen stipjes had aangebracht.21 Hieruit blijkt dat Goldreyer
het geen probleem vond om eenzelfde verf als de kunstenaar had gebruikt toe te passen bij zijn
restauratie.

5.2

Retouchetechnieken

Er zijn verschillende retouchetechnieken om de lacunes in de verflaag van een schilderij te behandelen. Bij het vullen van een lacune en het maken van een retouche moet allereerst naar
de soort schade, de hoeveelheid schade en de oorzaak ervan gekeken worden, alsmede naar de
stabiliteit van het object en de stabiliteit van de pigmenten. Als een eerste inventarisatie heeft
plaatsgevonden, moet gekeken worden aan welke visuele aspecten de retouche moet voldoen, zoals kleur en glans, en de mogelijk geschikte materialen daarvoor.22 Daarnaast moeten er keuzes
worden gemaakt over hoe de retouche eruit moet zien, dus de retouche-techniek die de mate van
zichtbaarheid (met het blote oog) bepaalt.23 De retouche-techniek kan afhangen van de grootte
van de lacunes, het type kunstwerk en de functie van het object.
Een gangbare methode om een lacune in het oppervlak op hetzelfde niveau te brengen als de
omliggende verf is door middel van een vulsel, alvorens het te retoucheren. Alléén het vulsel in de
schade zou moeten worden geretoucheerd. Het is niet de bedoeling dat de omliggende verf wordt
overschilderd. Rond 1950 ontstond het idee dat lacunes alleen met een neutrale kleur geretoucheerd zouden moeten worden. Later werd het meer gangbaar dat de retouche werd aangepast
aan de omliggende kleuren. Restaurator K. Nicolaus (1940) beschrijft in 1979 vier veelgebruikte
vormen van retouches. Schilderijen waarvan de verflaag zwaar beschadigd is, worden bij zeer
16 Museum

of Modern Art, https://www.youtube.com/watch?v=-qpBxBtvMKY (geraadpleegd 05-2020).
of Modern Art, https://www.youtube.com/watch?v=-qpBxBtvMKY (geraadpleegd 05-2020).
18 Lamoree, 05-10-13.
19 Lamoree, 05-10-13.
20 Telgenhof, 18-12-1991.
21 Geciteerd naar: Telgenhof, 18-12-1991.
22 Bailão, 2010.
23 Bailão, 2010.
17 Museum
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grote lacunes niet lukraak aangevuld. Er kan in zo’n geval besloten worden de drager zichtbaar
te laten en louter kleine lacunes op te vullen. Bij een neutrale retouche wordt het vulsel van de
lacune in een neutrale kleur geretoucheerd. De esthetisch storende schade zal hierdoor verminderd worden. Een andere manier om te retoucheren is door middel van een tratteggio-techniek.
De kleine streepjes of puntjes waarmee een dergelijke retouche is opgebouwd zijn van dichtbij
met het blote oog te herkennen maar van veraf laten ze de lacune visueel ‘samensmelten’ met de
omliggende verf. Ten slotte kan er gekozen worden voor de geı̈ntegreerde retouche die de kleur
zodanig aanvult dat de retouche vaak niet met het blote oog te herkennen is.24
Bij het retoucheren moet naast kleur ook gelet worden op glans, hoogte en structuur van het
vulsel. De retouche zal namelijk ondanks perfecte kleuren blijven opvallen als de glans niet klopt
of als de hoogte en structuur verschillen. Tevens noemt A. Bailão, PhD’er in de conservering
en restauratie aan de universiteit van Lissabon, twee veelvoorkomende problemen bij retouche
van hedendaagse schilderijen: metamerie en het verschil in brekingsindex bij de retouche en de
omliggende verf. Binnen de optica is metamerie het verschijnsel dat kleuren bij de ene lichtbron
aan elkaar gelijk zijn maar met een andere lichtsterkte of bij een andere lichtbron van elkaar
verschillen. Dit verschil kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de ene lichtbron een ander lichtspectrum heeft of doordat de retouche vanuit een andere hoek wordt bekeken. Bailão schrijft dat de
brekingsindex voor bindmiddelen vaak wel verandert bij veroudering maar de brekingsindex van
de pigmenten niet. Bij het veelgebruikte retouchemiddel gouacheverf treedt het veranderen van
de brekingsindex al op wanneer de verf droogt. Het water waarmee de verf is opgelost verandert
de brekingsindex waardoor de verf dus anders zal verschijnen als deze is opgedroogd. De verf
zal meestal meer opaak en mat van kleur worden. Olieverfschilderijen kunnen geretoucheerd
worden met gouacheverf, ondanks de verschillen in brekingsindex, door het glansverschil bij te
werken met een vernislaag.25 Bij veel moderne kunstwerken bevindt zich echter geen vernislaag
op de schilderijen. Daardoor zal de retouche misschien niet met een vernislaag kunnen worden afgewerkt. Goldreyer had een dunne, niet glanzende vernislaag over het gehele oppervlak
van Cathedra aangebracht en bovenop die vernislaag waren enkele retouches zichtbaar.26 Als
Goldreyer de vernis plaatselijk had aangebracht, als tussenvernis om zijn retouche van het origineel te scheiden, dan zou hij volgens ethische principes hebben gehandeld. Tegelijkertijd zou
de plaatselijke vernis het uiterlijk van de retouche te veel kunnen beı̈nvloeden waardoor dit om
esthetische redenen niet mogelijk zou zijn. Goldreyer heeft daarentegen het gehele oppervlak
gevernist terwijl een restaurator dit niet zou moeten doen als de kunstenaar zelf geen vernislaag
aanbracht. Bij Cathedra trad ook metamerie op, de kleuren zijn namelijk optisch veranderlijk
door een verschil in licht dat erop schijnt. Naast de blauwe kleur zijn ook tonen van rood, groen,
geel en zwart waar te nemen. Deze optische verschillen in de kleurwaarneming zijn een gevolg
van de schildertechniek van Newman.27 Deze schildertechniek heeft waarschijnlijk een volledige
visuele integratie van de retouche bemoeilijkt. Het was niettemin de bedoeling dat bij Cathedra
‘de picturale kwaliteiten weer beleefbaar zouden moeten zijn’.28
IKB 42 van Yves Klein vroeg om andere retouchetechnieken vanwege de bijzondere verf en
het instabiele oppervlak. Voor het bijwerken van de vingerafdrukken op Kleins werk is alleen
een gespoten laag aangebracht. De vingerafdrukken hadden namelijk ook alleen de bovenste
gespoten laag beschadigd.29 De restaurator poogde om met een spuitbus pigment precies op de
24 De

gegevens uit deze alinea zijn gebaseerd op Nicolaus 1980, p. 146.
gegevens uit deze alinea zijn gebaseerd op Bailão, 2010.
26 Bracht e.a. 2001, p. 77.
27 Bracht e.a. 2001, pp. 77-78.
28 Bracht e.a. 2001, p. 79.
29 Haiml 2007, p. 154.
25 Bovenstaande

33

vingervegen aan te brengen, zonder de omliggende verf te bespuiten. Dit was mogelijk door een
beschermend vlak voor het schilderij te houden waarin de vormen van de vingervegen waren uitgesneden.30 Er wordt echter niets geschreven over een tussenlaag die de restauratie zou scheiden
van de originele verf dus het lijkt erop dat dat niet gemakkelijk ongedaan kan worden gemaakt.
Net als bij Cathedra geldt dat een tussenvernis het uiterlijk van de retouche op IKB 42 mogelijk
te veel zou veranderen waardoor visuele integratie niet meer mogelijk zou zijn. Het naleven van
artikel 5 bemoeilijkt hier dus het naleven van artikel 9 van de E.C.C.O. De schade die het kunstwerk Pigment blue sec (Droog blauw pigment) (2017, heruitvoering van installatie uit 1957) van
Yves Klein opliep toen een bezoeker van een tentoonstelling in Bozar er per ongeluk op stapte,
kon daarentegen wel gemakkelijk ‘geretoucheerd’ worden (afb. 24). De installatie bestaat uit een
langgerekte bak met blauw geı̈mpregneerd zand. Bij het opvullen van de schade werd hetzelfde
pigment of geı̈mpregneerde zand gebruikt als voor de rest van het werk. Dit was mogelijk omdat
het ging om een installatie die vaker op- en afgebouwd werd en niet om een kunstwerk dat door
de kunstenaar zelf was opgebouwd. Woordvoerder van het Bozar Leen Daems zei: ‘Je zou dus
kunnen stellen dat de presentatie in Bozar helaas beschadigd is, maar het werk an sich kent geen
schade.’31
De Harvard Murals van Rothko zijn ‘geretoucheerd’ zonder dat er vooraf een lacune op de
schilderijen diende te worden gevuld. De schade betrof namelijk alleen verkleuring van het
oppervlak. Lichtprojecties worden ook bij andere kunstobjecten gebruikt om de beschouwer een
indruk te geven van de originele kleuren. Denk hierbij aan de gevels van kathedralen waarop
kleuren worden geprojecteerd, maar ook aan kleinere objecten zoals de verkleurde sculptuur van
Ger van Elk die restaurator S. Stichter met een lichtprojectie heeft ‘geretoucheerd’. Blauwe
Tafel (1977) van Jan Roeland is een voorbeeld van een monochroom schilderij waarbij met de
retouche geëxperimenteerd is met een lichtprojectie. Dit is een blauw monochroom schilderij dat
enkele oude retouches heeft die vanuit sommige hoeken zichtbaar zijn. Met een lichtprojectie is
geprobeerd deze oude retouches te ‘verbeteren’.32 Een van de oorzaken die de retouche zichtbaar
hielden bleek in dit geval de structuur van het vulsel. Bij een retouche met een lichtprojectie zou
die structuur ook een obstakel blijven. De lichtreflectie op het vulsel zou verschillend blijven van
de rest van het verfoppervlak van Blauwe Tafel.33 De retouche die te veel glans had kon bij Blauwe
Tafel eventueel gecompenseerd worden met een lagere lichtsterkte maar dat zou betekenen dat
het gehele schilderij minder belicht zou worden.34 De verbetering van de retouche zou dan op een
andere manier een impact hebben op de gehele verschijning van het schilderij. Een ingreep met
een lichtprojectie voldoet zeker aan artikel 9 van de E.C.C.O met betrekking tot reversibiliteit.
Er zouden bij deze techniek wel moeilijkheden kunnen ontstaan met het naleven van artikel
5 met betrekking tot de esthetische kwaliteit, het historische belang en de fysieke integriteit.
De richtlijnen zijn hier problematisch omdat tegelijkertijd kan worden beargumenteerd dat de
esthetische en historische kwaliteiten juist zijn teruggehaald met een lichtprojectie aangezien de
begrippen niet nader zijn gedefinieerd.

5.3

Natuurwetenschappelijk onderzoek naar schilderijen

Nauwkeurig materiaalonderzoek is steeds beter mogelijk door de ontwikkelingen op natuurwetenschappelijk gebied. Sinds het gebruik van UV-licht, infrarood licht en röntgenstralen bij
30 Haiml

2007, pp. 154-155.

31 https://www.bruzz.be/news/bezoeker-beschadigt-werk-yves-klein-bozar-2017-08-17
32 Wei,

Hummelen 2017, pp. 5-7.
33 Wei, Hummelen 2017, p. 7.
34 Wei, Hummelen 2017, p. 7.
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onderzoek naar een schilderij is het in veel gevallen beter mogelijk om restauraties van originele verflagen te onderscheiden. Daarnaast kunnen ondertekeningen en onderliggende verflagen
onderzocht worden. Het onderzoek naar schilderijen met UV-licht is rond 1931 geı̈ntroduceerd
door James Rorimer.35 Infrarood onderzoek toegepast op schilderijen werd gebruikelijk in de
jaren na 1960.36 Röntgenstraling is ontdekt in 1895 en onderzoek naar schilderijen was één
van de eerste toepassingen van de techniek.37 Naast de drie bovengenoemde non-destructieve
onderzoeksmethoden is er een breed scala aan andere methoden zoals dendrochronologie en
röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF). Daarenboven zijn er destructieve onderzoeksmethoden waarbij monsters genomen moeten worden, zoals bij gaschromatografie.
De retouche aan IKB 42 zal lastiger met natuurwetenschappelijke methoden zichtbaar gemaakt kunnen worden omdat de restauratoren soortgelijke materialen als die van het origineel
hebben gebruikt. Bij het onderzoek naar Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III heeft destructief laboratoriumonderzoek met monsters van de verflagen veel kunnen bijdragen aan het
onderzoek naar Goldreyers restauratie (afb. 25). Natuurwetenschappelijk onderzoek geeft niet
altijd uitsluitsel over een vraagstuk en interpretatie van gegevens is in sommige gevallen nodig.
Goldreyer gaf aan dat de resultaten van het Gerechtelijk Laboratorium niet zouden kloppen en
schakelde het bedrijf O’Toole-Ewald Art Associates Inc. in. Dit bedrijf onderzocht eerder kunstfraude in opdracht van de Amerikaanse en Canadese overheid.38 Het onderzoeksbureau vond
een ‘discrepantie’ tussen onderzoeksresultaten van het Centraal Laboratorium in Amsterdam in
1986 en de resultaten in het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium.39 Het blijft bovenal zeer
belangrijk dat alle nieuwe ingrepen die gedaan worden ook duidelijk worden gedocumenteerd, ondanks de natuurwetenschappelijke methoden die de restauratie zichtbaar zouden kunnen maken.
De gedragscode van de E.C.C.O stelt dat alle doorgevoerde veranderingen in beeld en op schrift
gedocumenteerd moeten worden, evenals andere relevante informatie en alle namen van mensen
die aan het object gewerkt hebben.40 Het naleven van deze richtlijn lijkt niet tegenstrijdig met
andere richtlijnen. Als deze richtlijnen worden nageleefd dan zal dat in de toekomst problemen
verhelpen die nu worden ondervonden bij onderzoek naar bijvoorbeeld restauraties door Van
der Veken of Goldreyer. Documentatie mag daarentegen geen simpele vervanging zijn voor het
naleven van reversibiliteit of andere artikelen van de E.C.C.O.
Als een schilderij in een museum hangt dan kunnen bezoekers vaak niet eenvoudig onderscheid
maken tussen origineel en restauratie. Hetzelfde kan gelden voor een retouche die wel met het
blote oog zichtbaar is maar alleen als het oppervlak van dichtbij bekeken mag worden. De
museumbezoeker heeft daar niet altijd toestemming voor. Moet de beschouwer op de ingrepen
worden gewezen? De beschouwer informeren over de kleine retouches aan een schilderij van Yves
Klein zal juist de aandacht vestigen op iets dat gepoogd is onzichtbaar te maken. Het Stedelijk
Museum ziet de voorlichting over de restauratie van de kunstwerken als een van de ‘publieke
taken’ van het ‘museum als leerinstelling’.41 Om de restauratie van Cathedra inzichtelijk te maken
heeft het museum een boekje over het kunstwerk en de restauratie uitgegeven. De bezoekers op
zaal inlichten over álle restauraties van kunstwerken zou een hele andere impact hebben.
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Den Leeuw, Lewis 2019, p. 9.
Den Leeuw, Lewis 2019, p. 12.
37 Spronk 1996, pp. 54-55.
38 Telgenhof, 18-12-1991.
39 Telgenhof, 18-12-1991.
40 E.C.C.O. Professional guidelines (II): Code of ethics 2003, p. 2.
41 Fuchs, Van Heusden 2001, pp. 9-10.
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Conclusie
Om de toepasbaarheid van algemene ethische richtlijnen binnen de restauratie op monochrome
schilderijen en colourfieldpaintings te verkennen, zijn in de hoofdstukken een aantal principes
en dilemma’s besproken aan de hand van de ethische code van de E.C.C.O. Vervolgens zijn de
kwesties teruggekoppeld naar de restauraties van kunstwerken van voornamelijk vier moderne
kunstenaars: Barnett Newman, Mark Rothko, Yves Klein en Jan Schoonhoven. Over het algemeen lijken er grote overeenkomsten te zijn tussen de problematiek van en discussie over de
restauratie van historische en moderne schilderkunst. Er is niet één juiste visie op een restauratie.
Behandeling en besluitvorming bij de restauratie van kunstwerken zal altijd complex maatwerk
blijven. Daarentegen bestaan er wel ‘foute behandelingen’, zoals de overschilderingen en de vernislaag op het werk van Newman, die tegenwoordig gezien worden als deel van de geschiedenis
van het object (artikel 5).
Een factor die bij monochrome schilderijen en colourfieldpaintings een grote rol gaat spelen
is het esthetische en spirituele belang van de ‘monochroomheid’ van de kunstwerken (artikel 5).
Omdat een schade meer opvalt in een monochroom kleurvlak dwingt dit de restaurator in sommige gevallen tot andere keuzes. Zo werd bij de restauratie van IKB 42 de reversibiliteit (artikel
9) waarschijnlijk niet overal volledig gewaarborgd ten behoeve van de esthetische en spirituele
waarde (artikel 5). Na de restauratiebehandeling van Cathedra was het esthetische belang van
het monochrome kleurvlak gerespecteerd (artikel 5) bij de nauwelijks zichtbare restauratie. Tegelijkertijd voelde het museum zich gedwongen om preventieve conservering (artikel 9) zwaarder
te laten wegen dan de intentie van de kunstenaar en het belang van een deel van de spirituele betekenis (artikel 5) omdat de kans op een nieuwe opvallende schade te groot was. De problematiek
bij de besproken schilderijen werd versterkt door de nieuwe en vaak minder duurzame materialen
die de kunstenaars gebruikt hebben, zoals bij Rothko, Klein en Schoonhoven, evenals de dikwijls
ontbrekende vernislagen, zoals bij werken van Newman, Rothko, Klein en Schoonhoven. Bij de
restauratie van The Harvard Murals bleek dat het belang van het behoud van het monochrome
kleurvlak zorgde voor preventieve maatregelen (artikel 8) die tegenstrijdig waren met betrekking
tot de intentie van de kunstenaar (artikel 5) en de sociale context (artikel 6). Daarbij was de
semiotiek van de materialen ook veranderd. Daarentegen was de tijdelijke restauratie wel volledig reversibel (artikel 9) en was de keuze voor de opstelling in het museum meer in lijn met het
behoud van de sociale context dan een opslag in het depot (artikel 6 en 8).
Het begrip ‘historisch’ in artikel 5 en 15 van de ethische code van de E.C.C.O. wordt bij
besluitvorming over restauratie van monochrome schilderijen en colourfieldpaintings op een andere manier geproblematiseerd dan bij historische schilderkunst. Bij de moderne schilderijen is
er mogelijk een andere benadering van de ‘geschiedenis van het object’ door nieuwe schildertechnieken, materialen, concepten en de intentie van de kunstenaar. Bovendien bestaat een blijvende
discussie met betrekking tot een patina. Een opvallende onnatuurlijke schade wordt op ieder

36

schilderij niet snel geaccepteerd als deel van de geschiedenis van het object. Waar de grens ligt
bij de acceptatie van schade als geschiedenis van het object, zoals verkleuringen die voorkomen
hadden kunnen worden met betere preventieve maatregelen, is niet duidelijk. Bovendien kan het
toepassen van artikel 5 en 6 in de praktijk veranderen omdat er meer documentatie beschikbaar
is over de intentie van de kunstenaar en zijn of haar wensen over perceptie, behoud en opstelling
van het kunstwerk. Bij de recente restauraties van R61-3 en R63-4 was er na de reiniging geen
sprake van ingrijpende, zichtbare onnatuurlijke schade. Daarom wogen de reversibiliteit (artikel
9) en het behoud van de geschiedenis van het object (artikel 5) zwaarder dan een conceptuele
benadering van het kunstwerk die zou kunnen leiden tot het overschilderen van de reliëfs. Het
maken van documentatie (artikel 10) is theoretisch geen problematische richtlijn voor monochrome schilderijen en colourfieldpaintings. Toch wordt deze richtlijn in de praktijk niet altijd
nageleefd, bijvoorbeeld door onzorgvuldigheid, financiële redenen of tijdgebrek. Eveneens blijkt
het overwegen van een reproductie (artikel 16), ondanks de grotere hoeveelheid aan beschikbare
documentatie over de kunstenaar of het kunstwerk, in de praktijk dikwijls problematisch te zijn.
Denk hierbij aan factoren zoals samenwerking met een kunstenaar, problematiek bij uitspraken
van een kunstenaar, veranderde materialen, marktwaarde, spirituele waarde en fysieke integriteit
die mee kunnen spelen. In sommige gevallen kan een reproductie, reconstructie of remake wel
een uitkomst bieden, zoals bij de reconstructie van R70-54 en de reconstructie van de kleuren
van The Harvard Murals.
Binnen de ethische code van de E.C.C.O. zijn tegenstrijdigheden tussen verschillende artikelen vast te stellen. Bovendien zijn enkele begrippen niet verder gedefinieerd waardoor er ruimte
is voor interpretatie. Er dient zo veel mogelijk rekening gehouden te worden met de ethische
richtlijnen. Waar dit door tegenstrijdigheden niet mogelijk is dwingt de gedragscode de restaurator om zeer weloverwogen keuzes te maken. Het gevaar blijft dat deze keuzes te veel beı̈nvloed
worden door bijvoorbeeld de tijdsgeest of verkeerde belangen omdat de gedragscode geen uitsluitsel over alle dilemma’s geeft. Of de E.C.C.O richtlijnen met een andere formulering beter
bruikbaar worden is niet zeker, omdat de richtlijnen zijn gemaakt voor erfgoed in het algemeen.
Een betere toespitsing op moderne kunst zou mogelijk de bruikbaarheid bij andere kunstvormen
kunnen verminderen.
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Afbeeldingen

Afbeelding 1: Barnett Newman, Vir Heroicus Sublimis, 1950-51, olieverf op doek, 242,2 x 541,7
cm, New York, c 2020 Barnett Newman Foundation / Artists Rights Society (ARS).

Afbeelding 2: Barnett Newman, Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III, 1967-1968, olieverf
op doek (met latere toevoeging van alkydverf), 224 x 544 cm, c Stedelijk Museum Amsterdam.
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Afbeelding 3: Barnett Newman, Cathedra, 1951, olieverf en acrylverf (magna) op doek, 243 x
543 cm, c Stedelijk Museum Amsterdam.

Afbeelding 4: Barnett Newman, Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III, 1967-1968, olieverf
op doek (met latere toevoeging van alkydverf), 224 x 544 cm, beschadigde toestand. Beeld:
ANP.
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Afbeelding 5: Barnett Newman, Cathedra, 1951, olieverf en acrylverf (magna) op doek, 243 x
543 cm, beschadigde toestand. Bron: Adrichem, Soeting, Wijnberg 2001.

Afbeelding 6: Mark Rothko, The Harvard murals, Panel One (links, 267,3 x 297,8 cm), Panel
Two (midden, 267,3 x 458,8 cm), en Panel Three (rechts, 267 x 243,8 cm), 1962, olieverf en
tempera op doek, Holyoke Center, c President and Fellow of Harvard College. Bron: Menand
2015.
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Afbeelding 7: Mark Rothko, The Harvard Murals na de restauratie, geı̈nstalleerd in de Harvard
Arts Museum (2014),, Panel One (links, 267,3 x 297,8 cm), Panel Two (midden, 267,3 x 458,8
cm), en Panel Three (rechts, 267 x 243,8 cm), 1962, olieverf en tempera op doek. De
projectoren hangen aan het plafond. c 2014 Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko /
Artists Rights Society (ARS), New York. Foto: Peter Vanderwarker, c President and Fellows
of Harvard College. Bron: https://theconversation.com/how-we-restored-harvards-rothkomurals-without-touching-them-35245.

Afbeelding 8: Mark Rothko, The Harvard Murals, ‘Panel five’, 1962, 266,7 x 297,2 cm, olieverf
op doek, Harvard Holyoke Center, c 1998 Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko /
Artists Rights Society (ARS), New York. Foto: Harvard University Archives. Bron:
https://theconversation.com/how-we-restored-harvards-rothko-murals-without-touching-them35245.
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Afbeelding 9: Mock-up voor de lichtprojectie op The Harvard Murals van Mark Rothko. Bron:
Stenger 2011.

Afbeelding 10: Mark Rothko, detail van The Harvard Murals, conserverings- en
restauratiewetenschapper Narayan Khandekar toont hoe het licht op het doek wordt
geprojecteerd. c 2014 Kate Rothko Prizel en Christopher Rothko / Artists Rights Society
(ARS), New York. Peter Vanderwarker, c President and Fellows of Harvard College. Bron:
https://theconversation.com/how-we-restored-harvards-rothko-murals-without-touching-them35245.
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Afbeelding 11: Yves Klein, Blue Monochrome (IKB 42), 1960, pigment en hars, stof op paneel,
199 x 153 x 2,5 cm, Houston: The Menil Collection, foto genomen na behandeling. Foto door
Hester en Hardaway photographers. c 2007 artists rights society (ARS), New York/ADAGP,
Parijs. c The Menil Collection, Houston.

Afbeelding 12: Yves Klein, detail van Blue Monochrome (IKB 42) in strijklicht, schade vóór
behandeling (A) en ná behandeling (B). Foto: Christa Haiml, c 2007 Arists Rights Society
(ARS), New York/ADAGP, Parijs. c The Menil Collection, Houston.
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Afbeelding 13: Jan Schoonhoven, R63-4 (Schotel 1963), 1963, verf, karton, krantenpapier,
papier-maché, hout, 113 x 85 x 14 cm. Foto: Klaas Vermaas,
https://www.flickr.com/photos/klaasfotocollectie/11248615994. (Auteursrecht: c erven Jan
Schoonhoven/Pictoright)

Afbeelding 14: Jan Schoonhoven, R61-3, 1961, verf, karton, krantenpapier, papier-maché, hout,
afmetingen niet gevonden. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam,
https://www.stedelijk.nl/nl/collectie/1212-jan-schoonhoven-r-61-3
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Jan Schoonhoven, R63-4 (Schotel 1963),
Jan Schoonhoven, R63-4 (Schotel 1963),
1963, detail vóór de restauratie.
1963, detail tijdens de reiniging.
Afbeelding 15: Bron: Beerkens 2012.

Afbeelding 16: Jan Schoonhoven signeert een werk dat uitgevoerd is door zijn assistent Aad in
’t Veld. Foto: Aad in ’t Veld, Delft. Bron: Hummelen, Sillé 2005.
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Afbeelding 17: Het Geheim van de Meester, beeld uit het videofragment waarin voormalig
assistent Aad in ’t veld zijn tevredenheid uit over (een tussenstadium van) de kopie van het
reliëf van Schoonhoven. Bron: NPO 2 / Avrotros.

Afbeelding 18: Globale structuur van een kunstenaarsinterview, Netherlands Institute for
Cultural Heritage/Foundation for the Conservation of Modern Art, Amsterdam 1999. Bron:
Concept Scenario Artists’ Interviews.
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Afbeelding 19a: Rogier van der Weyden en Jef van der Veken, De Heilige
Maria Magdalena, 20ste eeuw naar
15de eeuw (1450 - 1926), olieverf op
paneel, 33,5 x 26,5 cm, vóór de restauratie. Bron: Stichting RKD.

Afbeelding 19b: Rogier van der Weyden en
Jef van der Veken, De Heilige Maria Magdalena, 20ste eeuw naar 15de eeuw (1450 1926), olieverf op paneel, 33,5 x 26,5 cm, ná
de restauratie. Bron: Stichting RKD.

Afbeelding 20: Piers Wardle bezig met de scanner voor de facsimile van De bruiloft te Kana in
het Louvre. Bron:
https://www.factum-arte.com/pag/38/A-facsimile-of-the-Wedding-at-Cana-by-Paolo-Veronese.
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Afbeelding 21: Facsimile geı̈nstalleerd in de refter van het klooster van San Giorgio Maggiore,
Venetië, 9,55 x 6,98 m. Bron:
https://www.factum-arte.com/pag/38/A-facsimile-of-the-Wedding-at-Cana-by-Paolo-Veronese.

Afbeelding 22: Johannes Vermeer, Brieflezend meisje bij het venster, ca. 1659, olieverf op doek,
83 cm x 64,5 cm, tussentoestand tijdens de restauratie op 07-05-2019, Gemäldegalerie Alte
Meister. Bron: https://gemaeldegalerie.skd.museum/forschung/vermeer/.
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Afbeelding 23: Restaurator Ellen Davis tijdens de restauratie van Yves Klein, Blue
Monochrome, 1961, (videostil https://www.youtube.com/watch?v=-qpBxBtvMKY).

Afbeelding 24: Yves Klein, Pigment bleu sec (Droog blauw pigment), 2017, heruitvoering van
installatie uit 1957 in Bozar (Brussel), beschadigd door een bezoeker gedurende de
tentoonstelling in Bozar. Foto: Twitter - Tom Bae - @Bromtommig.
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Afbeelding 25: Tekening van Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III met kruisjes op de
plekken waar in 1991 monsters genomen zijn. Het kruisje bij nummer 25 zit op de plek waar
Van Bladen met een stanleymes gesneden heeft, c Stedelijk Museum Amsterdam. Bron:
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/reconstructie-het-bizarre-verhaal-van-who-s-afraidof-red-yellow-and-blue-iii b2bb8df2/.
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