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Retoucheren met gekleurd licht
Van restauratietechniek naar onderzoeksinstrument

Voor restauratoren is het opnieuw beitsen van een ontkleurd meubel geen optie aange-
zien dit niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Hetzelfde geldt voor het vervangen 
van verkleurde foto’s in samengestelde objecten, het verven van verkleurd textiel of het 
overschilderen van verkleurde schilderijen. Wanneer de eis van reversibiliteit bij restau-
raties onder druk komt te staan, kan retoucheren met gekleurd licht uitkomst bieden. De 
techniek kan bovendien worden ingezet als onderzoeksinstrument, zoals blijkt uit wat 
onderzoeker Federica van Adrichem vertelt naar aanleiding van haar behandeling van 
een achttiende-eeuws rococo-meubel van Andries Bongen.
Sanneke Stigter

De bloemdecoratie op de Louis XV-commode 
van Andries Bongen (1766) uit de collectie van 
het Amsterdam Museum ziet er al jaren lang 
houtkleurig uit (zie afb. 1). Onlangs heeft 
Federica van Adrichem, restaurator hout en 
meubelen in opleiding aan de Universiteit van 
Amsterdam, laten zien hoe kleurrijk de marque-
terie op de ladekast geweest moet zijn. Met be-
hulp van natuurwetenschappelijke analyse door 
een chemicus en determinatie van de afge-
beelde bloemen door een botanicus, kon een in-
dicatie worden gegeven van de oorspronkelijke 
kleurstelling. Met deze gegevens heeft Van 
Adrichem de verbleekte bloemen weer tot leven 
gewekt door ze lokaal met gekleurd licht te re-
toucheren (zie afb. 2).

Ze had al eerder Amsterdamse School-meubels 
van Piet Kramer uit de collectie van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed behandeld, 
maar deze waren effen van kleur.1 De kleur aan 
de binnenkant vormde het uitgangspunt voor 
het oorspronkelijke beeld van de kleur. Het ver-
schil met projectie is goed zichtbaar wanneer 
het meubel voor de helft is aangelicht, zoals in 
2015 gepresenteerd in het ErfgoedLab bij 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam (zie afb. 3).

Analoog naar digitaal
Het retoucheren met licht als restauratietech-
niek is niet nieuw. Zo is bekend dat vervlakte re-
liëfs beter zichtbaar worden in strijklicht. De 

kathedraal van Amiens wordt als uitkomst van 
uitgebreid onderzoek sinds enkele jaren tijdens 
de zomermaanden ’s avonds met kleur verlicht 
om te laten zien dat het portaal gepolychro-
meerd is geweest.2 Zelf heb ik een wandsculp-
tuur van Ger van Elk, Roquebrune (1979), met 
gekleurd licht geretoucheerd, waardoor de ver-
kleurde kleurenfoto weer in evenwicht kwam 
met het beschilderde deel (zie afb. 4).3 Deze me-
thode kon de voor de hand liggende keuze van 
de kunstenaar om de foto te vervangen voorko-
men, en daarmee werd bovendien belet dat de 
kunstenaar het werk na al die jaren nog zou 
kunnen 'verbeteren'.4

Voor deze licht-retouche is een profielspot nodig 
waar kleurfilters en zogenoemde ‘messen’ voor 
de lens geschoven worden om de lichtbundel in 
een driehoekige vorm te sturen. Het werkt omdat 
de foto relatief monochroom van kleur is en 
onder een hoek in verbinding staat met het ge-
schilderde deel. Hierdoor kan de verkleurde, 
maar met nageltjes opgespannen en gesigneerde 
chromogene foto blijven zitten, terwijl het werk 
getoond kan worden zoals het is bedoeld.

Het principe van retoucheren met licht is geba-
seerd op manipulatie van het additieve kleur-
systeem, waarin rood, groen en blauw licht (RGB) 
tezamen wit licht vormen. Dit beïnvloedt het 
subtractieve kleursysteem in het weergeven van 
kleur op oppervlakken in verhoudingen van 
cyaan, magenta en geel (CMY), tezamen zwart. 

Het gele licht van een gloeilamp kan bijvoorbeeld 
blauw niet helder weergeven. Blauw absorbeert 
geel licht volledig en reflecteert dan niets. Op de-
zelfde manier is magenta niet zichtbaar in groen 
licht en daarom kan een groen filter de overdaad 
aan magenta in de verkleurde foto op 
Roquebrune neutraliseren. Dit verhoogt het con-
trast in de foto. Daarbij compenseert een oker-
kleurig filter de verloren gegane geeltinten. Deze 
behandeling is in 2002 ontwikkeld en in 2003 uit-
gevoerd in het Frans Hals Museum voor een ten-
toonstelling in De Hallen. Het is voor zover 
bekend de eerste keer dat een kunstwerk in mu-
seale context met gekleurd licht is geretou-
cheerd. Dat gebeurde toen nog analoog.

Tegenwoordig is het idee verfijnd met digitale 
technieken. Verkleurde partijen in olieverfschil-
derijen van Mark Rothko zijn met behulp van 
berekeningen aan de hand van spectral ima-
ging-technieken met projecties geretoucheerd.5 
De verkleurde Henry VIII-tapijten zijn gepresen-
teerd met lichtprojecties met gespiegelde foto’s 
van de veel minder verkleurde achterkanten.6 
Kunstenares Germaine Kruip (zie het interview 
in deze kM) gebruikte het principe van additieve 
en subtractieve kleursystemen voor haar werk 
Once it was today (2006). Hiervoor projecteerde 
ze op een wand in een stijlkamer in Museum van 
Loon een opname van dezelfde wand in kleur-
negatief, waardoor alle kleur optisch werd uit-
geschakeld en de wand in zwart-wit kon worden 
waargenomen.7

Dit betreffen allemaal projecties op een tweedi-
mensionaal vlak, terwijl Van Adrichem projec-
teert op een driedimensionaal vlak. Dit gebeurt 
nog nauwelijks in musea, maar wel in architec-
tuur, zoals in Amiens en bijvoorbeeld de Santa 
Maria kathedraal in de Baskische hoofdstad 
Vitoria-Gasteiz in Spanje.8

Van 2D naar 3D
Voor de commode van Bonger heeft Van 
Adrichem in een digitale opname van het meu-
bel per kleur in de marqueterie een masker ge-
maakt en die met behulp van een 3D-scan 
vervormd voor projectie met een beamer.9 

Wanneer de kast in de beamerprojectie staat, 
past het dessin van de bloemen precies op de 
bolle buik van de commode en ontstaat een ver-
rassend beeld van het oorspronkelijke uiterlijk. 
Het rococo-meubel wordt hierdoor letterlijk en 
figuurlijk in een ander licht geplaatst.

Van Adrichem wil verder experimenteren met 
een beamer met hogere resolutie, waarbij de 
lichtintensiteit moet kunnen worden aangepast 
zonder dat dit de kleurweergave nadelig beïn-
vloedt. Een extra uitdaging ziet ze in het optisch 
terugbrengen van de gravering in de bloemen, 
waarvoor het fineer lokaal in zand werd ge-
brand. Dit is in de loop der tijd weggeschuurd, 
maar sporen ervan geven genoeg aanleiding om 
de details in de bloemen optisch terug te bren-
gen voor meer dieptewerking in de bloemen. 

Met lichtprojecties kun je dus blijven experimen-
teren, verfijnen en aanpassen. Het is verrassend 
hoe hierdoor de besluitvorming voor restauratie 
en presentatie op scherp wordt gezet. Het wordt 
een onderzoeksinstrument dat verleidt tot dis-
cussie en nader onderzoek, zo blijkt ook uit Van 
Adrichems woorden: ‘Het is een heel goeie tool 
om over kleur te kunnen praten. In de kunstge-
schiedenis wordt kleur bij dit soort meubels heel 
erg onderbelicht, want hoe schrijf je over kleur 
wanneer die er niet meer is? Dat is natuurlijk 
heel lastig. Je kunt het eigenlijk alleen maar er-
varen.’10 Dat kan daadwerkelijk met behulp van 
retoucheren met gekleurd licht. Met inachtne-

ming van de voorgeschreven maximale lux- en 
UV-waarden tast dit het originele werk niet aan, 
terwijl het echte object in volle glorie kan wor-
den getoond.

Dit project laat zien dat de restauratiepraktijk 
een belangrijke vorm van onderzoek is. Dit geldt 
niet alleen voor de verkenning van het object 
zelf, maar ook voor het begrip van het werk in 
de kunstgeschiedenis en de rol van het museum 
bij het tentoonstellen ervan. Met deze techniek 
kunnen verschillende tijdsperiodes worden be-
naderd en daardoor wordt het spannend om te 
bepalen welke vorm de beste wordt geacht voor 

het publiek, al naar gelang de context. De mo-
gelijkheid om retouches weer ongedaan te 
maken en ermee te kunnen variëren, maakt re-
toucheren met gekleurd licht dus niet alleen be-
langrijk als restauratietechniek, maar ook als 
onderzoeksinstrument. 

Sanneke Stigter is kunsthistoricus en restaurator heden-

daagse kunst, verbonden aan de Universiteit van 

Amsterdam bij de vakgroep Conservering en Restauratie 

van Cultureel Erfgoed.
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