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scheun, uekt kom ofverkleun.
De conservatoren van de musea wisten dat wel, maar rvilden
her nier zien. In de depots deden ze hun ogen dicht. Van materialen hadden ze geen enkel vcrstand, ze waren opgeleid
om over het concept en de culuurhistorische bctekenis van
een kunstwerk na te denken. Informeren naar hóé iets rvas
gemaakt, was banaal,
Dat er in de archieven, in de bibliotheken eq in de depors
van musea van volkenkunde en olde kunst rampzalige toestanden heersten en, op sommige plaatsen, nog steeds heersen, is langamerhand tot iedereen doorgedrongen. Inkrvraat, tocht, nil, schimmels en ondeskundig beheer hebben
ons historische en culturele erfgoed emstig aangetasr. Dat
lvisren eind jaren tachtig ook de verantwoordelijke ministeries. Er rvcrd een plan bedachr, het Deltaplanvoor Cuhuurbelord en er lcvam geld. Van de rijksmusea werd verlangd hun
veruaarloosde regisuatie en documentatie op orde te brengen, depots re schonen en te verbeteren. Dan kon met de
consewering ftet rot stilstrnd brengen van het verual) worden begonnen. Voor restauratie (het hmsrwerk zodanig opknappen dat het kan worden tentoongesteld) kon dat Dekageld níét worden gebruikr. Wanneer gemeente en provincie
voor hun musea zestig procent van de kosten voor achterstallig onderhoud zouden betalen, wilde her rijk veertig procenr geven. Dat deden natuurlijk niet alle instellingen. Want
met het op orde brengen van je inboedel is in regenstelling
tor aankopen en tenroonstellen weinig eer te behalen.
Over ruim drie jaar, I januari 2001, loopt de reddingsoperatie van het rijk ten einde. Dat was de afspraak. Er is dan zo'n
meehonderd miljoen gulden besteed. Maar de put is bij lange na niet gedempr, en er zijn nieuwe purten bijgekomen.
Veel kunst van na de Tweede Wereldoorlog dreigr re ontbinden en ontoonbaar te worden.

Links: depot B-412 van Instituut Collectie Nederland. Het laatste gïote depot dat moet worden opgeknapt.
Dit depot is nog steeds exemplarisch voor een aantal
andere depots in Nederland waar hitte, kou, vocht
en stofde boosdoeners zijn

Onder: Henk Peeters,59-I8, 1959, Instituut Collectie Nederland, in bruikleen bil Centraal Museum

Utrecht.
Links de kopie door Peeters uit 1997, rechts het oorspronkelijke werk uit 1959
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hsrsen boden ongekende mogelijkheden. Aman, Piero Gilardi, Henk Peeters, Ger van EIk, Ad Dekkers en anderen
experimenteerden er hanstochtelijk mee. Veel van hun werk
moet nu in het donker worden opgeborgen. Her verpulven,

t

is al

fitodeme kunst te oertragen is, maar niet te
stoppen. Wie ooit kunststof, oud ijzer, hooi,
oPgezette beesten of rubber in

zijn kunst

Íoepaste, dacht'niet na oaer de aergaflkelijk-

mateiaal, of maakte zells bewtst
wegwerphunst, Vaak is dat werk later a\or
aeel geld door musea gekocht, zodat weggooien
kapitaabemietigíng zott zijn. Toch ntllen er

heid van het

pijnlijhe keuzen moeten uorden gemaaht

-

de

depón raken te Dol. Wat moet er gebeuren met

aan Tinguely, of met de
aerpulverde sponzen aan Ton! Cragg? En
moet een restaurator behouden wat er is, of
juist herscheppen wat ooit was?
een aersleten beeld

Zo'n denig Nederlandse musea kochten de laatsre vijftien,
twintig jaar, ruaar gesubsidieerd door her rijk, op fone
schaal eigentijdse kunst. Die zitten nu in de problemen. Niet
alleen de kunststoffen vergaan, maar ook al dar'nieuwe'materiaal zoals oud ijzer, takken, aarde, hooi, opgezetre beesten, bonen, rubber, motoren en elektronica. Geen kunstenaar dacht aan verual. Ook niet de musea. Après norc le délu-

In

1995 werd de Stichting Behoud Modeme Kunsr opgericht, een initiatief van het Itóller-Miiller Museum. Er bestond geen enkel inzicht in de kwersbaarheid en veroudering
van niet-uaditionele materialen en criteria voor consenering
en restauratie ontbraken, Samenwerking met andere vezamelaars van modeme kunst was dringend gewenst. DeSlÈltitg Behoud Modeme KuÁt wetd opgericht en er werd begonnen mer het Ilqbct Consemering Modenre Krorsl. Nederlandse musea met collecdes modeme kunst kegen elk het
venoek om drie ruaar zieke gevallen als proefkonijnen in re
dienen. Ze moesten zelfde helft van de kosten (vijfron) voor
ondezoek en advisering over herstel betalen, de andere helft
werd door de Mondriaan Stichting, het Centraal l:borarorium en de Sdchting Restauratie Atelier Umburg ge6nancierd. ïen beschadigde kunswerken werden geselecteerd
uit vijftig aanmeldingen. Die hadden grote kunsthistorische
waarde, hun conseneringsproblemen leken onoplosbaar en
zc waren representatiefvoor een groot aantal andere objec-

passen, conserueren of zó opknappen dat het kunsverk
weer op zaal kan hangen of staan. Dat laatste kost geld en
van de budgetren voor consenering en restaurade, als die er
al zijn, worden gereedschap, sokkels en ophangsystemen betaald. Dan is dat geld op.
De tien uiwerkorenen staan nu zo goed en zo hvaad in het
Museum Boijmans Van Beuningen opgesteld ofhangen wat
droevig aan de muur. Sommigen zijn er echt heel slecht aan
toe zoals de Gsrro van Tinguely die niet meer kan bervegen
en en geen lawaai meer kan produceren: het staat hier als
oud roest. Anderen worden incompleet,'kaal' gepresenteerd in gezelschap van hun opberg(dood)kisren. Ze zullen
van 8 tot en met l0 september aanleiding zijn voor lezingen
en discussies op het intemationale symposium lvío&nt An:
lWto Cares? in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in

Amsterdam.

If ., u.*"1 u"n modeme kunst is niet allecn een Nederlllands problcem. Ook musea in Frankfurt, bnden,
Parijs, Kopenhagen en Nerv York kochten ane poaera ei
werk van Anse lm Kiefe r, Bruce Nauman of Tony Cragg. De
discussies nllen niet alleen gaan over hóé het verval is te
stoppen, maar ook op welke manier je dat moet doen. Moet
je de imiddels geheel verpulverende sponzen die Tony
Cragg in One space, lour places gebruikte, vewangen door
nieuwe of moet je de oude zo goed mogelijk tegen verder
venal beschemen? Is het erg dat de eens helder wine plukken glasvezel van de Achrone van Manzoni door het stofgrijzerworden? Moet ereen beschermkap omheen die het aanzicht veranden? Of is cen frisse wasbeun om de zoveel jaar
een betere keus? De meningen hierover lopen uiteen. De
kunstenaar is vaak al dood, maar wameer die nog wel in leven is, kan zijn mening toch tegen die van de conseruator of
restaurator ingaan. Tony Cragg heeft er in principe geen bezwaar tegen als in One space, lour places materialen worden
veruangen - als er tenminste nooit twee voorwerpen van dezelfde kleur, vom of van heuelfde materiaal naast elkaar
worden geplaatst.
Is veroudering eigenlijk wel zo erg? De Nachvachr ziet er
ook volstrekt anden uir dan in de tijd van Rembrandr. Moet
een kunswerk rot in de eeuwigheid bewaard rvorden? Mag
het niet na een aanral jaren gewoon vergaan? Als de documentatie bii aankoop goed is, dan heb je altijd nog foto's, video's en beschrijvingen. Vanneer her kunstwerk dan regelmadg is geëxposeerd, heeft het zijn functie gehad. Helaas
staat tachdg procent van de collecties van een musea te dutten in de depots. Koop je vergankelijke waar, dan moet ook
het lnen in dzpot een punt van discussie worden.
Een doodzieke patiënt op de tenroonstelling in Rotterdam is
de 59-.l8van HenkPeeters, her achrriende kunswerk dat hii

rapponen, zo'n twee kilo maar, bij de musea op tafel. Die

Kees Heman Aben, eerste beeldenrestaurator van
het Stedeliik Museum in Amsterdam, bii de kromgetrokken Couleur traganle van de Franse kunste-

moeten beslissen wat ze gaan doen: passieve euthanasie roe-

naar

ten in de depors van de Nederlandse musea. Twee jaar werd
er gesrudeerd, gediscussieerd en geanalyseerd. Nu liggen de

Aman
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van de beste kwaliteit overheen. Naruurlijk verdwijnt na rien
keer de strucruur. Dan heeft zo'n werk ziin tiid gehad en
blijft nog alleen als documentatie inleressant.
Tm wildè eeen door stofgriis geworden werk lk vind dat ook
een Manáni moet worden schoongemaakt. Hii wilde dat

wine, immateriële benadrukken.'
Niet iedereen denkt als Peerers. Authenticiteir, waar hii niet
zo aan hangt, is voor de meeste restauratoren een h,eilig besrio. Kees Áben, eerste beeldenrestaurator van het Sredelijk
i4useum in Amirerdam, is het radicral met Peeters oneens.
Toen ex-direcreur Wim Beeren op venoek van Schoonhoven Aben vroeg het werk te winen, rveigerde hij dat. 'lk zag
geen noodzaak,'venelt hii. 'lk vind het uit consewatorisch
óogpmt onver"nr*oord dat te doen. Schoonloven heeft
kmrenpapier gesnipperd en geplakt op kanon. Als je het
telkens ópnieuw wit schilden, knjg je een eierschaal efect.
En wamier ik het schilder krijg je een ander handschrift.
Ook als Jan Schoonhoven nog zou leven, zou ik op een behandeling door hem tegen zijn. Ziin handschrift zou nu niet
heeelfdJziin als in de jaren zestig. De verf is ook niet meer
dezelfde. Ik zou het wil dat erop zit er aÍhalen en wil je dat
soed doen moer dat millimeter voor millimeter. Een kolosiaal karuei. En dar kost geld lk volg vaak adviezen van kunstenaa$ en stafleden niet op. Soms verbaast her me dat ik
hier nog zit.'

trf

..,

Au.n voelt zich een missionaris in onrwkkelingsNa de Rieweld Academie werke hii rwaalf jaar
bii hct Cenraal l:boratorium voor Onderzoek van Voorwémen uan Kust en Wetenschap in Amsrerdam' in 1979
*.rà hii in het Stedelijk tot hoofd afdeling conseruering en

I\rnd.

restaurade van modeme beelden aangesteld. Hij was toen de
enige beeldenrestauator van Nederland' Sinds kon wordt
hij liigestaan door een tweede beeldenrestaurator, Sandra
\Veerdenburg.
'Je moest toèn,' venelt hii, 'als restaurator van alles doen:
soiikers in de muur slaan, uansponen vezorgen en kustweiken uipakken en opslaan. Er was geen atelier, geen ge'
reedschao. Ze waren in het museum een klusjesman gewend, niàr iemmd die er eigen ideeên over conserering op
nahieid. Je kon toen al verouderingsverschiinselen bij Niki
de Saint-Phalle, Tajiri en bii Arman zien, maar zo kom als
nu het DenDex van ziin Couleur trapnte uit 1967 is, was het
toen nièr. Di echte problemen zijn eigenliik zo'n tien iaageleden begonnen. Ei is zeker door het Deltaplan meer belansstelli;e voor conservering en restaurade gekomen. In de
jará zeveirig werd de Nachrwacht nog achter dichre gordijnen op zaal gerestaureerd. Bij de restauratie vorig iaar van
het Gizicht op Detft tan Vermeer in Den Haag warea de gordijnen permanent open. Nu is onze restaumtorpapierAndré
vm Oón met een èamera op ziin handen De parhizt dz
memin van Matisse aan het restaureren. Iedereen kan nu

n

lingsgebied.'

Aben heeft een
budget, maar wil
Piero Gilardi, SÍr?Ieoen met uatemeloenen,1967 ,
Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam, opname vm het kunstwerk in depot. Er zlin veel kleine
stukies van het werk afgebroken, de gebroken stengels moeten aan elkaar worden gezet en de bladeren
moetetr weer hun oorepron-keliike bolle vom kriigen. Ook de beschildering moet worden hereteld
Rechts: detail van het gehavende SlrT/€aen met ualmrcloenen van Piero Gilardi
in 1959 maahe. Hetwerd in 1984 door de toenmalige Rijksdienst Beeldende Kunst gekocht en in bruikiecn aan het
Cenraal Museum in Uuecht gegeven. Het is volstrekt ontoonbaar. Hct oorspronkelijk grijze polyurethaanschuim
(schuimplastic) waarin door Peeten gaten zijn gebrand, is
srerk verbleekt, bros geworden en gescheurd. Het kan niet
meer worden hemteld. Dán maar bil het grof wil wegzenen?
OfPeeren om een nieuw exemplaar vmgen? Hii leeft nog en
vindt zelf dar er niem op tegen is een nieuwe venie tegen
kosrprijs te maken. Dat heeft hii nu onlangs gedaan. 'Vergankelijkheid,' zegr hij, 'is geen aspect van mijn werk. Het
moet er nieuw en fris uizien. Ik wierp me in die tijd op alles
wa! nieuw was en dacht: schuimplastic is voor dc eeuwigheid. Mj, Ammdo, Schoonhovcn, Hendrilse - de zogenaamde Nulgroep - wilden modeme en "onbesmette" matcrialen. Ik droeg overhemden cn schoenen van plastic. Dat
was avmt-garde; je geloofdc in de vooruitgang. Kuststof
bewijdde ons van hct vergmkelijke oudemetse limen en
van uiwallcnde kwasten. Ik kan me nog steeds niet voontellen dat je de problemen van deze tijd inhquarellen kunt vangen. Nu moet je als kunstenaar achter de computer zinen.

44

vnt, NEDERIJIIID I soptonbor t99?

Iedere tiid heeft zijn uit-

drukkingsmiddel. Ik
heb mussen voor het
vewerken vm plastics
bij TNO gevolgd en veel
met polyester gegoten.
Veel is nu kapot en om
te repareren kan ik geen
pvc-folie mcer krijgen.
Pvc's
verboden,
maar ze bnndden zo
mooi, ik kon er in smelten en gaten in branden. De moderne folies hebben niet de eigenschappen van woeger. Ze zijn
onbrandbaar gemaak. Nu heb'ik voor dit kunswerk J9-18
toch nog bmndbaar schuimplasdckumen vinden. Het is regelrnaciger van strucruur en jammer genoeg iets donkerder
grijs. Het brandt ook anden. Maar het gaat om de brandgaten en niet om de vorm en de maten van die gaten. Het procesvm agressie en vemieling wilde ik laten zien. Je dacht aan
schietgaten en bomtrechtem - vooÍ ons was de oorlog nog
springlevend, maar iedereen alleen maar over wederopbouw. Toen wekte onze kunst diepe weezin. Ik heb nooit de
bedoeling gehad iets moois te maken. Dat mooie ontstaat later. Het kunstwerk moet er uigien zoals het eens de bedoeIing was. Het blauw van Yves Klein wordt op den duur mat.
Wat doet zijn weduwe, bewaakter van zijn kunst? Zij smeen
er ecn laagje caparol overheen en srooit er blauw pigment

zijn

op. Jan Schmnhoven liet zijn reliëfs door werksrudenten
winen. Van een anistiek handschrift was ook bil hem geen
spmke. Als mij gewaagd wordt het werk van Jan schoon te
maken, dan breng ik er een hele dme laag wine acrylverf

eigen
liever
niet zeggen hoeveel dat is'
Hij kan er in ieder geval
niet het onderhoud van
de beelden mee betalen.
Nu kan hij nog af en toe
een beroep doen op de
Mondriaan Stichring die
het Deltageld verdeelt.

Bovendien kumen werken die voor een buirenlandse tentoonstelling in

bruikleen worden

ge-

vraagd, op kosten van de
aanwaqer worden gerestaureerd. Zo is dat ook met 7Ïe Bevan Edward Kienholz,
in
tos
Angeles
stamcafé
on"ry,h*
sebéurd. De kunststofgiethars waamec Kienholz het gehele
tterieur had besmeerd is nooir hard maar wel bruin, zelfs
hier en daar zwart geworden en rekt als een vliegcnvanger
stofaan. Ook dreigèn de materialen onder het 'vemis' bros
en breekbaar te woiden. 'Misschien" zegt Aben, 'moeten we
leren accepteren dat verouderingsprocessen niet te sruiten

zijn en dat er een eindigheid aàn een kmsrwerk is'' Hii

nóemt tegen die eindigheià wel voonorgsmaacegelen' Maar
ook daaris ..n grenJuan. \íanneer hij denkt dat bepaalde
materialen zoals?e d-buizen in de Iichtsculpruren van Dan
Flavin niet meer leverbaar zijn, dan koopt hii een panijtie reseryebuizen. Ook van her neukende rijtje van Bruce Nauman heeft hij een kopie laten maken. Nauman had dat werk
uitbesteed, dus van êen eigen handschrift was geen sprake'.
ft.i ing.*ikk.ta. .n tijdro'vende h dar elk kunstwerk een cigcn plir van ampak nodig heeft. Nog steeds worden de.aanwinsten - in alle musea die eigentijdse kunsÍ vezámelcn
niet voldoende geregistrccrd en gedoomenreerd; ook ont-

-

Pino Pascali, Canpi arati e canalí d'inigazíone'
1967,

Króller-Miiller l'.useum Onerlo, zaalovezicht

uit

1991. De bakken ziin nu zo geroest dat er geen
water meer in kan. De asbestcementplaten die tussen de bakken liggen, moeten zodanig behandeld
worden dat er geen gevaarlijke asbeswezels wijko-

men
Links: de bakken en de opbergkisten van het kunstwerk van Pino Pascali op de tentoonstelling in Rot'

terdam
Onder: detail van een van de bakkcn van Pino Pascali, dat ooit was gevuld met blauw water. lvelke
kleur blauw is niet meer te achterhalen
wegwerken van de achterstand op viiftig milioen begxoot.
Nog niet de helft van dat geld zal in het jaar 2001 zijn uitgegeven. Er is niet meer.
Een aanzienlijk deel van het Dekageld ging en gaat op op
aan de bouw van depots en depowoozieningen. Even Rodrigo is hoofd collecties van het Instiruut Collectie Nederland. Hij weet niet precies hoeveel objecten hij beheen maar
gezien het aantal conptuer records moeten her er honderdze'
ventigduizend zijn. Die objecten variëren vm sieraden, grafiek, oude schilder- en beeldhourvkunst tot hedendaagse
kunst. Dat is allemaal bimengekomen via schenkingen, legaten en aankopen. Nu wordt er niers meer gekocht, maar
tussen 1984 en 1993 keeg de Rijksdienst jaarlijks een tot
twee miljoen om eigentijdse kunsr te kopen. Daarvielen ook
sieraden en toegepaste kunst onder, videofilms, installaties
eruovoott,
'Het enzovoon,'zegt Rodrigo, 'is ryperend voor deze collectie. Ve hebben zelfs ook archeologica cn wat enografica,
misschien zelfs eglptiaca. Als je bedenkt dat van die honderdzeventigduizend objecren de helft vaak meer dan veenig
. ofvijftig jaar buiten de deur is, dan begrijp je dat je daar niet
precies zichr op hebt. Zowel ome voordeur als onze achter-

brekcn vaak goede (derail)foro's van her rverk. De Srichring
Behoud rVlodeme Kunst heefi sinds kon Mo,lellet aoor Gtgnercregistratie et Conliieregistratie gefomuleerd om het de
kopem makkelijk re maken en om suaks bij ellende te weten
hoe het werk er ooit uit heefr gezien, tvar de kunstenaar zelf
vond en uir rvelke materialen het werk rvas gemaakt. Ook
maakte de Stichting een Model uoor beshàaonniq bij mueruering en restauralie van nodznre huust. De vraag is ofde musea daar djd voor willen uirtrekken. Met her documentcren
van éên aanwinst ben je dan een of nvee dagen bezig. In het
Stedeliik sraan honderdvijfentwinrig objecren gemaakt van
of met synóetische materialen te wachten op een onder-
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bij lange na nog
niet alles. Hoewilje dat allemaaldoen,
met dat veel te kleine aanral restauratoren en conserueringsmederverkers?
Toch zijn er nog problematischer gchoudsbeun. Dat is

vallen. De achtersnnd in onderhoud
en heretel is bij de voormalige Rijksdienst Beeldende Kunst - sinds I april
I 997 mer her Centraal Laboratorium
en de Opleiding Resrauratoren opgegaan in Insriruut Collecde Nederland
- gigantisch groor. In 1990 was het
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deur stonden wagenwijd open. Met een container kwam het
er in en mct een container ging het er weer uit naar ziekenhuizen, bejaardenoordcn, rijkskantoren, ambassades en musea. Hecl wat objecten zijn veel te onvolledig geregisreerd,
Je hebt roraal geen zicht hoe het op die vijfendenighondcrd
uirlecnadressen beheerd wordt. Bii musea ga je eruan uir dat
dat goed gebeurd. Maar ja. Van die honderdzeventigduizend

objecren zijn honderdwintigduizend kunsrvoorwerpen uit
de rwintigsre eeuw. De k.leinste helft van ons bezit - de helft
daar weer van bestaat uir papier, dus tekeningen en prenten
- bevindt zich hier in een van de denig depots en neemt een
ruimte van windgduizend vierkante meter in beslag. Oue
regisuatie is op orde, maar onze documentade is nog steeds
niet geweldig en aan dc conseruering moet nog heel wat gebeuren. Bijna alle objecren hier hebben wel iers en bijna geen
vooruerp kan zomaar de deuÍ uit. Want ome restauratoren
conseryeren alleen. Dus als een sroel drie poten heeft, blijft
dat zo. Wameer er dan een verzoek tot bruikleen komt, kan
die stoel nier de deur uit. Dan moer er ergens andem geld
voor restauradc vandaan komen,'
We lopen een aantal depots binnen, Die van de kasten, bankcn en de stoelen met al ofniet drie poten ziet er zeer ordelijk uit. Alles wordt hier geconroleerd: temperatuur, vochr
en stof. Hoogsrcsn kumen de kunstwerken een sick building
syndrom krijgen, wmr er zijn geen ramen en er is een internc luchrcircularie die maar voor vijfprocent vene lucht van
buiten aanvoen. Een reliëf van Ad Dekkers venoont zeven
deuken, met ecn geel sdkkenje en pijltjc amgegeven. Een
cirkel van rubberen zwemvliezen van Seymour Likely is aan

het verpulveren en een schilderij van Momickendam uit
1935 is ecns mct ccn te hcet strijkijzcr verdoek. Het rcliëfin
de vcrfis totaal verdwenen en dc vcrfis op bepaalde plekken
gaan krimpen of venoonr cnquelues. Waarom gooi je
zoiets niet weg?'waag ik aan Rodrigo. Maardat is hem te rigoureus. Wamcer het in dh depot te vol wordt, zal het verhuizen naar een minder goed geoudlleerde ruimte. Het al,
in vakjargon, verdcr crcperen om tenslone weggegooid te
worden. Maar dan is Rodrigo al met pensioen.
In het depot B-4 12, dat nog niet aan de huidige maatstaven
voldoet, is her snikheet, het klamrne vocht slaat jc tegemoqt.
Hier zijn de kunsverken nog duidelijk nier op orde. AJles

I.

smat dmÍ elkaar. Op corlenes (srellingwagens) hangen
bordjes: BCW, PC!í, C'ií of Noodlijsr BCW. BCtXr bèrekent Biizondere Culrurele Vaarde, PCV wil zeggen dat de
prijs van het werk met Culruele Waarde niet bé[end is, de
kwst van Noodlijst BCW heeft geen of een hecl slechre lijsr.
Een werk van Amando staat in zo'n laatste corlene, gescheurd, gecraqueleerd, rijp voor passieve euthanasie.
1\ls. luaks het Deltaplan door het rijk is beéindigd,' zegt
Rodrigo, 'zijn alle depob op orde maar sraan de kunstweiken in vecl gevallen nog op instonen. Er zijn dan niet genoeg
restauratoren en de beheerders vm de depots weten vaak
niet hoe ze iets moeten oppakken, wegzerien of inpakken.
Depotbeheerders zouden veel meer knowhow moeren hebben, Tussen een depotbeheerder en een restaurator zit een
wereld van verschil. Een restaurator komt over het algemeen
nie( op het depot.
beschikken nu srrucrureel over 2,4 restauraroren. Ër is
één meubelrestaurator, gespecialiseerd in hout, er zijn rwee
schilderijenrestauraroren en één lijsrenresrauraror. Voor modeme beelden hebben we niemand. Voor het papier hebben

Mi

we bijzonder goed van her Deltaplan geprofitèerd. Vanaf
I 99 I tot juli I 997 hebben daar een aanral resrauraroren die
Ie llbben ingehuurd aan gewerkt. Nu is dat geld op en de
helft is klaar. Nog sreeds zinen groepen tekeningen met cellotape n hun passe-panour. Al zou ik nu over onbeperkte
geldmiddelen beschikken, dan zou ik niet gcnoeg mensen
kumen vinden die op cen vermtwoorde manier insraat zijn
te restaureren en over hu eigen vakgebied heen re kiiken. Ik
zou mensen moeten wegkopen en vier maal zoveel moeten
betalen, wanr de salarissen die het rijk betaalt staan in gecn
verhouding tot die in de paniculiere secto

piet ae
longe h froofdconseryator modeme kmst van het
I Musem Boijmms Van Bcmingen in Ronerdam en

nauw berokken bii her Proiecr Conseruering Modeme
Kmst.
'Mj hebben. nier zulke grote problemen,' zegt hii. ,Mijn
voorgangem kochten bij voorkeu kmsr die mer uaditionele

materialcn zoals olieverf, doek, brons was gemaakt. Een restaurator beelden hebben we niet. \Ve besreáen veel uit. Toen

Piero Gilardi\ Sty'Jaen met watimteloenen in 197 2 voor 3250
dollar was gekocht scfueeféén jaar na aankoop de toenmalidirecteur Ebbinge Vubben al een bezorgde briefnaar het
Cenraal bboratorim. Hij constateerde uitdroging en
ueesde dat op den duur bij de minste aanmking verpulvering het resultaat zou zijn. Ebbinge \iilubben rwijfelde toen,
ruim windg jaar geleden, ook aan de houdbaarheid van andere, nieuwe synthetische materialen. Maar niemand nam
dat echt serieus en uok daar consequenties uit. Daar zou
ooit wel een oplossing voor worden bedacht. Eigenlijk grenzeloos opdmisdsch , Het Sillaen met watenneloenen werd
nog één keer, in 1978, tentoongesteld. Daama raakte dat
soon kunst uit de mode. Het zou re ki$cherig zijn en werd
in plasdc ingepakt en op zijn kant in het depot gezet. Nu is
dit soon "naruralistisch€" kunst weeÍ interessant en we zouden her graag weer willen laten zien. Voordat ik hier klam,
ruim acht jaar geleden, dachr iedereen hier dat her een toral
loss was geworden. Na ondenoek bleek dar Gilardi in 1967
een uitstekend soort kunststofschuim had gebruikt. Het is
redelijk veerkachdg gebleven en de verf heeft zijn heiderheid behouden. Er zijn wel allerlei srukjes afgebrokkeld maar
het kan gerestaureerd worden. Toch zal op den duur dk
werk onhemrelbaar verpulveren. Maar is dat erg? Een slapend bestam in het depot berekent ook het einde van cen
kunstwerk. Ik zou willen dat er in het museum meerdere zalen met belmgrijke stukken uir de vaste collecde hedendaagse kunst komen. Een collectie is een doorlopend verhaal.'
Ik vmag hem of hij, nu hij weer welkc omogelijkc problemen kunststoffen en andere niet traditionele materialen kunnen geven, nog steeds alles koopt, kwetsbaar of niet. Hij is
ge

hierin zeer ambivalent. Samen met zijn collega Karel
Schampen heeft hij in 1995 de installade Crenutq van
Manhew Bamey gekocht, gemaakr vm vemchillende kmststoffen, textiel, vaseline, neonbuizen en motoren. Het kosfte
honderdduizend dollar.
'l7e wilden absoluut iers hebben van Bamey,' zegr bij 'ook
als herimering aan de grote tentoonsrelling. Er was niet veel
op de markt. Toen hebben we het minst kwersbare gekocht.
Zonder overleg met de restauratoren en zondeÍ wikken en
wegen over de houdbaarheid vm de marerialen. lve vonden
het veel te belangrijk dar her werk hier in het museum kwam.
6
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van asbest uitgebreid in de publiciteit. Het rechnisch penoneel van het
museum weigerde met de platen te
sjouwen. Dus Canpicrotí stond flink
ingepakt in het depot. Na onderzoek
door TNO in Delft blijken de platen
zo te kunnen worden behandeld dat
er geen asbeswezels meer kunnen
vrijkomen. Het uiterlijk van de met
aarde bedekte plaren blijft heeelfde.
Nu moet er worden nagedacht ofde
bakken met bijvoorbeeld een uansparante kunststof kunnen worden
behandeld. Is een glazen binnenbak
een mogelijkheid of moer er een reconstructie van de bakken worden

gemaaktl Er moet dan wel zovcel
mogelijk aurhenriek mareriaal worden gebruikt- het werk is van 1967 -

en de bakl<en moeten er niet nieuwer
gaan uiuien dan het andere materiaal. De kosten van restaumde: den-

duizenden gulden.

Vmeer

Van

Straaten het werkmet dcze kemis nu
had gekocht, had hij wellicht harder
over de prils onderhandeld, Of zelfs
een soort huurkoop voorgesteld.

6

On. uuan., voor
lf zeeÍ hii,"'bestaat

restaurade.'
uir de looívan
een
tot
twee
festauratosommen
ren en we hebben zo'n viiftigduizend
gulden voor gereedschap en materiaal en om restaumties uit re besteden. Het onderhoud van oue videoÍilms is in handen van Montevideo.
Daar hebben we geen zorg over. Ve
hadden een grote achtentand op het

gebied van sculpruur, maar dankzil
de zes miljoen van het Deltaplan zullen in het jaar 2001 oroe collecties
voor tachrig à negentig procent op
orde zijn. Ook zullen dan de depots
aan de huidige eisen beannpoorden.
Sinds I lebruari 1997 hebben we,
dankzii dat Dekaplan, een restaurauice voor sculpruur gekegen. Vroeger besteedden we de smlpruur uit.
Die nieuwe restaurarice mag tot I
januari 2001 aanblijven, maar na die
periode hebben we haar én een conseweringsmedewerker beslist nog
Het wordt nu permanent getoond, ook omdat het zo goot
en onhandelbaar is. Over drie ofvier jaar is het zeker nog
goed. De kusrstoflen van nu zijn beter dan die uit de jaren
zestig. À{isschien krijgen we over denig jaar problemen en
vinden we Bmey niet meer interessant, maar dan hebben
we het wel een lange tijd in huis gehad en hebben wil er de
documentade van.'
Even van Straaten, directeur van het Króller-Mtiller Muse-

m

in Onerlo en vooziÍer van de Stichting Behoud Mozor Campi arati e canale d'inigaziore vat de

deme Kunst,

Een van de depots van Instituut Collectie Nederland
dat aan de huidige eisen van temperatuur-, vochten stoÍbeheersing voldoet
Italiaanse ane povem-kunstenaar Pino Pascali wéér kopen,
ook al weet hii nu van de problemen. De bakken zijn zo geroest dat ze niet meer met water kumen worden tentoongesteld. De zesenveenig asbestcementplaten die omgeploegde
velden voontellen, blijken een gevaar voor de gezondheid.
Het werk werd in I 992 voor vierhonderdvijftigduizend mark
gekocht en één keer geëxposeerd. In die tijd was het gevaar

0pleiding restauratoren
l\Jederlaod t eeft twee opleid.ingen: de Opleiding
I I Restauratoren in Amsterdam en opleiding
Stichting Restauratie Atelier Limburg, die een meer
postacademisch karal(ter heeft. De studenten die
voor deze viiÍiarige opleiding worden geselecteerd,
moeten allemaal een studie kunstgeschiedenis, natuur-, ofscheikunde achter de rug hebben. De eerste studenten werden in 1990 aangenomen. Toen was
de speclalisatie uitsluitend schilderkunst en beschilderde objecten, Twee iaar later kreeg de opleiding
een uitbreiding: historische bimenruimten. Sinds
twee iaar kunnen studente! zich ook specialiseren in
modeme kunst. Om de drie iaar worden er vijftien
studenten uit eeu aanbod vm tweehonderdviiftig
uitgekozen. Ame van Grevensteil is het hoofd van
de opleiding in Llmbug en is ervan overtuigd dat er
om de drie jaar twee à drle restawtoren modeme
kunst kwen worden afgeleverd die dan direct au
de slag kumen. Ze ls voomtander van een diferentiatie binnen de afdeLing restaumtie van een museum, vergeliikbaar met de hiërarchie in eenzieken-
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huis - daar heb je specialisten, coassistenten, verpleegkundigen. Die differentiatie heeft consequentles voor de opleidingen.
De opleiding in Amsterdam duurt vier iaar. Er zijn
viifdisciplines: hout en meubelsi papier, boeken, foto's1 metalen; textiel; glas en kermiek. De toelatingseis is sinds kort wo met scheilunde. Het was
meer een doe-opleiding dan die in Limburg. Het
cieuwe hoofd van de Amsterdamse opleiding, Frans
Griizenhout, wil daar wel verandering in brengen en
de theoretische kanten van het vak meer benadrukken. Er is geen speciallsatie in synthetische materialen. Het is een kleiae opleiding, er worden twintig
studenten per iaar aangenomen, Grote wachtliisten
zijn er niet. Wameer de waag naar restauratie van
kuststoffen groot is, wil hij daar zeker iets aan gaan
doen, in samenwerking met Limburg en misschien
op intemationaal niveau. Hii hoopt dat er na het
symposium een duideliike noodkreet komt: 'Red
cultureel bezit uit de vorige eeuw'. Over drie iaar en
vier maanden is het 2001.

nodig. Andem ontstaat er weer een achterstand.'
Hoe zou de kunst van na de Tweede Wereldoorlog er in de
middelgrote musea zoals in Haarlem, Urecht, freuwarden,
Enschede of Den Bosch uirzien? Vermoedelijk niet veel beter dan bii de voomalige Rijksdienst Beeldende Kunst.
Vaarom besteden de musea met problematische achterstanden in consewering en restauratie hm budgenen voor aankopen of tentoonstellingen niet aan hentelwerkzamheden?
Voor een jaar of rwee, drie? Wat betekent een paar laar? Of
schept dat precedenten? Ook rijk provincie en g€meente'
subsidiënten van de meeste musea, realiseren zich heel goed
dat alleen maar de boel in sland houden, de dood in de pot
betekent. Met aankopen en tentoonstellingen profileer je je
museum en dat rekt publíek. Maar het verual moet ook een
halt worden toegeroepen én er moeten keuen worden gedaan. Is een Gilardi belangrijker dan een Henk Peeten? Zo
ja, dan Gilardi restaureren, Peetem naar het grof ruil. ie
loopr dan het risico dat sraks de waudering weer mdersom
is, maar je loopt ook risico's wameer je niets doet en de ellende bagataliseen.
Hoog gekwalificecrde resrauratoren zouden veel meer status
bimen de musea moeten krijgen en moeten worden opgenomen in de snf. De opvaningen van restaurator en die van
conseruator (in het Engels heet een restautalor orcmatat ert
een conseruatoÍ ruroror, dar dekt beter de lading) staan nu
vaak haaks op elkaar. Ook omdat ze in de meeste gevallen
niet als gelijken worden beschouwd.
Wanneer de kopes kritischer worden nllen vanzelf de academies hu srudent-kunstenaars meer materiaalkennis bijbrengen. AJs producent van behmg lever je toch ook geen
product dat nà een paar jaar verkleun en bol gaat staan? Doe
ie dat wel, dan moer er over de prijs worden gesproken. Banaal

maarrealistisch.

ttn

De tentoonstelling hoject conserueing nodeme hurct in het
Museum Boijmans Var Beuningen in Rotterdam duurt lot en
met 8 september,

