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Inleiding

In het project staat het conserveringsonderzoek naar 10 pilot-objecten centraal, Er zijn twee
begeleidende werkgroepen die iedere maand één object bespreken. Hierbij komen de
conserveringsproblemen, het onderzoek en de besluitvorming rond de coniervering aan de
orde. Daarnaast wordt een methodiek voor conserve.ring van 'niet traditionele objecten,
ontwikkeld
In deze rapportage wordt eerst de werkwijze beschreven (I.). Daarna komen achtereenvolgens
aan bod:
II. De ontwikkeling van de methodiek voor conservering
III. Overige aandachtspunten in het project
IV. Voorlopige conclusies
V. Vervolg van project en overdracht en implementatie
VI. Organisatie en personeel
VII. Financiën

I. Werkwijze van het project

De werkwijze van het project wordt hier beschreven aan de hand van de route die de objecten
in het onderzoek afleggen.

'Intake- gesprek'
Het onderzoek naar de objecten start met een'intake-gesprek'in het museum. Daarbij is het
de bedoeling zoveel mogelijk gegevens over het object te achterhalen: over de kunstenaar, zijn
werkwijze, het gebruikte materiaal, de vorige eigenaren van het object, de tentoonstellingsgË-
schiedenis en de restauratiegeschiedenis. Deze gegevens zijn noodzáketlk om de toestand van
het werk te kunnen vaststellen.

Per object voeren de restauratoren/onderzoekers Lydia Beerkens en Kees Aben en
projectcoórdinator Dionne Sillé de'intake-gesprekken'met de conservator van het museum.
De restaurator zou ook een relevante bron zijn, maar helaas beschikt alleen het Stedelij k
Museum Amsterdam over een restaurator voor de niet-traditionele objecten. Daarnaast worden
andere museummedewerkers die mogelijk kennis over het object hebben, bij de 'intake-
gesprekken'betrokken: de directeur, de technische dienst of collega-conservatoren. Ook de
studenten moderne kunst van de SRAL en de projectstagiaires wonen het'intake-gesprek'bij.

Uit de ervaringen metdeze gesprekken blijkt hoeveel informatie ontbreekt, die voor vervolg-
onderzoek toch nodig is, met name over gebruikte materialen en technieken. Deze informatii
is onontbeerlijk, enerzijds om de toestand van het object vast te stellen, anderzijds om de
betekenis van het materiaal voor de werkwijze van de kunstenaar te kunnen definiëren.
Om de lacunes te vullen, worden diverse andere bronnen geraadpleegd: ten eerste de kunste-
naar zelf om te achterhalen met welke technieken hij het object gemaakt heeft en hoe hij de
huidige toestand ervan inschat. Vier van de tien betrokken kunstànaars zijn echter al overleden
(Tinguely, Pascali, Manzoni en Broodthaers). Daarnaast dienen (buitenlanàse) conservatoren,
restauratoren, kunstenaarsassistenten en galeriehouders als bron en worden speurtochten
uitgezet naar oude afbeeldingen van het object in catalogi of foto-archieven van musea.
Bijlage [2] geeft een overzicht van de geraadpleegde deskundigen.

bijlagen:
- vragenlijstvaneen'intake-gesprek,[1]
- overzicht geraadpleegde deskundigen en genodigden op bijeenkomsten [2]
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Voorberei d end onder zoek
Terwijl de geschiedenis van het object wordt achterhaald, start ook het materiaaltechnische en
kunsthistorische onderzoek. De restauratoren/onderzoekers van het project trachten de
toestand zo objectief mogelijk te beschrijven. Daarna formuleren zij dè eerste verzoeken tot
materiaaltechnisch onderzoek (zie het onderzoeksverslag, afdeling Natuurwetenschappelijk
Onderzoek, door Thea van Oosten en Pieter Keune in de bijlage [3].
Indien relevant, worden er monsters van het object genomen voor analyse. In samenwerking
met Thea van Oosten, natuurwetenschappelijk onderzoeker bij het Centraal Laboratorium,
wordt de eerste informatie over het gebruikte materiaal en de degradatie of vervuiling ervan
verzameld.
De projectstagiaire verricht literatuuronderzoek om het object en de kunstenaar in een
kunsthistorisch kader te plaatsen. Hiertoe wordt een reader samengesteld waarmee de leden
van de werkgroepen zich kunnen voorbereiden. De reader bevat informatie over de kunstenaar
en de periode waarbinnen hij werkte, plus gerichte informatie over het betrokken object. De
conservator van het pilot-object selecteert de artikelen voor de reader. Daarnaast kanhet ook
in dit stadium al relevant zijn gericht literatuuronderzoek te doen.

Afhankelijk van de conserveringsproblemen van het object wordt ook in deze fase gezocht
naar relevante expertise. Als er deskundigen voor de specifieke problemen bestaan worden
dezen geraadpleegd dan wel uitgenodigd aan de werkgroepen deel te nemen. Voor de
bijeenkomst over 'Gismo' van Tinguely, bijvoorbeeld, is metaalrestaurator Evert Moll
uitgenodigd samen met Herman de Waal, de technische dienst-medewerker van het Stedelijk
Museum die meerdere keren aan het object gelast heeft; voor de bijeenkomst over de objecten
van Gilardi en Peeters is Brenda Keneghan, kunststofspecialist van het Victoria and Albèrt
Museum in Londen gevraagd. Samen met Brenda Keneghan heeft Lydia Beerkens ook
vooronderzoek gedaan naar de materiaaltechnische aspecten van het kunststofobject van Tony
Cragg, het verslag van dit onderzoek is opgenomen als bijlage [a]. (Zie verder de li.lst van
genodigden in de bijlage [3]).

bijlagen:
- reader Tony Cragg en Henk Peeters (inclusief verslag interview) [zonder nummer]- overzicht geraadpleegde deskundigen en genodigden op bijeenkomsten [2]- onderzoeksverslag, afdeling Natuurwetenschappelijk Onderzoek, door Th"u uao
. Oosten/Pieter Keune, Centraal Laboratorium over'M.8.' van Marcel Broodthaers [3]

verslag van onderzoek naar'one space, four places'van Tony cragg door Lydia
Beerkens en Brenda Keneghan [4].

De Theoreti sche Werk groe p
De coórdinator bereidt de bijeenkomst van de Theoretische Werkgroep voor, in samenwerking
met de conservator van het betreffende pilot-object en de restaurator/onderzoeker. In overle!
bepalen zij de ingrediënten van de discussie en nodigen zij deskundigen uit.
Het programma van de bijeenkomsten is als volgt opgebouwd:
- De conservator introduceert het object door de cultuurhistorische omgeving van het

werk te schetsen, een overzicht over de kunstenaar en diens oeuvre tJgeven en het
werk in deze context te plaatsen.

- De restaurator/onderzoeker bespreekt de materiaaltechnische problemen van het
obj ect.

- De leden van de werkgroep bekijken het object. Ter plaatse geven de conservator en de
restaurator/onderzoeker toelichting op de gebruikte materialen en technieken en de
schadeverschij nselen.

- De werkgroep discussieert over de conserveringsproblemen. In deze discussie komt aan
bod hoe de huidige toestand van het object wordt beoordeeld en welk uiterlijk gewenst
is. Hierbij komen algemene vragen aan de orde als:'Hoe storend is het ontbreken van
onderdelen' of 'Is het werk dermate gedegradeerd dat zijn betekenis aangetast wordt?'
of 'Is het werk nog toonbaar voor publiek?'
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Vervolgens worden opties voor conservering besproken en tracht de werkgroep de
gewenste toestand na conservering of restauratie te formuleren.
Aan het einde van de discussie worden de voorwaarden voor de conservering van het
kunstwerk vastgesteld, bijvoorbeeld: 'Het werk mag wel worden schoongemaakt, maar
de huidige structuur moet gehandhaafd blijven'of 'In dit werk mogen geen onderdelen
vervangen worden' of 'Het werk is nog zeer toonbaar in de huidige staat, mits de
gebroken onderdelen gelijmd kunnen worden'.
Op basis van de uitgangspunten over de conservering worden vragen geformuleerd
voor de Praktische Werkgroep. Als de Theoretische Werkgroep bijvoorbeeld besloten
heeft dat het wenselijk is om het werk te reinigen zonder de structuur van het werk
aan te tasten, wordt de Praktische Werkgroep gevraagd of dit mogelijk is en welke
methoden hiervoor ter beschikking staan.

bijlagen:
- overzicht leden, agenda, vragenlijst en verslag van bijeenkomst van Theoretische

Werkgroep [5]

De Prakti sche Werk groep
De Praktische Werkgroep heeft gedeeltelijk hetzelfde programma. Ook hier worden het object
en de conserveringsproblematiek toegelicht en het werk bekeken.
De Praktische Werkgroep gaat echter dieper in op de materiële veroudering. Haar taak is
immers een objectieve diagnose van het verval te stellen. De werkgroep bespreekt het
materiaaltechnische vooronderzoek en bepaalt of de diagnose van het probleem vervolgonder-
zoek vergt.
Bij de 'M.8.' van Broodthaers, bijvoorbeeld, heeft Thea van Oosten vóór de bijeenkomst
vastgesteld van welk type kunststof de platen gemaakt zijn. Over de techniek waarmee ze
vervaardigd ziju, tasten we echter nog in het duister. Toch is dit laatste niet onbelangrijk: ook
de techniek kan een indicatie geven over de houdbaarheid van het materiaal. Bovendien is deze
kennis ook relevant voor de beslissing of er bijvoorbeeld een tentoonstellingskopie kan worden
gemaakt.
De Praktische Werkgroep besteedt een belangrijk deel van de bijeenkomst aan het beantwoor-
den van de vragen van de Theoretische Werkgroep. De antwoorden zijn echter lang niet
allemaal ter plekke te geven. Veelal is hiervoor natuurwetenschappelijk onderzoek nodig of
moet een externe deskundige worden benaderd. Voor het asbestprobleem van de 'Campi arati e
canali di irrigazione' van Pascali heeft in eerste instantie Pieter Keune literatuuronderzoek
verricht en is de Afdeling Veiligheid van de Universiteit van Amsterdam benaderd. Om
uitsluitsel te krijgen over het mogelijke gevaar van de asbest in het kunstwerk, was het echter
noodzakelijk om TNO een onderzoek te laten uitvoeren. Nu weten we dat de asbest mogelijk
gevaarlijk is, maar dat het werk na behandeling toch zonder risico getoond kan worden. Nader

.onderzoek moet nog uitwijzen waarmee en hoe het werk zodanig te behandelen is dat het
oppervlak niet verandert.

bijlagen:
- overzicht leden, agenda, vragenlijst en verslag van bijeenkomst van Praktische

Werkgroep.[6]

S amenw er kin g w erk g roep en
De communicatie tussen de werkgroepen is een aandachtspunt op zich. In de praktijk blijkt
het erg moeilijk om de discussie in de werkgroepen op het afgesproken terrein te houden. De
Theoretische Werkgroep kan soms de verleiding niet weerstaan om bij voorbaat vooronderstel-
lingen te opperen over materiaaltechnische (on)mogelijkheden en ook andersom begeeft de
Praktische Werkgroep zich op het terrein van de Theoretische door materiaaltechnische
oplossingen als al dan niet ethisch verantwoord te kwalificeren.
Ook het formuleren van de juiste vragen voor de Praktische Werkgroep door de Theoretische
Werkgroep "heeft enige tijd gekost.
De gekozen werkwijze maakt eens te meer duidelijk hoe complex het is om te communiceren
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met verschillende disciplines. Een gescheiden behandeling van theoretische en materiaal-
technische aspecten is hierbij zeer relevant. Bovendien blijkt het belangrijk om de discussie te
objectiveren door verschillende stadia in het onderzoek van elkaar te sàh"ideo.

Vervol gonderzoek
De standpunten en de nieuwe vragen die uit de bijeenkomsten voortgekomen zijn, vormen het
vertrekpunt voor verder onderzoek: gerichter kunsthistorisch onderzoek en uitwerking van de
diagnose van verval. Het belangrijkste onderdeel van deze fase is echter het onderzoek naar de
mogelij ke conserveringsmethoden.
De meeste objecten komen na het vervolgonderzoek weer terug op de agenda van een volgende
werkgroepbijeenkomst. De Theoretische Werkgroep moet uiteindelijk de definitieve besliising
over de gewenste conservering nemen.

Ver s la g le g gin g onder zoek
De resultaten van het totale onderzoek per object worden vastgelegd in een onderzoeksrapport.
Het rapport bevat ook:
- deelonderzoeken naar materialen en verouderingsverschijnselen;
- fotodocumentatie;
- het conserveringsadvies plus behandelingsplan (inclusief kostenindicatie);
- aanbevelingen over bewaaromstandigheden en andere voorzorgsmaatregelen voor toekomstig
behoud.

Enkele leden van de werkgroepen (steeds wisselende samenstelling) zullen de conceptversie van
de rapporten bespreken, in ieder geval in aanwezigheid van een materiaaldeskundige en de
conservator van het museum dat het object heeft ingebracht.

Bijlage:
- concept onderzoeksrapport over conservering 'M.B.' van Marcel Broodthaers door

Lydia Beerkens [zonder nummer]

P I anning onder zoek ob j ecten
De werkgroepen komen maandelijks bijeen, steeds in het museum waar het pilot-object staat.
Elke bijeenkomst behandelen ze een ander object. (Ziebijlage[7])
Dit betekent niet dat het onderzoek binnen een maand is afgehandeld. Voor geen enkel object
is het onderzoek al volledig afgerond. De looptijd varieert, afhankelijk van de complexiteii
van de conserveringsproblemen. Bovendien neigt het onderzoek efficiënter te verlopen
naarmate het project vordert en de ervaring toeneemt.

bijlage:
planningsoverzicht onderzoek pilot-objecten [7]

II. ontwikkeling methodiek voor conservering

Voor de conserveringsmethodiek worden tijdens het project twee modellen ontwikkeld: een
voor registratie en documentatie voor conservering (A) en een vooï de besluitvormingsstruc-
tuur (B).
Het tweede model gaat over de structurering van de besluitvorming over conservering.
De ontwikkeling van het eerste model is al in het begin van het project gestart. Met de
ontwikkeling van het tweede model is pas later begonnen, omdat eerst uit de discussies in de
werkgroepen naar voren moest komen welke variabelen en patronen een plaats in het model
dienen te krijgen.
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A. Registratie- en documentatiemodel voor conservering van moderne kunst van niet-
traditionele materialen.

Een uitgangspunt van het project is dat een objectieve diagnose van de conserveringsproble-
men de basis vormt voor goede beslissingen over conservering en restauratie. Zonder èen
heldere probleemstelling is immers elke beslissing arbitrair. Een objectieve diagnose van verval
is alleen te stellen door de huidige conditie te vergelijken met de oorspronkelijke staat.
Registratie op verschillende tijdstippen: bijvoorbeeld bij aankoop en na een of meerdere jaren
is hiervoor noodzakelijk. Daarom vormt de ontwikkeling van een registratie- en documentatie-
model een belangrijk onderdeel van het project. Ook de tijd die kan worden bespaard vormt
een zwaar\ilegend argument. In dit project is gebleken dat research achteraf veel tijd kost en
de gewenste informatie soms niet eens meer te achterhalen is.
Het registratie- en documentatiemodel wordt ontwikkeld door een sub-werkgroep waarin res-
tauratoren, conservatoren, materiaal- en registratiedeskuudigen deelnemen (zie de bijlage [8]).

Vooronderzoek
In eerste instantie zijn bestaande modellen voor registratie en conditiebeschrijving verzameld,
zowel in Nederland als internationaal. De Nederlandse musea hebben geen goed r-gistratiesys-
teem ten behoeve van de conservering. In Nederland is het Toestandbeschrijvingsformulier
Moderne Schilderijen dat door het Restauratoren Kollektief Amsterdam ontwikkeld is, het
enige professionele model voor conditiebeschrijving. In buitenlandse musea bestaan wel
systemen voor registratie en conditiebeschrijving van objecten. De twee meest geavanceerde,
bij ons bekend, zijn in Duitsland te vinden: in het Museum voor Moderne Kunst te Frankfurt
en in de Berlijnse musea. Die hebben echter het nadeel dat de gegevensiuvoer een enorme
tijdsinvestering vergt. Voor de Nederlandse musea is dit onhaalbaar.

Behalve de constatering dat er geen goede, direct bruikbare registratiesystemen voor de
conservering van'niet-traditionele objecten in de moderne kunst'bestaan, zijner in de eerste
fase van het ontwikkelen van het model nog 3 andere belangrijke conclusies getrokken:
- De musea voor moderne kunst hebben weinig gegevens over de objecten gedocumen-

teerd. Vaak ontbreken zelfs gegevens op het niveau van de basisregistratie.
- Restauratoren blijken andere eisen aan een registratiesysteem te stellen dan registrato-

ren. Hun belangen lijken in eerste instantie tegengesteld. De restauratoren hebben
. behoefte aan gedetailleerde informatie, terwijl de registratoren bevreesd zijn dat het

systeem hierdoor vervuild wordt. Dit fenomeen geldt niet alleen voor de moderne
kunst. Op de bijeenkomst die de Sectie Behoud en Beheer van de NMV en de SIMIN
over registratie hield in mei 1995, bleek dit een algemeen probleem.

- Een goede thesaurus, met name over de materialen en technieken van de moderne
kunst, is van wezenlijk belang om een registratie- en documentatiemodel bruikbaar te
maken. In het verleden is meermaals vergeefs getracht een lijst van bestaande materia-
len te ontwerpen.

Doelstelling
Voor de ontwikkeling van een registratie- documentatiemodel heeft de sub-werkgroep de
volgende doelstelling geformuleerd:
- Het registratie- en documentatiemodel voor'niet traditionele objecten in de moderne

kunst' zal de basis vormen voor een objectieve diagnose van de conserveringsproble-
men bij het werk. Door vergelijking van de conditiebeschrijving van het object op
ttwee momenten in de tijd wordt de objectieve diagnose mogelijk.

- Het model zal informatie bevatten die straks de basis van het conserveringsonderzoek
vormt. Deze informatie zal handvatten bieden bij het stellen van de objectieve
diagnose van degradatieverschijnselen en bij het kiezen van een geschikte conserve-
ringsmethode.

- Het model wordt gebruikt in het project, maar het moet ook nadien door afzonderlijke
musea en galeries te gebruiken zijn.
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- Het model is een referentiepunt voor de toekomst.

N.B. In de loop van het project wordt de functie van het model steeds nauwkeuriger afgeba-
kend.

Voorwaarden bi j de modelontwikkeling:
- Reeds bestaande modellen worden gebruikt bij het ontwikkelen van het nieuwe model.- De ontwerptijd moet bij voorkeur in tijd beperkt blijven, zodat het model ook tijdens

het project gebruikt en getoetst kan worden.
- Eerst moet de inhoud van het model vastgesteld worden. Automatisering van het model

komt pas in tweede instantie. Het is wel noodzakelijk om nu al een abstractie-niveau
na te streven.

- Het model moet, waar mogelijk, aanhaken bij bestaande registratie systemen in musea.- Het model moet bruikbaar/ter inzage zijn voor alle taken van musea.
- De tijdsinvestering voor het invullen moet realistisch zijn: een gelaagd model ontwik-

kelen (meest urgente informatie eerst invullen, naar tvens meer gegevens toevoegen).

Irthoud van het model:
- Het model bevat 2 onderdelen:

- de basisregistratiegegevens
- de conditiebeschrijving.

Objectieve gegevens over het materiaalgebruik en de werkwij ze vaÍr de kunstenaar
maken deel uit van het model (wat en hoe vraag je de kunstenaar?).
Voor de conditiebeschrijving moeten algemene termen (thesaurus) ontwikkeld en
gebruikt worden;
De minimale conserveringsbehoefte moet na invullen in ieder geval uit het model
blijken.

Het registratie- en documentatiemodel is het beste voor te stellen als een gebouw. De
basisregistratie vormt de fundering waarop de verschillende onderdelen, het conditierapport en
formulier voor bruiklenen, berusten. Daarom wordt eerst de basisregistratie ontworp"o. bit
doet Maaike van Rossum in het kader van een afstudeerproject voor de Reinwardt Academie,
onder begeleiding van de subwerkgroep. April en mei dit jaar zal zij de basisregistratie toetsen
in het Bonnefantenmuseum, het Frans Hals Museum en het Van Abbemuseum in samenwer-
king met de betrokken conservatoren. De modellen worden vanzelfsprekend ook gebruikt voor
de registratie van de tien pilot-objecten.
Als de basisregistratie is getoetst zal de subgroep het conditierapport gaan ontwikkelen.
Om een thesaurus voor de moderne materialen op te zetten zalde stichting samenwerken met
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in het vertaalproject van de Art and
Architecture Thesaurus. De stichting wil graag een bijdrage leveren aan de definiëring van de
terminologie voor moderne materialen, hierover voeren de stichting en het Rijksbureau
Kunsthistorische Documentatie overleg.
Over de implementatie van een registratiemodel wordt niet alleen overleg gevoerd met de
directe doelgroep, de musea, maar ook met galeries. Vanuit het atelier van de kunstenaar
belandt het kunstwerk vaak als eerste in de galerie.

bijlagen:
- overzicht leden subwerkgroep registratie- en documentatie- model [g]- concept model voor basisregistratie [9]
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B. Besluitvormingsmethodiek voor conserverins van niet- traditionele objecten

De besluitvormingsmethodiek kristalliseertzichlangzamerhand uit. Uit de discussies van de
werkgroepen blijkt welke onderwerpen steeds terugkeren, bijvoorbeeld de betekenis van het
werk en het belang van authenticiteit en historiciteit bij conservering. Bovendien worden
patronen zichtbaar in de gemaakte afwegingen. De dwarsverbanden die tussen de conserve-
ringsproblemen van verschillende objecten kunnen worden gelegd, zijn hierbij soms heel
verhelderend.
Inmiddels is duidelijk dat het niet mogelijk is objectieve criteria te ontwikkelen die gelden
voor de conservering van alle'niet-traditionele objecten in de moderne kunst'. Om te beginnen
moet immers het onderscheid gemaakt worden tussen verschillende groepen objecten: is het
object gemaakt door de kunstenaar met eigen handen, is het in eigen atelier vervaardigd door
assistenten of heeft de kunstenaar de vervaardiging uitbesteed? Of is misschien sprake geweest
van een combinatie van deze mogelijkheden? Voor elke groep werken gelden weár andère
criteria bij conservering. Als bijvoorbeeld de kunstenaar het werk met eigen handen gemaakt
heeft, wordt de authenticiteit van het werk anders beoordeeld dan wanneer het werk in
opdracht van de kunstenaar machinaal vervaardigd is. De betekenis van het maakproces speelt
een belangrijke rol bij de besluitvorming.

Daarnaast hebben we geconstateerd dat voor conservering objectieve gegevens nodig zijn,
zowel kunsthistorische als materiaaltechnische, maar dat ook subjectieve standpunten een rol
spelen in het besluitvormingsproces: welke plaats neemt het werk in binnen de cultuurhistori-
sche context, stroming en oeuvre van de kunstenaar? Wat is de betekenis van het werk en van
de gebruikte materialen? Ook subjectieve gegevens dienen een plaats in het model te krijgen.

Een besluitvormingsmodel is bedoeld om zowel structuur als verdieping te bieden aan de
theoretische discussie over conservering. In een structuur wordt de complexiteit van de
problemen beter hanteerbaar. De besluitvorming is dan niet meer één grote beslissing maar een
proces waarin meerdere afwegingen worden gemaakt.
Het model komt voort uit de huidige werkwijze en de discussies in de werkgroepen. Een aantal
conservatoren en restauratoren, die een subwerkgroep vormen, ontwikkelen het model (zie
bijlage [10]). Zij hebben samenwerking gezocht met filosofe Renée van de Vall (hoogleraar
filosofie, Rijks Universiteit Limburg) om de theoretische discussie te verdiepen.

Het conceptmodel wordt de komende maanden verder uitgewerkt en getoetst in de werkgroe-
pen. De eerste grove schets van het model lijkt al orde in de chaos te scheppen.
Individuele musea moeten het model ook na afloop van het project kunnen gebruiken.

bijlagen:
- overzichtledensubwerkgroepbesluitvormingsmodel[10]

III. Overige aandachtspunten in het project

Naast het onderzoek dat specifiek op de tien pilot-objecten is gericht, krijgen de volgende
algemene onderwerpen aandacht in het project.

Iuri di sche aspecten bi j conservering
In Nederland bestaat weinig jurisprudentie over de conservering van moderne objecten. Omdat
we van mening zijn dat juridische aspecten in de toekomst wellicht een grotere rol gaan
spelen, zullen we dit onderwerp wel behandelen: het staat op de agenda voor juni. Deskundi-
gen zijn al benaderd

De rol van de kunstenaar bij conservering
De werkgroep heeft het standpunt ingenomen dat de kunstenaar bij restauratie in ieder geval
geraadpleegd moet worden. In het project wordt daarom in ieder geval contact opgenomen met
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alle nog levende kunstenaars. Tot nu toe reageerden de kunstenaars positief op het verzoek met
de (leden van de) werkgroepen van gedachten te wisselen over de conservering van hun werk.
Minder duidelijk is echter welke vragen aan de kunstenaar moeten worden gesteld bij aankoop
en bij schade aan objecten en hoe de antwoorden te wegen zijn. Wat moet er bijvoorbeeld
gebeuren als de kunstenaar over de conservering van zijn werk van mening verschilt met
conservator of restaurator van het museum?
In veel Nederlandse musea was het tot nu toe gebruikelij k dat kunstenaars restauraties
uitvoerden, wellicht door gebrek aan deskundige restauratoren voor-niet traditionele objecten.
Ook deze traditie verdient een evaluatie-
Deze vragen komen in de tweede helft van het project aan de orde. In juni zullen de werk-
groepen zich over deze vragen buigen. Deze bijeenkomst wordt, onder begeleiding van de co-
ordinator, voorbereid door de projectstagiaire, Karin Coopmann (Universiteit Nijmegen) en
door een studente van de Universiteit van Amsterdam, Daniela Petovich.

Ontwi kke lin g in f r as t ructuur
Uit de ervaringen die in het project zijn opgedaan, blijkt dat de behoefte aan een (inter)natio-
naal informatienetwerk groot is. In de tweede helft van het project zullen de werkgroepen
formuleren welke informatie via een netwerk beschikbaar moet komen en op welke wijze dit
netwerk het beste te realiseren is.

Vergeli jking pilot-ob jecten met andere kunstwerken van dezelf de maker in collecties deelne-
mende tnusea.
De stichting brengt in kaart welke andere objecten de deelnemende musea in bezit hebben van
kunstenaars wier werk in het project onderzocht wordt. In het geval van de 'M.B.' heeft Lydia
Beerkens ook een groot aantal andere platen van Broodthaers onderzocht en vergeleken. De
plaques blijken veel overeenkomsten te hebben. De resultaten van het onderzoek naar de
'M.8.' zijn dus voor veel musea straks direct toepasbaar.
Bij het object 'Stilleven van watermeloenen' is gezocht naar nog een ander werk van Gilardi
dat uit polyurethaanschuim bestaat. Het enige andere exemplaar in Nederland bleek in het
bezit te zijn van de Gemeente Zoetermeer (geschonken na de expositie op de Floriade).
Vergelijking met dit veel jongere object ondersteunde onze conclusie dat het schuim van
'Stilleven van watermeloenen' in relatief goede staat verkeerde.

Kenni s ove r dr acht aan o p I ei din g en
Tijdens het project vindt structureel kennisoverdracht plaats aan relevante opleidingen. In de
werkgroepen participeren vertegenwoordigers van de Stichting Restauratie Atelier Limburg,
de Opleiding Restauratoren en de Reinwardt Academie.
Van de SRAL nemen de twee studenten moderne kunst deel aan beide werkgroepen en
incidenteel aan andere activiteiten van het project.
Verder is er contact met docenten van de opleidingen kunstgeschiedenis van de Universiteit
van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Nijmegen en de Universi-
teit van Gent. Daarnaast doen op dit moment 5 studenten onder begeleiding van Ysbrand
Hummelen, Kees Aben en Dionne Sillé een stage of afstudeerproject op dit terrein.

IV. Voorlopige conclusies

Het werkelijke conserveringsprobleem ligt vaak anders dan de diagnose op het eerste
gezicht aangeeft.
Het object'59-18'van Henk Peeters bijvoorbeeld, bleek na onderzoek veel ernstiger
gedegradeerd dan we aanvankelijk dachten. Dit proces is ook onomkeerbaar zodathet
werk materiaaltechnisch eigenlijk'total-loss' is.
Soms blijkt uit literatuurstudie of uit onderzoek naar foto's en video's van het werk in
de oorspronkelijke staat dat het werk drastisch van uiterlijk veranderd is. Dan dringt
zich de vraag op hoeveel het werk in de huidige staat nog uitdraagt van de oorspronke-
lij ke betekenis.

L
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De musea hebben vaak een vooringenomen standpunt over de conservering van
specifieke kunstwerken.
Door grondig onderzoek en de confrontatie met nieuwe mogelijkheden is in vrijwel
alle gevallen het standpunt bijgesteld of genuanceerd.

Voor de interdisciplinaire werkwijze is het van belang om de problemen op het juiste
niveau, uitgesplitst te bespreken. De groep dient evenwichtig samengesteld te zijn:
conservatoren en restauratoren, liefst van verschillende generaties. In de bijeenkomsten
bleek dat verschillende generaties een andere betrokkenheid bij het werk en een andere
opvatting over het behoud ervan hebben. Dit is van invloed op de besluitvorming.
Het niveau van de discussie neemt toe naarmate de leden van de werkgroep meer thuis
in de discussie zijn en beter op elkaar afgestemd raken.

De interdisciplinaire aanpak levert de verwachte meerwaarde op.
Het is absoluut noodzakelijk gebleken bij de conservering van moderne kunst meerdere
disciplines te betrekken. De problemen van verval zijn niet binnen een discipline op te
lossen. Interdisciplinariteit heeft bovendien het voordeel dat de verschillende partijen,
conservatoren, restauratoren en natuurwetenschappers, gedwongen worden standpunten
en vragen voor elkaar te formuleren. In de werkgroepen vormden de communicatie-
stoornissen aanleiding de standpunten en vragen schriftelijk te verwoorden. Dit
verheldert de methodiek aanzienlijk.

De mogelijkheden van de natuurwetenschap in het conserveringsonderzoek worden
overgewaardeerd.
Uit de discussies in het project blijkt dat materiaaltechnisch onderzoek een gebrek aan
kunsthistorische kennis niet kan vervangen.
Bovendien zijn sommige vragen (nog) niet te beantwoorden, bijvoorbeeld de vraag
wanneer een kunstofobject zal vergaan Vaak is nog onvoldoende bekend over de
verouderingsprocessen van de gebruikte kunststoffen, te meer daar de kunstenaar ze
doorgaans op een andere manier gebruikt dan de fabrikant voor ogen stond.

Een gefundeerde beslissing over conservering vergt veel research, zowel materiaaltech-
nisch als kunsthistorisch.
Registratie en documentatie, liefst op het moment van aankoop door het museum of al
door een galeriehouder kan veel tijd besparen bij de conservering van kunstwerken.
Bovendien bieden een goede registratie en documentatie betere waarborgen vooÍ een
goede beslissing over de conservering.

Een thesaurus voor moderne materialen blijkt hoogst noodzakelijk.
Met name op het gebied van kunststoffen lijkt de spraakverwarring compleet, dit kan
leiden tot verkeerde beslissingen over de conservering.

De belangstelling voor het project is groot.
Er kwamen meer verzoeken tot deelname aan de werkgroepen binnen dan er plaatsen
beschikbaar waren.
Nu blijkt dat niet alleen de leden van de werkgroepen profiteren van de kennis die
tijdens het project wordt ontwikkeld: bij collega's van de werkgroepleden neemt de
aandacht en het begrip voor de conservering ván moderne kunst toe.
Ook internationaal bestaat veel interesse voor de interdisciplinaire aanpak die in dit
project wordt ontwikkeld. Er zijn vanuit het buitenland zelfs verzoeken om advies aan
de stichting gericht.
Bovendien hebben de media aandacht aan hetproject besteed (zie overzicht van
artikelen en interviews in de bijlage [L1]). Dit ondanks het beleid van de stichting om
eerst in alle rust onderzoek te doen en pas in later stadium publiciteit te zoeken.

4.
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bijlage:
overzicht krantenartikelen en radio-interviews [1L]

V. Vervolg van project en overdracht en implementatie onderzoeksresultaten

Vervolg
In de tweede helft van het project wordt het onderzoek voortgezet met de huidige aanpak. Er
moet nog veel werk verzet worden voordat het onderzoek voor alle tien objecten op het
gewenste niveau kan worden afgerond. We werken verder aan de ontwikkeling van de
methodiek en aan in paragraaf III genoemde aandachtspunten. We verwachten dat de produk-
ten die in de subsidie-aanvraag genoemd zijn, gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast zullen
we in de tweede helft van het project de wijze waarop de resultaten het beste overgedragen en
benut kunnen worden verder ontwikkelen. Hiervoor bestaan nu al de volgende plannen.

Overdracht
Op 12 mei l-996 wordt het project gepresenteerd in het Króller-Miiller Museum. Dit is een
eerste introductie van de problematiek en de werkwijze voor algemeen publiek.

Publikatie van de resultaten
De stichting streeft er_naar een tweetalige (Nederlands/Engels) publikatie uit te brengen die in
ieder geval de volgende onderdelen zal bevatten:
- informatie over de interdisciplinaire werkwijze van het project;
- de onderzoeksresultaten van de pilot-objecten;
- een registratie- en documentatiemodel;
- een besluitvormingsmodel over conservering;
- informatie over de gebruikte moderne materialen;
- richtlijnen over de rol van de kunstenaar bij conservering.

Symposium
De stichting is van plan om in het najaar van L997 een symposium te organiseren over de
werkwijze en de resultaten van het project. Dit symposium moet een internationaal karakter
krijgen. Behalve leden van de werkgroepen zullen ook internationale deskundigen hier
legingen verzorgen.
De inhoudelijke voorbereiding van het symposium wil de stichting graag combineren met een
internationale evaluatie van de onderzoeksresultaten van het project. Dairtoe is het de
bedoeling de resultaten per object in kleine werkgroepen te bespreken met een selectie van
internationale deskundigen.
Hiervoor willen we de volgende restauratoren voor moderne kunst uitnodigen:
Erich Gantzert-Castrillo, restaurator Museum ftr Moderne Kunst Frankfurt
Christian Scheidemann, privé restaurator Duitsland
Hiltrud Schinzel, privé restaurator Duitsland
Jackie FIeuman, restaurator Tate Gallery Londen
Patricia Houlihan, restaurator Museum of Modern Art New york
Alle vijf restauratoren hebben een ruime ervaring met de restauratie van'niet-traditionele
moderne objecten'.
Daarbij heeft Gantzert-Castrillo een registratie/documentatiesysteem ontwikkeld voor
conservering van moderne kunst en heeft hij veel ervaring opgedaan in de dialoog met
kunstenaars over de restauratie van hun werk.
Scheidemann heeft een aantal bijzondere en complexe restauraties uitgevoerd en werkt bij
restauraties nauw samen met kunstenaars.
Schinzel restaureert moderne kunst vanuit een kunsthistorisch perspe ctief. Zij doceert ook
restauratie van moderne kunst aan de Universiteit van Gent.
De Tate Gallery besteed veel aandacht aan de restauratie van moderne sculptuur (symposium
over modeure sculptuur in september 1995).
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Heuman kan met deze achtergrond een zinvolle bijdrage aan de evaluatie van het project
geven.
Houlihan is voor zover ons bekend de meest ervaren restaurator voor de ,niet traditionele
obj ecten'.

De kosten voor deze internationale begeleiding zijn reeds geraamd in de subsidie-aanvraag van
30 januari 1-995 en bedragen f 22.400,-. De bij het project betrokken Nederlandse musea
zullen de helft van de kosten bijdragen.

Tentoonstelling van de 10 pilot-objecten
Gelijktijdig met het symposium zullen de pilot-objecten worden tentoongesteld in het Króller-
Miiller Museum. Met behulp van foto's, video's en teksten willen we aan een algemeen publiek
de conserveringsproblemen tonen en het onderzoek toelichten.

Implementatie van de resultaten
Behalve de overdracht van de resultaten vindt de Stichting het belangrijk dat er in L997
voldoende aandacht komt voor de implementatie van de methodiek voor conservering. In de
tweede helft van het project zal de stichting samen met de musea en het Centraal Laboratori-
um een plan opstellen ter implementatie van de resultaten.

VI Organisatie en Personeel

Conform eerdere berichtgeving is de coórdinatie van het project in handen van Dionne Sillé en
wordt het onderzoek uitgevoerd door Lydia Beerkens en Kees Aben.

In de organisatie van het project zijn sinds de aanvang de volgende relevante ontwikkelingen
opgetreden:

Er is een kerngroep in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de
verschillende disciplines: Kees Aben, Lydia Beerkens, Marianne Brouwer, Ysbrand
Hummelen, Piet de Jonge, Pieter Keune en Dionne Sillé. Deze groep evalueert de
ontwikkelingen van het project om de 3 à 4 maanden en stuurt zonodig bij. Betangrijke
inhoudelijke beslissingen neemt de coórdinator in overleg met deze groep.

Voor het onderzoek naar de objecten bestaat er een capaciteitsprobleem. Lydia
Beerkens werkt vier dagen per week voor het project, Kees Aben gemiddeld een halve
tot één dag. Zijn bijdrage bestaat voornamelijk uit advisering en kennisoverdracht.
Oorspronkelijk was gepland om 3 part-time onderzoekers in te schakelen. Omdat er
geen andere restaurator/onderzoeker met het gewenste profiel beschikbaar is, wordt
het capaciteitsprobleem als volgt opgelost.
- Een deel van de taak van de restaurator/onderzoeker wordt onder begeleiding van de
coórdinator uitgevoerd door stagiaires (bijvoorbeeld samenstelling van de readérs) en
studenten met onderzoeks- of afstudeeropdrachten (ontwikkelen registratie/documen-
tatie-model of onderzoek naar rol van de kunstenaar bij conservering). Margreet
Vermeer (Rijks Universiteit Leiden) heeft stage gelopen van september tot en met
november 1995 en schrijft nu een scriptie over restauratie van moderne kunst; Karin
Coopmann (Katholieke Universiteit Nijmegen) loopt stage van januari 1996 tot en met
juni a.s.; Maaike van Rossum (Reinwardt Academie) maakt een afstudeeropdracht;
Daniela Petovic doet onderzoek in het kader van haar opleiding kunstgeschledenis aan
de Universiteit van Amsterdam.
Sinds 1 april werkt Marina Raymakers voor dg Stichting als algemeen projectmedewer-
ker ( 3,5 dag per week via Melkert-regeling). Ook zij biedt ondersteuning bij het
onderzoek.
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- De projectcoórdinator neemt een deel van de inhoudelijke voorbereiding van de
werkgroepen en sub-werkgroepen over. Zij werkt nu full-time in plaats van de
geplande 4 dagen per week.
- Taken die los te koppelen zijn uit het pakket van Lydia Beerkens, worden uitbesteed
aan tijdelijke medewerkers. Monique Kwist heeft literatuuronderzoek verricht naar
voorkomende materialen in de pilot-objecten.
- Waar nodig wordt specifieke deskundigheid ingehuurd.
Annemiek Ouwerkerk, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden,
adviseert over het model voor registratie/documentatie. TNO is ingehuurd voor het
asbestonderzoek.

Lydia Beerkens gaat met zwangerschapsverlof van mei tot en met juli a.s.. (N.8. dit
staat los van het hierboven beschreven capaciteitsprobleem.) In die periode wordt zij
vervangen door Madeleine Bisschoff en Inge Smit (beiden kunsthistoricus en student
moderne kunst aan de SRAL). Zij nemen ieder het conserveringsonderzoek van één
object voor hun rekening. Ysbrand Hummelen en Kees Aben zorgen in deze periode
voor de begeleiding.

Thea van Oosten en Ysbrand Hummelen van het Centraal Laboratorium en Pieter
Keune van de Stichting Kunstenaarmaterialen leveren een structurele inhoudelijke
bijdrage aan het project, naast hun deelname aan de werkgroepen.
Thea van Oosten verzorgt het materiaaltechnische onderzoek dat aan het Centraal
Laboratorium wordt gericht en adviseert de werkgroepen over kunststoffen. Pieter
Keune adviseert over kunstenaarsmaterialen en technieken en de ontwikkeling van de
conserveringsmethodiek.
Ysbrand Hummelen adviseert eveneens over de methodiek en begeleidt een aantal
studenten bij onderzoek.

VII Financiën

De stichting realiseert het Project Conservering Moderne Kunst conform de planning met de
door de Mondriaan Stichting toegekende subsidie en de bijdragen van de deelnemende musea,
de Rijksdienst Beeldende Kunst, het Centraal Laboratorium en de Stichting Restauratie Atelier
Limburg. Een financieel overzicht tot en met april 1-996 is opgenomen in de bijlage [12].
De financiële administratie van het project wordt verzorgd door het Rijksmuseum Twenthe.
Bij de eindafrekening van het project wordt een accountantsverklaring opgemaakt.

- bijlage: financieel verslag eerste helft project [12]
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Overzicht van bijlagen

vragenlij st voor 'intake - gesprek'
overzicht geraadpleegde deskundigen en genodigden op bijeenkomsten
onderzoeksverslag, afdeling Natuurwetenschappelijk onderzoek door Thea van
oosten/Pieter Keune, Centraal laboratorium over 'M.8.' van Marcel Broodthaers
verslag van onderzoek naar'one space, four places'van Tony cragg door lydia
beerkens en Brenda Keneghan
overzicht leden, agenda, vragenlijst en verslag van de Theoretische werkgroep
overzicht leden, agenda, vragenlijst en verslag van de Praktische werkgroep
planningsoverzicht onderzoek pilot-objecten
overzicht leden subwerkgroep registratie- en documentatie- model
concept model voor basisregistratie
overzicht leden subwerkgroep besluitvormingsmodel
overzicht kranteartikelen en radio-interviews
financieel verslag eerste helft project

concept onderzoeksrapport over conservering 'M.8.' van Marcel Broodthaers door
Lydia Beerkens
reader met literatuur over Henk Peeters en '59-1"8'
reader met literatuur over Tony Cragg en 'One space, four places'

5.
6.
7.
8.
9.
10.
L7.
t2.

los

los
los
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'Gismo' wordt in depot opgesteld ter voorbereiding van het onderzoek
Stedelijk Museum Amsterdam

Asbestonderzoek voor 'Campi arati e canali di irrigazione' van Pino Pascali door TNO
Króller-Mriller Museum Otterlo, februari 1996
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De Praktische Werkgroep bespreekt de conditie van 'Stilleven van watermeloenen' van
Piero Glardi in het depot van Museum Boymans-van Beuningen. 14 februari 1996

Evert Rodrigo presenteert het werk'59-18'van Henk Peeters tijdens de Theoretische
Werkgroep in het I(róller-Mtiller Museum. 6 maart 1996
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Materiaalonderzoek voor 'One space, four places' van Tony Cragg tijdens de Praktische
Werkgroep, Van Abbemuseum Eindhoven. 17 april 1996

Intake gesprek pilot-object'IJsmachine, de overwintering van Willem Barentz op Nova
Zembla'in het buitendepot van het Centraal Museum Utrecht. Kunstenaar Woody van
Amen geeft uitleg over de betekenis van zijn werk. 19 aprll 1996

o

o

o
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Overzicht van bijlagen

L. vragenlijst voor'intake-gesprek'
2. overzicht geraadpleegde deskundigen en genodigden op bijeenkomsten
3. onderzoeksverslag, afdeling Natuurwetenschappelijk Onderzoek door Thea van

Oosten/Pieter Keune, Centraal laboratorium over 'M.8.' van Marcel Broodthaers
4. verslag van onderzoek naar'One space, four places'van Tony Craggdoor lydia

beerkens en Brenda Keneghan
5. overzicht leden, agenda, vragenlijst en verslag van de Theoretische Werkgroep
6. overzicht lede'-, agenda, vragenlijst en verslag van de Praktische Werkgroep
7. planningsoverzichtonderzoekpilot-objecten
8. overzicht leden subwerkgroep registratie- en documentatie- model
9. concept model voor basisregistratie
10. overzichtledensubwerkgroepbesluitvormingsmodel
11. overzicht kranteartikélen en radio-interviews
12. financieel verslag eerste helft project

concept onderzoeksrapport over conservering 'M.8.' van Marcel Broodthaers door
Lydia Beerkens
reader met literatuuÍ over Henk Peeters en '59-18'
reader met literatuur over Tony Cragg en 'One space, four places'
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KrUn Gtezen,'Marocco' , 1972
Frans Hals Museum, Haarlem.

A. Standaardgegevens en algemene informatie.

(Zoveel mogelijk standaardgegevens bij elkaar brengen; hoe staat het werk geregistreerd;
maten; materialen; fotokopie stamkaart?)

1. Vy'anneer werd het werk aangekocht?
2. Waar bevond zichhet werk voor de aanschaf door het museum,; in de collectie van de

kunstenaar en / of in een galerie? Hoelang en waar?
3. Bestaan er foto's uit deze periode, of afbeeldingen in catalogr?
4. zijn er foto's van het object gemaakt vlak na de verwerving van het object?
5. Bestaan er foto's van latere datum, of afbeeldingen in catalogi?
6. Zijn er foto's van de tentoonstellings opening, zaaloverzichten, of van de kunsten aar in zijn

atelier?
7. Is bekend hoe Gezen dit werk maakte, en met welke materialen? Bestaan er uitspraken,

schetsen ofnotities van de kunstenaar?
8. Is het werk nog compleet of ontbreken er stukjes? zijn deze bewaard?
9. Hoe wordt het werk opgehangen tijdens tentoonstelling? gebeurt dit conform de

bepalingen van de kunstenaar, of heeft hij hierover geen uitspraken gedaan?
10. Bestond het werk oorspronkelijk alleen uit de spaanplaat achterplaat, of zijnde zijwanden

(enlofde perspex voorplaat) door de kunstenaar aangebracht?
11. Hoe vaak en wanneer werd het werk tentoongesteld?
12. Hoe vaak en wanneer heeft transport van het werk plaatsgevonden? (Zowel tussen

buitendepot en museum als voor bruiklenen)
13. ÏVorden bepaalde maatregelen genomen bij tentoonstelling? (minder licht bijv.)
14 Het werk is nu opgeslagen in een depot buiten het museum; hoe zijn de klimaatcondities

daar?

15. Hoe wordt het object opgeslagen in het depot?
16. Hoelang is het object al in dit buitendepot?
17. Bestaat er een beschermbak of iets dergelijks?

B. Toestand / Conditie / Restauratiegeschiedenis

18. Wat is, op het eerste gezicht, het belangrijkste probleem van het werk? Het materiaal, het
algehele uiterlijk, enlof andere aspecten?

19. Is het werk naar inzicht van het museum niet meer toonbaar vanwege de conditie waarin
het verkeert?

20. Hoeveel verval is er te constateren tussen de aankoop datum en 1996?
21. 'Wanneer 

het ergste verval allanggeleden is ingetreden, welke (oud-)museum-
medewerkers zouden hierover geinterviewd kunnen worden?

22. Er is ongedierte in het object gesignaleerd. Bestaat er angst voor infestatie door schimmel
en/bf ongedierte vanuit het object voor de rest van de collectie?

23. Verspreidt het werk een typische geur?
24. Op de foto is onderin de bak een hoopje te zien. Als dit naar beneden gevallen is van de

achterwand, lag het toen direct al in die hoek?



]

25. Is het werk eerder gerestaureerd?

26. Zijn er onderdelen vervangen; zoja, welke en wanneer?
27. Zijn de oude onderdelen bewaard gebleven of verloren gegaan?

C. Betekenis kunstwerk / Informatie van de kunstenaar.

28. Zijn er in de collectie van het museum gelijksoortige werken van Gezen of andere
kunstenaars?

29. Waarom is het destijds voor de collectie verworven, en wie heeft het aangekocht?

30. V/aar komt de titel 'Marocco' vandaan? Is het werk wellicht in Marokko gemaakt?

31. Is het 'verhaal' achter de verschillende onderdelen bekend?
32. Is de oorspronkelijke functie van de diverse gereedschappen bekend?
33. Is de betekenis/inhoud van de tekeningen bekend?
34. Heeft het opgerolde stuk textiel een speciale betekenis? (Oorspronkelijke functie)
35. Heeft Gezen uitspraken gedaan over verval als onderdeel van zijn kunst?
36. Is ingrijpen (conservering) in het werk voor Gezen acceptabel?

Stichting Behoud Moderne Kunst, 1996.



overzicht van geraadpleegde.deskundigen en genodigden op bijeenkomsten

Algemeen

A. Ballestrem*

A. Ketnath
C. Weyer
H. Schinzel

B. Otterbeck
K. Harva

C. Scheidemann
J. Boon

J. Kabel

R. van der Vall

M. Baker

Documentatie & registratie

A. van Grevenstein
D. Pullen
J. Heuman
L. Morgan

J.'Podany
B. Shepard

J. Coddington

J. Hoogenboom
C. Berndes
J. van de Voort
C. Mancusi-Ungaro
E. Gantzert-Castrillo
U. Glaser

A. Bauer

F. Half-Wrobel

Jean Tinguely

A. Pardey
P. Berkes
C. Quirot
A. Lorenson

directeur, Centraal Laboratorium voor Kunst en Wetenschap,
Amsterdam
restaurator, Neues Museum Wesenburg, Bremen
directeur, Restaurierungszentrum Diisseldorf
restaurator moderne kunst, Diisseldorf, tevens als docent
verbonden aan het 'seminarie voor plastische kunsten,
universiteit van Gent
restaurator, Kunstmuseum Wolfsburg
restaurator & chemicus, Museum voor Hedendaagse Kunst
Helsinki
restaurator Moderne Kunst, Hamburg
projectleider MOL-ART (onderzoeksproject van Nederlandse
Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek)
hoogleraar, faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit van
Amsterdam
hoogleraar filosofie, Sectie cultuurwetenschappen, Universiteit
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aanwager
instelling
adres
datum
bestede uren
werknummer
objectnummer
doc.map
file

:Lydia Beerkens
:Stichting Behoud Moderne Kunst
:Gabriël Metsustraat 8

:januari 1996
:20 uur
:96 - 083
:1805
:96/2
:vslag96\96-083

Omschrijving van het object
Het object 'M.8.' van de kunstenaar Marcel Broodthaers bestaat uit twee tekstplaten van 86 x
120.5 cm. Het object heeft het inventarisnummer 3511 en is vermoedelijk in 1970-L97L
gemaakt. De platen zijn gemaakt van een witte kunststof (de stamkaart vermeld polyester). De
platen zijn op een vacuumtafel rond lettermallen (de M en de B) gevormd. Bij de ene plaat is
de omkadering en de letters M en B zwart geverfd; de andere plaat is geheel zwart gemaakt. Er

-:_Zijn gaatjes aanwezig die dienen om de platen op te hangen. De platen zijn gedeeltelijk krom

-getÍókken 
(vooral de witte) en van de witte plaat is één van de ophanggaatjes gescheurd. Voor

het nemen vaa de juiste conserveringsmaatregelen is het belangrijk te weten om welke
kunststof het gaat.

Vraag / probleemstelling
Wat is de samenstelling van de witte kunststof en vanaf wannneer is deze connercieel
verkrijgbaar? tWelke maatregelen kunnen worden genomen om de veroudering te stoppen of
tegen te gaan?

Onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd conform het onderzoeksvoorstel. Voor een uitgebreide
beschrijving van de uitvoering van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage I.

Samenvatting resultaat
De kunststof platen zijn gemaakt van ASA (acrylester-styreen-acrylonitril-butadieen). Voor
een uitgebreide beschrijving van polystyreen en de daaraan verwante polymeren zie bijlage II.
ASA is een thermoplastische kunststof en kwam begin zeventiger jaren op de markt. De
weersbestendigheid van deze kunststof is uitstekend: het is zeer goed bestand tegen de invloed
van licht, vocht en temperatuur. De kunststof wordt toegepast bij voorwerpen die buitenshuis
gebruikt worden zoals verkeers- en reclameborden, carrosserie van landbouwwerktuigen etc.
Onder museale omstandigheden zoals die voor een gemengde collectie worden aanbevolen is de
verwachting, voor zover nu bekend, dat de kunststof platen een lange levensduur hebben. Er is
onmogelijk een tijdsbestek aan te geven, omdat niet bekend is tot welk punt welke mate van
degradatie nog acceptabel is. Om de vergeling van de kunststof zo veel mogelijk af te remrnen,
wordt aangeraden de objecten bij niet te veel licht te exposeren (belichtingssterkte maximaal
150 lux en maximaal 75 plVatt/lumen UV-licht). Bij opslag in het depot wordt aangeraden de

platen naast elkaar liggend in open stellingen op te slaan en te bedekken met zuurvrij papier.

Voor de beantwoording van de vragen die de theoretische werkgroep aan de praktische
werkgroep heeft gesteld, wordt verwezen naar bijlage III.

Gobriël Metsustroot 8, 1071EA Amsterdom

Telefoon 020 673 5162, Fox 020 6751661
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BIJLAGE I

FTI R ( Fourier Transform Inf raroodspectrometrie )

Monsters
Van de zwart/witte en de zwarte plaat van de kunstenaar Broodthaers zijn de hieronderstaande

monsters genomen die elk het objectnummer met een volgnummer kregen. Van een andere

plaat van Marcel Broodthaers (MB'213) afkomstig uit het museum Boymans-van Beuningen

werd ook een monster genomen.

Monsternummers
1805-1. Wit korreltje van de linker zijkant van de zwartlwitte plaat, ongeveer 23 cm van de

benedenrand.

1805-2. Wit materiaal afkomstig uit het linker bovengaatje van de zvtarte plaat.

1805-3. Wit materiaal van de zwartlwitte plaat aan de bovenrand, ongeveer 34 cm van de

linkerrand.

1805-4. Monster van een witte plaat, gemerkt MB'213 afkomstig van het museum Boymans-

van Éeunlngen.

tl

Onderzoek monsters
Van de monsters met objectnummers 1805 - 1 t/m 4 zij:"- FTIR spectta opgenomen (zie

bijgevoegde spectra met spectrumnrs. 1805 -1 t/m 4). De infraroodspectra van de monsters

18ó-1 t7m 4 hebben absorptiebauden die overeen komen met die van de infraroodspectra van

acrylonitril-butadieen-styreer en een styreen-acrylester (zie bijgevoegde referentiespectra).

Kenmerkend in het iniraroodspectrum vaD een ASA (een polystyreen terpolymeer). met

butadieen is de acrylonitril component met een C:N (nitril) absorptie bij 2238 cm-r, d_e

butadieen 
"ompoo"ot 

met een C:C (vinyl) absorptie bij 970 cm-t en de acryle_ster met C=O

(carbonyl) .o Ó-O (ester) aborptiebanden bij respectievelijk 1734 en 1160 cm 't. De overige

absorptiebanden in het infraroodspectrum zijt afkomstig van de styreencomponent.

Absoiptiebanden van (eventuele) oxidatieprodrikten waren in het spectrum niet aantoonbaar.

Resultaat
De monsters 1805- 1 t/m 3 afkomstig van de witte en àwarte plaat van het kunstwerk MB van

het Bonnefantenmuseum zijn iàendek en bestaan uit acrylester-styreen-acrylonitril-butadieen.
Deze kunststof wordt ook wel aangeduid met de afkorting ASA. Monster 1805-4 afkomstig
van een witte plaat van de kunstenaar Broodthaers en eigendom van het museum Boymans-van
Beuningen is identiek aan de monsters afkomstig van het kunstwerk MB van het

Bonnefántenmuseum en bestaat derhalve ook uit acrylester-styreen-acrylonitril-butadieen.

2
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BIJLAGE II

Polystyreen en venvante polymeren

sinds 1930 wordt polystyreen (PS) geproduceerd uit het monomeer styreen. Als homopolymeer

is de polymeerketen- als volgt opgebouwd:

Sryrol PolYstYrol

polystyreen is een glashelder polymeer dank zij zijn amorfe structuur. Het polymeer leent zicb

in íer'bijzonder vJor spuitgiit jroducten. Een van de nadelen van polystyreen is dat het vrij

bros is, 
-dat wil ,"ggêo í"t á. slagvastheid erg laag is. Ee_n polystyreen -voorweÍp 

kan

lemakkelijk breken Ëij rt"uig. omkleÁming van hèt voorwerp of bij vallen op de glolg.

Een verbet"tiig u"o á" slag-vastheid met 6ehoud van ooÍspronkelijke doorzichtigheid wordt

ver1regen dooi copolymeriiatie Eet ca 20Vo acrylouitril. Dit copolymeer van styreen en

:=- egly!_oiittit ir bekend ónder de naam sAN. Deze kunststof werd in 1936 geintroduceerd en pas

na 1965 kwamen er betere kwaliteiten SAN op de markt. De kunststof is als volgt opgebouwd:

n
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Styrol Acrylnirril

Verbeteren vag een nog grotere slagvastheid dan SAN uit de dertiger jaren, kan verkregen

worden door ca. SE, ,"ËAi", (butadie-en) aan het copolymeer toe te voegen. Dit terpolymeer is

bekend onder d. "u". Ánsju.tylonitiil-butadieen-styreen). Dit polymeer is echter door het

ioruo"g.o van rubber niet meer transparant. Het werd voor het eeÍst itr 1946 beschreven en

"-"f íe vijftiger jaren geproduceerd.Deze kunststof is als volgt opgebouwd:

H
I

,c
I

H

Styrol Buradien AcrYlnirril

Een verdere verbetering van eigenschappen wordt verkregen door een acrylester met butadieen

aan SAN toe te uo"gá. Dit polymeer is bekend onder de naam ASA (acrylester-styreen-

acrylonitril). De acrllester -Ët ll"rtomeer (butaïieen) is in de vorm van kleine deeltjes

letí;m"tij op uet 
'sen 

skelet geënr. Het werd voor het eerst in de zeventiger jaren

gepioduceerd onder de handelsnaam Luran-S'

m
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Eigenschappen

Bij veroudering van polystyreen verandert de slagvastheid. De afname in slagvastheid is als

volgt: polysryreen (PS) > styreen-acrylonitril (SAN) > acrylonitril-butadieen.styreen (ABS) >

acrylester-styreen' acrylonitril (ASA).
SRi'{ heeft een aantal eigenschappen die beter zijn dan die van alleen polystyreen. Dit zijn: een

grotere krasvastheid, een grotere bestendigheid tegen temPeratuurswisselingen, chemische

óplosmiddelen, oliën en vetten. ABS heeft daarentegen ril/eer veel betere bestendigheid dan

SAN. Een van de verbeterde eigenschappen is de nog groteÍe slagvastheid, zelfs bij lage

temperaturen(-40"C) en het geringe vermogen om water op te nenen. ASA is door het gebruik
van een acrylester met butadieen in de samenstelling, nog beter bestand tegen weersinvloeden

en veroudering dan ABS. ASA heeft een betere antistatische werking en is daardoor minder

stofgevoelig. Door zijn uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden wordt ASA dan ook

vooral toegepast voor voorwerpen die buitenshuis gebruikt worden-

Degradatíe
Onder invloed van licht (vooral UV'licht), luchtzuurstof , temperatuur en

klimaatomstandigheden ondergaat polystyreen chemische en fysische veranderingen. Het eerste

__lyat geconstateerd kan worden bij het verouderen van polystyreen is een verandering in kleur:
--:p-otyityreen vergeelt zeer sterk onder invloed van licht. Een tweede kenmerk is het dof worden

van het oppervlak. Dit dof worden ontstaat door de verstrooiing van het licht doordat aan het

oppervlak fijne haarscheurtjes ontstaan.
DJ chemische veranderingen veroorzaken een verandering in de chemische struktuur van het

polymeer. Ketens van het polymeer worden verbroken en tegelijkertijd ontstaat een vernetting
(cróss-linking) vau de moleculen. Er worden oxidatieprodukten gevormd die met behulp van

FTIR spectrometrie kunnen worden aangetoond.

LITERATUUR

Doniniughaus, H., Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften, Verlag des Vereins Deutscher

Ingenieure, Diisseldorf, 1988.

Schwarz, O., Kunststoffkunde, Aufbau, Eigenschaften, Verarbeitung, Anwendungen der

Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere, Vogel Buchverlag, Wiirzburg , L987.

Ullmanns Encyklopádie der Technischeu Chemie, Band L9, 4de editie, Verlag Chernie,

Weinheim, 1980.
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BIJLAGE III

Vragen voor de praktische werkgroep

Vraag 1. Hoe zal het materiaal zich in de toekomst gedragen gelet op: kleur, brosheid,
aantrekken en vasthouden van vuí1, plakkerigheid, effenheid.

Antwoord
Gezien de uitstekende eigenschappen van het materiaal (zie bijlage II) bestaat er weinig gevaaÍ

voor degradatie mits het onder normale museumcondities die gelden voor gemengde collecties
wordt bewaard.
Kleur: vergeling is onvermijdelijk maar kan worden afgeremd.
Brosheid: het bros worden is onvermijdelijk maar kan eveneens worden afgeremd, het zal

echter op langere termijn ontstaan dan vergeling.
.Srol: ASA is niet al te gevoelig voor stof en kan gemakkelijk droog worden afgenomen.
Vuil: onder vuil wordt ook los degradatiemateriaal verstaan en hier kunnen geen uitspraken
over worden gedaan.

__Jlgfkerigheid: het materiaal bevat geen weekmaker, er bestaat geen gevaar voor uitzwetende
--produkten.

Ef fenheid: de oppervlaktegesteldheid is een functie van de degradatie. Deze, zie vergeling en

brosheid, dient zo veel mogelijk te worden afgeremd door de vermelde museale condities te
handhaven.

Yraag 2. Wat is een veilige termi jn voor het ophangen van de platen? Ervan uitgaande

dat je de platen met schroefjes in de muur bevestigd. Deze vraag heeft betrekking met het

mogeli jk vloeien van de thermoplast.

Antwoord
Schroefjes: de metalen schroefjes mogen niet in aanraking komen met de kunststof platen

omdat metaal het (eventuele) degradatieproces kan versnellen (katalyseren). Om dit te

voorkomen moeten teflon ringetjes tussen het metaal en de platen aangebracht worden. Een

alternatief zou het gebruik van polyamide (nylon) schroeven kunnen zijn.
Termijn voor het ophangen van de platen: het veilige termijn voor het ophangen van de platen

is van drie factoren afhanketijk. Ig.ry.$!g van de vervormingen ten gevolge van het

materiaal. De Tg (glas-rubber overgangstemperatuur) van ASA is 100 oC, dit is vrij hoog. Dit
betekent dat wanneer het object aan een gemiddelde omgevingstemperatuur van 20"C wordt
blootgesteld, het minstens 25 jaar duurt voordat de thermoplast merkbaar is vervormd.
Ten tweede: van de vervormingen ten gevolge van het produktieproces van de platen. De

inmiddels geconstateerde vervorming, het krom staan van de platen, is het gevolg van de

spanningen die gedurende het produktieproces zijn teweeg gebracht (geextrudeerde platen).
Het is zeer waaÍschijnlijk dat in het tijdsbestek van 25 jaar (L970'L995) deze spanningen al

zijn opgeheven, waardoor verdere vervormingen ten gevolge van deze oorzaak niet worden
verwacht.
Ten derde: van de vervormingen ten gevolge van het ophangsysteem. De gaten voor de

schroefjes zijn te dicht bij de rand geboord. De'mechanische spanningen dienen gespreid te

worden door gebruik te maken van teflon ringetjes die moeten voorkomen dat de spanning

zich concpntreert op de kunststof direct boven de schroef.

tl

5



Cenlronl Loborolorium
voor Onderzoek von Voorwerpen
von Kunsl en Wetenschop

Vraag 4. Welke omstandigheden en

tentoonstellen van de Platen?

Vraag3.ÍIlelkebewaar-omstandighedenwordenaanbevolenvoorhetbewarenvande
platen in het dePot?

Antwoord
Apart opslaan, dat wil zeggen niet- boven op elkaar maar naast elkaar liggend op een oPen

stelling op zuurvrij papier en ook afdekken met zuurvrij papier' Gezien de uitstekende

eigenschappen van Éet'-ut.riual en deloede bes.tendighe.id tàgen invloeden van buitenaf is het

niet nodig dit materiaal in een zuurstlolvrij milieu t-e bewaien' Verder gelden uiteraard de

ideale museutn depot voorwaarden zoals die gelden voor een geklimatiseerd depot zoals geen

licht, alleen als hef nodig is, een temPeratuuivan 18"C en eetr relatieve luchtvochtigheid van

52 *3Vo.

GI

maatregelen worden aanbevolen voor het

Antwoord
Bij het exposeren van het object moet er rekening worden gehouden dat kunststoffen gevoelig

ziju voor licht en uo*"t uvjucht en hierdoor kunnen u.rgáI.o. Het wordt daarom aangeraden

het object bij niet meer dan 150 lux tentoon te stellen..i""o maximum van T5pWatt//lumen

"- Uï-ficní. verAer lelden de algemene voorwaarden voor expositie in musea'

tvat zijn de consequenties bii het afgesloten bewaren van de platen?

elijst exposeren bíi bruikleen'

Sdrgma Yrcuumvormon

rrmiltfillatffi
lunrtrlolPtd ln rln rPrnr[m

#

Antwoord
zolaÍlg nog onbekend is welke stoffen kunnen vrijkoroeu bij het afgesloten bewaren en het

effect op de kunststof op langere termijn, wordt aanbevolen de platen niet langdurig in te

lijsten.

Vraag6.IshetproduktíeprocesvLndeplatenteachterhalen?

Antwoord
De plateu van Marcel Broodthaers zijn gemaakt. door middel van het vacuumvormen (zie

afbeelding). Het proces van vacuumuoi..í gaat uit van praten thermoplastische kunststof. De

plaat wordt op een vorm of mallen gelegd en- aan de. randen iugeklemd' Door de plaat te

verwaÍmen, bijvoorbeeld met infraroo?stálers (warme lampen) s'ordt deze .zacht 
en plastisch

""ruor.b""r. 
óp a"i og"ourik zuigt men de lucht uit de vormholte door middel van een groot

aaatal gaatjes, die op de laagste punten van de holte in de vorm zijn aangebracht' Hierdoor

wordt de plaat in de matrijsholte gezoget g-o 1".-.t het model hiervan aan. Daar de matrijzen

oiet kostbaar behoeven te zijn "o,o-ï 
zelfs in hout (of zeer stevig karton?) kunnen worden

"iiJruo"ta, 
leeut ait pio..r zich ook voor de fabricage van kleinere serie artikelen'

Vraag 5.
Bijvoorbeeld ing

Amsterdam,2 aPril t996
Pieter Keune
Thea van Oosten
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Vooronderzoek naar'One space, four places'door Brenda Keneghan en Lydia Beerkens.

inleiding

Op uitnodiging van de stichting behoud moderne kunst heeft Brenda Keneghan, Plastics

Conservator van het Conservation Department in het Victoria & Albert Museum Londen, een

kort bezoek gebracht aan ons project met als doel uitwisseling van kennis over kunststoffen.
Daarnaast heeft zij ons ingelicht over haar onderzoek naar poly-urethaanschuim.
Brenda is chemicus en bemant sinds vier jaar de afdeling Plastics-conservation, onderdeel van

de restauratie-afdeling van het Victoria & Albert museum, waar totaal ca.60 mensen
werkzaam zijn. Ze verricht onderzoek naar kunststoffen en adviseert over de conservering
ervan aan de verschillende afdelingen binnen
het museum zoals bijvoorbeeld het Furniture- en het Textiles-department.Zo voerde zij onder
meer onderzoek uit naar 'Lary the Lamb'en andere 'Toyland'poppefiguren van een

televisiespel uit de 70er jaren. Deze poppefiguren vormen een onderdeel van de

speelgoedverzameling van het museum, ondergebracht in het Bethnal Green Museum of
Childhood. De figuren zijn gemaakt van beschilderd poly-urethaanschuim. Brenda
presenteerde haar onderzoek op het congres "From Marble to Chocolate" da! handelde over de

conservering van moderne en hedendaagse sculptuur, gehouden in de Tate-Gallery Londen
van 18 tot en met 20 september 1995.
Brenda heeft de Praktische Werkgroepbijeenkomst over de pilot-objecten van Piero Gilardi en

Henk Peeters bijgewoond, gehouden op 14 februari in het buitendepot van het museum
Boymans van Beuningen (zie verslag van d,eze bijeenkomst).Op 15 februari onderzocht ze

samen met Lydia Beerkens het pilot-object van Tony Cragg in het Stedelijk Van Abbemuseum
Eindhoven. Hieronder volgt een verslag van dit onderzoek.

'One space, four places'

'One space, four places'bestaat uit vijf metalen frames, die de contour vormen varr een grote

tafel en vijf stoelen. Om deze frames heeft Cragg allerlei, door hem verzameld en geselecteerd,

afvalmateriaal geregen van hout, steen, metaal en kunstof. Eén van de gebruikte kunststoffen
is poly-urethaanschuim. De gevouden voorwerpen, brokstukkeu en restanten heeft Ctagg
schi5obaar willekeurig naast elkaar aangebracht. Zo zit bijvoorbeeld naast een conservenblikje
een brok baksteen, een afwasmiddelfles, een spons, een houten klomp en een stuk betonsteen.

Het werk is nog in tamelijk goede conditie. Het verval van het object begint net de degradatie

van de meest kwetsbare en minst stabiele voorwerpen in het geheel. In dat opzicht vormen de

kunststoffen, bij dit werk grofweg te onderscheiden als hard-plastic, soepel plastic, stukken
zacht-schuim en stukken hard-schuim, de zwakste schakel in het geheel. Met name op de

hoeken van enkele stoelen zijnal stukken spons en schuim (meestal poly-urethaan) geheel

verdwenen. Het metalen frame is hier zichtbaar geworden terwijl dat niet de bedoeling is' Ook

in de verticale delen waar voorwerpen op elkaar drukken, zoals de'tafel- en stoelpoten, zullen
de relatief zwakke kunststofvoorwerpen eerst vervormen onder de druk van de andere

voorwerpen en tenslotte vergaan.

Brenda geeft haar visie over de kunststofvoorwerpen die zijn verwerkt in dit object. Deze

uoo.*"ip.o zijn van zeer divers materiaal, oorsprong en functie en kennen waarschijnlijk alle

een verschillend verleden. Hoewel het werk iu 1982 is gemaakt, is het mogelijk dat de

gevonden voorwerpen veel ouder zijn. Tijdens hun bestaan als zwerfvuil op straat, in de

natuur of aan een rivierbedding kunnen ze aan behoorlijk extreme mechanische stress en

extreme tenperatuurverschillen, zonlicht en beschadiging zijn blootgesteld. Ondanks deze

omstandigheden zijn de meeste kunststofvoorwerpen van One space, four places in een

tamelijk goede conditie. Vermoedelijk heeft al een'survival of the fittest'plaats gevonden

voordat Tony Cragg het materiaal verzamelde. Daarnaast is het mogelijk dat de meeste

objecten gemaakt zijn van tamelijk nieuwe kunststoffen (ca 15-20 jaar oud). Deze nieuwe
'pLastics' ii;o uuo goede produktiekwaliteit, waardoor ze onder stabiele omstandigheden niet
snel verouderen.



Materiaal indelen in groepen

Je kunt een grove indeling maken in harde en flexibele vormen van kunststof, daarnaast zijn

de gevondeo uoor*"tpen in het object in te delen in enkele groepen, op basis van hun

maieriaal, produktiemethode en/of achtergrond. Zo zijn bijvoorbeeld enkele flessen van hard

plastic (miischien PE) gemaakt voor vloeibare wasmiddelen. Deze flessen hebben meestal een

laud uao de giervorm, ontstaan bij het produktieploceq: Bij veroudering, bijvoorbeeld onder

invloed van licht, spanning en warmte, laat de naad vaàk los. De fles splijt dan in twee gelijke

helften. Wanneer de schroefdop nog op de fles zit, zal deze de helften bijeenhouden.

In de tafel en stoelen zijn speelgoedballen en enkele slangen verwerkt, die je eveneens als

groep kunt bekijken. Deze-zijn gemaakt van flexibel kunststof, wellicht PVC, waaraan zeker

íe"k-ukets zijn toegevoegd. ZoLang de weekmakers niet uittreden of verdampen blijft het

kunststof flexibel. Bij veroudering verhardt het kunststof en treedt er vormverlies op. Het

oppervlak kan het guáo .ruqueleren (krokodillenhuid), tenslotte zal het voorwerp in stukken

uuít.o en verloren gaan. Doór uittredende weekmakers kunnen de voorwerpen van flexibel

kunststof kleverig worden, wat een nadelig effect zal hebben op de voorwerpen in de directe

omgeving. Het verdient aanbeveling deze voorwerpen tijdens opslag te isoleren van de

^uígr"oí"ode 
voorwerpen met een inert materiaal dat bij opstelling telkens verwijderd wordt.

AlgËmeen geldt dat hei beter is plastic en metaal niet met elkaar in aanraking te laten komen;

ietí wat Uiiait object vrijwel onvermijdelijk is.

De stukken spons en schuim die Cragg gebiuikt heeft in dit werk lijken alle'na.al synthetisch

en gemaakt van poly-urethaan. pezJitukken poly-urethaan zijn soms onbeschilderd. e1

hebien bijvoorbeelá oorspronkelijk als spons gediend of zijn afkomstig uit een meubel of

matras. Omdat deze stukkin niet beschilderd zíjn, zal de optische verandering door

impregnatiezeer gering zijn. Impregnatie is daarom een te overwegen mogelijkheid om deze

delen te conserveren. tÍuut het fjkiop het eerste gezicht nuttiger om de constante druk van

aangrenzende objecten op de poly-urethaanstukken te verlichten, door plaatselijke

brugconstructies te bedenken.
OoÈis er een spons in het object verwerkt die bestaat uit recycled materiaal, stukjes kleurig.

poly,urethaan, v/at een graniio-achtige effect heeft. Daarnaast komen er stukken hard-schuim
^uoor, di. eveneens ouo ioly-urethaan kunnen zijn. Dit lijken stukken harde isolatie-plaat uit

de bouw. Er zijn ook stukk"n geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) verwerkt, zowel witte

stukken als een stuk dat signaalrood is geverfd.

'Red skin'

In de collectie van het Van Abbemuseum bevindt zich nog een ander werk van Tony Cragg:

Red Skin uit 1980. Dit is een.zogenaamd vloerwerk; het bestaat uit losse stukken afval, vrijwel

allemaal (delen van) kunststof góbruiksvoorwerpen of speelgoed. Al deze voorwerpen zijn-rood

van kleur. Bij het vloerwerk hóort tevens een klein, rood, speelgoed indianenfiguurtje. Bij

tentoonstelling van het kunstwerk wordt dit indiaantje tegen de muur geplakt. De losse

onderdelen wórden op de vloer gerangschikt in de uitvergrote voim van het indiaantje. Het

merendeel van de kunststof ondárdelà zijn hard en stevig (ABS of polystyreen ?) en er zijo
waarschijnlijk geen of weinig weekmakers aan toegevoegd. Het is mogelijk dat de kleur van de

stukken zal verschieten.
Eén onderdeel is duidelijk van ander materiaal gemaakt; een klein rood kinderlaarsje. Het is

van soepel plastic g.-uukt (waarschijnlijk PVC met een weekmaker) en geeft een sterke geur

ui. H.rii3r.i ar eeibeetje kieverig te worden. Brenda heeft geadviseerd om dit onderdeel apart

van de uod"r. delen te L"*ur"o * a" kist waarin het werk zich bevindt te ventileren. Veel van

de onderdelen in het object zijn nog steeds bedekt met een laag modder of vuil uit de tijd dat

ze als stukken zwerfvuií buite; lagá. Voor de kunststoffen in dit werk gelden verder dezelfde

opmerkingen zoals die eerder gemaakt zijn door Brenda'

' p I as ti c' p r e s e rv ation'

Brenda Keneghan vindt de engelse term'plastic-conservation'een ongelukkige term omdat van

actieve conseivering van kunslstoffen nauwelijks sprake kan zijn, laat staan van restauratie'

Ten eerste weten wé veel te weinig van de zeer verschillende verval-processen van de



honderden kunststofvarianten. Ten tweede is kunststof een synthetisch mdssa-produkt. Het

doel van de producent is zo goedkoop mogelijk een voorwerp of verpakking te maken in een

daarvoor geschikte kwaliteit met een beperkte levensduur, zodat het produtt tenslotte

*.gg.gooid kan worden en vervangen door een nieuw. Zo moeten Plastic flessen enkele jaren

-"éÍooo.o en speelgoed of een gebruiksvooÍwerp misschien 10 tot 20 jaar. Hiernaast worden

er tegen\4,oordig-ooknog milieu-eisen aan kunststof voorwerpen gesteld. Dit betekent dat ze

ondei bepaaldelonditiei zelfs gemakketijk afbreekbaar dienen te zijn. De bekende

eigenschappen vatr kunststoffeu staan dus in geen enkele verhouding tot de museale wensen

wat betreit houdbaarheid en levensverwachting.
Tijdens de produktie van deze voorwerpen kunnen er kleine fouten in het materiaal sluipen.

Géringe veischillen in mengverhouding van grondstoffen, temperatuurschommelingen en

gietfouten kunnen op de lange duur resulteren in zeer verschillende verouderingsprocessen van

óptisch en chemisch exact dezelf.de producten. Het moment van verval ligt meestal ver na de

minimum leeftijd, die nodig is voor het functioneren van het product. De kleine
productiefouten hebben voor de bruikbaarheid van de kunststof massaproducten dus geen
-consequentie. 

Maar hierdoor wordt het wel het zeer moeilijk een uitspraak te doen over de

levensïerwachting van één bepaald stuk van een bepaalde kuaststof, dat bijvoorbeeld verwerkt
is in een kunstweik. Men hoopt dan dat de chemicus een uitspraak wil doen over de verdere

veroudering van dat ene wegwerpprodukt, afkomstig uit goedkope serieproduktie, ook

$ranneer de gebruikte kunststof toch al buitengewoon lang in goede conditie is gebleven. Maar

er zitten teváel onmeetbare varianten in het materiaal (grondstoffen, produktie-proces) en

toevalligheden in de levensgeschiedenis van het object (invloeden van buitenaf) om een

zinvolle voorspelling te kunnen doen.

maart 1996
Lydia Beerkens



Leden Theoretische Werkgroep

Kees Aben
Liesbeth Abraham
Wilma van Asseldonk
Lydia Beerkens
Madeleine Bisschoff
Marianne Brouwer
Marja Bosma
Jaap Guldemond
Claas Hulshoff
Ysbrand Hummelen

Piet de Jonge
(Pieter Keune)

Luuk van der Loeff
Jan Hein Sassen
Dionne Sillé
Inge Smit
Ferosa Verberne
Rik van Wegen

restaurator, Stedelijk Museum Amsterdam
restaurator, Stichting Kollektief Restauratie Atelier
conservator, Stichting de Pont
restaurator/onderzoeker, Stichting Behoud Moderne Kunst
student, Stichting Restauratie Atelier Limburg
conservator, Króller- Miillermuseum
conservator, Centraal Museum Utrecht
conservator, Van Abbemuseum
restaurator, Stichting Kollektief Restauratie Atelier
coórdinator Afdeling Conservering en Restauratie, Centraal
Laboratorium voor Kunst en Wetenschap
conservator, Museum Boymans van Beuningen
directeur Stichting Kunstenaars Materialen/ docent Reinwardt
Academie
restaurator, Króller - Mtillermuseum
conservator, Stedelijk Museum Amsterdam
coórdinator, Stichting Behoud Moderne Kunst
student, Stichting Restauratie Atelier Limburg
restaurator, Rij ksmuseum Twenthe
conservator, Bonne fantenmuseum

De personen wier naam tussen haakjes is geplaatst, zijn slechts incidenteel aanwezig.



3

Agenda TH EORETISCH E WERKGROEP
woensdag 6 maart 1996, Króller-Miillermuseum

1. Opening

2. Mededelingen

Verslagen Theoretische en Praktische Werkgroep van bijeenkomsten in Bonnefanten-
museum en Museum Boymans van Beuningen.

4. Mondeling verslag van bijeenkomst Praktische Werkgroep over Gilardi en Peeters

5. Inleiding over Piero Manzoni

6. Inleiding over Henk Peeters

7. Eerste bevindingen bij onderzoek door Lydia.

Lunch

8 'Achrome' en '59-L8' bekijken

9. Theoretische discussie over conseÍvering 'Achrome' en ' 59-18'

- Formuleren theoretische uitgangspunten voor conservering'Achrome'en'59'18'
- Vragen opstellen voor Praktische Werkgroep

Rondvraag

10.

11.
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J.

Vragen over de conservering van 'One space, four places'van Tony Cragg
Theoretische Werkgroep Van Abbemuseum 11 april 1996

1-. Hoe beoordelen we de huidige toestand van 'One Cragg, four spaces'?

In de toekomst zal het object verder vervallen (meer ontbrekende onderdelen, meer
kleur en vormverlies).
Wanneer wordt het verval zo storend dat:
- de betekenis van het werk wordt aangetast?
- het object niet meer aan publiek getoond kan worden?

Mogen ontbrekende delen vervangen worden door soortgelijke? In hoeverre is dan nog
sprake van een authentiek object?

- Moeten het vervangende materiaal door Tony Cragg langs de Rijn-oever
omstreeks 1982 gevonden zijn of kunnen concessies worden gedaan ten aanzien
van de herkomst van het materiaal?

Als vervanging acceptabel is, wie zou dat dan mogen doen? (Cragg, zijn
assistent, of een restaurator?)

Hoe zou het materiaal vervangen moeten worden? Mogen vervallen voortverpen
beschadigd worden om ze van het frame af te kunnen halen? Mogen alleen
objecten die er af vallen vervangen worden? Mag het frame uit elkaar gehaald
worden om objecten te kunnen verwisselen?

Welke rol speelt de mening van Tony Cragg bij de beslissingen over
conservering? (Helaas hebben we hem nog niet kunnen interviewen)

4. Als vervanging onderdelen een aanvaardbare mogelijkheid is om het werk toch te
blijven tonen, ondanks het verval van de oorspronkelijke materialen, hoe ver kunnen
we hierin gaan? Is het mogelijk om een grens aan te geven? Is bijvoorbeeld een
tentoonstellingskopie'aanvaardbaar?

De volgende vraag heeft niet alleen betrekking op 'One space, four places' maar ook op de
andere objecten van Cragg in het Van Abbemuseum en het Króller-Miiller Museum.

In hoeverre zijn de objecten van Tony Cragg conceptueel? Levert dit meer vrijheid op
bij beslissingen over conservering?

5
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Verslag van de tweede bijeenkomst Theoretische Werkgroep

7 december 1995, Króller'Miillermuseum

Aanwezig:
Kees Aben, Wilma van Asseldonk, Madeleine Bisschoff, Marja Bosma, Lydia Beerk-ens'

Marianne Brouwer, Jaap Guldemond' Ysbrand Hummelen, Piet de Jonge, Dionne Sillé, Inge

Smit, Ferosa Verberne, Rik van Wegen.

Afwezig:
Claas Hulshoff, Truus
Wolthoorn.

Joosten, Pieter Keune, Jan Hein Sassen, Margreet Vermeer, Rob

Opening

Er zijn vandaag geen speciale gasten uitgenodigd. Luuk, Margreet en Pieter hebben

afgemeld voor vandaag.
pu-nt f en 4 op de agáda ruilen van plaats, omdat we voor punt 4 van de agenda van

de vergaderzaal naar de aula gaan.

verslag eerste bijeenkomst Theoretische en Praktische werkgroep

Ysbrand heeft een aanvulling op het verslag van de praktische werkgroep. Hij bena-

drukt dat de stelling u"o Ëu"it Moll een werkhypothese was voor de Praktische

Werkgroep.

3 Diversen

,

Lezing Pistoletto (idem PWG)

Kounellis is *uars"hijnlijk het beste op de hoogte van de werkwijze van Pascali'

Marianne verwacht ""lt"i 
niet dat hij hierover een verhaal willen komen vertellen'

pistoletto weet ook veel over Pascali "o 
kuo hierovcr ook levendig vertellen'-We zullen

hem daarom uitnodigen voor een lezing, misschicn in combinatie met een lezing van

Pontus Hultén over TinguelY'

verslag subwerkgroep model registratíe I documentatie (idem PWG)

In de Ëerste bijJenkonst van d-e subwerkgroep is besproken waarom we het model voor

registratie wilíen maken en welke functie het model moet hebben. Annemiek Ouwer-

keïk, deskundige op het gebied van registratie en- do-cumentatie, is bereid om een

bijdrage te levJren.-Adriaán van Ravensteijn van de, Gallerie Art en Project is zeer

g"iot"i"r..erd in het project conservering moderne kunst' Hij wil graag meedenken

over een model "o 
u"rïu"ht dat veel van zijn collega's belangstelling zullen hebben

voor een model voor registratie/documentatie. Als galeriehouders al in vroeg stadium

de werkwijze en het materiaalgebruik van jonge kunstenaars gaan vastleggen, kan dit

later een enorme bijdrage leveien aan de conservering vau de kunstwerken. Een kunst-

werk uit het ateliei uuo d. kunstenaar komt immers meestal eerst in de galerie en pas

later in het museum.

symposium Wolf sburg (idem PWG)

íya:u doet verslag uáo het symposium ovei videokunst in Wolfsburg' Dit symposiun ts

georganiseerd naar aanleiding uuo ..o tentoonstelling over de videokunstenaar Nam

Íune-paik. Op symposium is gesproken over de ontwikkeling van de videokunst' over

videotechnieken, Àuu, ook 
-ovàr 

behoudsproblemen en originaliteitsvraagstukken.

Lydia heeft een verslag gemaakt van het symposium'

bezoek aan Hiltrud Schinzel (idem PWG)

Lydia, Kees en de studenren van de SRAL zijn bij Hilrud schinzel op bezoek geweest'



Hiltrud is restaurator moderne kunst en is verbonden aan de kunsthistorische faculteit
van de Universiteit van Gent. Ze heeft veel gepubliceerd over restauratie-ethiek en

lang samengewerkt met Atlthófer. Hiltrud wil gra g op de hoogte blijven van de

ontwikkelen van het Project Conservering Moderne Kunst en zo mogelijk ook een

bijdrage leveren.
lyaia doet ook verslag van het bezoek aan het Restaurierungs'Zentrum Diisseldorf. Dit
centrum werd tot enige jaren geleden door Althófer geleid. Er bestaat nu nog een

databank met kunstenaarsgegevens ten behoeve van restauratie. Een deel van het

bestand is echter door Althófer meegenomen en het resterende deel wordt niet actief
bijgehouden. Ook van deze werkbezoeken is er een verslag.

4. Lezing Marianne over werk van Pascali (idem TWG)

Marianne heeft gekozen om niet nader in te gaan op de arte povera kunst, maar zoveel
mogelijk van het werk van Pascali te laten zien. Marianne toont dia's van Pascali's

werk in chronologische volgorde.

Het werk van Pascali heeft een performance-achtige sfeer. Het is speels, fris en direct.
Pascali is geboren in 1935, hij is als kleine jongen met zijn ouders naar Albanië
verhuisd, waar hij een aantal jaren gewoond heeft en ook de oorlog meegemaakt heeft.
Hij had twee grote passies: wapens en boten. Hij maakte altijd al wapens van gevonden

-iteriul"o. Het in elkaar knutselen van wapens ging later moeiteloos over in het maken

van beelden.

Pascali had een poppentheater, met zelfgemaakte figuren, die zeer hartveroverend en

komisch waren. Èascali maakte zijn figuren met hele eenvoudige materialen, zoals een

pannedeksel of een ananas. Het theater zelf was heel klein, ongeveer een meter hoog.

In 1956 ging Pascali naar de academie, hij studeerde er theatervormgeving. Na de

academie wJrkte Pascali eerst in opdracht. Zijn eerste werken waren decorschilde-
ringen. Pas relatief laat begon hij met zelfstandig werk.

Uit her werk van Pascali blijkt dat hij zijn hij zijn kunstgeschiedenis kende. Hij
refereerde aaÍtzeÍo en eerdere Italiaanse landgenoten. Maar het werk is ook zeer speels.

Deze combinatie maakt het werk spannend.

Pascali heeft een aantal groepen objecten gemaakt. Elke serie had een thema. Marianne

toont van iedere groep een aantal werken.

Het eerste werk waar Pascali mee naar buiten trad was 'de muur van de slaap'. Dit was

een sculptuur van opgestapelde kussens. Pascali en zijn tijdgenoten wilden in plaats van

afbeelden echte maierialen gebruiken. Ze deden dit met de bedoeling de kunst uit het

slop van de commercie te halen en in het echte leven te zetten.

De volgende groep werken beelden vrouwen of lichaamsdelen van vrouwen uit. Ze ziin'
g.-uui't uit án ioot.o frame waarover doek gespannen is. Op het doek heeft Pascali

áe figuren geschilderd. Bij deze werken is de invloed van Jasper Johns goed zichtbaar.

In 1965 maakte Pascali zijn eerste serie wapens. De kanonnen zien er levensecht uit,
maar feitelijk zijn alleen de wielen echt en is de rest gemaakt uit stukjes hout en

andere restmaterialen. De wapens van Pascali zijn speelgoed, ze ziin niet bedoeld om

ecFt mee te schieten.

Aan de finte sculture, de namaak sculpturen, begon hij in 1966. De zee maakte hij van

houten dragers, bespannen met doek. Pascali vond namelijk dat je in de tijd waarin

hij werkte ii.t .."i met marmer en brons kon werken. Het volume is bij deze werken

góot, maar de objecten wegen bijna niets. Met deze techniek maakte hij bijvoorbeeld



ook slangen, watervallen, giraffen en neushoorns. De neushoorns en giraffen gaan over
proporties in de beeldende kunst. Pascali wilde dat zijn sculptuur zoveel volume had als
je ttrssen je ooghoeken kon zien. De rest haalde hij eraf.

De volgende groep werken had water en aarde als onderwerp. In deze serie heeft hij
bijvoorbeeld de 'Ongeveer 32m2 zee gemaakt'. Ijzeren bakken gevuld net gekleurd
water verbeelden de zee. Voor de verschillende kleuren van het zee',vater gebruikte hij
een kleurenkaart.

In een andere serie reconstructies van de natuur heeft Pascali rupsen gemaakt. van

borstels, een lianenbrug van brillo-sponsjes en een spin van pluche.

Zijn laatste groep werken reconstructies van de natuur gaat over de landbouw. Hij
maakte boeren gereedschap, maar ook een object waarmee boeren zicb konden
beschermen tegen weersinvloeden.

De laatste groep werken waar Pascali vlak voor zijn dood mee bezig was ging over de

stad. Deze serie heeft hij niet af kunnen maken. Pascali overleed aan de gevolgen van
een motor ongeluk op 32 jarige leeftijd.

Op dia's van de laatste performance van Pascali is te zien hoe hij zich helemaal
ingegraven had in het zand en zich er weer uit worstelt.

5. Object bekijken in depot

De eternietplaten van de 'Campi arati e canali di irrigazione' kunnen we niet bekijken;
deze zijn zorgvuldig ingeseald, vanwege de angst voor het asbest.

De bakken van het kunstwerk kunnen we wel bekijken.

asbest p laten rnet aarde
- De asbestplaten zitten verpakt in houten kistcn die weer in plastic verpakt zijn.

In deze kisten zat het werk toen het aangekocht werd. De platen eterniet zijn
naakt op elkaar gestapeld in de kisten.

- Marianne vreest voor de toestand van het werk na 3 jaar onder deze omstandig'
heden bewaard te zijn. Zij vraagt zich af of bijvoorbeeld de aarde verder los-
gelaten heeft.

- Ysbrand: is het loslaten een gevolg van slechte bewaaromstandigheden of is het
vanzelf ontstaan?

- Marianne: de aarde heeft vanzelf losgelaten of als gevolg van schudden.
- Ferosa: kunnen we oude platen bemachtigen om proefjes mee te doen?
- Marianne: Misschien is het mogelijk om de asbest te impregneren met paraloid

B72.H.et gaat dan vermoedelijk om de onderkant en de zijkanten van de platen.
- Ysbrand: er bestaan mogelijkheden om de hechting van de aarde aan de platen

te verstevigen. Binnen het etnograficaproject wordt onderzoek gedaan naar de

problemen met de zogenaamde matpaint. Behandeling kan door het werk te

benevelen (haarlakeffect) of een vloeistof in te brengen die naar de diepte gaat.
- Marianne: de aarde is vermoedelijk nog niet verkleurd. Verkleuring treedt pas

op als de aarde in aanraking komt met een andere stof.

ijzeren bakken
- De bakken zijn opgeborgen in houten kisten die van binnen bekleed zijn met

" vloerbedekking.
- De bakken zijn mogelijk gemaakt door een plaat in te knippen, de randen om

te buigen en de naden aan de binnenkant van de bak te lassen of te solderen.
- De bakken roesten verder door. Is dit proces te stoppen?



blauwe water in de bakken
- De resten kleurstof in de bakken zien er erg mat uit, vermoedelijk is de

kleurstof met kalk gebonden.
- Het blauw lijkt op blauwsel dat vroeger voor de was gebruikt werd.
- Er is optisch verschil tussen de kleurstof in de bakken; bij de ene bak zien de

resten kleurstof er helder blauw uit terwijl in een andere bak de resten groener
zijn.

- Vermoedelijk is anilineblauw gebruikt om het water te kleuren.

6. Voorwaarden voor conserryering 'Campi arati e canali di imigazione'

De discussie is gestart bij het bekijken van het object en voortgezet in de vergaderzaal

Vervangen van onderdelen 'campi arati e canali di irrigazione'
- Marianne: de bakken vervangen is geen probleem. Je kunt roestvrijstaal

gebruiken, hierover een grijze laag primer aanbrengen. De originele bakken
moeten in het depot bewaard worden. Evert vau Straaten wil liever de origine-
len gebruiken maar wil als er geen andere oplossing is over gaan tot vervanging
van de bakken.

- Kees: de bakken kunnen ook eerst worden opgebruikt en dan vervangen.
- Piet: beter nu vervangen dan over 1.0 jaar.
- Jaap: of meteen vervangen als het werk nog nieuw is.
- Piet: gebruikerssporen zijn nostalgische gedachten achteraf, stap daar maar

overheen.
- Wilna: het gaat niet over nostalgie, maar over de feitelijke historische dimensie.
- Ferosa: vervangen is vervalsing, origineel wordt archeologische rest. Is een inlay

een oplossing?
- Piet: inlay is grotere aantasting werk dan bakken opnieuw maken.
- Dionne: materiaalgebruik van Pascali is heel puur, inlay lijkt daarom onnatuur'

lijke oplossing.
- Marianne: eternietplaten vervangen kan daarentegen niet omdat Pascali de lijm

en de aarde zelf. aangebracht heeft
- Marja: heeft Pascali de bakken geschilderd ter bescherming van werk of

vanwege de kleur?
- Marianne: verven is vermoedelijk gebeurd vanwege coating.
- Ysbrand: wat voor verf is het? Kleur doet denken aan luchtmacht.
- Marianne: Nationaal Galerie Rome heeft pasta over verf en roest heen ge-

smeerd, een esthetisch onaanvaardbare oplossing. Het smerige grijs is door het
water heen te zien.

- Ferosa: is inlay als tweede zeer dunne huid geen oplossing? (vgl spuithand'
schoen)

- Marianne: geen probleem met vervangen bakken, ze zijn ook ooit nieuw
geweest.

- VVilma: de asbestplaten zijn echter niet meer nieuw, zijn gloednieuwe elementen
naast oude niet storend?

- Marja: * gedachtengang dat bakken vervangbaar zijn en eterniet niet vervang-
baar is, is onduidelijk.
* als je de bakken nieuw zou maken, in welke toestand fixeer je ze dan?
* in hoeverre wordt Pascali's ideeën consequent geïnterpreteerd?

- Marianne: bakken wel vervangen e'n platen niet omdat bakken fragiler zijn,
bakken gaan binnenkort kapot. Je maakt ze ook na terwille van een risico dat je

^ niet wil lopen. De eternietplaten hoeven niet vervangen te worden omdat ze

niet vergaan. Bovendien is de aarde met lijm door Pasali op de platen aange-
bracht. Hierdoor wordt dit onderdeel onvervangbaar.

- Marja: de asbest heeft wel een ander probleem, het is namelijk schadelijk.



Marianne: de manier waarop de onderdelen gemaakt zijn is volkomen verschil-
lend. De bakken zijn door de smit gemaakt en de eterniet en de aarde heeft
Pascali zo vormgegeven.
Rik: het is maar de vraag of je met de bakken om mag gaan als een loodgieter
omdat ze van ijzer gemaakt zijn.
Kees: als Pascali destijds voor goedkoop plaatmateriaal gekozen heeft mag je nu

bij eventuele vervanging geen nieuwe materialen gebruiken.
Marja: Het water kon Pascali niet tonen zonder de bakken, voor de aarde waren

de eternietplaten de drager. Als je het zo bekijkt moet je de eternietplaten en

de bakken gelijk behandelen.
Wilma: principiële en praktische overwegingen worden door elkaar gebruikt.
Ysbrand: eerst naar Pascali's werk kijken. Het werk gaat over illusie en tegelij-
kertijd gebruikt hij zo gevoelig materiaal. Dat is spannend. Het materiaal-
gebruik is belangrijk. Hoe onderzoek je hoe Pascali tegenover materiaal
stond.(DS: niet helemaal duidelijk, graag volgende keer nogmaals toelichten)
Marianne: feit is dat Pascali eternietplaten gebruikt heeft. Stel je voor dat
Italiaanse boeren dat op hun daken hadden liggen.
Jaap: ook voor de bakken zou je de betekenis van het materiaal moeten verkla-
ren.
Marianne: het gemak rryaarmee de bak gemaakt is, zegt veel over Pascali. Alles
wat Pascali gemaakt heeft is fris, onmiddellijk en fragiel.
Jaap: pas in laatste instantie moeten bakken vervangen worden.
Ysbrand: vergelijk de discussie over de bakken met de kussens van Pascali.
Deze zijn allemaal anders van formaat. Is dit nonchalance van de kunstenaar
geweest? Je kunt in ieder geval niet zomaar een replica maken.

Tand des tijds
- Wilma: voorkeur voor goed bewaren oorspronkelijke bak

een rol.
Historiciteit speelt

Lydia: het is onmogelijk om terug te gaan naar de oorspronkelijke of eerdere

toestand van een werk, je gaat altijd verder.
Marianne: het water uit de kraan van vandaag maakt dat de bakken er gevuld
met tvater zo uit zien als ze eruit zien. De bakken met water en de platen met

aarde zien eruit of ze gisteren gemaakt zijn.
Wilma: is er dan wel een acute aanleiding om de bakken na te maken.
Jaap: hier is een parallel te trekken met de discussie over de 'Gismo'. Laat je
voor dat werk het rubber ding ouder worden zoals de rest ook ouder wordt, of
vervang je dat omdat het sneller vergaat dan de rest.

Lydia: het lijkt net of er een gunstige mogelijkheid is om het werk jonger te
m.aken dan het is.
Marianne: je hoeft in ieder geval het verval niet te versnellen.
Marja: de 'Gismo' ziet er oudbakken, vervuild en verkleurd uit.
Jaap: je moet beslissen of je het werk al dan niet als een historisch artefact wil
zien.
Lydia: wil je het werk bekijken als een aandoenlijke oude man of als nog

levend.

Voorlopige conclusie van de werkgroep over conservering van Pascali's bakken: in
eerste instantie uitzoeken of de huidige bakken bewaard en gebruikt kunnen worden.

Pas als dat niet mogelijk blijkt te zijn, is er een directe aanleiding om vervanging te
overwegen.

blauwe water
Jaap: de kleur van het water is ook heel belangrijk. Is er bepaald hoe blauw het

water noet zijn?
- Marianne: nee, in rome is dit van een foto gereconstrueerd. Niemand weet wat.

Pascali over kleurstoffen heeft bepaald. misschien heeft hij de intensiteit van

de kleur afgestemd op de slootjes in ltalië.



Ysbrand: moet het water in alle bakken even blauw zijn?
Marianne: volgens de foto's wel.
Kees: bij de 'Ongeveer 32m2 zee'heeft Pascali de kleuren van de zee (ver-
schillende kleuren in elke bak) afgeleid van een stalenkaart.
Jaap: dit geeft aan hoe precies Pascali om ging met de kleur van het water. Je

zou dit eigenlijk in Italië moeten onderzoeken.
Ysbrand: Sargentini, zijn galeriehouder leeft nog. Misschien weet hij het.

eterniet platen met aarde
Marja: hoe belangrijk is de kleur van de aarde?

- Marianne: hier is geen documentatie van.
- Marianne: de aarde laat op enkele plaatsen los van de eterniet platen. Het is al

eens geretoucheerd met wat bijgekleurde aarde van de veluwe.

Vragen aan de Praktische werkgroep:

vragen over eternietplaten en de erop geliimde aarde
1. Vormt de asbest in de eternietplaten een gevaar voor de gezondheid? Zo ja,

welke maatregelen kunnen er genomen worden zodat de asbest in de eterniet-
platen geen gevaar meer vormt bij hanteren van het werk en bij exposeren?

2. Bestaat er een manier om de kruimelaarde op het werk te fixeren? De aarde is

vermoedelijk vastgezet met houtlijm. Er is dus niet eerst een pasta gemaakt van
aarde en lijm die vervolgens op de platen is gesmeerd.

vragen over de bakken
De theoretische werkgroep heeft als uitgangspunt geformuleerd dat indien mogelijk de

originele bakken bewaard en tentoongesteld moeten worden.
1. Kan de roestvorming van de bakken tegen gegaan worden? Zo jahoe?
2. Is opnieuw verven een zinvolle maatregel tegen roest? @e voorkeur gaat uit

naar niet verven, vanwege slechte ervaringen met andere bakken van Pascali in
Rome. Het leek alsof ze met plastic behandeld waren.)

3. Hoe lang is de levensverwachting van de huidige bakken, gerelateerd aan de

verschillende bewaaromstandigheden en behandelmethoden voor de roest?

3. Het is moeilijk om een uitspraak over de levensduur te doen. Pieter schat dat de

bakken zo'n 50 jaar mee kunnen bij de volgende voorwaarden of omstandighe'
den:
- de bakken ontdaan worden van roestplekken en overschilderd;
- 3 maanden per jaar tentoonstellen;
- microkristalijnwas aan de onderkant aanbrengen tijdens exposities;
- in depot bewaren onder de juiste omstandigheden;
- de verflaag regelmatig controleren op krasjes, barstjes en beginnende roest.

vragen over het blauwe water in de bakken.
1. Welke kleurstof is gebruikt om het water de blauwe kleur te geven?

2. In hoeverre werkt aniline (of de gebruikte kleurstof, als dat geen aniline is) in
op de ijzeren bakken?

7. Voortgang onderzoek Gismo van Tinguely

Er is onvoldoende tijd om de voortgang van het onderzoek van de 'Gismo' te bespre'
kgn. Lydia zal hiervan verslag doen als we de discussie over de 'Gismo' voortzetten. De

voogden van het object (en iedereen die er nu belangstelling voor heeft) krijgen een

schri f telij ke tussenrapportage.

Rol van de kunstenaar en/of assistent bij conservering8.



Alle aanwezigen vinden dat de kunstenaar geraadpleegd moet worden. Wanneer hij
geraadpleegd moet worden en welke vragen hem gesteld moeten worden, bespreken we
een andere keer. Hiervoor is niet meer voldoende tijd.

naar aanleiding van het inteníew van Marianne met Sol Lewitt
Piet vindt dat bij het werk van Sol LeWitt interpretaties een grote rol spelen bij de
uitvoering van het werk. Hij zou graag van Sol willen weten wanneer een werk correct
of niet correct uitgevoerd is. Hij vindt dat je afstand van de incrowd zou moeten
kunnen nemen en op een andere cq wetenschappelijke manier naar het werk kijken.
Marianne zegt dat assistenten al vanaf het begin de tekeningen voor Sol Lewitt hebben
gemaakt. Dit is volgens haar een objectieve manier van werken in tegenstelling tot de
subjectieve werkwijze van Tinguely. Marja vult aan dat het voor het werk van Sol
Lewitt essentieel is dat er een verschuiving plaats vindt van de hand van de kunstenaar
naar assistenten. De uitvoering door anderen hoort bij het werk.
Piet en Jaap zijn van mening dat het certificaat ruimte laat om het werk zelf uit te
voeren. Beiden hebben dit ook gedaan. Volgens Marianne moet het dan gaan om vroeg
werk.
Marianne wil graag een standaard vragenlijst hebben waarmee kunstenaars geinter-
viewd kunnen worden. Aanvullingen op haar interview met Sol Lewitt zijn, zeer
welkon. Ook de interpretatie van de werkwij ze van de kunstenaar komt nog later aan
bod.

9. Rondvraag

Ysbrand vindt dat er een kader moet komen voor de theoretische discussie. Velen
stemmen hiermee in. De kerngroep zaleen schema opzetten waarin bijvoorbeeld aan de
orde komt: het tijdsaspect, vervanging van onderdelen, het raadplegen van de kunste-
naar.
Marianne vindt het bezwaarlijk dat er veel gegevens ontbreken. Met name de oral
history ontbreekt volgens haar. Zij is daarom huiverig voor het trekken van conclusies.
Als dit straks een algemene conclusie van het project is, zouden we een aanbeveling
kunnen doen voor meer wetenschappelijk onderzoek voor conservering.

DS
20 december 1995



Verslag van de vijfde bijeenkomst van de Theoretische Werkgrocp
6 maart 1996, Krdller-Mfillermuscum

Aanwezig:
Lydia Beerkens, Madeleine Bisschoff, Ma{a Bosma, Marianne Brouwer, Karin Coopmann, Jaap Gulde-

mond, Ysbranct Humrnelen, Piet de Jonge, Luuk van der l,oeff, Evert Rodrigo, Dionne Sillé, Inge Smit'

Ferosa Verberne, Rik van Wegen, Rob Wolthoorn.

Afuezig:
Kees Aben, Liesbeth Abraham, Claas Hulshoff, Pieter Keune.

I Opening

Er zijn drie gasten die de werkgroep bijwonen:

Agnes Ballestrem, directeur van het Centraal l-aboratorium;

Elisabeth Bracht, Íestaurator in het Stedelijk Museum Amsterdam;

Paula van den Bosch, zij heeft de reader over Manzoni samengesteld en eÊn interview

gehouden met Martin Visser over de 'Achrome' van Manzoni.

Ernst van de Wetering, die voor deze bijeeirkonst was uitgenodigd, is helaos verhinderd.

Lydia en Dionne hebben wel al een voorbeÍÊidend gesprek met hem gehad en zijn artikel

'Het Wit Bij Piero Manzoni' kan als leidraad dienen voor de discussie over 'Achrome'.

Mededclinge,n (idem PWG)

- 29 februari jl. is er een bijeenkomst geweest van de sutnverkgroep registratie/documenta-

tie. Het was niet eenvoudig het ee,ns te worde,n over oen opdracht aan Maaike voor het

ontwerpen van het model.
Er is nu besloten *, yaaike als afstudeeropdÍacht de basisregistratie voor de modene

kgnst ontwerpt. (de basisregistratie die Jeanne Hogenboom ontworp€n heeft is uitgangspunt

voor on:ze basisregistratie.) Deze basis is de firndering voor de totale registratie en wordt

daaÍna aangevuld met bijvoorbeeld een conditierappottalgemeenen €Ên rapport vooÍ

bnriklenen.
Op Zl maart wordt het eerste concept van de basisregistratie besproken in de subwerkgro"p

voor registratie/documentatie.

- De sutnverftgroep die een model zal opstellen voor de theoretische discussie zal op 18

maart bijee,nkomen. De filosofe Renée van de Vall is vcÈr deze bijee'nkomst uitgenodigd.

Verslagen Theoretische e,n Prattische WerkgÍocp van bijeentomstem in Bonnefiltenmu-
scum en Museum Boymans van Beuningen

Jaap: het werften met vooraf opgestelde vÍagen voor de Theoretische Wertgroep in het

Bonnefantenmuseum firnktioneerde zeer goed.

Pie* Broodthaers is nooit conservator geweest in het Museum voor Schone Kunsten.

Rik Broodthaers gebruikte geen materiaal znnder verleden, maer zonder hrnsthistorische

lading. Hij vraagt tevens of het scheurtje in de plaat niet ontstran kan zijn door krimpen

tijdens het maken van het gaatje. Lydia annvoordt hierop dat het gaatje te dicht bij de rand

zit, waarrdoor er spanning in h9t materiaal optr€edt, met het gevolg dat er vanzelf schade

ontstaat.

t
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Rik: 'Journal' van Ryrnan is niet door middel van de middenstrip asn de muur bevestigd'

maar door middel van de klemmen aan de onder- en bovenkant van het werk. De midden-

strip houdt de twee delen bij elkaar.

Lydia: bij navraag bij TNO bleek dat de schadelijk blauwe asbest verdeeld is in de

asbestplaten en het niet all'een aan de randen zit.

Tevens merkt ze op dat het verpakkingsmateriaal geen PVC is maar PE (polyetheen)'

Dionne vertelt dat Thea een lijstje met coÍïecte termen voor kunststoffen zal opstellen.

Dionne: ook opmerkingen ruar aanleiding van de verslagen Ájn zrer welkom. Ze kunnen

een ander licht werpen op de discussie.

Rob: het is opmerkelijk dat bij Tinguely de museale opstelling uitgebreid ter sprake lovam

terwijl dit bij het bespreken van de andere objecten niet het geval was. Dionne vertelt dat

dit voor de andere objecten ook besproken is, maar niet zo uitgebreid omdat er bij die

objecten ook sprake is van problemen wanneer ze niet opgesteld zijn. Bij de TingUely. is

a.t oi"t het geval. Rob merkt hieóij op dat dezn twee ptmten wellicht duidelijk gescheiden

als een ingrediënt voor het model voor de theoretische discussie krmnen dienen.

Marianne: maakt beavaar tege,n het gebruik van het woord slordigheid bij het beschrijven

van Broodthaers' werk. Votgens haaÍ bad Broodthaen een gÍote liefde voor zijn materiaal

en ging hij zrer precies te werk.
n"t-: ie pi"t* ijn wet slechter gemaakt dan mogelijk was in die tijd. Dit komt nillnien
doordat Broodthaers arm \vas 

"o 
á* geen geld bad om betere platen te laten maken bij een

duur bedrijf. Dit kan don ook de reden zijn voor het feit dat de platen niet altijd in een

oplage 't 
"i r"u* zijn vervaardigd. Na zijn dood krijgÊ Maria, Broodthaers' vtouw, de oP-

arac[t zijn werk "f 
t" ."k"o, 

-waardoor 
ee,n tweede serie van het werk ontstaat. Lydia

vrdagt zicn af of deze rec€Ítrtere platen ook nog brj een tamelijk goedkoop bedrijf zijn

vervaardigd, er is namelijk weinig verschil in de krvalileit van de platen te merken'

ysbrand: voor het behoud van de platen maakt het niet uit of Broodthaers wel dan niet

slordig te werk grng, het object moet bewaard worde,n zods het is.

Dionne: dit doet er wel toe in de context van behoud. Het is biivoorbeetd belangrijk om te

wete,n in hoeverre het werk conceptueel is.

Lydia: bij een restauratie moet j; tevens weten welk krasje wel bij het object hoort en

welke later is ontstaqn.

Mondeling verslag van bijeenlomst Praktische Slerkgro€P over Gilardi en Peeters

- Zie verslag Praktische Werkgroep over Gilardi en Peelers'

Inleiding over Hent Peeters (iden PWG)

Evert Rodrigo vertelt dat het werk in 1984 uit de galerie 'Collection d'art' gekocht is. Evert van

Straaten e,n de toenmalige galeriehouder bevestigen dit. In 1984 kreeg de RBK een aankoopbudget

van fl 1.000.000,- met de oparacht kunst nqn !s kopen e,n de lunst in bruikleen te geven aan de

mlrsea. Er was to€,n nog geen beeld over hoe het aankoopbudget ingezet moest worde,n. Wel waren

er een aantal gebied* i.a"n"ie"rd. Een verzamelgebied was strominge,n binnen de lcunst die slecht

vertegcnwoordigd waren in de RBK-collectie en de collecties van de musea. Een van de lacunes

was Lro-lcrmst. E€n aantal musea had bekend gemaakt det er een wens bestond om werk van

Pbeters, Schoonhoven en Hendrikse in de verzameling oP te nemen.
,59-18, is na aankoop aan het Centraal Museum in bruikleen gegeve,n. Het was toen nog niet in de

vervallen staat waar het werk nu in verkeert.

De periode na de tweede wereldoorlog was een periode van hernieuwde vrijheid. Dat uitte zich in

kleur en expressie, de Cobra-lcunst, maar ook in heftige reacties van kunstenaars die afirillen van
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tra{itionele materialen. Deze laatste groep wilde rnaterialen gebruiken die niet beladen zijn met

historische implicaties.
Peeters werkte ook met nieuwe rnaterialen. Hij werkte in een vergelijkbare traditie als Manzoni en

Fontana en had een performance-achtige aanpak. '59-18' is één van zijn pyrografiën, feze 
werken

zijn genaakt van anti-kunstig materiaal, waarin gaten gebrand zijn. Hij probeerde zijn kunstwerken

aan de man te brengen, maar dat lukte niet. Het werk stapelde zich op in zijn atelier.

Peeters beschouwt acbzelf als bewaarder van de Zero-beweging. Hij probeert de mentaliteit bijeen

te houden en restaurÊert ook werken van andere kunstenaars (Schoonhoven en Hendrikse).

Peeters vond dat de schilderkunst ten einde liep, hij had een anti-houding. Hij zei dat hij geen

kunst maakte, rrraar vorrnen zocht om dingen tot uiting te brengen. Betekenis \Yas voor Peeters

tabo€, hij gaf zijn werken dan ook geen titel-

In de jaren '80 haalde Peeters m,ssal zijn werk terug nasÍ zijn atelier, waar hij het vernietigde

omdat het materiaal afbraakverschijnselen vertoonde. Peeters maakte dan liever perfecte nieuwe

werken. Zelf spreekt hij niet expliciet over deze affaire. Het werft opnieuw maken, in overeenstem-

ming met het Tnro idee van Peelers, gaat volgens Evert te ver.

Bij de aankoop van het werk was er al sprake van een zekercmate van degradatie. Deze is toen niet

precies geregistr,eerd, er werd slechts vermeld dat het wert ver*ruimeliog eo verkleuring vertoonde.

De contour van het werk was toen nog wel intact en het was nig niet in zo'n grote mate gescheurd

e,n verkleurd. lVel wanen de ribbels die het verpal&ingskarton had achtergelale.n al zichtbaar.

Peeters dacht dat dit wel weer terug zou veren.

Inteiding over Piero Manzoni (idern PWG)

Marianne heeft gekozen om niet nader in te gaan o'p de Zero-baveging, fiarr mvef,,l mogelijk van

het werk vgn Manzoni !e laten zien. Manzoni maakt telkens serie's van vergelijkbare werken, die

Marianne in chronologische volgorde kort bespreekt aan de band van dia's van steeds één werk uit

de verschillende serie's.

Manzoni's werk is geïnspireerd op het werk van Fontana en de lnformele Kunst, ltaarvan Manzoni

ee,n late eenhenger ii. gij de lnformele Kunst ligÊ de nadflk op het schilderproces, dat is belangdj-

ker dan het uitÊindelijke resultaat.

In 1956 maakt Manzoni een werk dat bestsst uit afdrukken van veiligheidsspelden. Het aspect van

herbaling, evenals het gebruik van banale, alledaagse voorweÍpen komen sterk naar voren in dit

werk.

De eerste serie 'Achromes' bestaat uit informeel en pasteus wert, waar wel al e€n begtn element

van anonimiteit in terug te vinden is. Bij deze eerste Achromes hoort ook het begin van de serie

van gevouryeÍr doeken, die in porselein aarde gedre,nlÍ zijn. De hileede serie Achromes bestaat uit

gerimpelde e,n ingesneden doeken, waarin werkelijke die,pte is aangebracht.

Manzoni vervaardigt daarna het werk 'Alfabet', dat bestast uit rode letters. Dit werk komt dicht in

de buurt van het werk van Broodthaers. Het is seriêel werk waarin gecn fantasie is verwerkt.

Manzoni wil met zijn kunst een stukje werkelijkheid materialisereir.

Een volge,nde serie bestaat uit kokers van lang papier, waaÍop een liin afgednrkt is. Het belangdjk-

ste werk uit deze serie is zijn eindeloze lijn, welke een voortre$ing is van de equator. Manzoni

rirr*t aa" meer 'Duchamp-achtig' werk. Zoals de aden van de lssssre'aar in een ballon en blikjes

met zijn eigen uitwerpselËn. Manzoni vindt dat zijn gehele lichaam ktmst is, niet op een mystieke

wijze, rnaar puru materieel. Zo kookte hij de avond voor de ope,ning van één van zijn exposities

ee,n aantal eier€,n, waaÍop hij een duimafdrtrk moakle. Deze eieren werd€,!l' als eeir soort communie,

tijdens de opening opgeieten. Al zijn bandelingen maken deel uit van de werkelijkheid die kunst is.

Eén van deze handelingá is het signeren van mense,n, waardoor zii officiële kunstwerken worde'n-
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Het beroemdste werk van Manzoni is 'Socle du Monde'. \ilaarmee hij de gehele wereld tot kunst

verheft, door de aarde op ceÍl sokkel te plaatsen.

Manzoni begon in 196l met het vervaardigen van (glas)wollen Achromes. De'Achrome'die in het

project onderzocht wondt, is in 1962 gemaakt. Deze 'Achrome' komt uit de collectie van Martin

Visier, die het werk bij de galerie Wide White Space aankocht. 'Achrome' bevindt zich in een

witte lijst en transparente perspexbak, die Martin Visser heeft ontworpen om het werk, dat erg vuil

werd, te beschermen. De lijst is gemaakt bij Spectrum

De lijst om een werk is een onderwerp op zich. In de Middeleeuwen was esn lijst als een venster

om een raam. Tijdens het Impressionisme moest de lijst het werk naar voren brengen. Mondriaan

bracht helemaal geen lijst om zijn werk aan. Het idee van de Zero-beweging is dat hun kunstwer-

ken ee,n fragment van de werkelijkheid zijn. Het aanbrengen van ee'n lijst om zo'n kuustwerk gaat

geheel tege,n de theorie van 7*ro in. De lijst van 'Achrome' moet daarom verwijderd worden. Er

moet echter wel een andere oplossing gevonden worden om het wert te beschermen tegen wil.

Alle werke,n van Manzoni heten Achrome, de nnam fr[uage is fout. Manzoni koos de naam

Achrone om te benadnrkken dat zijn kunsnverke,n kleurloos zijn. Dit in tege,lrstelling tot het werk

van Yves Kleine, waaóij kleur eeir betekeniwolle rol speelt.

'59-18' bekijke,n

Het werk is verkleurd en verknrimeld. Er zijn scheuren in het werk opgetreden en het kleeft aan de

lijst die er omheen gemaakt is. Oorspronkelijk was '59-18' egaal grijs, dat is nu moeilijk voor te

stellen.
Lydia: het wert heeft een zachtboardplaat als ondergrond. Daar op is wit linne,n aangebracht, op de

hoogte van de gaten in het werk. Vervolge,ns is de schuimrubber op de plaat bevestigd en zijn de

galen erin gebrand. Voor Peeters was het belangrijk dat het werk plat grijt 
"n 

tactiel was.

t- Theorctische discussie over cons€rvering '59-lE'

Hoe beoordelen we het huidige uiterliik van het werk?

Wat is er over van hetgene dat Peaers in 1959 bedoeld heefi?

(peeters vindt dat ná nuUige we* nia meer vertegenwoordigd wat hii destiids heef willen

zeggen.)

Rob: dit werk kun je niet meer pr€senteÍ€,n.

Marianne: voor het zie,n van ee,n Peeters is dit werk niet meer geschikt. Het werk vertelt

niets meer over de ideëm uit de zero-periode.

Luuk we hebben hier te maken met e€,n vervallen wert van Peeiers.

Rik: vergelijk het werk met eeir nrïne.

Jaap: waarom bekijken het werk toch als een werk van Henk Peeters? Op basis van wat het

wert nog te zrlggen heeft of op basis van de informatie over het werk?

Luuk: het beeld dat je van het werk vormt is een optelsom van de informatie uit het werk

zrllf en de informatie over het werk.
Jaap: op welk mome,nt beslis je dat het geen Peeters meeÍ is?

Luuk als het werk helemaal verdampt is. Maar hoe interpreteer je de term 'total-loss'?

Kun je het werk dan ook weggooien?

Elisabeth: nee niet weggooien.

Agnes: is dit probleem vergelijkbaar met het ontbreken van de kleur roze in het werft van

Van Gogh? Is het meetbaar wat je nu mist ten opzichte van het origineel?

Marianne: nee dat is niet vergelijkbaar. Door het verdwijnÊn van de kleur in het wert van

Peeters verandert het werk in ee,n Tapies. Je kunt het werk n dezn kleur en toestand niet

meer als een Peeters lezen.

Rik: wat er ook uit de vraag van Ages naar voreÍr komt is: ga je met een van Gogh, waar

eeir kleur uit verdwenen is ook anders on dan met e€n Peelers.

piet: ik zie liever ee,n vervallen Van Gogh dan ecn vervallen Peeters. Bij het werk van



peeters heb ik mger aan folders, kranteknipsels e,n andere documentatie over het werk, dan

aan het ,i"o u"o dit vervallen werk. Dit werk levert een vals beeld op van Peeters en hoe

het werk eruit hecft gezien'

Als ik voor het eerst- een Van Gogh zie waar een kleur aan ontbreekt, krijg ik nog genoeg

informatie over het object'

-laap:clusmoetrlevraagzijn:hoeveelkunjenogleznnvanditbeeld?
- Rob: de huidige toestÀa Lt je in eente instantie op een verkeerd been, maar misschien

kun je ooU ;ggt^ dat op basis van wat je aantrpft, het proces terug te lezpn of te

redeneren is naar de oorspronkeljke toestand'

- Jarp: ik kan toch op basis van wat ik waaÍneem onmogelijk vermoeden dat het grijs had

moeten zijn.
- Marianne: zo praat je over de romantiek van de nrine, de romantiek van verval' dzar gazt

dit werk niet óver, dat he€ft de kunstenaar niet bedoeld'

- Marianne/piet: in de middeleeuwen en de renaissance waÍ€n schilderije'n voor de eeuwig-

heid bedoeld . Deze tijd is anders, het gaat over mome,nlen waarop iets gemaakt is' Het

gaat in dit geval ou", á" bedoeting van de maker, de inhoud van het werk.

- paula: onderschrijft de uitspraak van Ernst van de Wetering dat de materiële verschijning

van een orJËg-r- weggroeit van de de intentie waarnee het gemaakt is' Je zou

daaron a" f.-.t*ï"t niet atíenige bron moetetr raadplegen over de conservering van het

werk.
- Piet: eens met uitspraak Ernst, Peeters is niet de enige bron om het werk te laten bestaan

of niet. In di;-g""J is er echter niets meer over van wat Peeters destijds bedoeld heeft'

- Dionne: zijn *1 1", er over eens dat '59-18' niet meer aan publiek getoond kan worden of

zijn er nog argume'nte'n om het werk toch !e tonen'

- Luuk: allee,n ils te,ntoonstelling de conservering als onderwerp heeft.

- Evert, A, n"iotjot bewaard ivordt in depot, Éwaar je het dan als document van het werk

van Peeters of al-s studie object (voorbeeld van verval van krmststoD?

- Ysbrand: het is mogelijk om het werk door niddel vatr een scantechniek !e ÍeconstrueÍen

(oPnieuw te oaken) Is dat een oPtie?

- Lydi 
^, 

a" gnjrÊ-É"*, zoals Peeters die baschrijft, is verdwenen, dus wat moet er do"

gescand worden?
- ysbrand: allee,n de vorm e,n de gate,n, Peeters wil het dan misschien wel grijs verv€Íl'

_ Dionn", io n* g*al van '5g-ló' is blijkbaar zo expliciet spÍake van onloelalbaar verval,

dat het -og"lït"i, ,-""i". te baslisse; dat het o,"tk oi"t meer toonbaaÍ is. Is het mogelijk

om voor anaere weÍke'n van Peeters e€tr grens te bepale'n?

- Jaap: andere werken van Peeters, ui;vórteeta die met watt'e'n vindt ik nog toonbaar e'n

Pee-ters vind dat niet' Y/at doen we 'la"?
- Piet: dat is *ói:m""t met fr,esco's en altaarstulfte'n' Het is de veroudering van het

werk. Dat hoort er gewoon bij'
- Jaap: lVe zijn inne]s vaak uil gegaan van de mening van de kunstenaar bij het nemen van

ee,n beslissin;.[ het wel of iiJ meer toneÍr van het werk' Het gaat om de frisheid van

ds Ítard. Bij áe werke,n van Peeters is de frisheid van de daad wel verdwene' '

- Marianne, tro*"* van Manzoni is stralend wit, Manzoni heeft bedoeld geen kleur !e

gebruiken. ó*, uog"len wordt het werk ee,n object, de irnnaterialiteit verdwijnt' Er

onstaat ee,n rooantisch object'

- Paula: "Ik beir van '64 en ik vindt alle zero-krrnst romantisch. "

- Lyd.ia: peeters a4n aori.;ar dat hij stabiele msteÍialen gebnrikte- Hiermee ondeóouwt hij

zijn nening dat het werk hetzelfde uiterlijk moet behoude,n.

- Ysbrand: bij het bepale,n van eÊn grens (wel of niet meer toonbaar) zijn 2 dingen van

belang:
- hoe fris moet het werk eruit zien?

hoe ver ga je in je e'ngagement.mrct het werk en de kunsÈenaaÍ?

Bij het beantwoordei-,Á atà J-g* blijkt dat verschillende ge,neraties andere ideëen hebben'

Generalisere, d k* i; i,gg"o dat d; 3ongste generatie (on-geveer van '64) de minste neiging tot

engagement heeft. De g"iá,i" die leefde 
toeir de zero-ideê€n gevormd werden en er bewust voor

koos, is veel meer betrol&e, bij de kunstwerken en de ideëe'n vas de lcmst€na8r' Degenen van die

generatie, die ook a" r*tt"*- nog kenden, blijken de neeste engagenent te hebbeir met wert en

kunstenaar.
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Lugk/Elisabeth: de gaten in het werk vallen het eersle op, mnqr fi1ps1 daama valt je oog

op de ribbels, de scheuren en de kleur. Het is in feite de degradatie die het meeste

aandacht trekt.
piet: voor nij speelt ook mee dat ik Peeters epn rninder interessante of belangrijke

kunstenaar vindt. Dat kan mijn oordeel kleure,lr.

Marianne: stel dat een werk van Manzoni zO vervallen was, wat zouden we dan doen?

Lydia: de waarde van het object zou je specifiek moeten beiroeme,n als een onderwerp van

de discussie en tegelijkertijd als storende ruis binnen die discussie.

Jaap: in het discussiemodel zou je dit onderwerp er vooralsnog uit moeten laten'

Lydia: dat lijkt onmogelijk.
Agnes: waerom mu je het lnvaliteitsoordeel niet in de discussie betrekken?

Ysbrand: niet als het om ee,n subjectief oordeel gaat.

Dionne: bij het ontwikkele,n van het model voor de theoretische discussie op 18 naart zal

de 'waarde van het object' ook aan de orde komen.

Piet: ik kan mijn waarde-oordeel over Peeters ook wel onderbouwen. Nederlandse Nul-

kgnste,naars zijn over het algemee,n minder interessant. Zij volgden vaak wat er in Duits-

land en Italie gebeurde-

Marianne: Peeten heeft echter wel een belangrijke frnctie gehad in het bekend maken van

de zero-kgnst in Nederland; hij heeft Manzoni in Nederland geïntroduceerd.

Marja: hrnnen we de hrnste,naar niet vragen om het werk opnr.ieuw te maken?

Marianne: als de tunste,naar het werk niet meer als zijn werk beschouwt, moet het museum

die bestissing dan Íespectere,n en het werk daaÍna als docume,nt in depot bewaren?

Rik: nee, je zou moelen bekijken of je met je eigen argume,nte,n tot dezelfde beslissing

komt.

De pralaische Werkgroep h""fr h"t werk 'total-Ioss' verklnard? Du wil zcggen: er is geen

behandeling meer nogelijk Wu Ain dc nnsequenties van lut huidige uiterliik wor dc Theoretische

Werkgroep?

Een deel van de vorige discussie is ook relevant als antwoord op derc vnaag. Expliciet over deze

vraag zijn de volge,nde opmerkinge'n gemaakt.

- PieI je noet ontzettend oppassen met het aanwakkeren van negatieve gevoelens over

objecten bij het Publiek.
Ik k8n me voorstellen dat je een tetoonstellingsmodel laat maken.

- Msrianne: het is voor Peelers geen probleem om zijn statement te herhalen in een nieuwe

tijd. Is het niet beter om daaÍ blij mee te zijn?

- Rik: welke juridische consequenties volgen er, als het wert total-loss wordt verklaard?

- Marianne: de vervallen'59-18' moeten we goed docume,lrtere,n en als studie'object bewaren.

Het was immers één van de eerste schuimnrbber objecten'in de kunst.

- Lydia: in materialiteit is dit het laatste origineel in deze serie.

Theoretische uitgangspuntcn bij conscnrering'59-l 8t

Het werk is in dermate vervallen staat dat het niet meer leÊsbaar is. Het huidige werk wordt zelfs

misleidend genoemd, in die zh dat het nu een andere boodschap overbre,ngt dan de kunstenaar

bedoeld heeft, De werkgoe,p heeft be,sloten dat het werk niet meer aan publiek getoond kan

worden. Het mag echleiniei weggegooid worden. Voorlopig zal het in d€pot bewaard worden.

Voor educatieve doeleinden (publiek iofot-"t- over de conservering van objecten) kan het werk

worde,n getoond, evotueel samen met een kopie van het origineel dat door Peeters vervaardigd is

erV ofeen machinaal vervaardigde kopie.



10. 'Achrome' bckijken (iden TWG)

De bevindingen bij het bekijken van 'Achrome' in de Thmretische overlappen met de bevindingen

van de Praktische Werkgroep. In de Praktische rfferkgroep zijn meer details aqn ds orrde gekomen.

Daarom is hieronder eeir deel van de tekst uit het verslag van de Praktische Werkgroep opgeoomen'

Lydia vertelt dat 'Achrome' bestaat uit rode etalage ftanel dat op een haÍdboard plaat is aÁnge-

bracht. Achter ee,n rechthoekige opening in dezn plaat bevindt zich ec,n plaat van polystyreen' waar

onregelmatige plukken vezels doorheen zijn getrokken. Deze plulten zijn met lijm vastgezet' waar-

bij hit lijkt alsof deze lijm op ee,n willekeurige manier over de achterkant is gegoten. Het werk is

n 1967 inge$st aoor Uartin Visser. De perspex bak die to€tr om het werk is aangebracht is te

ondiep. De glaswol plakt er nu tegen aan.

Lydia vraat zich af hoe wil 'Achlome' was voordat hij werd inget[ist en in hoeverre statische

electriciteit van invloed is op de vuiligbeid e,n structuur van het wert. Dit is moeilijk te achteÍhalen

aan de hqnd yan oude fotois. Het is opvallend dat de glasilol onderaan het meest vervuild is. De

diepste delen zijn nog wel mooi wit.
tlei is duidetjÈ *,r"it" stelle,n wat onder- eo bove,nkant vsn het werft is a-d.h.v. de handteke'ning

van Ma@oni en stempels van de tVide lVhite Space Gdlery.

De kleine nrgels die !e zie,n zijn aan de achtertant van de bsrdboaÍd plaat die,nde,n rnisschien voor

een oud dradensysteem. Er bevindt zich nu een groter dradensysteem, dat aangebracht is op de

achterkant van de witte liist. Toen zijn waarschijnlijk ook de houten latjes en blokjes aangebracht.

ll. Theorctische discussie oYer 'Achrome'

Lydia: Ernst vao de rffetering maakte de verge$king van een wit schaap in de sneeuw'

7À,o, *hazp lijkt altijd vuiler. Op eeo minder wice muur vallen de griizige rnrile delen

minder op.
Rob: het doek is feller rood dan het wit wit is.

Lydia: door de venruiling neemt je besef van de Inateriatiteit van het wert toe.

Jaap: de bijnaam 'wolk' is nu niet meer geldig, het is nu meer oen schaap.

Lydia: hoe erg het is lcun je zien, mazr hoe erg vind je het?

Eiisatetl: heiwert is 30 jaar oud. Als het heel erg wit was zou ik nu niet geloven dat het

werk ee,n zskerc ouderdom had.

Ysbrand: stel het werk kan weer wit woÍdeo, er bestaan tecbnieken om het te reinige'n

zonder dat de struchrw aangetast wordt. lVillen we dat dan?

Agnes: hoe heeft Manzoni het bedoeld?

Piá: wat is betangrijk aan het wert? Is de kleur (het ontbreke,n van kleur) belangrijker dan

de 'fluffiness', of zijo de pun$es en lokjes heel ess€ntieel? Het beantwoorden van deze

vraag leidt tot andere oplossinge,n over de conservering.

Luuk wat is de oudsrc leesbare foto? (geen antwoord)

Marianne: Achrome betekent gecn kleur.
Ysbrand: is de structuur daarnee ondergeschikt aan de kleur?

Marianne: de glaswolobjecten zijn allemaal anders.

Agnes: is dat intentioneel of toevallig?
Mariame: beide.
Ysbrand: is de lengte van de baren steeds verschillend?

Iaap: ja en hoe langer de haren worden hoe meer 7E gaan' hangen.

Lydia: aan oude foto's ktm je zien hoe verschillend za àin.
Jaap: het is dus belangrijk dzt zn verschillend van structuur zijn.

Piet: als de structuur ook belangrijk is, d"n hebbe'n we een groot probleem' Dan moeten

we het object weer wit krijgen e,n de huidige shrctuur niet aantaste,n. Is de structuur

eigenlijk nog wel oorspronkelljk?
Rob/Mariame: de 'Achrome' is vuil, maar wel acceptabel vuil'
Elisabeth: ik zou het uiantrouwe,n als ik een helemaal \ilitie Achrome zou zien. Bovendien

àjn zs niet te vuil.
PieC het argument van Elisabeth is ook dat het object nog leesbaar ís als wit.
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13. Rondvraag

DS/KC
25 masrt 1996

Jaap: moo, ee,n schilderij zou je ook schoonoaken'

Tl!: dehuidige staat vai Uet 
-wer1 

is niet in overeenstemming met het belang dst Manzoni

eraan hechtte, dat het wert wit was.

Piet: Iilaarom heeft Martin Visser eigenlijk een kap om het werk gemaakt? Was het toen al

vies?

Paula: het is redelijk waarschijnlijk dat het werk al vies was voordat het ingelijst wend'

Het is do,, dus in aè O 3aar voordat het ingelijst werd vuil gewonden.

Lydia: dat MaÍtin Visser eeir lijst om heiwerk gemaakt heeft, heeft wellicht te maken met

zij n oltwerpersachtergrond

Theoretische uitgangspunten bij conservering'Achrorne'

De 'Achrome, is wil, maar dit belemmerd het lezsn van het werk niet. Er is nog geen eenduidige

mening over het al dan niet schoonmaken van het werk'

Een aantal leden van de werkgroep is van me'ning dat het werk gereinigd noet yofen als dat

mogelijk is, zonder dat de structuur aangetast o'oát' Het is immen vslr zo groot belang dat het

werk wit is. Ande,ren vinden dst d€ leeftijd van het wert niet verdoezeld oag worden'

Deze discussie moet oog-Jg"-oa uroróo. Wat betreft de huidige kap om-het-werk bestaat wel

overee'stemning. p" *!*ó.e vindt de te krappe kap om het we't1 store'nder dan de vervuiling'

ook de lígst om het wef ïoei verwijderd *orGot de lijst is niet lelijk naar hoort niet bij het

werk. Heiwerk zonder kap tentoonstellen lijkt niet realistisch.

Vragen over'Achrome' voor de Pralctische WeÉgroep

1. Bestaat er een manier om het werk te reinige'n zonder dat de stnrctuur van het werk

sangetast wordt?

@e Theoreti."ie W"*gÍo.p heeft bepaald dat het belangÏijk is dat het werk zijn 'flufE-

ness'behoudt)

2. IGn het rode etalageflanel gereinigd worden?

3, Hoe lang zijn de styropor e'n de lijm houdbaar?

4. Hoe snel wordt de 'Achrome' vuil zonder kap?

Krm je bijvoorbeeld een electro-magnetisch veld aanleggeu ter bescherming van het werk

tege'n vuil?

5. Is het denkbaar dat het werk in de kap vervuild is, bijvoorbeeld omdat er sprake was van

eeo micre&lirast in de kast'

6. Als het werk met een lcap beschermd wordt, aan welke eisen moet de ksp 'lan voldoeg'

welk materiaal moet bij voorkeur gebruikt worde,n, gelet op bijvoorbeeld het doorlaten

van licht en electrostatische aspecten?

Ê
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Agenda PRAKTISCH E IryERKGROEP
woensdag 13 maart 1996, Królter-Miillermuseum

1. Opening

2. Mededelingen

Verslagen Theoretische en Praktische tilerkgroep van bijeenkomsten in Bonnefanten-
museum en Museum Boymans van Beuningen.

4. Inleiding over Piero Manzoni

Lunch

5. 'Achrone'bekijken

6. Materiaaltechnischeproblemenbij conserveringvan'Achrome'

7 Mondeling verslag van discussie over conservering van 'Achrome' in Theoretische
Werkgroep

Beantwoorden vragen van Theoretische Werkgroep over 'Achrome'

Rondvraag.

(-)

8.

9.

|_)



1

Vragen aan de Praktische Werkgroep over ,One place, four
spaces' van Tony Cragg
Van Abbemuseum, L7 april 1996

Hoe zull-en de kunststofmaterialen in het werk zich in de
toekomst, gedragen, ge1et, op uiteen vallen, k1eur, bros-
heid, aantrekken en vasthouden van vuil en plakkerigheid.

2. Welke onderdelen van het werk zul-len het eerste vergaan?

3

4

5

Het staLen frame buigt nu door onder
zwaartekracht.
Z:-Tn de huidige buizen massief of hol?
Kan verder doorbuigen voorkomen worden?

invloed van de

Is
met

voor het

worden in

Ervan uitgaande dat het frame vervangen mag worden.
het, mogelijk 'om een steviger frame te ontwerpen
buizen van dezelfde dikte?

Welke bewaaromstandigheden worden aanbevolen
bewaren van 'One place, four spaces'?
Moet het object wel of juist niet, ingepakt
depot?

6- Is het zinvol om de objecten van poly-urethaanschuim
onder optimale omstandigheáen te bewarén? -Zo ja, wat zijn
de optimale omstandigheden?

Is het denkbaar dat de kwetsbare onderdelen die nu lijden
onder de druk van de zwaardere onderdelen, gestut worden
bij opslag, zodat de kwetsbare delen niet permanent onder
druk staan?

Hoe moet het object gehanteerd worden opdat zo min moge-
lijk beschadiging optreedt als gevolg van vervoer?

r7

8



Verslag van de tweede bijeenkomst van de Praktische Werkgroep.
13 december 1995, Króller-Mtllermuseum.

Aanwezig:
Kees Aben, Tonny Bakkenist, Lydia Beerkens, Marianne Brouwer, Louis Damen, Pieter

Keune, Birgit Knópper, Thea van Oosten, Wies Raanhuis, Evert Rodrigo, Dionne Sillé, Ferosa

Verberne.

Af wezig met bericht:
Madeleine Bisschoff, Birgit Knópper, Truus Joosten, Ella Hendriks, Ysbrand Hummelen, Rik
van Wegen, Inge Smit, Margreet Vermeer.

1. Opening.

Dionne doet kort verslag van de bijeenkomst van de Theoretische Werkgroep. Dc
Theoretische Werkgroep heeft vragen geformuleerd voor de Praktische Werkgroep. Hct
beantwoorden van de vragen staat vandaag op de agenda.
De verslagen van de vorige bijeenkomsten en mededelingen komen eerst kort aan de

orde, daarna gaan we naar de aula voor de inleiding van Marianne over Pascali.

2. Verslagen vorige bijeenkomsten

3. Diversen

Lezing Pistoletto (idem Praktische Werkgroep )
Kounèllis is waarschijnlijk het beste op de hoogte van de werkwijze van Pascali.

Marianne verwacht echter niet dat hij hierover een verhaal willen komen vertellen.
Pistoletto weet ook veel ovcr Pascali en kan hierovcr ook levendig vertellen. We zullen
hem daarom uitnodigen voor een lezing, misschien in combinatie met een lezing van

Pontus Hultén over Tinguely.

Verslag subwerkgroep model registratie / documentatíe (idem TWG)
In de eerste bijeènkomst van de subwerkgroep is besproken waarom we het model voor

registratie willen maken en welke functie het model moet hebben. Annemiek Ouwer'
kerk, deskundige op het gebied van registratie en documentatie, is bereid om een

bijdrage te leveren. Adriaan van Ravensteijn van de Gallerie Art en Project is zeer

geïnteresseerd in het project conservering moderne kunst. Hij wil graag meedenken

over een model en verwacht dat veel van zijn collega's belangstelling zullen hebben

voor een model voor registratie/documentatie. Als galeriehouders al in vroeg stadium
de werkwijze en het materiaalgebruik van jonge kunstenaars gaan vastleggen, kan dit
later een enorme bijdrage leveren aan de conservering van de kunstwerken. Een kunst-
werk uit het atelier van de kunstenaar komt immers meestal eerst in de galerie en Pas

later in het museum.

symposium Wolf sburg (idem fWG)
iydiu doet verslag uáo het symposium ovei videokunst in Wolfsburg. Dit symposium is

georganiseerd naar aanleiding van een tentoonstelling over de videokunstenaar Nam

June Paik. tn Wolfsburg is gesproken over de ontwikkeling van de videokunst, over

videotechnieken, maar ook over behoudsproblemeu en originaliteitsvraagstukken.
Lydia heeft een verslag gemaakt van het symposium.

bezoek aan Hiltrud Schinzel (idem fWG)
Lydia, Kees en de studenten van de SRAL zijn bij Hilrud Schinzel op bezoek geweest.



4.

Hiltrud is restaurator moderne kunst en is verbonden aan de kunsthistorische faculteit
van de Universiteit van Gent. Ze heef.t veel gepubliceerd over restauratie-ethiek en

lang samengewerkt met Atlthófer. Hiltrud wil graag op de hoogte blijven van de

ontwikkelen van het Project Conservering Moderne Kunst et zo mogelijk ook een

bijdrage leveren.
Lydia doet ook verslag van het bezoek aan het Restaurierungs-Zentrum Diisseldorf. Dit
restauratie-atelier werd tot enige jaren geleden door Althófer geleid. Er bestaat nu nog

een databank met kunstenaarsgegevens ten behoeve van restauratie. Een deel van het

bestand is echter door Althófer meegenomen na zijn vertrek en het resterende deel

wordt niet actief bijgehouden. Ook van deze werkbezoekeu is er een verslag.

Lezing Marianne over werk van Pascali (idem TWG)

Marianne heeft gekozen om niet nader in te gaan op de arte povera kunst, maar zoveel
mogelijk van het werk van Pascali te laten zien. Marianne toont dia's van Pascali's

werk in chronologische volgorde.

Het werk van Pascali heeft een performance-achtige sfeer. Het is speels, fris en direct.
Pascali is geboren in 1935, hij is als kleine jongen met zijn ouders naar Albanië
verhuisd, waar hij een aantal jaren gewoond heeft en ook de oorlog meegemaakt heeft.
Hij had twee grote passies: wapens en boten. Hij maakte altijd al wapens van gevonden
materialen. Het in elkaar knutselen van rrvapens ging later moeiteloos over in het maken
van beelden.

Pascali had een poppentheater, gret zelfgemaakte figuren, die zeer hartveroverend en

komisch r*,aren. Pascali maakte zijn figuren met hele eenvoudige materialen, zoals een

pannedeksel of een ananas. Het theater zelf was heel klein, ongeveer een meter hoog.

In 1956 ging Pascali naar de academie, hij studeerde er theatervormgeviug. N.1 de

academie wàrkte Pascali eerst in opdracht. Zijn eerste werken waren decorschilde-
ringen. Pas relatief laat begon hij met zelfstandig werk.

Uit het werk van Pascali blijkt dat hij zijn hij zijn kunstgeschiedenis kende. Hij
refereerde aan zero en eerdere Italiaanse landgenoten. Maar het werk is ook zeer speels.

Deze combinatie maakt het werk spannend.

Pascali heeft een aantal groepen objecten gernaakt. Elke serie had een thema. Marianne
toont van iedere groep een aantal werken.

Het eerste werk waar Pascali mee naar buiten trad was 'de muur van de slaap'. Dit was

een sculptuur van opgestapelde kussens. Pascali en zijn tijdgenoten wilden in plaats van

afbeelden echte materialen gebruiken. Ze deden dit met de bedoeling de kunst uit het

slop van de commercie te halen en in het echte leven te zetten.

De volgende groep werken beelden vrouwen of lichaamsdelen van vrouwen uit. Ze zija
ge-uaÈt uit een houten frame waarover doek gespannen is. Op het doek heeft Pascali

de figuren geschilderd. Bij deze werken is de invloed van Jasper Johns goed zichtbaar.

In 1965 maakte Pascali zijn eerste serie.wapens. De kanonnen zien er levensecht uit,
maar feirelijk zijn alleen de wielen echt en is de rest gemaakt uit stukjes hout en

andere restpaterialen. De wapens van Pascali zijn speelgoed, ze zijn niet bedoeld om

echt mee te schieteB

Aan de finte sculture, de namaak sculpturen, begon hij in 1966. De zee maakte hij van

houten dragers, bespannen met doek. Pascali vond namelijk dat je in de tijd waarin

hij werkte oi"t -""i met marmer en brons kon werken. Het volume is bij deze werken

góot, maar de objecten wegen bijna niets. Met deze techniek maakte hij bijvoorbeeld



ook slangen, watervallen, giraffen en neushoorns.
De neushoorns en giraffen gaan over proporties in de beeldende kunst. Pascali wilde
dat zijn sculptuur zoveel volume had als je tussen je ooghoeken kon zien. De rest
haalde hij eraf.

De volgende groep werken had water en aarde als onderwerp. In deze serie heeft hij
bijvoorbeeld de 'Ongeveer 32m2 zee gemaakt'. Ijzeren bakken gevuld met gekleurd
water verbeelden de zee- Voor de verschillende kleuren van het zeewater gebruikte hij
een kleurenkaart.

In een andere serie reconstructies van de natuur heeft Pascali rupsen gemaakt van

borstels, een lianenbrug van brillo-sponsjes en een spin van pluche.

Zijn laatste groep werken reconstructies van de natuur gaat over de landbouw. Hij
maakte boeren gereedschap, maar ook een object \ryaarmee boeren zich konden
beschermen tegen weersinvloeden.

De laatste groep werken waar Pascali vlak voor zijn dood mee bezig was ging over de

stad. Deze serie heeft hij niet af kunnen maken. Pascali overleed aan de gevolgen van

een motor ongeluk op 32 jarige leeftijd.

Op dia's van de laatste performance van Pascali is te zien hoe hij zich helemaal
ingegraven had in het zand en zich er weer uit worstelt.

5. Materiaattechnische problemen bij conservering 'Campi arati e canali di irigazione'

Pieter vertelt over de asbestproblematiek
Eternietplaten zijn genaakt van cement en asbest. Vermoedelijk is witte asbest

gebruikt. Asbestvezels zijn alleen toxisch als ze een bepaalde diameter (1/10 micron) en

lengte (20 micron) hebben. Alleen vezels van dit formaat kunnen bij inademing een

schadelijk effect hebben na 10 tot 60 jaar. Om de toxiciteit vast te stellen moeten we

onderzoeken hoe groot de kans is dat er vezels van dit formaat vrij komen bij hanteren
en exposeretr van het werk? Dit is heel moeilijk vast te stellen. Omdat één vezel al
schade kan berokkenen moet de kans in principe 0 zijn.
Het is van belang te bepaleu hoe de asbestplaten zijn uitgehard. Hiervoor bestaan twee
procédés: bij de goedkope werkwijze wordeu de platen achter elkaar gemaakt en

uitgehard in een loods. Bij de betere kwaliteit platen worden ze 4 weken uitgehard in
een ruimte met een hoge luchtvochtigheid. In het laatst genoemde procédé zijn de

vezels beter gebonden. Als in de eternietplaten gebon.den vezels zitten is het risico
nihil. Met het blote oog kan al waargenomen worden of het om schone asbestdraden
gaat of om de minder gevaarlijke soort, de asbestdraden met cement erop. Asbestvezels
in de lucht meten is echter niet eenvoudig. Als je bij een meting vezels vindt is het niet
zonder meer logisch dat deze vezels uit de platen afkomstig zijn.
Bij de platen die Pascali gebruikt heeft, kunnen alleen vezels vrij komen bij de

zaagsneden. Dat aan de onderkant ook asbest vrij komt is onwaarschijnlijk.

aanp ak asb e st prob I emen
De firma eterniet benaderen heeft pas zin als we de eternietplaten gezien hebben en

$,eten om welke platen het gaat. Lydia en Dionne hebben inmiddels twee instanties
benaderd voor onderzoek naar de toxiciteit van de asbest, TNO en de Universiteit van
,dmsterdam. Aan de eerste instantie hangt een hoger prijskaartje. Toch kiezen we voor
TNO omdat deze instantie zijn autoriteit kan verlenen aan het antwoord op de vraag of
de asbesrvezels wel of niet schadelijk zijn. Dit lijkt de enige manier om de paniek over
de asbest weg te nemen bij de medewerkers van de technische dienst.



Voor TNO worden de volgende vragen geformuleerd:
- Is er gevaar voor de gezondheid bij hanteren en tentoonstellen van het werk? Is

de asbest voldoende hechtgebonden in de zaagsnedes?
- AIs er gevaar bestaat voor de gezondheid valt dit dan te verhelpen en zo ja hoe?- Bestaat er risico bij onzorgvuldige behandeling (bijv. laten vallen) van de

platen ?

mogeli jke problemen als gevolg van insealen werk.
Het eternietplaten met aarde staan nu ingepakt in polyethileen in houten dozen. De
houten kisten zijn geseald met plastic.
Als de houtlijm azijnzuur afgeeft kan een delaminatie met de aarde plaatsvinden. Dan
is de asbest in de platen niet meer het enige probleem. De platen en of de opgelijmde
aarde hebben dan ook restauratie nodig.
Het werk had ingepakt moeten worden in stofkasten met stoffilters. Dan was het werk
goed beschermd geweest.
Het is belangrijk dat het werk zo snel mogelijk wordt bekeken om te zien of er geen
microklimaat in de bakken is opgetreden en de aarde niet losgelaten heeft. Bij het
nemen van monsters van de asbest is het raadzaam om meerdere kisten te inspecteren
op mogelijke schade.

Pieter vertelt over anilíne
Aniline is een grondstof, eeu koolteerprodukt. Met een chemische koppelingsreactie
ontstaat de kleurstof. Er zijn 15.000 à 16.000 aniline kleurstoffen 

-bekend. 
Deze

kleurstoffen heten anilinekleurstoffen omdat aniline de grondstof is. Alle reactie
produkten hebben een bepaalde kleur. In de handel wordt ooder de naam anilineblauw
het volgende verkochc CI 688, CI689 ee. CI707. Alleen de laatst genoemde kleurstof is
in \r'ater oplosbaar. Deze is dus vermoedelijk door Pascali gebruikt. Deze kleur is
bovendien niet lichtecht. Dit kont overeen met de waarneming van Marianne, zij
constateerde dat de kleur verschiet na verloop van tijd. De kleurstofresten die ach-
tergebleven zijn in de bakken zijn aan de kalk gehecht.
De toxiciteit vau deze kleurstof is gering. Het produkt is veel zuiverder dan 20 jaar
geleden. Bovendien is maar een minimale hoeveelheid kleurstof nodig en is het spul
alleen maar schadelijk als je het inademt. Dit kun je voorkomen door áe poeder ooà.t
water op te lossen. Bij de firma Boom in Meppel kun je een lijst krijgen met fabri-
kanten die de kleurstof die je zoekt verkopen.
- Louis: een kleurstof uit de voedingsmiddelen industrie kan een alternatief zijn.
- Pieter: het gaat erom de zelfde kleur terug te halen. Neem dan liefst dezelfde

kleurstof als Pascali gebruikt heeft. Aniline heeft ook een mooie staalblauwe
ondertoon.

- Marianne: aniline is een volksstof, het is goedkoop en werd gebruikt om wol te
verven. Het is daarom waarschijnlijk dat Pascali aniline gebruikt heeft. Pascali
heeft bij het kleuren van de 'Ongeveer 32mZ zee' gebruikt gemaakt van
maritieme kaarten. Misschien had hij connecties in de grafische industrie en
heeft hij ook hun kleurstoffen gebruikt.

6. Object bekijken in depot

Kees: het is opvallend dat de roestvorming spotvormig is en dat de bakken
verschillend verweerd zijn.
Marianne: de roestspotten zijn pas ha de tentoonstelling gaan groeien.
Pieter: er is roest onder de verf ontstaan, de roest komt met de beschadiging
van de verf mee naar buiten
Marianne: er is roest uit de bakken geschuurd voor de expositie in 1991.
Pieter: er is met een kwast een goede kwaliteit lak op de bakken aangebracht,
vermoedelijk is het zinkprimer geweest. Door het schuren is de lak beschadi-
digd.



Louis: de uitgangssituatie van de gebruikte platen kan verschillend geweest
zijn. Het is mogelijk dat de walshuid van sommige platen al beschadigd was

voordat Pascali ze verwerkte tot bakken.
Pieter: de intensiteit van het blauw wordt ook bepaald door de laagdikte van de

primer.

7. Vragen van de Theoretische Werkgroep en antwoorden van de Praktische Werkgroep.

vragen over eternietplaten en de erop geli jmde aarde
1. Vormt de asbest in de eternietplaten een gevaar voor de gezondheid? Zo ja,

welke maatregelen kunnen er genomen worden zodat de asbest in de eterniet-
platen geen gevaar meer vormt bij hanteren van het werk en bij exposeren?

2. Bestaat er een manier om de kruimelaarde op het werk te fixeren? De aarde is
vermoedelijk vastgezet met houtlijm. Er is dus niet eerst een pasta gemaakt van
aarde en lijm die vervolgens op de platen is gesmeerd.

antwoorden
1. Deze vraag wordt uitbesteed aan TNO, omdat de paniek in het Inuseum

inmiddels zo groot is dat alleen een atrt$'oord van een gerenommeerd instituut
in het Inuseum geaccepteerd zal worden.

2. Een antwoord op deze vraag is op dit moment onmogelijk omdat het onbekend
is hoe de toestand van het werk nu is. De vrees bestaat dat er in de ingesealde
kisten een micro-klimaat ontstaan is, waardoor de conditie van het werk
mogelijk verslechterd is.

vragen over de bakken
De theoretische werkgroep heeft als uitgangspunt geformuleerd dat indien nogelijk de

originele bakken bewaard en tentoongesteld moeten worden.
1. Kan de roestvorming van de bakken tegen gegaan worden? Zo ja hoe?
2. Is opnieuw verven een zinvolle maatregel tegen roest? (De voorkeur gaat uit

naar niet verven, vanwege slechte ervaringen met andere bakken van Pascali in
Rome. Marianse: nHet leek alsof ze met plastic behandeld warenn.)

3. Hoe lang is de levensverwachting van de huidige bakken, gerelateerd aan de

verschillende bewaaromstandigheden en behandelmethoden voor de roest?

antwoorden:
1. Roestvorming kan niet tegengegaaD worden. Op zijn hoogst kan de roestvor-

ming afgeremd worden.
2. Nieuwe roestvorming kan alleen worden voorkomen door de bakken grondig te

schuren en een goede gesloten verflaag aan te brengen, bij voorkeur Eet
menie- of zinkverf. Als de zinkverf goed gevuld is, gaat deze dicht tegen het
ijzer aanzitten waardoor roest miuder makkelijk een kans krijgt. Met een

verfbehandeling blijven de bakken dicht bij het oorspronkelijke originele
uiterlijk. Als er beschadigingen in de zinkhuid zitten komt de roest erdoor.
Een andere preventieve maatregel is het aanbrengen van microkristalijnwas aan

de buitenkant van de bakken. Hierdoor wordt het contact met het water, dat
over de rand gutst, vertraagd. Het kan echter alleen aan de buitenkant omdat
binnenin de bakken de aniline aan zou kleuren. Als de bakken met kalkrijk
water gevuld worden, roesten ze ook minder.
De roest verwijderen en verven ii een goede oplossing als de bakken gebruikt
moeten worden. Als de bakken worden gekopieerd en het origineel in depot

. bewaard kan blijven, zijn er wel andere mogelijkheden om de originele bakken
in de huidige staat te bewaren. Je kunt ze bijvoorbeeld met inhibiter behande-
len en bewaren met silicagel, bij een lage luchtvochtigheid.



J Het is moeilijk om een uitspraak over de levensduur te doen. Pieter schat dat de

bakken zo'n 50 jaar mee kunnen bij de volgende voorwaarden of omstandighe-
den:
- de bakken worden ontdaan van roestplekken en overschilderd;
- 3 maanden per jaar tentoonstellen;
- microkristalijnwas aan de onderkant aanbrengen tijdens exposities;
- in depot bewaren onder de juiste omstandigheden;
- de verflaag regelmatig controleren op krasjes, barstjes en beginnende roest.

vragen over het blauwe woter in de bakken.
1. Welke kleurstof is gebruikt om het water de blauwe kleur te geven?
2. In hoeverre werkt aniline (of de gebruikte kleurstof, als dat geen aniline is) in

op de ijzeren bakken?

antwootden
1. Lydia heeft een monster geuornen van de kleurstof resten in de bakken. Thea

zal onderzoeken om welke stof het gaat.
Z. Aniline werkt niet in op de ijzeren bakken; andersom is er wel invloed. Het

roest in de bakken kan de kleurstof absorberen waardoor de kleur van het
water verbleekt.

Opmerkingen noar aanleíding van de vragen.
- Marianne: het is esthetisch niet acceptabel als je roest in de bakken kuut zien.

Misschien kunnen nieuwe zinken bakken gemaakt worden, nu blijkt dat bakken
geschilderd zijn met zinkprimer.

- Pierer/Thea: Zinken bakken hebben een ander uiterlijk dan de huidige ijzeren
bakken die vermoedelijk met zinkverf zijn geschilderd

- Pieter: dat er $'ater over de rand van de bakken gutst bij exposeren is onver-
mijdelijk.

- Marianne: misschien is het mogelijk om een plint te maken en een roosteÍ onder
het hele werk aan te brengen zodat het water niet onder de bakken blijft staan.

- Wies: kan roestverwijdering en verven nog wel met de huidige bakken? Zijn
deze niet teveel geroest?

- Pieter: vermoedelijk is het mogelijk omdat er sprake is van fillegraincorrosie en

niet van putcorrosie.
- Marianne: zullen bakken niet krom trekken na roest en verfbehandeling. Het

plaatmateriaal is dun en er is immers al aan geschuurd om roest te verwijderen.
- Pieter: bij goede roest- en verfbehandeling valt kromtrekken mee.
- Ferosa: het is ook mogelijk om de roest op de bakken elektrolytisch te verwij-

deren.
- Pieter: hiermee verdwijnt toch ook de verflaag omdat de roest gedeeltelijk

onder de verf zit.
Louis: je kunt de bakken ook galvaniseren.

- Pieter: geen goede oplossing, de bakken krijgen dan een grof kristallijn
uiterlij k.

- Ferosa: de bakken zitten verpakt in triplex dozen. Deze kunnen zuurhoudend
zijn.

- Marianne: de kisten moeten daarom open bewaard worden.

Lydia vertelt over voortgang onderzoek 'Gismo' van Tinguely.
Lydia heeft diverse foto's van verschillende perioden gevonden en gereconstyrueerd
van welk jaartal ze zijn. Hiermee heeft ze een overzicht gekregen van het uiterlijk en

de conditie van het werk in de verschillende perioden. Op de foto's van begin jaren
zestig is goed te zien dat er meer onderdelen aan de 'Gismo' zaten dan in 1973 bij de

aankoop door het Stedelijk Museum.
De foto's die niet vanaf de zijkant lnaar van de achterkant genonen zijn, maken
duidelijk dat in de vroege periode van de 'Gismo' de assen en wielen relatief recht

8.



stondeu en dat nu alles scheef en doorgezakt is. De verzakte toestand op de foto maakt
een hele trieste indruk.
Lydia heeft contact gezocht met restauratoren eD conseÍvatoren van het Tinguelynu-
seum in Bazel dat eind 1996 opent en het Centre Pompidou in Parijs. Met name de
conservator van het nieuwe Tinguelymuseum kan veel informatie verschaffen.
Binnenkort is de conceptverslag beschikbaar met de onderzoeksresultaten en de nog
resterende vragen. Wie belangstelling heeft kan een kopie krijgen en commentaar
geveD.

Marianne: als er bij de 'Gismo' ergens een stuk tussen gezet moet worden om de
stabiliteit te verbeteren, Eoet zeker de assistent van Tinguely geraadpleegd
worden over Tinguely's manier van werken.
Dionne: de discussie over de 'Gismo' is nog lang niet afgerond, we komen er
nog op terug in de werkgroepen.

9. Rondvra.ag

DS
20 december 1995
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Verslag van de vijfde bijeenkomst van de Praktische Slerkgroep.
13 maart 1996, KÍ6ller- Miillermuseum

Aanwezig:
Kees Aben, Liesbeth Abraham, Tonny Bakkenist, Lydia Beerkens, Marianne Brouwer, Karin Coopmann'

l,ouis Damen, Ella Hendriks, Pieter Keune, Thea van Oosten, Maaike van Rossum, Dionne Sillé.

Afivezig:
Madeleine Bisschoff, Ysbrand Hummelen, Birgit Knópper, Evert Rodrigo, Jan Hein Sassen, lnge Smit, Bas

van Velzen, Ferosa Verbeme, Rik van Wegen, Wies Raanhuis.

l. Opening

Mededelingen (idem TWG)

- 23 februari jl. is er een bijeenkomst geweest van de subwerkgroep registratie/documenta-

tie. Het was niet eenvoudig het eens te worden over een opdracht aan Maaike voor het

ontwerpen van het model-

Er is nu besloten dat Maaike als afstudeeropdracht de basisregistratie voor de modeme

hmst ontwerpt (de basisregistratie die Jeanne Hogenboom ontworPetr heeft is uitgangspunt

voor onjze basisregistratie.ipeze basis is de firndering voor de totale registratie e'n wordt

daarna aangevuld met bijvoorbeeld ee,n conditierapportalgemee,nen eeir rapport voor

bruiklenen.
Op Zl maart worrdt het eerste concept van de basisregishatie besproke,n in de subwerkgroep

voor registratie/documentatie.

- De sgbwerkgroep die een model zal opstelle,n voor de thmretische discussie zal op 18

maart bijeenkone,n. De filosofe Re,nee van de Vall is voor deze bijeelrkonst uitgenodigd.

3. Verslage,n Theoretische en Praktische WertgÍoep van bijeenkomsten in Bonnefantenmu-

soum en Museum Boymans van Beuningen-

- Thea: in één van de verslagen is de term PVC gebruikt, dit moet PE (polyethee'n) ain. Zij

deelt eeir, door haar opgestelt, kunststoffe'n lexicoa uit'

- pieter vertelt dat hij de verslage, r goed vindt. Tevens merkt hij op dat de Praktische

Werkgroe,p vaak onvoldoende ingaat op de (door de Theoretische Wertcgoe'p) gestelde

vragen. Met name bij vraag 4 over GilaÍdi was dit het geval'

Dionne antwoordt hierop dat het meestal niet mogelijk is om direct antwÓorden te geven,

m4rr 6fu1 dit, na verder onderzoek, nog wel gedau wordt'

Over het model voor registratie/documentatie:

- Marianne is geen voorstander van eeir keuzemodel in een schema voor registratie/documen-

tatie: gee,n nóges make,n 6si l\4Íinimal of Conceptual Art, niemand weet namelijk precies

. waar óUlot inleaeeta moet worden. Teve,ns àet zs grote verschillen hrss€tr beeldhouw-

lcunst en schildeÍkunst. Hiermee moet rpkening worde,n gehoude,n bij het opstellen van het

model en ee,n juiste terminologie voor worde'n opgesteld'

- pieten Hiltrud Schinzel heeft geprobeerd een termenlijst voor materialen op te slellen.

Deze telt ca. 7O pagina's en ii nog niet coryleet. Hij merkt ook op dat volgeirs hem

inhoudelijke en technische aspecten gescheiden moeten blijve'n in het model.



4 Inleiding over Piero Manzoni (idem TWG)

Marianne heeft gekozen om niet narler in te gaan op de. Zero-beweging, maar zoleel mogelijk van

het werk van Manzoni te laten zien. Manzoni t"rf.t teikens serie's van vergelijkbare werken, die

Marianne in chronologische volgorde kort bespreekt aan de hand vaa dia's van steeds een werk uit

de verschillende serie's.

Manzoni's werk is geinspireerd op het werk van Fontana en de lnformele Kunst, waarvan Manzoni

een late eanhrnger is. Bij de lnformele Kunst ligt de nadruk op het schilderproces, dat is belangrij'

ker dan het uiteindelijke resultaat.

In 1956 maakt Manzoni een werk dat b€staat uit afdn*ken van veiligbeidsspelden- Het aspect van

O"rtraling, evenals het gebruik van banale, alledaagse voorwerp€n kómen slerk naar voren in dit

werk.

De eerste serie ,Achromes' bestaat uit informeel en pasteus werk, waar wel al een begrn elene'nt

van anonimiteit in terug te vinden is. Bij deze eerste Achromes hoort ook het begin van de serie

van gevouw€n doeke,n, die in polselein aarde gedrenkt zijn. De tweede serie Achromes bestaat uit

gerinpetae e,n ingesneden doeke,n, waarin werkelijke diepte is aangebracht-

Manzoni vervaardigt daat1rahet \r/erk 'Alfabet', dat bestaat uit rode letters. Dit werk komt dicht in

de buurt van het werk van Broodthaers. Het is seriêel werk waarin geen fantasie is verwerkt'

Manzoni wil met zijn lcunst een stgkje werkelijkheid materialiser€,n.

Ee,n volge,nde serie uo*, uit kokers ,,an lang psPreÍ, waaÍop eeir liin afgednrkt is. Het belangÍijk-

ste wer* uit deze *rt"lt zijn eindelo n liin, ,""1k" "- voortzetting is van de eqrutor' Manzoni

tnankt dor meer 'Uo"n"-p-r"ntig' wert. Zoals de adem van de krmstenaar in een ballon en blikjes

met zijn eigen uitwerpseÀ. Maloni vindt dat zijn gehele lichaam hmst is, niet op een mystieke

wijze, masr pu'r r"àriot. Zo kookte hii de avànd-voor de opening van één van zijn exposities

een aantal eiere,n, **p hij een duinafdruk rnrpkle. Deze eiere,n werden, ds een soort communie'

tijdens de opening opg"g"-. Al zijn handelingen maken deel uit van de werkelijkheid die lcunst is'

Eén van aeze nanOe6nó is het signeren uan Á*, waardoor zij officiële kunstwerken worden'

Het beroemdsle werk van Manzoni is 'Socle du Monde'. \ilaamee hij de gehele wereld tot kunst

verheft, door de aarde op ee,n sok*el te plaatsen'

Manzoni begon in 1961 met het vervaardig€,lr van (glas)wolle,n Achromes. De 'Achrome' die in het

project onderzocht wondt, is in 1962 gemaakt. DeL 'Achrome' komt uit de collectie van Martin

Visser, die het werk bij de galerie Wia" Wnit" Space aankocht. 'Achrome' bevindt zich in eeit

witte lijst €n transpaÍÊntË per$exbak, die Martin Visser heeft ontworpe,lr om het wert, dat erg vuil

werd, te bescherme,n. De fust is gemaakt bij Spectrum

De lijst om een werk is á ondlrwerp op zich. In de Middeleeuw€,lr was een lijst als e€n venster

om een raam. Tddens het lryressionisne moest de tijst het wert naar voren brengen- Mondriaan

bracht helemaal geen lijst om zijn werk aan. Het idee van de Zeroóeweging is dat hun hrnstwer-

ke,n een fragment u- á" werketli3kheid zijn. Het aanbre,nge,lr van een lijst om zo'n kunsnverk gaat

geheel teg€1 de theorie van Zed in. De lijst van 'Achrome' moet daarom verwijderd worden' Er

moet echter wel eeir andere oplossing gevonde,n worden om het werk te bescherme'lr tegen wil'

Alle werke,n van Manzoni het€,n AchÍome, de narm Nuage is fout. Manzoni koos de naam

Achrome om te hadnrkken dat zijn hmstweïken kleurloos zijn. Dit in tegenstelling tot het wert

van Yves Kleine, waaóij kleur ee'n betekenisvolle rol speelt'

'Achrome' bekijke,n/materiaaltechnische problenen bij conservering

Lydia vertelt dat ,Achrome' bestaat uit rode etalage flanel dat op ecn haÍdboaÍd plaat is ilsnge-

bracht. Achter een rechthoekige opening in dezn plaat bevindt zich ee'n plaat van polystyreen' waar

onregelmatige plgkken vezeh áoorheen zijn getrokken' Deze plutken zijn met lijm vastgezet' wsar-
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bij het liikt alsof deze lijm op een willekeurige manier over de achteÍkant is gegoten. Het werk is

n 1967 ingelijst door Martin Visser. De perspex bak die toën om het werk is aangebracht is te

ondiep. De glaswol plakt er nu tegen aan'

Lydia urr"gi zich al hoe rmil 'Achrome" was voordat hij werd ingetijst en in hoeverre statische

electriciteit van invloed is op de wiligheid en structuur van het werk. Dit is moeilijk te achterhalen

aan de hand van oude foto's. Het is opvallend dat de glaswol onderaan het meest vervuild is. De

diepste delen zijn nog wel mooi wit.
gei is duidelijÈ u".it" stellen wat onder- en bovenkant van het werk is a.d.h.v. de handtekening

van Manzoni en sternpels van de V/ide White Space Gallery.

De kleine nagels die te zien zijn aan de achterkant van de hardboard plaat diende,n misschien voor

oen oud dradensysteem. Er bevindt zich nu een groter dradensysteem, dat aangebracht is op de

achterkant van de witte lijst. Toen zijn waarschijnlijk ook de houlen lades en blokjes aangebracht.

- Kees: de polystyreenplaat staat bol naar vore,n toe.

- Thea: dezn zil op tcrmijn bros worden en gaan verkmimelen/craqueleren. Het is een

voordeel dat de plaat dik is.
- Lydia: is licht van invloed op het werk? Het werk moet in een beginfase zo vuil zijn

geworde,n, omdat het al vroeg werd ingelijst.
- Marianne: na inlijsting is áe achterkant nog wiler geworden (het wert< is zeer veel

tentoongestel4. D; -álio"* beschermlaag voor de achterkant is zeer Í€c€trt. Misschien

tÍÊkt het werk rmil asn door statische electriciteit' Hierrdoor zou dan eventueel wil
aangetrokke,n kunnen zijn aan de onderkant, wat dan toch in de bak terecht is gekomen.

Het vgil wat in de bak Ígt, dwarrelt op als er mensen voorbij lopen, waardoor de onderste

vezels smerig worden.
- Liesbeth: er ligt stof in de bak.

- Pieter: het is vreemd dat de hoeke,n van de rode doek versleten zijn.
- Lydia: de perspex bak worrdt telkens geboend tiid€ns tentoonstellingen, dezn laadt zich dan

op. Met 'laseiclean' kan het wert misschien wolden schoon gemaakt, het ligt er dan aan

hoe vast het rnril zit.
- Kees: als de vezels vuil worden, lijken er plulcken te ontstasn.

- Lydia: er Ájnverschillende Achromes van glaswol, zn zien er allen anders uit.

- MaÍirume: 7.8, zijn allenaal oÍp e€,n andere manier 'gecoiffeerd'.

- Thea: glas wordt niet statisch. Dus hoe statisch de perspex bak ook is, de glaswol zal er

niet orp ÍeageÍen.
- Marirtt"e: glas kan wel statisch zijn.

Na een kleine proef blijkt dat Marianne gelijk heeft'

6. Rezultaten onderzoek monsters ven 'Achrone'

Thea heeft 3 monsters onderzocht.

glaswoldraadjes
Thea: het gaat om puÍÊ glaswol. Ik heb geen organische bestanddele,lr of een caoting

gevonden.

Luuk: zijn de glaswoldraadjes transpaÍent en zijn ze optisch wit als je zn in een bundel

ziet?

Thea: ja.
Kees: hoe zie,n de draden eruirt? Zijn ze heel dun?

Thea: inderdaad, zn àjn heel dun en zien er hetzelfde uit als de glaswol die nu in de

handsl i5.
Thea: Onder de microscoop is zichtbaar dat het wil op de draadjes zit. Er zijn kleine

grijs/bruine spikkel{es te zien. Bij reiniging (klein proefie) van enkele vuile draadjes glas-

wol (monster van de 'Achrome') is gebleken dat de draartjes binne,n 5 minuten schoon

worden in water of water met zeep. Het bakje met water wes na het reinige,lr lichtbruin van

kleur, het balcje met wster en ze€,p was donkerder bruin van kleur.

Pieter: het vuil is dus niet hecht gebonden.



- draad van de rode stof
De draad is getwist. Hàt is geweven katoen. Dit type stof noemt men etalageflanel

- Iijm aan een draadje glas
De lijm is een polyvinylacetaatlijm.

Vragen aen de Praktische Werkgroep

I. Bestaat er een manier om het werk te reinigen zonder dat de structuur van het werk

aangetast wordt?

@e Theoraische Werkgroep heefi bepaald dat het betangijk is dat het werk ziin flufi-
ness'behoudt)

Er bestaan ee,n aantal mogelijkbeden om de glaswol te reinigen:

- met een ultrasoonbad;
- met nchte waterstrale, (vgl waterspuit van tandarts;

- met laserreiniging, door schokgolven trilt het vuil eraf;

- chemisch reinigen;
- \rrasseir in een bad met water en eventueel ook zeepoplossing.

Luuk kun je het werk wel op zijn kop houden en in bad dopen?

Pieter: nee, het werk wordt te zutaaÍ als het nat wordt.

Thea: bovendie,n moet je opPassen voor het rode etalageflanel.

Thea: glaswol is heel duurzaam, het is echter wel breekbaar. Lichte krachten kan

het hebben. Voorzichtigheid is dus gebode,n als de stuctuur gehandhaaft moet

blijve'n.
Pieter: er moet€n een aantal methoden getest word€n oP een nieuwe partij

glasvol.
Lyaia: misschie,lr volstaat het wel om het werk allee,n uit te kloppen, een andere

kap om het werk te make,n, e,n daarna de belichting aan te passen zodat het grijs

rninder opvalt.

\ilie zou er uit zoeken hoe een andere Acbrome van Manzoni gewassen is??

Kan het rode etalageflanel gereinigd worden?

Eige,nlijk kan pas goed beoordeeld worden hoe vuil en verftleurd het etalageflanel is, als de

kap er af is.
- pieter verwacht dat het niet ernstig verkleurd is. De persPex houdt imsrers veel

tlV-licht tege'n.

- Thea: Judith Hofenk van het ce,ntraal l-aboratorium heeft twee adviezpn meegege-

ven inzake reinige,lr: bij natreinigen eerst testen in hoeverre het materiaal kleurecht

is. Verder is hlt etalegeflanel geruwd en mag het niet plat worden door de

behandeling.
Lie,sbeth: het reinigen zal voor een textielrestaurator gee,n probleem zijn.

3. Hoe lang ztin de stlropor en de liim houdbaar?

Sty'opor
Thea: Het materiaal styÍopor, eËn polystyreenschuim, dateert van na w'o. II. Dit

object is in 1962 gemaakt. Het materiaal zal verbrossen. Als de deel$es niet meer

flexibel getroeg zijn, anllen de korrpls van elkaeÍ afgaan'

Thea zal-bii fNOorgr* of er een indicatie bestaat over wanneer verval intÍ€edt.

- Lydis: misschien kan de Styropor verstevigd worden. Het betreft immers een

inlerne draagconstnrctie.
- pieler: misJhien is de plaat Polystyreenschuim gaan doorhang€n en verbogen. Als

dit het geval is, worden de gate,n wijder e,n kunnen de plul*en glaswol enrit

vdlen.

2.
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Dionne: is het nu al nodig om vootzorgluatregelen te neme'n?

Pieter: als de Styropor nu I ceirtimeter verbogen is, zrlle,n er op termijn van

enkele tientallen jaren plukken loszitten.

Lydia: het is niát onwaarschijnlijk dat al snel een diagonale splijt zal optreden

tussen twee gate'lr.

Pieter: de producent van Styropor moet hierover beiradend worde'n'

lim
Thea: het is zorgelijk dat de lijm krinpt.
Kees/Pieter: aelijm wordt harder e,n komt los. Dat is al bij een pluk gebeurd'

Binne,n e,lrkele tientallen jaten al de lijn verder loslate'n-

Hoe snel wordt de 'Achrome' vuil zonder lcap?

Kun je bijvoorbeeld een electro-magnetisch veld aanleggen ter besdterming van het werk

tegen vuil?

Tnnder4 ?zl het werk zeer snel vervuilen, het vangt namelijk alles uit de omgeving op'

- fL"": de glaswol werkt als ee,n luchtfilter voor de hele ruimte. Er be.staan

verschillende soorte,n vuil, rnrildeel$es, maar ook danpen en gassen.

Voor zover bekend bestaan er geeÍr reêle opties om het rnril om !e leiden, danwel

af rc arigen bij het werk. Ee,n electro-magnetisch veld om het werk aanlegge'n is

ee,n volstrekt theoretisch model.

Is ha denl:baar dat het wer* in de lcnp verwild is, biiworbeeld omda er spral<e was van

een mito-Himaat in de lcast?

Vermoedelijk is tot nu toe gee,n sprake geweest van een wertelijk micro-klimaat, omdat de

huidige perspexbak niet hermetisch van de buite,nwereld afgesloten was. Bii het oatwerpen

*,- á oi"oo," bercherming is het zeker belangrijk orn rekening te houde,n met de effecten

vatr €Ên nicro-klimaat. Pas op met hermetisch afsluiten!

Ats hA werk ma een lup beschermd wotdt, aan welle eisen moet de l<ap dan wldoen?

Wek maeriaal moet bij ioorl<eur gebruilo worden, gela op biiworbeeld ha doorlaten van

licht en elcctrostaisdte asPeaen?

fun glazsn bescherming van het werk is beter dan ee,n perspex bescherming. Met glazzn

bascÈerning zijn er gee,n electrostatische effecten mper te verwachte,n.

Glas laat ook minder UV-licht door dan P€rspex.

- Ella: een overdnrk-vitrine kan wellicht uitkomst bieden. In het Rijksmuseum is

veel ke,nnis verzameld over dit onderrverp in veóand met de conservering van het

poppenhuis (informeren bij Paul van Duin). Misschie,n kan het werk in ee'n

à"ána"*uitti"e geëxposeerd wordeir en in een spociale bak vervoerd etr opge-

slage,n worde'n.

In een ovendlrk-vitrine kan het micro-lclimaat in de hand gehoude,n worden en

kunnen anre,n die ontstaan, worden geloosd'

- Kees: misschien heeft de vervuiling van de glasvol wel te make,n met aren die

door de andere materialen afgegeve,n zijn.

- Lydia: hoe zou het kome,n dat het werk riet gelijkmatig vervuild is? Hoeveel anur

zutr eÍ v(x)r ln de kaP gaan hange'n?

- Pieter: anur wordt geabsorbeerd door stof'

- Ella: in het FoM-project wordt ook onderzoek gedaan naaÍ vervuiling in vitrines.
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Planning bespreking pilot-objecten in werkgroep

oktober

december

januari

februari

maart

april

mei

september

oktober

november/december

'Gismo' van Jean Tinguely

'Campi arati e canali di irrigazione' van Pino Pascali

'M.B.' van Marcel Broodthaers

'Stilleven van watermeloenen' van Pierre Gilardi/

'59-18' van Henk Peeters

'Achrome' van Piero Manzoni/

'59-18' van Henk Peeters

'One space, four places' van Tony Cragg

'Marokko' van Krijn Giezen

'Città irreale' van Mario Merz

'IJsmachine, de overwintering van Willen Barentz op Nova
Zembla'van Woody van Amen

tweede ronde voor enkele objecten

)



1
2
3
3
5
6
7

Conceptmodel voor registratie/documentatie

Basisregistratie

Identificatie
instellingsnaam;
inventarisnummer;
kunstenaar;
titel;
object trefwoord;
stij 1/stroming;
opmerkingen;

Standplaats
standplaats;
opmerkingen;

Beschrijving
10. beschrijving van het werk;
11. afbeelding van het werk;
L2. aantal (onder)delen;
L3. certificaatl jay'nee;
L4. compleeti 1a/nee;

toel-icht,ing;
15. signatuur; 1a/nee;

wat;
waar;
hoe;

l-6. transcriptie/opschrifÈen/etiketten; jalnee;
wat;
waar;
hoe;

L7. afmetingen;
18. materiaal trefwoord;
i-9. materiaal gegevens; bekendr/onbekend;

verwijzíng naar materiaal gegevens;
20. toestand trefwoord; goed; natig; slecht;

verwi j zíng conditierapport ;
2I. opmerkingeni

Vervaardiging
datering; :

plaatsvervaardiging;
vervaardigingsmethode/technieki bekend/onbekend;
opmerkingen;

8
9

22.
23.
24.
25.

Handling
26. in verleden uitgevoerde behandeling; jalnee

verwij zLng conditierapport en conserverings/rest,auratierap-
port;

bijzondere bewaaromstandigheden; jarlnee;
bi
bi

zonder onderhoudp jalnee;
zondere hanteringswijze; 1a/nee;

l
l

27.
28.
29,



30. transporteren; 1a/nee;
31. exposeren; jalnee;
32. uitlenen; ja/neei
33. opmerkingen;

Associatie
34. inLerview met kunstenaarl aanwez

verwijzíng naar interview, waar
35. correspondentie ; 3a/nee;

vilaar te vinden;

/ afwezíg;
s origineel te vinden;

ig
i

36. presentatie/install"atie gegevens; bekend/onbekend;
verwij zíng naar presentatie/installatie gegevens ;

37 . tentoonstellingen; inÈern/externp
38. wetenswaardigheden;
39. opmerkingen;

40.
41.
42.

Documentatie & Iiteratuur over beschreven werk
literatuur over het werk;
documentatie over het werk;
opmerkingen;

Kunstenaar
43. algemene gegevens over de kunst,enaar; aanwezig/afwezig; verwij-

zínq naar algemeen bestandl
geboorte datum; geboort,e plaats;
st,erfte datum; sterfte plaats;
adres kunstenaar;
wetenswaardigheden over kunstenaar;
personen/adressen I
Literatuur algemeen;

Veneerving
44. verwervings trefwoordl
45. verworiveD vani
À0. datum venterviog;
47. pre-verwervings document; aanwez:.g/afvrez:.gi waar te vinden;
48. herkomst geschiedenis; bekend/onbekend
49. aankoopbedrag;
50. verzekeringswaarde;
51 . beschrijver;
52. datum beschrijving;
53. opmerkingen;



Algemene instructies

- Vul, de veLden zo vol-ledig mogelijk in. Een aantal vel-den zul-Ien
wat meer tijd kosten bij het vinden en invullen van de gegevens dan
andere. A1s alle gegevens al voorhanden zijn kost het invulLen
ongeveer 30 minuten. Moeten a1le gegevens nog gezocht worden
(intern en extern) dan zal- het beschrijven aanzienlijk neer t,ijd
kosten. HeL is daarom verstandig orn te beginnen een zo volledig
mogelijke beschrijving te makenn bij recent vená/orven werk. VeeI
gegevens zijn dan nog eenvoudig te verzamelen en te achterhalen.
Mocht er meer tijd zijn dan kan aan de beschrijving van de rest van
de coLl-ectie begonnen worden.

Indien het werk uit meerder losse delen bestaat, kan het nodig
zijn om ei-k los deel te beschrijven. Gebruik het eertse record voor
de beschrijving van het gehele werk. De volgende records kunnen
gebruikt worden voor het beschrijven van de losse de1en. VeeI
velden zullen echter dezelfde gegevens bevatten die hoeven in dit
geval alleen in het eerste record ingevuld worden. Vergeet niet
steeds het juiste inventarisnummer in te vullen en welk deel van
het werk er beschreven wordt.

- Gebruik bij vrije tekst velden korte goed lopende zinnen in
algemeen beschaafd nederLands.

Gebruik zoveel mogelijk enkel-voud.

Indien een veld niet in gevuld kan worden laat deze dan niet leeg
maar zet. er 'onbekend' in of 'n.v.t', anders wordt er gesuggereerd
dat het veld vergeten is.

- Als u niet zeker bent of u het
dan een (?) achter het gegeven.

juiste gegevens heeft ingevuld zeE

- Gebruik zo veel mogelijk dezelfde trefwoorden en termen voor de
zelfde begrippen. Het beste is om een thesaurus (terminologielijst)
op de computer aan te sluiten. De A.A.T (Art and Architecture
Thesaurus) is voor moderne kunst redelijk goed te gebruiken. Het
museum kan ook zelf een termen lijst, ontwikkelen.
Zie hiervoor: G. Rieshuis en G. Wijnands, Thesaurusbouw, handboek
voor opl-eiding en praktijk (Den Haag, L992)

- Omdat er meerder trefwoorden, data en namen in een veld ingevuld
kunnen worden moeten die gescheiden worden d.m.v een '&'. De reden
hiervoor is dat de computer op deze manier trefwoorden kan terug
vinden.

- Vermeld namen als volgt:
Jansen, K.
RossumrMaaike van

Plaatsnamen in hiërarchische volgorde:
Amsterdam & Noord-Hol-Iand & Nederland



- Vermeld data als volgt:
jaar-maand-dag
L97L-L2-30
1990 (voor)
1.974 (na)
1993 (ca. )

- VermeLd verschillende trefwoorden in een veld van algemeen naar
specifiek: hout & ebbehout

- Het kan voorkomen dat gegevens verouderen en veranderen. Het is
daarom erg belangrijk om bij bepaalde velden de datum van beschrij-
ving te noteren. Op deze manier kan de computer de meest recente
gegevens vóóraan zetÈen. De meest, recente gegevens zi1n in het
desbetreffende veld dus als eerste te zien en te raadplegen. De
oude gegevens moeten niet overschreven of vernietigd worden, deze
kunnen nog bruikbare informatie bevatten.

- De datum hoeft aLLeen in de velden gezeE te worden als
anders is dan de datum vtaarop de beschrijving (veld 53. )
maakt

- De naam van de beschrijver hoeft alleen in de velden gezet te
worden als deze anders is dan degene die de beschrijving gemaakt
heeft (veld 53).

- Na elke rubriek is een veld opmerkingen geplaat,st, hier kunnen
opmerkingen, in vrije tekst, geplaatst worden over de desbetreffen-
de rubriek.

de
is ge-

ze



Het invullen van de basisregistratie

Identificatie
fn deze rubriek staan de gegevens die te maken hebben met de
identificate van het werk en gegevens die daar van afgeleid zijn.

Veld f. instellingsnaam; Vul hier de naam van de instelling in.
Voorbeeld: Gemeentelijk van Abbemuseum (Eindhoven)
Stedelijk Museum (Aïnsterdam)
Doel: ALs het registratie record voor derden wordt uitgedraaid is
het nuttig aIs de instellingsnaam duidelijk is. Voor intern gebruik
zaL dit veld niet veel gebruikt worden.

VeId 2. inventarisnummer; VuI hier het inventarisnummer van het te
registreren lverk in. Gebruik aanloopnullen.
Voorbeeld:03511 a
1807
DoeL: Het inventarisnummer dient ervoor gegevens over het desbe-
treffende object te koppelen aan dat object. Het inventarisnummer
moet uniek zL)\ en moet verplicht ingevuld worden.

VeId 3. kunstenaari Vul hier de volledige naam van de kunstenaar
in. De artiest,ennaam en de naam waaronder de kunstenaar bekend is
kunnen hier ook vermeld worden.
Voorbeeld: Broodthears, Marcel
Cragg, Tony
Doel: De naam van de kunstenaar dient als identificatie van het
werk. Ook dient het vaak aLs selectiecriterium en is van belang
voor wetenschappelijk onderzoek.

Veld 4. titel; Vul hier de volledige titel van het werk in. Mocht
het werk onder een ander titel dan het originele bekend z:'Jn, vul
deze dan ook in.
Voorbeeld: M.B
One space, four places
DoeI: Dit veld dient ter identificatie van het wèrk. Via de titel
zí3n veel werken binnen en buiten het museum bekend.

VeId 5. object trefwoord; VuI hier één of meer trefwoorden in die
aangegeven tot welke groep of soort kunstwerken het werk behoord.
Als het werk tot meerder groepen of soorten hoort, scheidt, men de
termen d.m.v het &-teken.
Doel: Het werk wordt ten deLe geï.dentificeerd.
Opmerking: Omdat de meningen over de benaming van groepen en
soorten waartoe het kunstwerken gerekend wordt zeer uiteenloPetrr
kan dit veld enige problemen opleveren. Het is daarom verstandig om
binnen het museum afspraken te maken over de termen die in dit veld
gebruikt worden. Dit veld kan facultatief worden gebruikt,. Bij een
snell-e beschrijving van het werk kan diÈ veld, bij twijfel over de
termen, leeg gelaÈen worden, of ka,n men een ? tussen ronde haken
(?) plaatsen.
Voorbeeld: reliëf



object & plaque
instal-l-atie ( ? )

Veld 6. stijl/stromirg; Vul hier één of meer trefwoorden in die
aangeven tot welke stijl en/of stroming het werk behoord.
Doel: Het werk wordt ten dele geïdentj,ficeerd. Dit veld kan ook
fungeren als selectiecriterium, bijv. bij het maken van tentoon-
stellingen.
Opmerking: Omdat de meningen over de benaming van stijlen en
stromingen waartoe het kunstwerken gerekend wordt zeer uiteenlop€tr,
kan dit veld enige problemen opleveren. Het is daarom verstandig om
binnen het museum afspraken te maken over de termen die in dit veld
gebruikt worden. Dit vel-d kan facultatief worden gebruikt. Bij een
snelle beschrijving van het werk kan dit veLd, bij twijfel over de
termen, leeg gelaten worden, of kan men een ? tussen ronde haken
(?) plaatsen.
Voorbeeld: minimal art
conceptuele beweging & realisten beweging
nul beweging (?)

VeLd 7. opmerkingeni Hier kunnen opmerkingen, in vrije tekst,
geplaatst worden die met de identificatie van het werk te maken
hebben.

Standplaats
In deze rubriek kunne gegevens vermeld worden die te maken hebben
met, de standplaats van het werk.

Veld 8. standplaats; Vul hier een aanduiding in om aan te geven
waar het werk zich behoort te vinden, de min of meer vaste stand-
plaats(en) in depot, zaal- en dergelijke.
Voorbeeld: depot kast 5
depot kist 057
Doel: Door de standplaats registratie is het mogelijk het werk
Lerug t,e vinden. Dit is daarom een verplichÈ veld.

Veld 9. opmerkingeni Hier kunnen opmerkingetr, in vrije tekst,
gemaakt worden over de standplaats.

Beschrijving
Deze rubriek bevat informatie over de visuele aspecten van het werk
Hier kunnen gegevens vermeld worden over wat er (direct) van het
werk is af te lezen

VeId 10. beschrijvihg; Maak hier een korte beschrijving van het
werk. Te denken aan kleur, voorstelling of andere gegevens die
zichtbaar zl)n maar niet in een ander veld vermeld kunnen worden.
Noteer hier geen andere gegevens.
Voorbeeld: (bij het werk van Tony Cragg) Tafel en vier stoelen
gemaakt van aan el-kaar geregen afvaL van verschiLLende kleuren en
material-en.
Doel: Dit veld kan dienen ter herkenning van het werk. Bijv. om een
vraag van een bezoeker, die bijv. alleen een beschrijving van het
werk kan geven, tê kunnen beantwoorden. (op een afbeelding kan niet



gezocht worden). Tevens kan de tekst afgedrukt worden in een
catalogus en/of tentoonstellings teksten.

VeId 11. afbeelding; Noteer hier de vindplaats en het nummer van de
afbeelding(en) (negatief, foto, dia etc. ) waar het werk goed te
zien is.

VeId L2. aantal (onder)delen; Vul hier het aantal l-osse onderdelen,
die bij opslag en transport los opgeslagen en vervoerd worden, in
waaruit het werk bestaat. Ook bijgeleverde del"en (zoals sokkel,
lijst e.d) kunnen hier vermeld worden.
Voorbeeld: (bij het werk van tony Cragg) aantal (onder)del-en; 5
Doel: Het, is nuttig om te weten uit hoeveel losse delen een werk
bestaat zodat er geen misverstanden over kunnen bestaan bij bijv.
bruiklenen, transport, opslag of bij het maken van tentoonstellin-
gen.
Opmerking: ALs het werk uit meerdere losse delen bestaat kan het
nodig zr)n om elk deel apart te beschrijven. Gebruik voor het
beschrijven van het gehele werk het eerste registratie record. Om

de afzonderlijke delen te beschrijven kunnen de velden die relevant
zijn herhaaLd worden in de volgende records.

Veld 13. certificaat; jalnee; VuI hier 'ja'in als er een certifi-
caat aanwezig is. Tevens moet er vermeLd worden waar het certifi-
caat zich bevindt: welke afdeling, kamer, kast, Iade, dossj-er,
nunrmer etc.
Vul 'nee' in als er geen certificaat aanwezig is.
Doel: Sommige kunstenaars voegen bij hun werk een bewijs van echt-
heid: het certificaat (soms is het kunstwerk het certificaat).
omdat deze schriftelijke verklaring belangrijk kan zijn bij o.a
restauraties van het werk is het nutÈig om aan te geven of er een
certificaat aanwezig is.
VeId L4. compleet; jalnee; Geef hier d.m.v ja of nee aan of het
werk compleet is. ALs er wat mist of aLs er iets bijzonders mee is,
vermeld dat dan.
Doel: Om misverstanden te voorkomen is het nuttig om te vermelden
of het werk compleet is. Na een tentoonstelling (intern en/of
extern) zou de compleetheid steeds gecontroleerd moeten worden. Het
vermelden van een datum is daarom erg belangrijk.

VeId 15. signatuur; ja,/nee; Geef hier d.m.v ja of nee aan of het
werk gesigneerd is. Zo ja, vul hier in wat, I/saarr êD hoe de signa-
tuur op het werk staat.
Voorbeeld: (bij een hlerk van Marcel Broodthears)
wat: M. B
waar: achterzijde
hoe: met rode viltstift (?)

VeId 16. opschrift/etiket,/inscriptie; jalnee; Geef hier d.m.v ja of
nee aan of het werk een opschrj-ft, etiket of inscriptie bevat. Zo
ja, vuL hier in wat, waarr €D hoe het opschrift, etiket en/of
inscriptie op het werk bevindt.
Voorbeeld: (bij het werk 'Marocco' van Krijn Giezen)



wat: een adres
$raar; achterzi jde
hoe: adres op een sticker geschreven
DoeI z Deze opschriften, etiketten en,/of inscripties kunnen gegevens
bevatten over het werk, de kunstenaar, vroegere eigenaren, herkomst
etc. die van belang kunnen zijn voor het behoud van het werk.

Vetd L7. afmetingeD; Vul hier de afmeÈingen, schaal en/of gewicht
van het werk in. VermeLd welk deel (als het werk uit meerder losse
delen bestaaL) en in welke omstandigheden er gemeten is; In depot
of in de opstelling in de expositiezaal, of mèt of zonder lijst/so-
kkel.
Voorbeeld:'
hoogte 86.2 cm
breedte LzL.0 cm
schaal 5.0 cm
gewicht 10.5 kg
Doel: Het werk kan aan de hand van de afrnetingen geïdentificeerd
worden. Afmetingen worden ook gebruikt voor het inrichten van
depots, het maken van kisten voor transport en het inrichten van
t,entoonstellingen.

VeId 18. materiaal trefwoord; Vul hier één of meer materiaal
trefwoorden in waaruit het werk bestaaÈ. Al-s het exacte materiaal
onbekend is, vul dan een materiaal groep in, eventueel met een (?).
Voorbeeld: kunstst,of
ebbehout & Acrylester-Styrol-Acrylonj-tril-Terpolymeer
hout & mahonie (?)
DoeI: Sommig materiaal moet onder bepaalde omstandigheden bewaard
worden in hét depot en om een inzicht te krijgen in de samenstel-
Iing van de collectie.
VeId 19. nateriaal gegevens; bekend/onbekendi Als er materiaal

'gegevens bekend zijn vul dan 'bekend' in. Er wordt nu verwezen naar
het materiaal bestand waar gegevens over het materiaal ingevuld
kunnen worden.
Gegevens die van belang zijn:

-Waar zijn de materialen gekocht;
-Welk merkl
-Welke f abriek/ leverancier ;
-Wanneer is het materiaal voor het eerst, geproduceerd;
-wanneer is heÈ materiaal van het object geproduceerdl
-Onderhoud van het materiaal i
-Gedrag van het, maÈeriaal in de toekomstl
-Hoelang houdbaar;
-Catalogi van fabrj-ek/Ieverancier;
-VermeLding van namen van personen, adressen in het adressen
bestand
-Literat,uur over het materiaal;

Doel: Bij moderne kunst van niet traditionele materialen is de
kennis over de gebruikte materialen nog niet zo groot. Men weet,
vaak niet, hoe het materiaal zich'in de toekomst zal gedragen. Het
is daarom noodzakelijk daÈ er bepaalde gegevens over het materiaal



víorden vastgelegd. Gegevens die nu vast komen te liggen kunnen (in
de toekomsÈ) van belang zijn bij de conserverj-ng vaí-het werk.

Veld 20. toestand trefwoord. Geef hier met een trefwoord aan in
welke toesLand het werk verkeerd: goed, matig, slecht. Maakt het
werk een sl-echte of matige indruk, dan wordt er ven/ezen naar het
conditierapport .

Doel.: Voor het beheer van de collectie is het noodzakelijk om te
weten welk werk er een conserverende behandeling moet ondergaan.
ALs de toestand van het werk zeer sl-echt is kunnen onderzoekers het
werk bij bijv. tentoonstel-lingen buiten beschouwing wii-len laten.
Opmerkingen: Dit veld is niet eenvoudiq in te vullen. Het geven van
eén toesÉand is meestal- subjectief . Sois kan een werk qua riateriaal
conditie nog goed zijn maar is de leesbaarheid (bedoeling van het
werk door de kunstenaar) van het werk erg slecht. Bij het bepalen
van de toestand van het werk spelen een aantal factoren mee: de
conditie van het materiaal, de bedoeling van de kunstenaar en in
het verlengde daarvan, de leesbaarheid van het werk. Het museum
moet bepalen welk referentiepunt er genomen moet worden.

Maar in eerste instantie gaat het er bij dit veld om waÈ de
conditie van het materiaal is.
VeId 21. opmerkingeni Hier kunnen opmerkingêDr in vrije tekst,
gemaakÈ worden over de beschrijving van het werk.

Vervaardiging
In deze rubriek hebben de gegevens betrekking op het ontstaans
proces van het werk: wie heeft het gemaakt en hoe is het gemaakt.

Veld 22. datering; Vul hier de datum van vervaardiging in.
Voorbeeld: L983

1989-06-14 ca.
DoeI: Vragen die het museum binnen komen hebben een daterings
element bij zich, het is daarom zinnig om de datering te vermelden.
'De datering kan ook nuttig zijn voor heL achterhalen van bepaalde
gegevens die van belang kunnen zL)n voor het behoud van het werk.
Te denken valt bijv. aan de ouderdom van het gebruikte materiaal.

Veld 23. plaats verraardiging; VuL hier de geografische plaats in
waar het werk vervaardigd is.
Voorbeeld: New York & Amerika
Haarlem & Nederland
Doel: Dit veld kan als selectiecriterium gelden bij het maken van
tentoonstellingen. Het vermelden van de plaats kan ook nuttig zL)n
voor het achterhalen van bepaalde gegevens die van belang kunnen
zí}n voor de vervaardigingsmethode,/techniek en het behoud van het
werk

Veld 24. veryaardigingsmethode/techniek; bekend,/onbekend; Als de
vervaardigingsmethode/techniek bekend is, vul dan 'bekend' in. Er
wordt nu verwezen naar het bestand 'vervaardiging'. Hier kunnen
gegevens over de vervaardiging ingevuld worden.
Gegevens die van belang zijn: "

Produktieproces van het werk:



- door de kunstenaar met eigen handen;
- door bedrijf, in opdracht van de kunstenaar;
- werkplaats praktijk, met behulp van assistenten;
- puur conceptueel werkl
- een mix van deze vier;

Hoe gemaakt: methode, constructie;
- Met welke middelen;
- Met welke gereedschappen, nachines, apparaÈen;

Tekeningeor foto's, afbeeldingen, video,s, tekenj-ngen over de
vervaardiging.
- Namen van personen (familie, vrienden, assistenten) die te raad-
plegen zLJn, adressen in het ad.ressenbestand.
- Literat,uur;
Is de vervaardigingsmethode niet bekend, vul dan 'onbekend' in,
DoeI: Om het werk goed te kunnen behouden, tê Èransporteren, t€
demonÈeren, te onderzoeken, tê presenteren etc. is het van belang
om het produktieproces van het totstandkomen van het werk te weten.

Veld 25. opmerkingeni Hier kunnen opmerkingênr in vrije tekst,
geplaatsÈ worden over de vervaardiging.

Handling
fn deze rubriek staan gegevens die vermelden hoe er met het werk
moet worden omgegaan. Deze gegevens zijn de conclusie van condit,ie
en/of conserverings rapporten. Depotbeheerders zulLen veel van deze
rubriek gebruik maken.

Veld 26. in het verleden uitgevoerde behandeliog; jalnee; Hier kan
d.m.v 'ja'of 'nee'aangeven of het werk in heÈ verleden een keer
behandeld is. Te denken aan actieve conservering en/of restauratie.
Als dit veld met 'ja' wordt beantwoord kan er een verwijzing naar
het conserverings/restauratie rapport gemaakÈ worden.

VuI 'nee' in a1s er geen behandelingen uit,gevoerd zijn.
-Doel: Het is nuÈtig'orn bij het beschrijven van het werk en het
raadplegen van heÈ registratie record nuttig om te vermelden of het
werk ooit behandeld is geweest, voor het behoud en voor conserve-
ring van het werk is dit relevant.

VeId 27. bijzondere bewaaromstandigheden; jar/nee; Vul hier ' ja' in
als de bewaaromstandigheden (in depot, of opslag) van het werk
afwijken van de, voor dj-È Èype werk, gebruikelijke bewaaromstandig-
heden. Onschrijf kort waÈ de bewaaromstandigheden inhouden.

Vul 'nee' in als er geen bijzondere bewêaromstandigheden zijn.
Voorbeeld: Werk in eigen kist bewaren en moet worden afgeschermd
met kaÈoenen hoes.
DoeI: Somrnige werken hebben bijzonder bewaaromstandigheden nodig
dit kan bijv. komen door het soort materiaal- of een zwakke con-
structie. Voor het behoud en veiligheid van het werk en de omgeving
is het verstandig om dit te vermelden.
Opmerking: Het is de bedoeling dat in dit veld kort, staat omschre-
ven wat deze bewaaromstandigheden inhouden. De motivatie van deze
bewaaromstandigheden staat in het'conditierapport, en moeten hier
dus niet vermeLd worden.



VeId 28. bijzonder onderboud; jalnee; Als het onderhoud van het
r.iÈ aiwijkÉ van de voor dit'tÍpe werk gebruj-kelijk onderhoud, vul
àan ,ja, ítt. In de ruimte die nu vrij kórnt, kan koit vermeld worden
r"rrrr.ét, hoe vaak en door wie het onáerhoud verricht moet worden,
tevens Èan kort omschreven worden wat het onderhoud inhoud. Belang-
rijk is dat er vermeld wordt door wie en \^Ianneer het werk onderhou-
den is, als het onderhoud verricht is.

De motivatie waarom dj-t werk bijzonder onderhoud nodig.heeft
staat in het conditierapport' waarnaar verwezen wordt. In dj-t
rapport staat exact verirèta hoe het werk onderhouden moet worden'

Heeft het werk geen speciaal onderhoud nodig, vu] dan 'nee'
in.poet: Sommige werken hebben uit conserveringsoogpun!r bijv. h:t.
materiaal oÍ de constructie, bijzonder ondeihouá-nodig. Voor h"!.
behoud en veiLigheid van het werk en de omgeving is het verstano'l-g
om dit te registreren.

Veld 29. bijzondere banteringswijze; jalnee; Als de hanÈeringswijze
van het werÉ afwijkt van de, vooi ait-type werk, gebruikelijke
fránteringswijze, íul dan 'ia'in. In de ruimte dié nu vrij- is kan
kort omsóhreíen'worden hoe-het object gehanteerd moet worden'

Er wordt ook een verwijzing gemaakt naar het conditierapport.
Daar staat d.e reden van het-bijàonder hanteren van het werk ver-
meld.
VuI ,nee, in als er geen bijzondere hanteringswílze nodig is.
Voorbeeld: Met twee personen bij sterke delen optillen en op
karretje zettenr oP deze manier verder vervoeren.
p"áf: óommige werkèn hebben uiÈ conserveringsoogPunfr bijv' h"!
materiaal oÍ. de constructie, bijzondere hanÈeringswí12e. Voor het
behoud. en veiligheid van het werk en de omgeving is het verstandLg
om diÈ Èe registreren.

VeId 30. transporteren; jalnee; Dit is een jalnee vel'd. Vul hier
;j;; in als he-t werk zonáer-problemen getransporteerd kan worden.
víf ,nee' in als het werk nièt getransporteerá mag vtorden. Voor de
motivatie van deze beslissing wórdt er verwezen naar het conditie
rapport.
Voorbeeld: Werk mag.alleen vervoerd worden als de kunst,enaar of
medewerker van het museum het object demont,eren en in eigen kist

;::ï:t::ffiË: werken mosen uir conserverinssoospunt , ui j y . zwakte
van het matèriaa} of de-constructie, niet getransporÈeerd worden.
Of soms gelden speciale omstandigheden voor het t,ransporteren van
het werk. Voor hèt behoud en veiligheid van het werk en de omgeving
is het verstandig om diÈ Èe registreren.

Veld 31. exposeren; jalnee; Dit is een jalnee veld. VuI hier 'lu'
in al-s het werk geëx[oseerd mag worden.'Vu1 'nee' in a]-s het nj-et
*.g. Voor de motívatie van dezé beslissing kan er vervtezen worden
naar het conditieraPPort.
;;;i: Sommige werke-n-mogen uit conserveringsoogpunt, bijv.- zwakte
van het maÈeriaal of de constructie, niet geëxposeerd worden'

Voor het behoud en veiligheid van het werk en de omgevLng rs
het verstandig om dit te registreren.



VeId 32. uitlenent_jalnee; Dit is een ja,/nee veld. VuL hier'ja, ial-s het werk uitgeléend mag worden. vut ,nee, in als frei niet-*ug.voor de motivatié van deze beslissing kan er verwezen worden naarhet conditierapport.
lger,: sommige.wèrken mogen uit conserveringsoogpunt, bijv. zwaktevan het materiaal of de colstruclie, niet Íitgéieend woiden.Voor het behoud en veiligheid van het weik en de omgeving ishet verstandig om dit te regiótreren.
veld .33. opmerkingen; Hier kunnen opmerkingêtrr in vrije Èekst,gemaakt, worden ovèr hoe met het weri< moet #orden omgegaan.

Àssociatie
Deze rubriek heeft, betrekking op gegevens over het werk die nieÈdirect af te lezen zí1n.
veld 34. interview met kunstenaar; aanwezig/afwezígi Ars er eeninterview door het museum met d.e kunstenaaÍ'is afgénomen of inter-views bekend in de literatuur, d.ie specifiek over heÈ beschrevenyerk gaan vul dan 'aanwezig. j-n. Tevèns moet er vermeld worden, alshet om een origineer interview gaat, waar het interview zichbevindt: welke afdering, kamer, -kasË, rade. ao"áiÀi, nunmer etc. oÍin welk boek, art,ikel étc. Bij een interview in de literatuurvermeld dan d.m.v een literatuur lijst waar het interview t,e vinderis.
fs er geen interview aan$rezíg, vul dan 'afwezig, j_n.
voorbeerd: van gegevens die áan de kunst,ena", fe.rraagd kunnenworden:

context binnen het oeuvre van de kunstenaar;
- bedoel+rg van het werk; inhoudelijk;
- bedoeJirg van het werk; opt,isch;
- materiaaL betekenis voor áe kunstenaar;
- relaÈie materiaal en idee van de kunstenaar;
- bedoeling van het materiaall
- werkwLSzei
DoeI: omdat bij het behoud van het werk niet alleen het materiaal
maar ook de mening en bedoeling van de kunst,enaar een ro1 speeltbij het maken van beslissingen, i" het van belang dat interïiewsmet de kunstenaar over het te beschrijven werk aÍgenomen en verza-meld worden.

verd 35. correspondentie; jalnee; Dit is een jalnee veld. Als ercorresPondentie met'de kunstenaar of andeie pérsonen over het tebeschrijven werk is, vul dan 'ja, in. vermelà ook waar de corres-pondentie te vinden is: werke átaeting, kamer, kast, rade, dossier,
nurnmer etc.

Vul 'nee' in als er geen correspondentie is.DoeI: Ïn de brief wisselingen tussen heÈ museum en d.e kunstenaaren/of ander personen kunnen relevant,e gegevens bevatÈen over hetwerk. Deze gegevens kunnen in de toekoris[ van berar,g "iirr. 
-

VeId 36. presentatie/installatie gegevens; bekend/onbekend; Als depresentatie/instarlatie gegevens bekend zijn, vuI d.an , ja' in. Erwordt een vervrijzing gemaakt naar het bestánd presentatíe,/instarLa-



tie gegevens. Hier kunnen.gegevens vermeld worden die van belang
zijn voor de presentatie van het werk.

Deze gegevens kunnen z!1nz
- Hoe moet-nét werk gepresenÉeerd worden: sfeer, Iokatie, omgeving,
kleur;
- Met of zonder Iijst, sokkel e.d.;

fs er een grondplan? zo ja, waar te vinden;
- Bij geleverde delen;
- PrásèntaÈie materiaa] nodig/aanwezig;
- Aantal personen die nodig zL)ni
- Gereedschap;
- Monteer gegevens, grondplan, tekeningen, aanwijzigingen, foto's,
video's; \rraar zijn deze te vinden;
- Demonteer gegevens, grondplan, tekeningêtr, aanwijzingen, foto's;
video's; vtaar zijn deze te vinden;

Zl1rt er geen gegevens over de present,atie en install-atie van
het werk vul dan 'onbekend' in.
Voorbeeld: Het werk'moeÈ zonder tijst, geëxposeerd worden. De wijze
van presenteren en insÈal-leren zLfn door de kunstenaar omschrevent
dit ;document, is te vinden op afdeling beheer & behoud.
DoeI: Bij moderne kunsÈ is de-presentatie en installatie niet zo
voor de hand liggend. Het is daarom van belang dat deze gegevens
genoteerd wordeí] op deze manier komt, het wer[ goed Èot z'n recht,
íordt de bed.oeling ïan de kunstenaar gerespecteèrd, blijft, -het werk
beter behouden en-blijft de kunsthistorische waarde bewaard.

Veld 37. tentoonstellingêDr intern/extern; Vermeld hier de naam,
datum en lokatie van inferne en externe tentoonstell-ingen waar het
werk geëxposeerd is geweest'.
Voorbéetd: Robert nyáan, London Tat,e Gallery begin L993-02-L7 eind
L993-04-25
DoeI: Dit veld is nuttig voor kunsthistorische doel einden. Het kan
echÈer voor het behoud ían het werk reLevant zijn om te weten hoe

' vaak en waar het werk is tentoongesteld. Op dezá manier kan bijv.
een relatie gelegd worden tugsen-vaak exposeren en snelle degrada-
tie van het mat,eriaal.

VeId 38. wetenswaardigheden; Noteer hier relevante wetenswaardighe-
den over het, werk of dj-e betrekking hebben op het, werk.
Voorbeeld: Er bestaat een identiek st,el M.A plaques in de collectie
van het Museum Boymans van Beuningenl verder z!3t er tenminsÈe 12

soortgelijke tekst-plaques in diverse Nederlandse musea.
DoeI: -VaaÉ kunnen gegevens van soortgelijke'werken, voorstudies,
alLernatieve versiésf reeksen en gegèvens van andere strekking van
Èáf-ttg zí1n voor onderzoek van heÈ Èe beschrijven werk, het is
daarom nuttig om dit soort gegevens te vermelden.

VeId 39. opmerkingetri Hier kunnen opmerkingen gemaakt worden over
de gegevené die niet direct van heÈ werk af te lezen zí1n.

Documentatie & literatuur over het werk
rn deze rubriek kan een lit'eratrÍur lijst en'/of documentatie die
specifiek over het werk gaan vermeld worden.



VeId 40. Iiteratuur over het werk; Geef hier een literatuurlijst
uitsluitend van waÈ er over het te beschrijven werk geschreven is.
Doel: Literatuur kan geraadpleegd worden bij onderzoek.
Opmerking: Vermeld hier uitsluiten literatuur over het te beschrij-
ven werk. Algemene literatuur kan vermeld worden onder veld 45.
algemene gegevens over de kunstenaar.

(De gegevens van vel-d 45, gelden voor eLk beschreven werk van
de desbetreffende kunstenaar, deze gegevens hoeven dus niet steeds
ingevuld (herhaald) te worden alLeen zonodig bij gevuld of gecorri-
geerd. )

Veld 4L. documentatie; Geef hier zonodig een lijst, van documentatie
over het te beschrijven werk. Te denken aan geschreven of gedrukte
gegevens, belangrijke papieren of bewijsstukken, video- en/of
geluidsbanden. AIIe reLevante stukken die niet gepubliceerd zijn
kunnen hier vermeld worden.
DoeI z Deze documentatie kan gegevens bevatten die bij onderzoek
van belang kunnen zi1n.

Veld 42. oprnerkingen; Hier kunnen opmerkingen gemaakt ltorden over
literatuur, documentatie en bronnen.

Kunstenaar
ïn deze rubriek kunnen algemene gegevens vermeLd worden die betrek-
king hebben op de kunstenaar.

Vetd 43. algemene gegevens over de kunstenaari aanwezig/afwezígi
Als er gegevens zijn die niet specifiek over het werk gaan daÈ
beschreven wordt, màar we] van belang zijn, vul dan 'aanwezig' in.
Er wordt nu verwezen naar een bestand dat gegevens bevat over de
kunstenaar.

Die gegevens kunnen zijn:
- GeboorÈe datum;
'- Geboorte plaats;

Sterfte datum;
Sterfte plaats;

- Adres van kunstenaarl adressenbestandl
- Wetenswaardigheden over de kunstenaar;
- Personen (fanilie, vrienden, assistenÈen, derden);
- Adressen van bovenstaande personen; in adressen bestand;
- Literatuur, aLgemeeni bijv. over de kunsthisÈorische contextl
de context binnen het oeuvre van de kunstenaar; ander werk van de
kunstenaar; catalogi;

Zl-ln er geen algemene gegevens bekend, vul dan 'afwezig' in.
Doel: Er zL)n veel gegevens die voor elk werk van de desbetreffende
kunstenaar gelden en voor elk werk van belang kunnen zl)n die te
verzamelen. Het kan nuttig zijn om Personen t,e raadplegen bij
onderzoek van het werk.
Opmerkingen: Dit veld bestaaÈ uit meerdere onderdelen. Deze zijn op
dê basisregistratie in één veld gezet omdat ze alLen verwijzen naar
een algemeen bestand. Op deze manier hoeven de gegevens maar één
keer ingevuld te worden (Hoeven dus niet voor el-k werk van dezelfde
kunstenaar herhaald te worden) weL moet dit vel-d zonodig aangevuld



r.rorden. De gegevens zijn (mits ze zí1n ingevuld) toegankelijk en te
raadplegen via de basisregistratie.
Vemerving
In deze rubriek behoren gegevens die te maken hebben met de verwer-
ving van het object en afgeleide gegevens.

VeId 44. verwerrings trefwoordp VuL hier de wijze hoe het nuseum
het werk verworven heeft in.
Voorbeeld: aankoop
bruikleen
overdracht
ruiL
schenking
legaat
noét: Het museum heeft, de taak de coll-ectie te beheren (ICOM-defi-
nitie). Het museum moet uit juridisch oogpunt kunnen aantonen wie
de eigenaar dan wel beheerder van het werk is.

VeId 45. verworyen van; Vul hier de naam van de persoon of instel-
ling in waarvan het werk verworven is.
Voorbeeld: galerie Wide White Space (Antwerpen)
Doel: Het i; van belang dat het museum vastlegt van wie het een
werk heeft vervrorven: vanuit juridisch en historisch ooglpunt en
wanneer het gaat om schenkers en bruikleengevers.

Veld 46. datum verwetíyiog; Vul hier de daÈum van verwerving in.
Voorbeeld: L992-L0-20
Doel: Het museum moet kunnen laten zien op welke datum het werk is
binnengekomen.

Veld 47. pre-verwer:vings document; aanweziglafwezígt A1ï het we_rk
voorzien is van een pre-verwervings document, vul dan 'ia' in. Met

' een pre-verr,irerving dócument wordt een doèument bedoeld waar gege-
vens over het werÉ in staan van voor dat het werk het museum in
kwam. Dit kunnen gegevens zijn die de vorige eigenaar (bijv de
galerÍehouder; ovér het werk verzameld heeft. Bilv. foto's, grond-
flannen, waar het tentoongesteld is geweest, of het werk een
behandeling heeft ondergaan etc

Vermeld waar het dócument te vinden is: We1ke afdeling, kamer,
kast, lade, dossj-er, nunmer etc.

Vul 'afwezíg' in als er geen Pre-verwervings document is.
DoeI: De periode tussen het moment dat de kunstenaar ze* dat het
werk af i; en dat het werk het museum binnen komt is vaak onduide-
lijk. Het is vaak niet bekend wat er in die peri-ode met, het werk
geÉeurd is. Het is van belang om die periode zo goed als mogellik
Ée achterhalen. Het kan daaróm nuttig zijn aIs bijv. galeries bij
aankoop van een rrrerk een aanÈaL gegevens vast,leggen al-s documenta-
tie, dèze docurnentatie zou, bij aankoop van een museum' bij heÈ
werk geleverd kunnen worden.

Veld 4g. herkomst geschiedenis; bekend/onbekend; ALs er bekend is
r^raar het werk vóór verwerving door het museum geweest is en bij
wie, "vu1 dan 'bekend' in.



Is de herkomst niet bekend, vul dan 'onbekend' j'n.
Voorbeeld: Het werk.is na vervaardiging door de kunstenaar geruild
met een andere kunstenaar, daarna is het in het museum gekomen.
DoeI: De periode t,ussen het moment dat, de kunstenaar zegE dat het
werk af iÉ en dat het werk het museum binnen komt, is vaak onduide-
lijk. Het is vaak niet bekend wat er in die periode rnet het werk
geÉeurd is. Het is van belang om die periode-zo goed als.mogelijk
!e achterhaLen. als er dus gègevens bekend zijn kunnen die hier
vermeld worden.

VeId 49. aankoopbedrag; VuI hier in voor welk bedrag het werk
verworven is. Dóe dit in guldens mocht dit niet, kunnen, reken het
bedrag om in guldens (dit, i.v.m rekenwerk). Als dit, niet kan
vermeld dan in wel-ke valuta het bedrag we1 sLaat.
Voorbeeld: 50.000
Doel: Dit veld dient er voor financiële verantwoording af te leggen
en de besteding van het budget kan bijgehouden worden.

VeId 50. verzekeringswaarde; Vul hier de verzekeringswaarde van het
werk in. Vermeld ook de datum $raaroP dit vastgesteld is.
Voorbeeld: 56.457 1988-02-03

Veld 51. bescbrijver; Vul hier de naam van de beschrijver in.
Voorbeeld: RossumrMaaike van
Doel: Het is nuttig om te weÈen wie verantwoordelijk islwas voor
het beschrijven van het, werk en het, invullen van de velden.

Veld 52. datum beschrijving; Vul hier de daÈum in waarop de be-
schrijving van het werk is gemaakt.
Voorbeeld: 19 9 6-05-02
Doel: Bij sommige gggevens is heL van belang om t,e weten wanneer de
beschri jíing gemaatct-is. Gegevens kunnen verouderen en,/of verande-
ren.

VeId 53. opme
de verwerving

Maaike Ramos-van Rossum,
3 mei L996.

rkingen; Hier kunnen opmerkingen gemaakt worden over
van het werk.
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KOSTEN GEI.IAAKT Í/14 30 04 96

Personee I

Coord i nator
Restauratoren
Aansprake[ í j kheidsverzeker i ng

Reiskosten personeel

Reiskosten ( internationaat )

Secretari eI e ondersteuni n9

Percentage uitputting pensoneelskosten: 61,0 %

Hui svest i nglbureaukosten

Huisvesting (inct faci L iteiten)
bij centr Lab (sRAL)

(Personeels) administratie/ accountant
Te Ief oon/f axlvaríabel.e kosten
Port i
Copi eerkosten

Percentage uitputting
Hui svest i nglbureaukosten 61,1 %

Pi Iot Conservering

Deetn. musea werkgroepen
Deetn. infra-struct. instet I ingen
Deetn. ext. desk. aan werkgroep
Begel,eiding buitent. deskundi ge

0ocumêntat i e/onderzoek. mat .

Percentage uitputting
Kosten Pi Iot Conservering

Pubt icatie resuItaten

Reader t i teratuuronderzoek

Percentage uitputting
PubI icatie resultaten

TOTALE KOSTEN

1 43300.00 5n57.57

40,3 7.

2000.00 900.00

2000.00 900.00

45,0 %

=================================================

447300.00 243022.66

Begrot i ng
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PERCENTAGE UITPUTTING

TOTALE KOSTEN 54,3 %
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l,londr i aanbi jdrage

Percêntage ontvangen / begroting

llusea en infrastr. instettingen

Percentage ontvangen / begroting

TOTALE OPERENGSTEN

PERCEI'ITAGE OI'ITVANGEN / BEGROTTNG

Begroting opbrengsten
t.n.t. ontvangen

1 98000.00 75000.00

37,9 %

249300.00 146883.00

58,9 %

========================================3========

447300.00 221883.00

49,6 %
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