
Paspoppen op maat
Sue-an van der Zijpp, conservator van het 
Groninger Museum, sprak over het streven om 
zowel een collectie van eigentijdse mode op te 
bouwen en te presenteren in spectaculaire rond-
reizende tentoonstellingen, als het werk uit de 
‘gewone’ museale collectie te tonen. De ten-
toonstelling ‘David Bowie is’, die in 2013 in het 
V&A startte en in 2016 in het Groninger Museum 
eindigde, gaf aanleiding tot verschillende tech-
nische vraagstukken. Voor het presenteren van 
Bowies out!ts stuitte men op een veelvoorko-
mend probleem bij het tentoonstellen van kle-
ding; er waren paspoppen op maat nodig. Bowie 
was een sierlijke man en er moesten speciale 
paspoppen worden gemaakt om zijn uitzinnige 
kledingstukken in sprekende poses te tonen.
Lara Flecker van het Victoria and Albert Museum 
in Londen was er als senior textile conservation 
display specialist, expert in het presenteren van 
kleding in tentoonstellingen, nauw bij betrok-

ken. Zij vertelde ook over haar werk voor de on-
vergetelijke ‘Alexander McQueen: Savage 
Beauty’-show. De vaak grotere budgets voor 
dergelijke complexe tentoonstellingen maakt 
creatieve oplossingen mogelijk, zoals haar col-
lega Paul Sohi liet zien. Hij maakt gebruik van 
3D-scanning en 3D-printing om op maat ge-
maakte paspoppen te produceren. Dit vervangt 
het dure handmatige proces en ondersteunt te-
gelijkertijd de uitwisseling van technische gege-
vens tussen musea onderling.
Suzan Meijer, hoofd restauratieatelier textiel 
van het Rijksmuseum, vertelde hoe het niet ach-
ter glas tonen van oud textiel - zoals in de 
‘Catwalk’-tentoonstelling - de kleding onder an-
dere blootstelt aan schadelijk vuil van de straat, 
dat bezoekers via hun schoenen mee naar bin-
nen brengen. In het Rijksmuseum lag daarom op 
de route naar ‘Catwalk’ een rood tapijt op de 
grond, dat via statische werking straatvuil 
opnam.1

 
Textiel in Breitners schilderkunst
De tentoonstelling ‘Meisje in kimono’ met werk 
van George Hendrik Breitner vormde de thema-
tische overstap van mode naar de afbeelding 
van kleding en textiel in de schilderkunst. Alle 
bekende versies van zijn schilderijen van een 
‘Meisje in kimono’ waren voor de tentoonstel-
ling in het Rijksmuseum bijeengebracht. De ico-
nische schilderijen zijn voorbeelden van het 
japonisme, de liefde voor de Japanse cultuur die 
rond het einde van de negentiende eeuw in 
West-Europa opbloeide.
Breitners uitdaging als schilder was om de sensu-
ele val van een kimono rond het smalle meisjesli-
chaam van zijn model Geesje Kwak weer te 
geven. De werken zijn oefeningen in het schilde-
ren van textiel; in sommige gevallen ligt het 
model ook nog op rijk versierde, kleurrijke tapij-
ten. Volgens junior conservator Suzanne Veldink 
trok Breitner met een !jne luizenkam zelfs spo-
ren in de verf om de textuur van tapijten weer te 
geven. Zij zegt dat deze kleur- en contrastrijke 
schilderijen ook een manier waren voor Breitner 
om zijn door sy!lis aangetaste kleurperceptie te 
toetsen. De kunstenaar was namelijk voor een 
‘rustkuur’ maandenlang opgenomen geweest, 
maar hield de ware reden angstvallig geheim 
om geen verlies op de verkoop van zijn werk te 
lijden.
In de tentoonstelling waren twee prachtige ki-
mono’s te zien; een witte en een rode. Veldink 
vertelt dat het enig speurwerk vereiste om twee 
op de geschilderde kimono’s lijkende exempla-
ren te vinden. De witte kimono moest boven-
dien een rode voering hebben, zoals op de 
schilderijen te zien is. Vanaf 1886 bracht 
Breitners kunsthandel Van Wisselingh Japanse 
kimono’s op de markt. De kimono’s die Breitner 
schilderde stammen uit het midden van de ne-
gentiende eeuw. In zijn nalatenschap bevonden 
zich drie kimono’s, een witte, een rode en een 
exemplaar van goudbrokaat, die helaas verloren 
zijn gegaan. Typerend voor de kimono’s uit die 
periode zijn de versiersels, die over het hele vlak 
zijn geborduurd.
Het in de tentoonstelling getoonde rode exem-
plaar (ca. 1800-1900), een bruikleen van het 

In haar openingswoord vertelde Bianca du 
Mortier, conservator kostuum van het 
Rijksmuseum, hoe al in 1881 een tentoonstelling 
met streekkostuums in het Nederlandsch 
Museum voor Geschiedenis en Kunst in Den 
Haag - tot verbazing en afgrijzen van de direc-
teur - de bezoekersaantallen verdubbelde. Na 
de tentoonstelling kelderden de aantallen weer 
even hard. Meer dan honderd jaar later houdt 
de trend van succesvolle blockbuster-tentoon-
stellingen over mode aan. Welke speci!eke 
taken komen daarbij kijken voor de medewer-
kers van musea?
 

Over de restauratie van de witte kimono van Breitner
 
Tijdens het symposium ‘Fashion in museums: past, present and future’ werd een thema-
tisch verband gelegd tussen recente modeblockbusters en de kostuumcollecties van 
musea. Naar aanleiding van de witte kimono, die werd tentoongesteld in ‘Breitner: 
meisje in kimono’, sprak kM met Suzanne Veldink (Rijksmuseum) en Thomas Arens 
(Museum für Asiatische Kunst) over het tentoonstellen en restaureren van textiel.
Monika Auch

Omkeerbare veranderingen
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1 George Hendrik Breitner, Meisje in witte kimono, 

1895, olieverf op doek, 58,5 x 55,5 cm, Rijksmuseum 

Twenthe, Enschede. (Foto: R. Klein Gotink)
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Wereldmuseum in Rotterdam, werd destijds in 
Japan gekocht door mevrouw Serrurier-ten Kate 
en was ooit eigendom van een lid van de 
Japanse hofhouding. De kimono is van stevige 
kwaliteit met rijke gouden borduursels en bevat 
sporen van gebruik. De sierlijke witte kimono 
werd uitgeleend door het Museum für 
Asiatische Kunst in Berlijn en is gerestaureerd. 
Het is een kosode, een kimono voor getrouwde 
vrouwen met korte, neerhangende mouwen. De 
decoratie van pijnbomen, bamboe, pruimen, 
kraanvogels en schildpadden belooft de draag-
ster een lang leven.
 
Omkeerbare veranderingen
‘Restauratie betekent niet dat een object door 

reparatie in een oorspronkelijke staat wordt te-
ruggebracht,’ aldus Thomas Arens, textielcon-
servator van het Museum für Asiatische Kunst. 
‘Doel is om een object in de gevonden toestand 
te bewaren. Alle eerdere ingrepen zijn deel van 
de historie van het object. Ze worden veranderd 
indien ze het object verder beschadigen. Een 
gouden regel bij het restaureren is dat alle toe-
gepaste veranderingen omkeerbaar moeten 
zijn.’ Hij volgde een wetenschappelijke oplei-
ding met onder andere scheikundige vakken en 
opleidingen tot coupeur en voor kostuum- en 
beeldontwerp. Grondige technische en kunsthis-
torische kennis is nodig om textiel te analyseren, 
te dateren en de herkomst te herkennen. De 
taken van een restaurator omvatten naast res-
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2 en 3 Documentatiefoto: kosode-kimono voor-

kant, Japan, ca. 1800-1900. (Foto: T. Arens © Museum 

für Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, 

Sammlung Klaus F. Naumann)

4 Documentatiefoto: schade in stof door oxidatie 

van het bruine borduurgaren met erachter het door-

schijnende crêpeline en de zichtbare oranje voering. 

(Foto: T. Arens © Museum für Asiatische Kunst, 

Staatliche Museen zu Berlin, Sammlung Klaus F. 

Naumann)

 

5 Documentatiefoto: na restauratie. (Foto: T. Arens 

© Museum für Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu 

Berlin, Sammlung Klaus F. Naumann)
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tauratiewerkzaamheden ook de verzorging van 
een collectie door middel van klimaatbewaking 
en het vrijhouden van schadelijke insecten van 
het depot en de museumzalen. Archivering, het 
ontwerpen en maken van presentatiemateriaal, 
het vervoer van objecten en het begeleiden van 
assistenten zijn ook onderdeel van het vak.

Documentatie
De restauratie van de witte kimono begon met 
een nauwkeurige beschrijving en een analyse 
van de stoffen. De weeftechnieken en draad-
dichtheid van het weefsel werden met behulp 
van een microscoop vastgesteld. De kimono is 
gemaakt van crèmekleurig damast met borduur-
werk en decoratieve elementen, die de draag-
ster geluk moeten brengen. Het kledingstuk is 
volledig gewatteerd en gevoerd met rode zijde. 
De tekeningen op de stof zijn de patroonteke-
ning voor het bruin-zwarte borduurwerk. De ki-
mono is traditioneel van vorm en met de hand in 
elkaar gezet.
De beschrijving van de beschadigingen van voor 
de restauratie omvat onder andere: ‘plooien 

door een verkeerde methode van opslag, verge-
len van de bovenste textiellaag en sporen van 
gebruik, gele vlekken op enkele plaatsen, bijna 
gehele uitval van het zwart-bruine borduur-
werk, d.w.z. van de bamboebladeren, de plan-
tenstengels, de staartveren van de reigers, en de 
coniferentakken.’ Op bijna alle plekken waar co-
nifeernaalden zijn afgebeeld, is behoorlijke 
schade aan de stof waar bruin-zwarte verf is ge-
bruikt als ondertekening. Dit is veroorzaakt 
door oxidatie van de verf van het borduurgaren 
en van de ondertekening, die de vezels van het 
garen en het weefsel heeft vernietigd.
Na de documentatie wordt een concept voor de 
restauratie opgesteld met als doel de bescha-
digde plekken zodanig te conserveren, dat ver-
dere schade wordt voorkomen en de kimono 
hangend op een standaard kan worden gepre-
senteerd.

Restauratie van de kimono
Benodigde garens en stoffen worden in pas-
sende kleuren met chemische stoffen geverfd. 
Dit verzekert een hoge licht- en vochtechtheid. 
De kleuren zijn met formules berekend, wat ze 
reproduceerbaar maakt. Alle materialen die tij-
dens het restauratieproces worden toegevoegd 
moeten chemisch stabiel zijn. Een eerder door-
gevoerde reparatie aan de kimono, een double-
ring met crêpeline2, is verwijderd omdat de 
oranjekleurige voering erdoorheen scheen en 
het plakmateriaal de stof verstijfde. Een nieuw 
bij de kleur passend materiaal is met !jne steken 
onder de bovenste laag genaaid. Daarmee is de 
restauratieve ingreep tegelijkertijd een verbete-
ring van het gehele beeld. Voor het corrigeren 
van de vergeling van de stof is het materiaal te 
kwetsbaar. De plooien worden glad gemaakt 
met Goretex-compressen, voorzichtige stoom-
behandeling en verzwaring met glasplaten. 
Loshangende borduursteken worden met zijde-
garen ge!xeerd.
De gerestaureerde kimono wordt op een meta-
len standaard gepresenteerd, met opvulling bij 
de schouder- en mouwlijn. De kimono wordt 
met een metalen, met stof beklede magneet ge-
sloten. Het object wordt in gecapitonneerd, 
zuurvrij karton bewaard.
 
Met dank aan Thomas Arens voor het ter be-
schikking stellen van werkfoto’s en documenta-
tie.
 
Bij de tentoonstelling verscheen de catalogus 
Breitner: Meisje in kimono, door Suzanne 
Veldink m.m.v. Nienke Woltman, Rijksmuseum 
2016. ISBN: 978-94-91714-73-3.
 
Monika Auch is beeldend kunstenaar en redactielid.

 
 
Noten

1 Op www.modemuze.nl staat het gedocumenteerde ver-

slag van de conservering van een bruidsjapon uit 1902 uit 

de ‘Catwalk’-tentoonstelling door Mieke Albers, textiel res-

taurator bij het Rijksmuseum.

2 Crêpeline is een doorzichtige en zeer dunne, gaasachtige 

stof van zijde. Dit kan met een hele dunne laag lijm worden 

aangebracht. De gebruikte lijm is een acrylaat, dat met 

water kan worden gemengd zodat de hoeveelheid lijm kan 

worden gedoseerd. Vanwege de thermoplastische eigen-

schappen van de lijm kan deze na het opdrogen tot een 

dunne !lm op de fragiele kant van de crêpeline worden 

gehecht met behulp van warmte van een spatel (een kleine 

strijkbout).
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6 Documentatiefoto: borduurmotief schildpad. 

(Foto: T. Arens © Museum für Asiatische Kunst, 

Staatliche Museen zu Berlin, Sammlung Klaus F. 

Naumann)

Breitner in Textiel Plus
Lees ook het artikel ‘De witte kimono van 

Breitner’ van Monika Auch in het nieuwste num-

mer van Textiel Plus, tijdschrift 

voor liefhebbers en beoefe-

naars van textielkunst. 

Voor meer informatie: 

www.textielplus.nl.


