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Grote restauraties

Herstel

Vernieuwen wat oud en kapot is, of conserveren 
wat nog rest van het oorspronkelijke werk? 
Kennis en techniek scheppen mogelijkheden  

die tot voor kort ondenkbaar waren. Toch blijft 
er een factor waar zelfs de meest professionele 
restaurator niet omheen kan. Over de dans 

tussen de kunst, de tijd en de smaak.



A In Kunstschrift verwijzen wij graag naar werken 

die in het echt te zien zijn. Normaal gesproken 

gaat het dan om een tentoonstelling, of iets uit de 

vaste collecties. Zo stond in het vorige nummer, 

over Magisch Blauw, een grote reproductie van 

het heerlijke schilderij Zomerweelde van Jac. van 

Looy: een veld vol blauwe lupinen omzoomd door 

een haag met daarachter een huis. Tot half maart 

2020 kon je dat in het Rijksmuseum gaan bekijken 

wanneer je maar wilde. 

 

De klacht die nog nagalmt in onze oren, over te 

grote drukte in de musea, is voorlopig verstomd. 

Er zal meer aandacht komen voor de vaste col-

lecties, en minder ruimte voor grote bezoekers-

aantallen. Dan zal des te meer blijken hoeveel er 

in Nederland te beleven is op het terrein van de 

kunst. En daar zullen ook wij ons voordeel mee 

doen, door weer nieuwe, soms in het rumoer half-

vergeten oude schatten te belichten. 

Daar zijn we nog lang niet klaar mee.   MH

Beste mede-kunstliefhebber,

Als je blikveld kleiner wordt, zie je andere dingen. 

De afgelopen maanden hebben we het moeten stel-

len met de kunst aan onze eigen wanden – en die 

in de openbare ruimte buiten. Ikzelf heb op mijn 

wandelingen met meer aandacht gekeken naar de 

vergeten beelden die een beetje verweesd stonden 

uit te waaien op lege pleinen en plantsoenen. Hoe 

verder ik liep, hoe meer ik er ontdekte, kleine sculp-

turen, monumenten, bedoeld om iets of iemand te 

memoreren. 

Dit nieuwe nummer is gewijd aan het thema ‘Herstel’. 

Het is een Kunstschrift zoals we dat altijd maken, 

waarbij we een scherp lampje richten op een hoek 

van het onuitputtelijke domein van de kunst. Op een 

heel impliciete manier is het thema een beetje afge-

stemd op de tijd waarin we leven.

Allemaal weten we dat de wereld is veranderd, nu 

al – zoals ook kunstwerken altijd een beetje anders 

tevoorschijn komen uit perioden van crisis. 

1  Museumbezoekers in 
2013 voor Rembrandts 
Nachtwacht 
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2  De Ise Jingū-schrijn 
in de Japanse prefectuur 
Mie. De meest recente 
herbouw vond plaats 
in 2013

>3  Titiaan 
Bacchus en Ariadne, 1520-
1523 • olieverf op doek, 
176,5 x 191 cm • The 
National Gallery, Londen

van een tentoonstelling in de Londense National Gallery met 

de frisse titel Cleaned Pictures: zeventig schilderijen die onlangs 

waren schoongemaakt. In deze ruzie stonden twee standpunten 

onwrikbaar tegenover elkaar: het ene (van het museum zelf) 

verdedigde een operatie waarbij alle oude vernislagen waren 

verwijderd tot op de laag ongedekt pigment. Daaroverheen werd 

een gloednieuw, helder vernis gelegd. Vernislagen vergelen, was 

het argument; en vaak zijn ze al veelvuldig vernieuwd. De tegen-

partij hield vol dat kunstenaars altijd al rekening hielden met de 

natuurlijke veroudering van hun schilderijen, en zelfs gebruik- 

maakten van een enigszins getint vernis, de zogeheten gallery tone. 

In de praktijk van het restauratieatelier zijn dit 

kernvragen, waarbij het eerste gebod van de 

restaurator – niets onnodig weghalen of aanvul-

len – nooit helemaal uitkomst biedt. Want wat 

is ‘onnodig’ als het gaat om een kunstwerk? Het 

gaat hier om een hevig ontvlambare materie, die 

voert tot op het vernis: het transparante laagje 

dat kunstenaars op hun schilderijen aanbrengen 

om de voorstelling te beschermen en om de kleu-

ren meer diepte te geven. In 1947 ontbrandde er 

een aanhoudende controverse naar aanleiding 

In Japan staat een tempel, een van de meest eer- 

biedwaardige van het land, die elke tien jaar hele-

maal nieuw wordt gebouwd [2]. Elke nieuwe is 

een kopie van zijn voorganger. Dat gebeurt al 

sinds de bouw van de eerste tempel, rond 900.

Alles is erop gericht om de oorspronkelijke vorm 

te bewaren. Toch is de kans ook groot dat er, 

gedurende de 1100 jaar tussen de oudste en de 

meest recente vorm, wel wat verandering in de 

gedaante van de tempel is geslopen. En dat die 

kleine veranderingen zich hebben bestendigd, en 

weer nieuwe hebben voorgebracht. 

      Oude huid vervangen door nieuwe: de wes-

terse monumentenzorg kan er ook wat van. Een 

stad als Brugge vertoont alleen nog een globale 

gelijkenis met zijn oude gedaante. Ook de Dom 

in Utrecht [33], met zijn nog steeds zo herkenbare 

silhouet te zien op het recent gerestaureerde Lam 

Gods in Gent, is tussen 1900 en 2020 eens in de 

twintig jaar stukje bij beetje vernieuwd. 

     Tot voor tamelijk kort werd een dergelijke door-

tastende vorm van herstel ook in de schilderkunst 

niet als een groot probleem gezien. Hoe verder je 

teruggaat, hoe laconieker de houding die men-

sen hadden tegenover het radicaal vernieuwen 

van een kunstwerk. Rifacimento, nieuw-maken 

of herstellen was een term die in Italië tot 1800 

gangbaar was voor een ruime keus aan handelin-

gen, van schoonpoetsen tot ‘verbeteren’ zoals tot 

1600 veel gebeurde. Verbeteren betekende in de 

praktijk meestal moderniseren, aanpassen aan de 

maatstaven van het moment, bij voorkeur door 

een gerespecteerde kunstenaar. Fragmenten uit 

de klassieke oudheid werden nog tot de negen- 

tiende eeuw gecompleteerd door eigentijdse 

meesters, zonder dat iemand daar iets verkeerds 

in zag. Van oude iconen die vaak in rokerige 

ruimtes hingen werden eeuwenlang de gezichten 

geregeld opgefrist, en aangepast aan nieuwe 

maatstaven van schoonheid en devotie. 

Voor de moderne restaurator vormen zulke tijdla-

gen weer een interessant probleem apart. Welke 

is de belangrijkste, de meest ‘authentieke’? En wat 

als verschillende kunstenaars elkaars werk zijn 

gaan completeren?

MARIETTE HAVEMANIn het teken  
             van de tijd
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Het weghalen van vernis betekende dat je het 

schilderij veranderde in een travestie van zijn 

oorspronkelijke gedaante.

      De spil van dit debat was de schoonmaak van 

het schilderij Bacchus en Ariadne van Titiaan [3]. 

Vandaag is dit nog steeds een van de meest spre-

kende schatten uit de National Gallery, met zijn 

wilde drama onder een stralende ultramarijn-

blauwe lucht. Destijds vonden waarnemers, onder 

wie de eminente Ernst Gombrich, dat er te driest 

was gepoetst. Immers wie kon weten welke soort 

vernis Titiaan had gebruikt? Wat het argument 

toen kracht bijzette was dat het schilderij op dat 

moment een helgekleurde eenling vomde in een 

zaal vol stemmig getinte oude meesters.

Inmiddels heeft de school van de helderheid in 

het Westen gewonnen. Al onze musea zijn gevuld 

met frisse landschappen en taferelen, voorzien van 

een schoon vernis dat eventueel verwijderbaar is. 

Voor gedempte oude meesters moet je nu naar 

Oost-Europa.

      Toch gelden de argumenten van de cleaning 

controversy nog steeds. Niemand weet echt hoe een 

schilderij van voor 1880 eruitzag toen het het ate-

lier verliet. Wij vinden het mooier zo, maar ook 

wat wij vandaag mooi vinden is tijdgebonden. 

Stof, vocht, licht, en wijzelf, onze huid, adem 

en onze smaak: alles is erop gericht om kunst-

werken los te weken van hun oorspronkelijke 

gedaante, ook al doen wij er alles aan om dat te 

verhinderen of te vertragen. Kunstwerken veran-

deren, zelfs als ze jarenlang in een kast hebben 

gestaan. Vernissen vergelen, pigmenten verkleu-

ren, bindmiddelen worden transparanter, verf 

droogt uit. En wij vinden mooi wat we twintig 

jaar eerder nog minder vonden. 

      Af en toe gaan de tijd en onze smaak een ver-

bond aan. In de stillevens van Adriaen Coorte is 

de glasachtige transparantie van zijn vruchten 

deel van de betovering [4]. Die transparantie is ge-

deeltelijk een product van de tijd. Stel dat we dat 

konden omkeren, en het schilderij herstellen naar 

zijn oorspronkelijke, meer gedekte staat; zouden 

we dat dan ook doen? En als bleek dat vernissen 

oorspronkelijk vaak toch getint waren, zouden 

we die nieuwe, transparante dan vervangen? 

      Deze vragen zijn belangrijk, wil je je een beeld 

vormen van wat ‘herstel’ in de kunstgeschiede-

nis betekent. De conditie van de kunst in onze 

musea is nu beter dan ooit. Kunstwerken worden 

gerestaureerd in chirurgische omstandigheden, 

onder de supervisie van internationale comités. 

Het is een branche waarin grote belangen mee-

spelen. Maar restaureren blijft reconstrueren, 

handelen met de kennis en ook de smaak van 

het moment. In die zin vormt de geschiedenis 

van het herstel, zélf een wezenlijk – en te weinig 

belicht – onderdeel van de kunstgeschiedenis. 

Mariëtte Haveman is hoofdredacteur van Kunstschrift

4  Adriaen Coorte 
Een takje kruisbessen op 

een stenen plint, 1699 
(detail) • olieverf op 

papier op paneel, 28,7 x 
21,2 cm • Rijksmuseum, 

Amsterdam

5  Anya Gallaccio 
Falling from Grace, 2000 
• 1500 appels op draden, 
800 x 450 cm • Caldic 
Collectie (met dank aan 
galerie Annet Gelink)

Kunstwerken zijn veroordeeld tot de tijd. Kunstenaars hebben dat altijd al geweten,  

en er hun keuzes soms op afgestemd. In de hedendaagse kunst heeft dat feit weer  

een nieuwe betekenis gekregen, met installaties waarin de werking van de tijd is  

inbegrepen. Dat is zo in het werk van de Nederlander Herman de Vries, de Amerikaanse  

Zoe Leonard en de Engelse Anya Gallaccio. Al deze kunstenaars werken met organisch  

materiaal, bladeren of vruchten. Hoe bewaar je werk waarin het verval is besloten? 

Niet, zou een antwoord kunnen zijn. Prepareren. Of: om de zoveel tijd vervangen.

76


