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ET ZUIVERE ZIJDE
EN KATOEN
De rol van het Iniddeleeuw-se
liturgische gewaad in de professionalisering van textielrestauratie
"''~ Emmy de Groot en René Lugtigheid

De restaurator aan het
werk met een dalmatiek
uit de collectie van Museum Catharijneconvent,
Utrecht, ABM t:z.093c

INLEIDING
Voor iemand die opgegroeid is in een consumptiemaatschappij als de onze is het waarschijnlijk
moeilijk voor te stellen dat kleding gelapt en
gerepareerd wordt totdat er niet veel meer van over
is dan een hoop vodden. En toch was daarvan tot
een eeuw geleden sprake. Kledingstukken werden
vermaakt, gestopt, gerepareerd en gekeerd, zeker als
ze van dure materialen waren gemaakt die nog een
tweede leven konden hebben. Voordat de industriele revolutie goedkope stoffen binnen ieders bereik
bracht, was hergebruik van kleding de gewoonste
zaak van de wereld. Het beroep van oud-kleerkoper
was zelfs respectabel
De liturgische gewaden die in de rooms-katholieke kerk gebruikt werden, vormden hier geen uitzondering op. Misschien konden in een kathedraal
regelmatig nieuwe gewaden aangeschaft worden,
maar dat ging niet altijd op voor een minder draagkrachtige parochiekerk. Men was daarom zuinig op
de paramenten. Er werden speciale kasten in de
sacristie gemaakt waarin de koorkappen en kazuifels bewaard konden worden om ze te beschermen
tegen stof, vuil en schadelijk licht, en zelfs hoezen
en kussens om het kostbare gouddraadborduurwerk en hetzij den fluweel te beschermen (afb. 6.1).'
Maar door gebruik treedt nu eenmaal slijtage op en
vervuiling valt niet te vermijden. Om de gewaden
de noodzakelijke uitstraling voor de eredienst te
laten behouden was onderhoud en reparatie een
vanzelfsprekende zaak. Ook kwam het voor, zelfs
in een zo traditioneel ingesteld instituut als de kerk,
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dat de mode veranderde en men nieuwe gewaden
maakte waarvoor nog goede onderdelen van de
oude werden hergebruikt. In de tentoonstelling en
in deze publicatie zijn daarvan meerdere voorbeelden opgenomen (cat. 31,47, 76). In deze paramenten
is het borduurwerk enkele eeuwen ouder dan de
stof waarvan het gewaad gemaakt is. De praktijk
wijst uit dat maar zeer weinig oude paramenten in
hun originele staat bewaard zijn gebleven. Als er
geld was zal een specialist dit onderhoudswerk uitgevoerd hebben, zoals bijvoorbeeld Felix Tax dat
deed. Hij was een professioneel borduurder die in
1510 door de abt van de abdij in Averbode bij het
Belgische :\lechelen was aangenomen om, zoals in
zijn cun::ract vermeld staat: ' ...te repareren, te reformeren, te versien, te stoppen, te lappen, te versetten, wel ende loffbarlycke te onderhauden alle de
cappen, casulen, dienrocken (= dalmatieken), stolen, manipulen, lappen, altaer clederen ende alle
andere misgewaden ende ornamenten, die der
kercken van Everbode toebehaeren ende aenc!even
selen, van jair te jaire, altyt wanneer dat van node
zyn sal.' 2 Dit citaat geeft duidelijk aan dat onderhoud aan de liturgische gewaden veelomvattend
was en het nodige verstelwerk inhield. Maar vaker
dan door een professioneel ambachtsman zal het
reparatiewerk uitgevoerd zijn door de koster, zijn
echtgenote of een handige parochiaan. Dat was
waarschijnlijk een meer praktische en financieel
aantrekkelijker oplossing.
In het gunstigste geval is de reparatie niet van
het origineel te onderscheiden, maar helaas is het
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resultaat regelmatig minder fraai omdat de fijnheid
van het oorspronkelijke borduurwerk niet kon
worden geëvenaard (afb. 6.2).
CONSERVERING,
REST AURA TIE
EN BEHOUD
In dit essay zal uiteengezet worden hoe en met
welke intentie dit onderhouds- en reparatiewerk
werd uitgevoerd. Het zal duidelijk worden dat de
functie die men aan de objecten toekende de
behandeling bepaalde. Het middeleeuwse koorgewaad veranderde in de negentiende eeuw
namelijk van een liturgisch gebruiksvoorwerp in
een museumstuk. Dit had niet alleen gevolg voor
het uiteindelijke visuele resultaat maar ook voor
de intensiteit van de behandeling en de waarde
die men is gaan toekennen aan oorspronkelijke
materialen en stoffen. In de loop van de twintigste
eeuw ontwikkelde textielrestauratie zich van een
ambacht tot een onderscheidend specialistisch
beroep met een eigen, sinds 2007 universitaire,
vakopleiding.l Uit onderzo ek naar de restauratiegeschiedenis van het midd eleeuws textiel in de
collectie van Museum Catharijneconvent blijkt
een van de voorlop ers van het mu seum, het

6.1

Een zeer luxe uitgevoerde
paramentenka st uit 1590.
De grote kast heeft verschillende beugels, vijf
aan elke kant , waaraan
de gewaden breeduit

kunnen hangen.

Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht (ABM),
een belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan
de ontwikkeling van dit vakgebied in Nederland.
De geschiedenis van de restauratiepraktijk van
paramenten kan gemakshalve in drie perioden
ingedeeld worden: vanaf het ontstaan tot de negentiende eeuw, de negentiende eeuw, de twintigste
eeuw tot heden. In deze laatste fase :s het behoud
van historische gewaden vooral een museale aangelegenheid geworden. Om duidelijk te maken
wat het onderhoud precies inhoudt, wordt eerst
een korte opsomming gegeven van voorkomende
schades.
SCHADE IN MIDDELEEUWSE
GEWADEN
De só.ade die n:en kan ~egenkomen in middeleeuwse paramenten is onder te verdelen in een
aantal typen, afhankelijk van de plaats in het
gewaad en het onderdeel, basisstof of versiering.
Om met het laatste te beginnen: bij de borduursels
treft men vooral schade aan in het zijden borduurw erk. De lichte tint en die voor gezichten en
handen w erden gebruikt zijn meestal weggesleten,
zodat de onder grond van fijne zijde met daaronder
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6.2
Dit detail laat een niet
vakkundig uitgevoerde
restauratie van middeleeuws borduurwerk zien.
Van de oorspronkelijk
zeer verfijnde detaillering
in de gezichten is weinig
meer over. Kazuifel,
Zuid-Nederland, ca.15301550. Utrecht, Museum
Catharijneconvent, ABM
t2327 (detail)

6.3

Het blauwe zijden borduurwerk is weggesleten.
Het grove linnen van de
steunlaag is hierdoor
duidelijk zichtbaar geworden. Kazuifel, Amsterdam,
ca. 152.0-1530.ürrecht,
Museum Cath.irij n econvent,
BMH t5788a (detail)
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het grovere linnen steunweefsel zichtbaar wordt
(afb. 6.3). Dit wegslijten van het lichte garen en
de zijden ondergrond kan veroorzaakt zijn doordat
het lichte materiaal gebleekt is om de juiste tint
te krijgen. Bleken is een schadelijk proces dat de
textielvezel aantast. Donkerbruin is een kleur die
meer dan gebruikelijk aan verval onderhevig is.
Deze kleur werd vooral in contouren gebruikt en
is bij restauraties vaak door nieuw, te cionke: en
te grof materiaal vervangen (afb. 6-4). Voor bruin
werd ijzer in het verfbad verwerkt, da: op der. duur
degradatie van het garen tot gevolg heeft. De
ontbrekende contourlijnen zijn meer een esthetisch
probleem dan een fundamenteel probleem voor
de conditie van het borduurwerk. Een groter
probleem vormen de ornué, ofwe11azuurgedeelten, waarin de in borduurzijde uitgevoerde schaduwpadjen versleten zijn en verdwenen, zodat
de gouden draden los komen te liggen (afb. 6.5).
De losse metaaldraden kunnen makkelijk in de
war raken. Ook is hier sprake van een esthetisch
probleem omdat verlies van het schaduwborduurwerk de illusie van perspectief teniet doet.-t
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Zoals gezegd kwam het vaak voor dat de borduurwerken hergebruikt werden als de basisstof
versleten of uit de mode was geraakt. Dit gebeurde
niet altijd even fijnzinnig. Soms werd een heiligenfiguur dwars doormidden gesneden als de vorm
van het nieuwe kazuifel korter was dan het oorspronkelijke middeleeuwse gewaad, zoals bij het
rode kazuifel met Verrijzenis, Geboorte van Christus en diverse heiligen en wapens te zien is (afb.
6.6-7; cat. 47). Als er sprake is van hergebruik van
de borduursels is dit meestal goed te zien aan rafelranden langs de borduurwerken die weggewerkt
zijn met een dikke rode of zwarte contourdraad
of met een opgenaaid koordje (afb. 6.8).
De heiligenfiguren werden apart geborduurd
en vervolgens op een fraaie en kostbare basisstof
van fluweel of brokaat genaaid. Deze stof werd
gemakke~ijker vervangen, als ze vies of versleten
was of uit de mode was geraakt, dan het kunstzinnige borèuu:werk. Daarbij werd de vorm van het
ge\\'aaà r:ieteen gemoderniseerd. In de loop van de
zestierrde eeuw \·ersmalè.e het kazuifel steecis meer,
in het bijzonder aan de voorkant op borsthoogte,
totdat ir. de negentiende eeuw de smalste variant
van de vorm bereikt werd. Zowel mode als praktische redenen zijn daar de oorzaak van geweest. Bij
het versmal!en van het kazuifel konden versleten
randen en boorden mooi weggewerkt worden, de
kazuifelvorm belemmerde minder de bewegingen
van de priester en er was minder materiaal nodig.
De vorm van de kazuifels op de tentoonstelling en
in deze catalogus laat zien dat maar weinig de oorspronkelijke middeleeuwse vorm hebben behouden.
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6.4

Bruine borduurgarens
zijn vaak verdwenen door
degradatie. Ze zijn regelmatig gerestaureerd met
nie uw garen dat opvalt
door de donkere bruine
kleur. Beeldje van een
aurifries met Paulus,
Holland, ca. 1500-1510.
Utrecht, Museum
Catharijneconevnt,
ABM tm.Ib (detail)
6.5

Het dunne zijden borduurgaren waarmee de
gouddraden zijn vastgenaaid is weggesleten,
waardoor de metaaldraden los zijn komen
te liggen. Dalmatiek,
.Ainsterdam,ca.1530.
Utrecht, Museum
Catharijneconvent,
ABM t2093c (detail)
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De basisstof is vaak op de schouders het meest
versleten. Het gewicht van de zware stof en de versieringen hing aan de smalle schouders waardoor
de stof op die plaatsen eerder kapot ging. Op so:nmige plaatsen, vooral op borsthoogte van het
kazuifel, is er sprake van meer slijtage dan elders,
omdat de priester tijdens de misviering zijn handen
in een gebedshouding tegen zijn borst gevouwen
houdt en daarbij slijtage in de kwetsbare zijde en
het borduurwerk veroorzaakte. Dit is daarmee
een indicatie dat het gewaad intensief gebrui kt is
geweest.
Wat verder opvalt bij de meeste paramenten
zijn de talloze naden in de basisstof. Dit heeft twee
verklaringen: de weefbreedte voor dergelijke stoffen was smal, soms maar 48 cm breed. Er moesten
voor de grotere paramenten meerdere stofbreedtes
aan elkaar genaaid worden, wat onvermijde lijk
naden geeft. De tweede verklaring is dat men
extreem zuinig was met de kostbare materialen.
Elk stukje stof werd gebruikt. Het kwam voor dat
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in een klein onderdeel als een manipel acht stukjes
stof als een patchwork tot een geheel werden
genaaid. Dit zal vooral bij hergebruikte stoffen zijn
voorgekomen. Naden op zich zijn echter niet altijd
een bewijs van hergebruik. Daarvoor moeten meer
bewijzen aanwezig zijn, zoals gaatjes van oude stiknaden.
Tot slot kan schade aanwezig zijn in de voering
van een parament. Voeringen hebben het meest te
lijden onàer slijtage en vervuiling. Omdat een voering niet als waardevol onderdeel van een gewaad
werd gezien, is deze vaak vervangen bij een
opknapbeurt. Zo wijst een katoenen voering op
een latere aanpassing en is een linnen of hennep
voering die glanzend gekalanderd is of van een
vuilafstotende waslaag voorzien, bougran
genaamd, meestal origineel (afb. 6.g).s Een
voering kan daarmee een indicatie zijn voor
de oorspronkelijke staat van een parament.
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6.6

Hergebruik van oud
borduurwerk kwam vaak
voor. Hier zijn twee verschillende borduurwerken bij een restauratie
samengevoegd tot één
geheel. Kazuifel, Noo r dN ederland, Utrech t?,
ca.1500. Utrecht, Mus eu m
Catharijneconvent, ABM
t20 o 5 (detail)
6 .7

Dit midde leeuws e
borduurwerk is op een
kazuifel van klein ere vorm
genaaid, waardoor het
moest worden ingekort.
Kazuifel, Amsterdam,
ca .1505-1509. Utr echt,
Museum Catharijne conv ent ,
ABM t2004 (detail)
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PERIODE 1: 'LOFFBARLYCKE
TE ONDERHAUDEN'
Paramenten hebben al sinds de Middeleeuwen
de belangrijke functie om de eredienst waardig
aan te kleden en de heilige handelingen boven het
gewone van alledag uit te tillen ter verheffing van
de zielen van de gelovigen en ter ere van God en
zijn Huis. Het schenken of vererven van kledingstukken om er liturgische gewaden van te maken,
was al vanaf het begin gebruikelijk vanwege de
kostbaarheid van de materialen. Maar waar mogelijk schafte men nieuwe gewaden aan. Het werd
geaccepteerd dat bij minder draagkrachtige parochies ofbij minder belangrijke feestdagen eenvoudiger gewaden gebruikt werden, mits netjes en
goed onderhouden.
Gebruik betekent onvermijdelijk vervuiling
en slijtage. Vieze en versleten gewaden passen niet
in de eredienst. Diverse historische bronnen rapporteren over uitgevoerd onderhoud. Zo wordt uit
archiefstukken duidelijk dat de koorkap van David
van Bourgondië zowel in het tweede als derde kwart
van de zestiende eeuw onderhanden is genomen. 6
Dit repar atiewerk zal zeker zodani g uitgevoerd zijn
dat oud en nieuw niet van elkaar te onderscheiden
was, een streven dat past e bij de fun ctie en de luxe
uitv oering van de gew aden. Een dergelijk resultaat
was ook mo gelijk omd at in de ze stiende eeuw het
ambacht van 'h et schilderen met de naald' en de
lazuurte chniek nog werd gepraktiseerd en de beoefenaars van dit vak war en georganiseerd in gilden
die str enge eisen stelden aan de kw aliteit?
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Het onderhouden van de ornamenten, zoals
paramenten in het verleden werden genoemd, was
door de eeuwen heen een regelmatig onderwerp
van zorg bij visitaties door bisschoppen aan parochies in hun diocees. Deze visitaties werden na het
Concilie van Trente (1545-1563)nieuw leven ingeblazen om meer controle op naleving van regels en
verordeningen te kunnen uitvoeren. Niet alleen
werd bij een dergelijk bezoek gecontroleerd of er
genoeg gewaden waren met de juiste kleur voor de
tij den van het liturgisch jaar, maar ook of die gewaden in een goede staat verkeerden. Paus Benedictus
XIV (1675-1758)spreekt zich in 1749bezorgd uit
over de slechte staat waarin de misgewaden er in
sommige kerken bijhingen, ' ...smerig en kapot,
totaal onwaardig om bij het heilige mysterie
gebruikt te worden'. Kennelijk was dit een reeds
lang gehoorde klacht in de hele rooms-katholieke
Kerk, want hij citeerde de geleerde kardinaal en
pleitbezorger van de besluiten van het Concilie van
Trente, Robertus Bellarminus (1542-1621),die al
anderhalve eeuw eerder dergelijke problemen had
aangekaart. De paus benadrukte vervolgens dat het
niet ging om een rijke of kos tbar e aankleding van
een kerk, w ant dat was ni et overal haalbaar. 8 Hij
verwachtte echter wel een waardi ge en schone aankleding. En dat was volgens hem zelfs in arme kerken te realiseren, een opvatting waard oor ook de
stati es van de Hollandse Zen ding zich aangesproken zullen hebben gevoeld.
Dat onderhoud van de liturgisch e gewa den bij
de dagelijkse pr aktijk in een kerkgebouw gebruik e-
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6.8

Het hergebruik van deze
heiligenfiguur is te zien
aan het rode opgenaaide
koordje dat werd gebruikt
om de rafelranden aan
het oog te onttrekken.
Kazuifel, Nederrijngebied
ofOost-~ederland, eind
15e eeuw. Ctrecht, ~·~..:se=
Ca::h.,::jneconve::::,AB~'.
t2.orza ;detai:)
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lijk en noodzakelijk was, zal duidelijk zijn. Men
voerde dit ongetwijfeld uit naar eer en geweten en
m et de beste intenties. In de loop van de tijd raakte
h et middeleeuwse gewaad echter buiten gebruik.
Het waren zware en onhandige kledingstukken. Er
kwamen moderne stoffen en decoratiestijlen voor
in de plaats. In het verlengde van deze ontwikke ling
verdween gaandeweg de vakkundigheid om schade
in het borduurwerk professioneel te herstellen.
De middeleeuwse liturgische gewaden met hun
luxueuze borduurwerk en goudbrokaten fluwelen,
waarvan in de cataiogus ta:loze voorbeelden te zien
zijn, raakten over het algemeen in de loop van de
zeventiende eeuw in onbruik.

PERIODE 11:VAN GEBRUIKSVOORWERP NAAR MUSEAAL OBJECT
In de negentiende eeuw, onder invloed van de
hernieuwde belangstelJing voor de gotische
bouwkunst en middeleeu wse kunst en oudheden,
ontstond vanuit verschillende kanten interesse
voor mi ddeleeu w se par amenten. Een deel van de
belangste lling kwam vo ort uit de behoefte om een
alternat ief te bieden voor de inmiddels industriee l
vervaardigde stoffen en versieringen, die men
ongeïnsp ireerd en de kerk onwaardig vond. Op
basis van middeleeuws textiel werden nieuwe
stoffen ontworpen die voor kerkelijk gebruik
we rden aangevuld met christelijke symbolen.9
Daarnaa st in spireerde het verfijnde borduurwerk
tot navolging, zoals door de Zusters van het Arme
Kindje Jezus, een kloo stergemeenschap die sinds
1848 in h un klooster in Aken met het borduren
van eigen koorgewaden was begonnen. De zusters
evenaarden op den duur het middeleeuwse
bordu ur werk in fijnheid en kunstzinnige vormgeving. In 1878 werd een dep endance geopend in
het Limburgse Simpelveld onder de naam Huize
Loreto. Het had een eigen bo rduuratelier dat pas
in 20 II is gesloten. De zuste rs kregen grote bekendheid vanwege de kundige restauratie van middeleeuwse gewaden. 10
Daarnaast ontstond er een levendige handel in
middele euw se stoffen en par amenten vanwege de
ant iquarische waarde die aan de voorwerpen werd
toegekend. Behalve van de in textiel gespecialiseerde han delaren, was er belan gstelling van privéverzam elaars, van nieuw opger ichte musea, waaronder
het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht, en
vanuit de katholieke kerk zelf. Vooral de laatste partij wilde de oude mid deleeuwse gewaden weer in
gebruik nemen, wat vaak int ensief herstel vereiste.
Men schroomde niet om daart oe oude delen van
bo rduur w erk geheel te ven.vijderen of radicaal over
te borduren. Een 'mooi' result aat en functionaliteit
von d men belangrij ker dan de historische waarde
en de originele staat van de oude paramenten.
Veel van het restauratie w erk werd uitgevoerd door
paramentena teliers en paramentenmakers, een
beroepsgroep die n a de grondw etswijziging van
r848 en h et herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853 enorm in opk om st was.u De ateliers
wilden bovenal een weer bruikbaar liturgisch
gewaad m aken . Kritiek op deze werkwijze kwam
voornamelijk vanuit de h oek van de monumenten-
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6.9

Paramenten werden
gevoerd met een glad
gestreken en soms van
een waslaag voorzien
linnen weefsel, bougran
genaamd. De voering kan
daarom een aanwijzing
geven over de originele
staat van een middeleeuws gewaad. Omdat
voeringen slijten werden
ze bij restauraties vaak
vervangen,vanafde
negentiende eeuw
meestal door een katoenen voeringstof. Dalmatiek, Amsterdam, ca. 1530.
l:crecht, Museum
Catharijneconvent ,
A3\1 t2.093d (detail)

zorg. Victor de Stuers (1843-1916), die wordt gezien
als de initiator van de Nederlandse monumentenzorg , pleitte voor terughoudendheid en waarschuwde voor te intensieve restauratie en reconstructie van oude paramenten, omdat het door
gebrek aan vakkundigheid zelden tot een mooi
resultaat leidde . Nog uitgespro'.<ener over dit
onderwerp was de kunstenaar en prominent lid
van de kunstenaarsvereniging Sint-Lucas, Anton
Derkinderen (1859-1925), die naar aanleiding van
de Nationale tentoonstellingvan oude kerkelijke
kunst in 1913in 's-Hertogenbosch schreef dat een
deel van het borduurwerk in de tentoongestelde
middeleeuwse paramenten door de 'moderne
renovatie onherroepelijk vernietigd' was. Op
de tentoonstelling hingen diverse middeleeuwse
gewaden die ook in de huidige tentoonstelling
te zien zijn, waaronder een kazuifel ( cat. 70 ).
Het werd duidelijk dat er inmiddels twee verschillende opvattingen waren over het hoe en
waarom van restauratie van oude gewaden, een
kerkelijke en een m·..1sea!ebenadering. Dit onderscheid werd in 1943in een handleiding voor kerkelijke monumentenzorg voer het eerst duidelijk op
papier gezet. De handleiding is geschreven door de
toenmalige conservator van het Aartsbisschop?elijk Museum, dr. J.J.M. Timmers.'3 Hoewel zij over
alle kerkelijke onroerende goederen handelt, is er
in de handleiding ruim aandacht voor historische
paramenten en de wijze waarop ze gerestaureerd
zouden moeten worden. De methode van restauratie is volgens Timmers afhankelijk van de betekenis
die aan het kunstvoorwerp wordt toegekend. Met
deze visie was hij zijn tijd ver vooruit. Pas zeventig
jaar later is waardebepaling een belangrijk weeginstrument geworden voor het museale beleid en de
basis waarop keuzes voor restauratiehandelingen
12
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worden gemaakt. '4 Tim mers onderscheidde zeven
waarden, waarvan drie afhankelijk zijn van wat
men tegenwoordig de actuele waarde is gaan noemen en die gebaseerd zijn op de betekenis van het
voorwerp in de kerkelijke context. '5 De overige vier
waarden hebben te maken met de kunst- en cultuurhistorische waarde van de gewaden . Een kerkelijke ofwel een museale waarde was volgens Timmers bepalend voor het moment waarop een
kerkelijk gebruiksvoorwerp aan de eredienst mocht
worden onttrokken. Dit laatste was volgens hem
het geval bij voorwerpen die nog gaaf waren maar
kwetsbaar en een grote oudheidkundige waarde
hadden, en bij voorwerpen die in ongerestaureerde
staat niet meer goed konden functioneren en door
restauratie hun oudheidkundige waarde zouden
verliezen. Dit lichtte hij toe aan de hand van een
kazuifel dat door een 'obscuur atelier voor kerkelijke kunst' was gerestaureerd . Oorspronkeli ;k borduurwerk werd daarbij losgetornd en gerepareerd
door het met nieuw en 'minderwaardig gouddraad
op grondige wijze over te borduren '. Het geheel
werd vervolgens op een nieuwe stof genaaid, het
oude weefsel verknipt en aan een antiquair verkocht, die er een 'antieke' tafelloper van maakte. 16
Hij sloot zijn verhaal af met de vaststelling dat 'de
opdrachtgevers hun waardevol oud bezit kwijt
waren en afgescheept werden met een lelijk nieuw
kazuifel , dat bovendien in enkele jaren versleten
zou zijn'. Moge dit voorbeeld oud en verjaard lijken , dat is het helaas niet. Nog niet zo lang geleden
is hetzelfde gebeurd bij een gewaad met middeleeuws borduurwerk in een parochie in Zuid-Holland.
Timmers gaf in zijn handleiding aan dat 'niets
van de oude weefsels of de oude passementen en
galons verloren mag gaan' . En deze opvatting ligt
aan de basis van de ontwikkeling van de moderne
textielrestauratie.

PERIODE III: DE PROFESSIONALISERING VAN TEXTIELRESTAURATIE
De professionalisering van het vak textielrestauratie is een proces geweest waarin l'\ederland pas
vanaf het midden van de twintigste eeuw een rol
is gaan spelen. Het vak ontwikkelde zich in Europa
dankzij een wetenschappelijke benadering die zich
afzette tegen het ambachtelijke handwerk van de
paramentenateliers. Men ging onderscheid maken
tussen restaureren , dat tot doel heeft het oorspron-
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kelijke uiterlijk van een object terug te krijgen, en
conserveren, waarbij het vertragen van het vervalproces en het behoud van zo veel mogelijk oorspronkelijk materiaal voorop staan."
ZWEDEN
Zweden was de koploper. 18 Dit land is rijk aan
historisch textiel, waaronder belangrijke collect~es
liturgische ge,,·aden, die teruggaan tot de Middeleeuwen. Zoals in het voorgaande duidelijk is
geworden was er rond de eeuwv:isseling van de
negentiende naar de twintigste eeuw een toenemende internationale belangstelling voor kerkelijke
kunst en oudheden. Het gevolg daarvan was een
grote behoefte aan restauratie, waarbij het traditionele reparatiewerk in de museale wereld grote
weerzin opriep. In Zweden besloot men een
textielrestauratieatelier onder wetenschappelijk
toezicht op te richten. Het ging onder de naam
Pietas van start onder leiding van de vooraanstaan de textielkunstenares Agnes Branting, die ontwerper en vervaardiger van liturgisch textiel was.'9
Bij haar overlijden in 1930 werd ze opgevolgd door
haar nicht, kunsthistoricus Agnes Geijer. Geijer
stond aan de wieg van de verspreiding van kennis
over professionele textielrestauratie in Europa.

6.IO

Albe met langs hals,
mouwen en zoomranden
van goudbrokaat met
ingeweven plant- en diermotieven, zogenaamde
albe van Bernulphus,
Sicilië, ca. u50. t;::recht,
Museum Cathar îjneconvent,
OKM t9r (geheel en detail)

DUITSLAND EN ZWITSERLAND
In Duitsland trad een belangrijke verandering in
de zorg voor historisch textiel in toen het grafkleed
van paus Clemens II (ca. 1005-1047), een grafvondst uit de Bamberger Dom, in de handen kwam
van kunsthistoricus dr. Sigrid Müller-Christensen.
Zij was werkzaam bij het Bayerisches National
Museum in München. De toestand van het gewaad
was dermate slecht dat zij zich voor advies tot
Agnes Geijer wendde, die inmiddels als een expert
op het gebied werd gezien. Het werk aan het
gewaad werd in r949 onder zeer moeilijke omstandigheden uitgevoerd in het Bayerisches National
Museum. Er was tekort aan alles. Toch betekende
deze conservering en de daaropvolgende behandeling van keizergewaden - eveneens grafvondsten
uit de Bamberger Dom - de start van de ontwikkeling van wetenschappelijke textielconservering in
Duitsland. De behandeling was in r955 aanleiding
voor de tentoonstelling Sakrale Gewänder des
Mittelalters, met daaraan gelieerd een internationaal
symposium. Door de tentoonstelling en het
symposium werd de belangstelling van de kunst-
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historische wereld voor het museale restaureren
van textiel gewekt en de reputatie van MüllerChristensen gevestigd. 20 In de jaren 1960 zijn
Stockholm en München de toonaangevende centra
voor textielrestauratie waar jonge restauratoren uit
andere landen hun kennis komen vergroten. Onder
hen die door Müller-Christensen werden opgeleid
is Mechtild Lemberg, die later het atelier van de
Abegg-Stiftung in Riggisberg, Zwitserland zou
opzetten en leiden. Na de pensionering van
Müller-Christensen nam Riggisberg de leidende
rol van München over.
ENGELAND
Aan de basis van textielrestauratie in Engeland
stonden de Royal School of Needlework en het
atelier van het Victoria and Albert Museum (V&A)
in Londen. Karen Finch (1923-2012) was een jonge
Deense weefster en textielontwerpster die zich in
1946 in Engeland vestigde. Ze kwam te werken bij
de Royal School ofNeedlework, waar op ambachtelijke wijze werd gerestaureerd. Als zij in 1954 in
dienst treedt bij het V&A, beseft ze dat restauratie
zowel de wetenschap als het museumpubliek ten
dienste zou moeten staan. Ze was zich zeer bewust
van het belang van zo minimaal mogelijk ingrijpen
in het object, overeenkomstig de principes van
Agnes Geijer. Bij haar vertrek bij het V&A in 1959
werd ze gevraagd om nieuwe medewerkers een
introductie in textiekonservering te blijven geven.
De kring van studenten breidde zich geleidelijk uit
tot ver buiten de landsgrenzen. Het hoofd van het
Laboratorium voor Vezeltechniek aan de Technische Hogeschool in Delft, dr. Tentina Leene-die
een belangrijke rol zou spelen bij de ontwikkeling
van textielrestauratie in Nederland - werd door
Finch ingewijd in restauratievraagstukken. Door de
grote belangstelling raakte Finch ervan overtuigd
dat een gespecialiseerd instituut voor textiekonservering noodzakelijk was. Dat resulteert in 1975 in
de oprichting van het Textile Conservatîon Center
(TCC), gevestigd in Hampton Court Palace. Jarenlang bleef dit een van de bekendste officieel erkende
opleidingscentra voor textielrestauratie in Europa.''
21

NEDERLAND
Rond het midden van de nvintigste eeuw waren er
in Nederland twee professionele textielrestauratieateliers: dat van het Rijksmuseum in Amsterdam
en de Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel in
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Haarlem. Daarnaast waren er diverse andersoortige
ateliers die textiel voor restauratie in behandeling
namen, zoals stoffeerderijen, borduur- en naaiateliers en specifiek voor kerkelijk textiel de paramentenateliers, waarvan er in Nederland op dat moment ongeveer veertig waren, en een kleiner aantal
kloosters waar ook paramenten werden gerestaureerd.23De meeste aandacht van de twee grote
ateliers ging uit naar wandtapijten en vaandelcollecties. Uit een inventarisatie was gebleken dat
Nederland met zijn maritieme verleden over een
van de grootste collecties vlaggen en vaandels ter
wereld beschikte, zo'n duizend stuks. Die werden
aanvankelijk volgens een in Zweden ontwikkelde
methode geconse::-veerd,waarbij de resterende
fragmenten van de vlaggen tussen twee lagen tule
werden genaaid. Men was echter niet tevreden over
het resultaat omdat de vlaggen vaak veel te fragiel
bleken te zijn. Er werd een dringende noodzaak
gevoeld om nieuwe restauratiemethoden te
on tw ikkelen. In 1953 kon bij het Laboratorium voor
Vezeltechniek aan de Technische Hogeschool in
Delft gestart worden met een onderzoeksprogramma naar wat later de 'plakmethode' zou gaan heten,
gericht op het behoud van zeer oud, fragiel textiel,
met gebruikmaking \'Jn synthetische polymeren.
De ontwikkelde methode werd in de praktijk
gebracht door de beide Nederlandse textielrestauratieateliers. In 1964 werden de resultaten gepresenteerd op een internationaal symposium dat in
Delft werd gehouden, de Delft Conference. 24
Sommige congresgangers waren werkelijk geschokt. Een hevige discussie ontstond over de
toepasbaarheid en toelaatbaarheid van lijmen bij
textielrestauratie.'S De getoonde stukken waren
stijf en sommige glommea zelfs. Dat, zo bleek, lag
niet zozeer aan de methode als aan de uitvoering
ervan: er werd destijds nogal veei lijm gebruikt.' f.
Tijdens het symposium we rd duidelijk dat inter disciplinaire samenwerking tussen chemisch
onderzoekers, restauratoren en (kunst)historici
noodzakelijk was.
Het onderzoek naar technieken voor textielconservering kreeg een nieuwe impuls toen in
1962 in Amsterdam het Centraal Laboratorium
voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en
Wetenschap werd opgericht, kortweg CL genoemd.
Directeur ir. J.Lode"vi.jks,voorheen een van de
onderzoekers van het Delftse laboratorium en
tevens directeur van het Haarlemse restauratieate-
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Koorkap van biss chop
David van Bourgond ië
met voorstellingen uit
het leven van Christus,
Noord-Nederland,
Utrecht, ca.1475-1496.
C trech~. Mu seum
Catharijneconvent,
ABMt2003
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lier, vroeg in het bijzonder aandacht voor textiel en
spande zich in om uitwisseling van kennis tussen
onderzoekers en beheerders van textielcoll ecties
tot stand te brengen. Een nieuw platform daarvoor
zag in datzelfde jaar het licht: de Textielcommissie
Musea! 7 Men onderkende een gebrek aan opleiding
op het gebied van textielconservering. Tot de kernactiviteiten van de commissie behoorde dan ook
het organiseren van cursussen en bijeenkomst en ,
die 'Textieldagen' werden genoemd, voor hen die
belast waren met het beheer van textielcollectie s
in Nederland. Zelf deed de textie lcommissie geen
onderzoek, dat zou plaatsvinden in het CL De
opzet van een centraal restauratieatelier voor textiel
leek de meest geschikte weg om greep te krijgen op
de probl emen die zich bij textielbehoud voorde-
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den.28 In 1964 werd de eerste textielrestaurator
benoemd: Nettie Cassee-Veltkamp, destijds aangeduid als juffrouw Veltkamp en opgeleid als
textielontwerper. Haar deskundigheid op het
specifieke terrein van textielrestauratie bouwde
zij op door stages op diverse plaatsen, waaronder
bij dr. Müller in München en Agnes Geijer in Stockholm. In het bijzonder die laatste stageplaats is in
deze context interessant, want zij verbleef daar
enige maanden om te werken aan de koorkap van
Bonifatius uit de collectie van Museum Catharijneconvent (cat. 9). 2 9 In de beginjaren werkten
er meerdere restauratore n bij het Cl, die evenals
juffrouw Veltkamp stages liepen bij de gerenommeerde Europe se restauratiecentra voor textiel.
Ook Engelse ateliers werden bezocht. Een van
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de restauratoren uit die tijd die bij het CL werkzaam
waren, Rinske Driessens, hield zich vrijwel exclusiefbezig met werk voor het Aartsbisschoppelijk
Museum in Utrecht. Op hun beurt leidden de
restauratoren van het CLweer medewerkers
op van musea die textielcollecties beheerden.
REST AURA TIE IN DE TEXTIELCOLLECTIE VAN MUSEUM CATHARIJNEC ONVENT TE UTRECHT
De uitvoerigheid waarmee restauraties vanaf begin
jaren 1960 zijn gedocumenteerd is opmerkelijk.
Uit de aanwezige verslagen in het archief van
het museum tekent zich de ontwikkeling van de
professie af, terwijl ook een beeld ontstaat van de
discussies die daarover werden gevoerd. Dat laatste
blijkt uit de herhaalde behandeling van dezelfde
objecten, die in de stukken met redenen wordt
omkleed. Aan de hand van de restauratiegeschiedenis van enkele topstukken zal dit duidelijk
worden gemaakt.
In de archieven van de Werkplaats tot Herstel
van Antiek Textiel in Haarlem komt onder de noemer 'Gegeven Adviezen' het Aartsbisschoppelijk
Museum voor het eerst voor als relatie in januari
1958. Het betreft de conservering van een fragment
van een Byzantijns zijden weefsel. Er werd toen
verwezen naar de textielspecialisten van het
moment: dr. Leene (een van de oud-studenten van
Finch) en ir. Lodewijks, de onderzoekers van het
Laboratorium voor Vezeltechniek. Tot een restauratie lijkt het op dat moment niet te zijn gekomen.
In 196r won de beheerder van het Oud Katholiek Museum in Utrecht, de heer A.J. van de Ven,
advies in omtrent de restauratie van è.e 'Albe van
Sint Bernulfus' (cat. rn; afb. 6.rn )Y Door bemiddeling van de rijksinspecteur werd voor de conservering van dit topstuk uit de elfde eeuw een sub sidie
gevraagd en verkregen. Om de aanvraag te onderbouwer. werc! het object nauwkeurig beschreven
en de voorgestelde behandeling gemotiveerd door
de onderzoekers van het Laboratorium voor Vezeltechniek in samenwerking met de Werkplaats tot
Herstel van Antiek Textiel. In Haarlem werd door
Leene en Lodewijks een poging gedaan roestvlekjes
uit het linnen te verwijderen. Dat lukte echter maar
ten dele, ten.vijl het risico werd onderkend dat een
'zwaardere aanpak' gaten tot gevolg kon hebben.
Men besloot het linnen deel naar Delft over te brengen omdat het daar in zijn geheel gewassen zou
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kunnen worden. In Haarlem ontbraken daarvoor
de voorzieningen. Het goudbrokaten deel werd in
Haarlem behandeld en naderhand werd alles daar
weer samengevoegd. Gaatjes werden gestopt en een
groot gedeelte van het linnen werd verdubbeld met
een extra laag, om het grote gewicht van de goudbrokaten onderrand te kunnen dragen. Eind 1962
werd de behandeling 'met opmerkelijk succes' voltooid, waarna de heer Van de Ven verantwoording
aflegde over de daarmee gepaard gaande kosten aan
het ministerie. 3' Die bedroegen in totaal fl. 1230,77,
inclusief reiskosten en verzekering.
In 1964 wendde mejuffrouw drs. Adeline M.
Janssens, adjunct-directrice van het Aartsbisschoppelijk Museum, zich tot het dan nog jonge CL in
Amsterdam. Zij correspondeerde met Lodewijks,
die inmiddels directeur was geworden van het
instituut, over de behandeling van weefselfragmenten die zouden moeten worden ingelijst.
Er is een lijst met objecten en inventarisnummers,
een kostenraming voor het inlijsten, maar over de
behandeling van de textielfragmenten zelf worden
geen details vermeld. 32 Janssens maakte in haar
brief van 2 december 1964 gewag van haar contact
met mevrouw dr. Müller in München, over de stage
aldaar van mej. Veltkamp, die blijkbaar door haar
bemiddeling tot stand was gekomen.Janssens en
Lodewijks waren van plan in München de restauratie van 'de koorkap' te bespreken. De uitvoering
van die restauratie was al gepland: die zou plaatsvinden vanaf eind februari, als 'Mej. Veltkamp, de
koorkap en ik definitief[ ...] naar Stockholm gaan'.33
Met 'de koorkap' wordt inventarisnummer ABM
t234r (cat. 9), de zogenaamde koorkap van Bonifatius bedoeld, die - in tegenstelling tot wat de benaming doet vermoeden -van recenter datum is dan
Bonifatius (675-754). Het weefsel is desondanks
zeer oud en dateert mogelijk uit circa ngo-1210.
~ettie Veltkamp zou tot augustus in Stockholm
blijven en onder leiding van Agnes Geijer aan de
restauratie werken.
De relatie tussen Janssens en het CLbleef voortbestaan. In het CLwerkten inmiddels meerdere restauratoren waaronder Rinske Driessens, die naar
verluidt vrijwel exclusief bezig was met werk voor
het Aartsbisschoppelijk MuseumJ 4 Zij werkte er in
1968 en 1969 aan meerdere objecten.is Het belangrijkste stuk was de koorkap van David van Bourgondië (cat, 49; afb. 6.n).l 6 Ook van dit object is
een complex restauratiedossier aanwezig. In een
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rapport gedateerd 'december r969' legt Driessens
uit dat de hele mantel uit elkaar is gehaald. Begonnen is met het wassen van de voering. Daarvoor
was een speciaal reinigingsmiddel ontwikkeld,
onder andere door de onderzoeken die aan het
Vezelinstituut werden uitgevoerd. Driessens
noteerde dat de boven stof en de borduursels niet
gewassen konden worden, 'daar ten eerste we de
techniek van het wassen van fluweel niet machtig
zijn en de aurifriezen van water aileen maar te iijden zouden hebben daar er met vullingen en verschillende lagen nn textiel van verschiilende
kwaliteit gewerkt is'. Het fluweel werd zacht
geborsteld, en uit een publicatie van 'Frl. Lemberg'
haalde ze het advies om metaaldraden te reinigen
met alcohol. Een discussiepunt vormde het bandje
tussen de aurifriezen en de mantel zelf. Janssens
betwijfelde ten zeerste ofhet bandje origineel \Vas.
In overleg met haar werd besloten het te vervangen.
Het goudborduursel in de aurifriezen vroeg intensieve behandeling. Het zijdeborduursel was grotendeels verdwenen en daarmee ook de fijne draden
die de gouddraden vasthielden. Ook het fluweel
rond de schouders was bijzonder zwak. Losse
draden werden vastgezet met polyester draden die
getrokken werden uit lapjes synthetisch weefsel,
Stabiltex nr 4- Dit polyestercrêpeline was een bijproduct van de in die jaren ontwikkelde plakmethode. Het was ontwikkeld bij de zoektocht naar
transparante, sterke en toch flexibele steunmaterialen. Behalve als steunweefsel bleek het potentie te
hebben voor naaiwerk. De weefdraden waren fijner
dan zijde en vele malen sterker, hetgeen de duurzaamheid van de behandeling in belangrijke mate
ten goede zou komen. Driessens meldde dat ze
zowel in de borduursels als het fluweel alle draden
die los lagen stuk voor stuk weer op hun plaats
had genaaid.
Het rapport van Driessens eindigde met een
stand van zaken. Van te voren was het werk
geraamd op een jaar, maar de methode was aangepast. Aanvankelijk zou ze een nieuwe techniek
toepassen, die in Engeland was ontwikkeld: over
de losse draden zouden spandraden worden gelegd,
die met kleine hechtsteekjes werden vastgezet om
zo de losse draden in weefsel en borduursel op hun
plaats te houden. Ze was echter niet tevreden met
he t resultaat, en switchte naar het draad voor draad
vastzetten. Het werk was nog niet voltooid . Ze
berekende dat de koorkap nog zo'n twee en een

half jaar werk zou moeten kosten, als één persoon
eraan zou willen blijven werken. Zijzelf zou dat niet
zijn: ze stond op het punt om naar Australië te emigreren. Ze specificeerde haar berekening: een achturige werkdag is niet mogelijk, voor langer dan vier
uur per dag is het veel te vermoeiend. En het aantal
benodigde steken per cm" was volgens haar inschatting zesendertig:
~1et het vertrek van Driessens lijkt ook de relatie
tussen mej. Janssens en het CL ten einde. Mogelijk
had ze te weinig vertromven in de overige restauratoren daar, maar misschien ook hadden die onvoldoende tijd voor een dergelijk groot project. Hoe
dan ook, in december 1969 werd een eerste gedeelte
en in februari r970 de rest van de koorr.iantel overgedragen aan de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. Sinds rgor was daar een paramentenatelier
actief, van een textielrestauratieatelier was nog
geen sprake.l 7 Over grote ervaring met de vervaardigingstechnieken beschikte men daar zeker, maar
de nieuwe ontwikkelingen in textielrestauratie
waren tot dusver aan het atelier voorbijgegaan.
Belast met een dergelijke belangrijke opdracht
zocht men echter naar advies en scholing. Opnieuw
speelde Adeline Janssens een bemiddelende rol.
In een presentatie die de zusters Agathe en Winfrieda gaven op een van de eerste Textieldagen die
de Textielcommissie Musea organiseerde, dankten
zij Janssens voor de kans die zij hen had geboden
een bijdrage te leveren aan het conserveren van
antieke textilia en voor de contacten die zij daartoe
had gelegd.38 Zo zorgde zij ervoor dat de zusters in
de winter 1971-1972vijf maanden doorbrachten in
het atelier van de Abegg Stiftungin Riggisberg, om
daar door (inmiddels) mevrouw Flury-Lemberg te
worden opgeleid en onder haar supervisie te werken aan vijf objecten uit de co1lectie van het Aartsbisschoppelijk Museum. Vóór die tijd hadden ze in
eigen huis gewerkt aan de voltooiing van de mantel
van David van Bourgondië, het project dat ze van
Rinske Driessens hadden overgenomen. Janssens
zou gezorgd hebben dat zij daartoe in eigen huis
een opleiding volgden.
Het verslag dat de zusters over dit project schreven begint met de situatie waarin de mantel werd
ontvangen en een korte beschrijving van het door
Driessens verrichte werk . Omdat het conserveren
voornamelijk bestond uit het vastzetten van gouden draden ('over het gehele vlak van de koorkap')
en Driessens daar al een gedeelte van had gedaan,
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zetten zij het werk op dezelfde wijze en met hetzelfde materiaal voort. Zij roemden de kwaliteit
van het fijne polyesterdraad, vooral het feit dat de
soepelheid intact bleef en het naaiwerk nagenoeg
onzichtbaar was. Als nadeel werd genoemd dat het
wellicht door zijn sterkte fragiele zijde zou kunnen
beschadigen ('snijden'), maar aangezien het weefsel
nog sterk was, werd dit nadeel niet zo groot geacht.
Eind 1970 werd het project voltooid.
Een winter later, in Riggisberg, veranderden
de inzichten van de zusters. Flury-Lemberg hield
er stellige principes op na, die zij op haar pupillen
overdroeg. Haar eerste regel was dat restauratie
altijd omkeerbaar moet zijn zonder dat het object
erdoor veranderd is. De tweede: gebruikte materialen mogen geen schadelijke invloed hebben op het
behandelde object. Regel drie luidde dat ingrijpen
alleen verantwoord is als daartoe een absolute
noodzaak bestaat. Deze regels gelden nog altijd als
het ethisch fundament onder het handelen van restauratoren in het algemeen. Toch bleek dat aan deze
uitgangspunten een eigen interpretatie kan worden
gegeven. Ten eerste hoorde het tot de praktijk van
het atelier in Riggisberg dat textiel, indien mogelijk,
gewassen werd. Dat was gebaseerd op de uitgangspunten van Agnes Geijer, die in de jaren 1930 het
water 'ontdekte' als waardevol hulpmiddel bij textielrestauratie. Het had wonderbaarlijke effecten
op droge, brosse zijde: dit won aan glans en soepelheid. Meer en meer werd water gebruikt en in de
vroege jaren 1950 werd zelfs fluweel gewassen. 39
Wassen is echter een onomkeerbaar proces bij uitstek: eenmaal gewassen kan een obj eet nooit meer
niet-gewassen worden gemaakt.
Flury-Lemberg had een afkeer van plakken.
Sinds zij daarvan de minder geslaagde voorbeelden
had aanschouwd (stijf en glimmend), was de techniek wat haar betreft uit den boze. Deze opvatting
breidde zich uit tot het geheel aan technische
mogelijkheden die synthetische materialen zouden
kunnen bieden. Vanuit de overtuiging dat synthetisch synoniem was voor schadelijk, propageerde
zij bij voorkeur gebruik van zuivere zijde en/ of
'gezuiverde' katoenen stoffen.+" Ook bij regel àrie
is te zien hoe relatief dergelijke richtlijnen kunnen
zijn, want in de toenmalige praktijk in Riggisberg
was het volstrekt normaal een obj eet volledig uit
elkaar te nemen en in afzonderlijke delen te behandelen. Alleen dan konden de onderdelen gewassen
worden en ter droging vlak op een glasplaat wo rden

gelegd. Op die manier kan het gebruik van een
strijkbout worden vermeden, een apparaat dat
toegepast op gedegradeerd textiel zeer schadelijk
is. Maar oorspronkelijke naailijnen verdwijnen
door deze rigoureuze behandeling volledig.
Tot de objecten die met de zusters mee naar
Riggisberg gingen, behoorde de albe van Bernulphus, die nog slechts negen jaar daarvoor grondig
was behandeld. Ondanks dat men bij aflevering
zeer tevreden was met het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden, werd nieuwe behandeling
nodig geacht. Flury-Lemberg meende dat de eerdere poging om roestvlekjes te verwijderen vele
kleine gaatjes had veroorzaakt. Daarbij waren niet
alle roestvlekken verwijderd. Ze bekritiseerde het
doubleren van het linnen weefsel met een extra
laag, want de stoffen waren niet aan elkaar gehecht
en de ingreep zou valse vouwen in het brokaat
veroorzaken. De hernieuwde behandeling was
niet gering. Opnieuw werd het object volledig
gedemonteerd. Alle kleine stapjes werden er weer
uitgehaald. Men behandelde de roestvlekjes met
Blankit F, waarin het linnen wel een uur lang werd
geweekt.41 Vond men in Haarlem wassen van het
brokaat nog te risicovol en beperkte men zich tot
'd roogreinigen' met zachte borstels, in Zwitserland
werd het wel gewassen. Door de natte behandeling
konden de valse vouwen ongedaan worden
gemaakt. Het linnen werd opnieuw gedoubleerd
met een fijn katoenen weefsel, maar nu over de
hele oppervlakte vastgenaaid. Uiteindelijk zette
men de brokaten rand er weer aan met zijden garen.
Een tweede stuk betrof de dalmatiek van David
2 ~"t
van Bourgondië ( cat. 48b ), sam.f:..:r~gest1:
Jd_1.:1.i!
dezelfde weefsels als de koorkap (cat. 48c). Ook
1.1
: '
__
·d~dal~ati. ëkwerd gedemontee rd. Net als1 destijds rti\ffä W'.~
Driessens van het CL vond men ook in Riggisberg
wassen van het fluweel te ver gaan, maar nu omdat
Flury-Lemberg het niet vervuild genoeg vond. 42
Om het weefsel toch vlak te kunnen krijgen was
daar als alternatief een methode ontwikkeld die
'Kalte Wicke l' werd genoemd. Die werkt op basis
van diffusie: door het weefsei op te spannen op een
ondergrond van licht vochtige doeken en vervoigens met plastic afgedekt te laten rusten, neemt het
vochtgehalte in het te behandelen weefsel geleidelijk toe. Door na een wachttijd het geheel aan de
lucht te laten drogen, wordt het weefsel even vlak
als bij op glas uitleggen van gewassen stoffen het
geval is.
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TECHNIEK

EN RESTAURATIE

opdrachten meer te zijn verleend, althans niet voor
objecten die deze tentoonstelling betreffen. Een
volgende opdracht aan zuster Winfrieda dateert
van 1977.Zij heeft dan het klooster verlaten en is
samen met Simone Rood een particulier atelier
begonnen, gevestigd in Uithoorn, onder de naam
Restauratieatelier Antiek Textiel B.V.\VijsbekRood. De opdracht betrof een kazuifel uit
omstreeks 1520 (cat. 41). In het restauratieverslag
beschrijven zij de behandeling conform de Zwitserse principes: het geheel is uit elkaar ge:1omen en
in onderdelen gereinigd. De moiré-zijden stof werd
in dit geval behandeld met waterbrood.43 De zijde
werd ondersteund met een katoenen steunweefsel
en spansteekjes, uitgevoerd met paarse 'zuivere
Turijnse' zijde (afb. 6.12).44Dan wordt in 1979
opnieuw de koormantel van David van Bourgondië
aangeboden, slechts negen jaar na de vorige ingrijpende behandeling. Men vond dat de eerder gekozen behandeling niet de juiste methode is geweest:
'door de inwerking van het polyestergaren op zuivere stoffen is de koormantel er na een aantal jaren
als een gerimpeld geheel gaan uitzien'. Men besloot
om het synthetische garen te verwijderen en de
hele behandeling opnieuw uit te voeren 'met zuivere zijde en katoen'. Daarbij kwamen alle gouddraden weer los te liggen en moest de hele behandeling van voren af aan uitgevoerd worden. Om
de rimpels te corrigeren werd de 'Kalte Wickel'
toegepast. Onbekend is hoeveel uren er opnieuw
mee gemoeid zijn geweest, maar het werk werd
pas afgeleverd medio 1981.4s
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De 'djde werd ondersteund met een katoenen
steunweefsel en spansteekj es, uitgevoerd met
paarse 'zuivere Turijnse'
zijde. Utrecht, Museum
Catharijneconvent,
BMHt29n (detail)

In het verslag van hun verblijf in Zwitserland
beschreven de zusters tevens een object waarvan
zij de behandeling zonder de ervaring in Riggisberg
nooit zouden hebben aangedurfd: het wassen van
een manipel met applicatiewerk dat gevuld was
met watten en papier (inventarisnumlller 011~er_meld). Ze concludeerden dat het wassen van een
dergelijk object gerust kan 'zonder dat het van
hoedanigheid verandert'.
Na het verblijf van de zusters in Zwitserland
lijken aan de abdij in Oosterhout geen restauratie-

DE KENNIS VAN XU
De hierboven beschreven restauraties illustreren
hoe de zoektocht naar optimale behandelingen zich
heeft ontwikkeld en hoe opvattingen mettertijd
konden veranderen. Het aantal vakbekwame
restauratoren in Nederland nam geleidelijk toe.
Eerst werden zij opgeleid door het CL,vanaf 1978
was er ook in Nederland een erkende HBO-opleiding tot restaurator, waar onder andere voor de
specialisatie textiel werd opgeleid, en vanaf 2007
is er een universitaire masteropleiding textiekonservering, waarbij wetenschappelijk onderzoek en
handvaardigheid optimaal worden gecombineerd. 46
In de loop der jaren zijn door Museum Catharijneconvent ook restauratieopdrachten gegeven
aan andere restauratieateliers. Herbehandeling van
dezelfde stukken komt nu alleen nog voor als aan-
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vullend werk vanwege nieuw verval nodig is. Nooit
wordt het eerder uitgevoerde werk meer zo bekritiseerd en volledig ongedaan gemaakt als bij de albe
van Bernulphus en de koorkap van David van
Bourgondië. Het gaat vaak weer om het vastzetten
van gouddraad. De vraag rijst dan in hoeverre het
zinvol is om opnieuw met ragfijne zijden draadjes
te werken. Hedendaagse restauratoren zijn niet
meer afkerig van het gebruik van synthetisch garen.
De moderne restaurator heeft kennis ontwikkeld
van chemisch-fysische eigenschappen van de materialen, daarbij gesteund door onderzoeken die nog
altijd aan diverse instituten gaande zijn en een toenemenèe hoeveelheid vakliteratuur die à.aaro\·er
beschikbaar is. Dat levert het inzicht op dat de
tegenstelling synthetisch versus natuur1ijk of 'zuiver' veel minder aan de orde is dan het vermogen
van verschillende materialen om uit te zetten of
te krimpen, als reactie op het omgevingsklimaat
of een natte behandeling. Lijmtechnieken worè.en
niet langer verworpen. Van de minder geslaagde
uitvoeringen in de begintijd is veel geleerd, nieuwe
steunmaterialen en lijmproducten zijn omwikkeld
en uitvoeringstechnieken verfijnd.
De principes van Geijer, Finch en Flury-Lemberg worden nog steeds gestand gedaan, maar de
interpretatie is anders. Het wassen van samengesteld textiel zal door een hedendaags restaurator
niet snel worden gedaan. Ook Driessens signaleerde het al: een obj eet dat uit meerdere materialen
of soorten textiel is samengesteld zou van water
alleen maar te lijden hebben. Textiel dat water heeft
opgenomen en weer afgestaan verandert blijvend.
Er kan (ongelijke) krimp optreden, sporen van
gebruik of afwerking kunnen verloren gaan en/ of
het weefsel verliest documentaire waarde. Maar dat
zeggen we met de kennis van nu. In de pioniersdagen werd - althans door veel restauratoren - de
winst die door wassen behaald kon worden doorslaggevend geacht om de behandeling dt te voeren.
Tegenwoordig zouden restauratoren er slechts in
zeer uitzonderlijke gevallen toe overgaan om een
object te demonteren om een wasbehandeling te
kunnen uitvoeren. Authentieke montage wordt nu
vanwege de documemaire waarde hoger gewaardeerd. Het principe dat ingrepen alleen indien
noodzakelijk mogen worden uitgevoerd, wordt dus
tegenwoordig anders ingeschat. Daarbij is het voor
een museumstuk, meer dan voor een gewaad dat
nog bij de liturgie gebruikt wordt, geaccepteerd
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dat het er niet spie en span uitziet. Met een juiste
belichting tijdens een tentoonstelling kan een optimaal visueel resultaat bereikt worden zonder het
object zelf aan te hoeven pakken. In 2012 werd nog
een kazuifel gerestaureerd (cat. 62). De restaurator
beschrijft in het verslag dat gekozen is om alleen die
schade te behandelen die storend is of wanneer de
stabiliteit van het object bedreigd wordt.47 Het vertrekpunt is hier nadrukkelijk de materiële integriteit van het object en de betekenis en waarde als
museumobject
TOT SLOT
Uit onderzoek naar de restauratiegeschiedenis
van het middeleeuws textiel in de collectie van
Museum Catharijneconvent blijkt dat de ontwikkeling van het vakgebied van de textielrestaurator
op bijzondere wijze in de gewaden weerspiegeld
wordt. Het museum heeft een opvallende rol
gespeeld bij het ontwikkelen van een museale
benadering van het onderhoud van liturgisch
textiel en daarbij in belangrijke mate bijgedragen
aan het behoud ervan.
De discussie over het functionele en liturgische
belang en de museale waarde van historische
gewaden is vandaag de dag weer actueel. Na het
motu propria Summorum Pontificum van paus
Benedictus XVI uit 20 07 was het weer mogelijk
om de eucharistie volgens de Tridentijn se mi s te
vieren. Daarbij worden soms historische gewaden
gedragen, kazuifels die gemaakt zijn van zijde die
de tand des tijds maar moei zaam heeft doo rsta an.
Mogelijk draagt het 'vioolkis tkazuifel' bij aan de
bijzondere beleving van de eucharistie, maar het
blijft de vraag of het vanuit het belang van het
behoud van het kerkelijk erfgoed verstandig is
deze kwetsbare gewaden weer in gebruik te nemen.
Ze zt:.llenbij gebruik slijten en vervuilen en
onherroepeli jl<:gerepareerd moeten worden.
Dat \\'e tegenw oordig deze middeleeuwse
pracht nog kunnen bewonderen danken we aan
de tallo ze hand en die in de loop van de tijd naar
beste kunnen de liturgische gewaden onderhielden.
Of men nu voor of tegen het liturgische gebruik
van historische paramenten is, duidelijk zal zijn
dat als het onderhoud niet ooit was uitgevoerd er
waarschijnlijk w einig van dit bijzondere erfgoed
behouden was gebleven.
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