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VAN
Wim de Groot
Voorgeschiedenis
In 1984 voerde ik, in opdracht van het Rijksmuseum te Amsterdam, voor de tentoonstelling:
‘Willem van Oranje/Om Vrijheid van Geweten’,
een restauratie-opdracht uit, van het carton,
behorend bij Glas 1 ‘De Vrijheid van Consciëntie’ (Joachim Antonisz Wtewae1/1596).
Dit was mijn eerste kennismaking met de Goudse cartons.
Hoewel ik sinds 1980 als free-lance restaurator
werk, en daarvoor bij het Rijksprentenkabinet te
Amsterdam in dienst was, had ik nog nooit een
opdracht van letterlijk zo’n grote omvang voor
ogen en handen gehad.
Bij het uitvoeren van de opdracht en het verslag
doen van het restauratie- en conservatieproces
groeide mijn bewondering en belangstelling.
Doel van de restauratie was, dat het carton in
een zodanige staat gebracht zou worden, dat het
op verantwoorde wijze tentoongesteld kon
worden, en tevens een lust voor het oog zou
zijn.
De cartons zijn ontwerpschets en tevens werktekening, en zijn eeuwenlang ook als zodanig
gebruikt en geraadpleegd door opeenvolgende
generaties restauratoren van de Goudse Glazen,
(kunst)historici,
en andere geïnteresseerden (ik
denk hier bijvoorbeeld aan Bijbelstudie).

In onze tijd staan de cartons, opgeslagen in een
kluis in de Sint Janskerk, nog steeds ter beschikking voor deze studiedoeleinden.
Het voortdurend gebruik, door de eeuwen heen,
en de wijze van opbergen, sinds recente tijd in
aluminium kokers, maar daarvoor betrekkelijk
onbeschermd voor, zoals we het nu zouden
uitdrukken, ‘milieu-invloeden’, heeft natuurlijk
sporen achtergelaten; scheuren, rafels, vuil etc.
Om nu te waarborgen dat ook komende generaties van deze betrekkelijk onbekende kunstschat
kennis kunnen nemen en ervan genieten, heeft
het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente van Gouda, na de tentoonstelling
in het Rijksmuseum, besloten om het restaureren en conserveren van de overige cartons op
het programma te zetten.
Mevrouw Kaja Oldewelt maakte, in 1986, een
start met de restauratie van de cartons behorend
bij Glas 1,5 en 22. Helaas is zij in 1990 overleden. Sinds september 1991 heb ik het werk van
haar overgenomen.
Cartons
Stelt u zich het carton voor, zoals gezegd een
ontwerpschets en werktekening voor een Gouds
Glas, dus verschillend van omvang, maar wat
voor een omvang!
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In de 16de eeuw was het uiteraard niet mogelijk
enorme rollen papier te vervaardigen. Het formaat van een vel papier was aan een bepaald
maximum van een gietraam verbonden.
Zo kennen we ook nu nog het formaat folio. In
dit papier herkennen we het watermerk van een
nar (vergelijk, in het engels, fool).
Voor de samenstelling van het benodigde oppervlakte van het ontwerp werden stukken papier
van verschillende omvang zorgvuldig aan elkaar
gemonteerd. Dit papier werd gemaakt van lompen en kon kwalitatief nogal verschillen.
Het papier van Glas 5 bijvoorbeeld is excellent,
het papier van Glas 1 is vrij grof van samenstelling en struktuur. Er zitten allerlei restanten in
verwerkt als veertjes, stukjes touw, strootjes,
maar ook ‘tweedehands’ papier; vermalen boeken of drukwerk, en dat vind je dan weer terug
als fragmenten van letters of afbeeldingen.
Had men een strook van de benodigde lengte
eenmaal samengesteld, dan legde men, voor de
realisering van de voorstelling van het carton,
die stroken naast elkaar, om de lengte en breedte van een bepaald Glas te bereiken. Hierbij
moest men natuurlijk rekening houden met de
stijlen van het raam en loodstrips, waarin het
Glas werd gevat.
Als we nu uitgaan van het onlangs gerestaureerde carton van Glas 5: ‘De Koningin van Scheba
bezoekt Salomo’ (Wouter Crabeth/l561), dan
komen we tot de volgende gegevens. Het carton
bestaat uit 12 losse stroken die gezamenlijk een
lengte vormen van 55 meter, het geheel bestaat
uit 269 aan elkaar geplakte vellen, en heeft een
totale oppervlakte van f 40 m*.
Het fascinerende van de cartons is, dat zij, als
materiaal om naar te kijken en om mee te werken, eigenlijk oorspronkelijker zijn, dan de
huidige Goudse Glazen. Deze zijn immers al
vaak gerestaureerd en iedere restauratie gebeurde met de maatstaven, visie en vakkennis, die
toen golden.
Zoals eerder gesteld werden dan de cartons als
oorspronkelijke werktekening geraadpleegd. Dit
raadplegen bracht schade toe, maar veranderde
aan de tekening niets.
Gaan we nu met zo’n carton aan het werk, dan
ontrolt zich langzaam maar zeker, voor onze
ogen de volle schoonheid van de tekening, in al
zijn frisheid en oorspronkelijkheid; origineel
werk uit de 16de eeuw.
De kunstenaar werkte, op zo’n groot oppervlak,
natuurlijk vlot en in grote lijnen. Daarom doen
de tekeningen zo spontaan aan, Toch valt op,
dat ook met bijzondere gave en liefde details
door de kunstenaar zijn uitgewerkt.
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Doelstelling en uitgangspunten van de restauratie
Aan het begin van het artikel gaf ik aan dat het
doel van de restauratie van Glas 1 voor het
Rijksmuseum was, o.a. tentoonstelling van het
carton. Dus ook visueel moest een aantrekkelijk
resultaat worden bereikt.
De cartons worden echter sporadisch tentoongesteld.
Doel van de opdracht, nu, is dan ook, de cartons
in een zodanige staat brengen, dat door het
opslaan, bewaren en raadplegen, geen verdere
schade kan worden toegebracht.
Door de methode, die destijds voor de opdracht
van het Rijksmuseum is ontwikkeld, in iets
aangepaste versie toe te passen, wordt dit doel,
in zo kort mogelijke tijd, bereikt.
Een buitengewoon gelukkige winst van de methode is echter, dat het papier, het carton, dermate opknapt, dat men voortdurend voor verrassingen staat, als de schoonheid van de tekening
zich openbaart.
Hoe bereiken we dit resultaat?

I

Inspektie
De staat van de cartons kan nogal verschillen,
afhankelijk van de mate waarin ze zijn gebruikt
en geraadpleegd.
Er is dus eerst een globale inventarisatie gemaakt, en er is gestart met de cartons, die er het
slechts aan toe zijn.
Nadat we een strook van het carton uit de aluminium koker hebben gehaald, rollen we deze
voorzichtig uit op een voor dit doeleinde ontworpen, lange tafel. Dan volgt een zorgvuldige
inspektie, en wordt aantekening gemaakt van de
aangetroffen staat. Ontbrekende delen, gaten,
scheuren worden aangegeven op diagrammen.
Je ziet vlekken en restauratie- en herstelwerkzaamheden, die in het verleden zijn gepleegd,
bijvoorbeeld, in de vorm van overplakkingen.
Er zijn eventueel al details zichtbaar, als aantekeningen, watermerken e.d.
De tekening zelf maakt op dat moment een
gehavende indruk. Men ziet schetslijnen, maar
door de knikken, vouwen, vlekken, bobbels enz.
in het papier, ontbreekt het totaal overzicht.
De inspektie gebeurt zowel aan de voorzijde van
de strook, als aan de achterzijde, en wordt
schriftelijk en fotografisch gedocumenteerd.

1

Restauratie
We starten met de rugzijde van de strook van
het carton.
Een gedeelte, dat in een dagdeel
bewerkt kan
worden, wordt ingevocht met een vemevelaar
met gedestilleerd water, om overplakkingen los
te weken.
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Fotodienst

Rijksmuseum/Amsterdam
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Nu kunnen we voorzichtig de ou& verst&gingsstroken, papieren ‘pleisters’ over gaten en
scheuren, verwijderen. Dit is oud lompenpapier,
en kan ook weer gedeeltelijk gebruikt worden.
We vermalen later deze resten met wat gedestilleerd water, met een staafmixer, en hebben dan
‘papierpap’, waarmee gaten en scheuren met
oorspronkelijk materiaal hersteld kunnen worden.
Zo wordt de gehele achterzijde van de strook
behandeld.
Door het invochten strekt het 1rapier
1
zich,, de
oorspronkelijke achterkant wordt zichtbaar, en
het overzicht van aangetroffen schade en bijzonderheden wordt aangevuld.
De gaten, scheuren worden ingegoten met de
genoemde papierpap. Zo wordt de schade in het
papier hersteld, en niet overplakt.
Vervolgens wordt de gehele achterkant van de
strook gedoubleerd met vellen kostbaar Japans
papier (tengyo). Deze vellen zijn dun, doorzichtig, maar heel sterk. Een vel wordt ingelijmd
met een Japanse borstel van paardehaar. Deze
borstel zorgt ervoor, dat de lijm geheel gelijkmatig en volledig op het doublure-papier wordt
verdeeld, zonder dat er schade wordt aangebracht aan het flinterdunne, nu vochtige Japanse
papier (stelt u zich een nat vloetje voor).
Dan wordt het papier, met de lange zijde, over
een stokje aangebracht, zodat het, in één beweging, op het gerestaureerde gedeelte gelegd kan
worden. Met een Japanse borstel van schapehaar wordt het vel glad gestreken, en daarna met
een Japanse borstel van uitgesneden palmblad
zorgvuldig geklopt, zodat er een goede hechting
ontstaat.
De vellen Japans papier zijn aan de randen niet
scherp, zoals tekenpapier, maar zacht en rafelig.
Hierdoor kunnen we de vellen naadloos aan
elkaar laten aansluiten, de vezels vallen samen,
en er vormt zich geen opstaand randje.
De doublure is zó doorzichtig, dat alle bijzonderheden, ongehinderd, opgemerkt kunnen
worden. Als de achterzijde zo behandeld is, ligt
de strook er volledig vlak bij.
We laten de behandelde strook nu over een
periode van een week drogen, en kunnen dan
aan de voorzijde beginnen.
Opnieuw volgt een inspektie met aantekeningen
maken en fotograferen.
Omdat alle scheuren en gaten, via de achterkant
zijn hersteld, hoeft dit proces zich aan de voorkant niet te herhalen
De gerestaureerde strook wordt op de werktafel
gespannen. Door deze behandeling strekt de
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Ajb. 2 & 3 Beschadig ingen aan het carton
Scxeuren,
’
rafels, vuil.

Foto’s: Winn de Groot
strook zich max imaal, en kriigt
uv zijn
e oorsnronkeI
lijke lengte terug,
Een interessant detail is, dat bij de voltooiing
van de restauratie van het carton van Glas 5,
door het uitvouwen, ontkreuken en vlakmaken,
er in totaal 124.5 cm is teruggewonnen.
We hebben nu een volledig overzicht van de
tekening op de strook.
De laatste aantekeningen worden gemaakt, en er
wordt gefotografeerd, wat zichtbaar is geworden. We zien bijvoorbeeld duidelijk wat ontbreekt, we zien aantekeningen op de strook, en
we vinden watermerken. Zo vond ik in het
papier van het carton van Glas 5, als watermerk:
de dubbele Adelaar met Keizerskroon van het
Habsburgse Huis.
De tekening wordt niet bijgewerkt, geretoucheerd. Wat weg is, is weg. Hoogstens worden
de ingegoten gedeelten in de toon van het originee1 gebracht. De strook wordt opgerold om een
kern, een koker van zuurvrij papier, en dit geheel gaat in de aluminium koker, en wordt terug
geplaatst in de kluis. Daarmee is het restauratieproces afgerond.
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De restauratie is geheel revers
gen, volgens de ethische normen, die er nu ~0%
restauratie en conservatie, internationaal, gelden. Het geheel moet omkeerbaar zijn.
Mocht men in de toekomst een andere visie op
restauratie en conservatie ontwikkelen, en zou
men het ooit wenselijk achten, dan is de gehele
versterking van het Japanse papier plus de aangegoten gedeelten weer te verwijderen.
De documentatie wordt nu uitgewerkt en gekompleteerd. Kan men het oorspronkelijke
carton niet bezichtigen, dan krijgt men via deze
documentatie toch een goed beeld van het geheel en van het restauratie-proces.
Om een tijdslijn bij dit proces te zetten.
Aan de restauratie van bijvoorbeeld, het carton
van Glas 5, is door Kaja Oldewelt en mij in
totaal 825 uur gewerkt, verdeeld over 130 da-

