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Inleiding. 

In dit tentamenwerkstuk lever ik het bewijs dat ik het werkproces Ontwikkelingen in het vakgebied 

bijhouden  goed onder de knie heb. Daartoe bespreek ik vier activiteiten die ik heb gedaan om dit te 

doen. In werkelijkheid waren het er natuurlijk veel meer, maar dat pas niet allemaal in dit portfolio. 

De activiteiten zijn:  1. het  bezoeken van de museumvakdagen in Eindhoven, 2. Het lezen van 

vakliteratuur, 3. Het bekijken van documentaires en filmpjes. In dit geval de korte documentaire 

After the Fall: The Conservation of Tullio Lombardo’s  “Adam”. Van The Metropolitan Museum of Art 

en  4. Het bezoeken van andere musea en monumenten (voornamelijk in het buitenland, maar ook in 

Nederland.  

Bij elke activiteit beantwoord ik de volgende vier vragen: Wat is de activiteit? Waarom heb je deze 

activiteit gekozen? Wat heb je hier gehoord, gezien en/of gelezen? En wat kun je met deze 

informatie in je werk en in je organisatie? 

Bij elke activiteit geef ik ook een aantal bewijzen waaruit blijkt dat ik het ook echt gedaan heb. Dat 

kunnen zijn: Links naar de desbetreffende literatuur, sites of filmpjes, foto’s van boeken, 

tijdschriften, programmaboekjes, toegangskaartjes en folders en kaarten van musea en 

monumenten, printscreens van mails over mijn blog, links naar pagina’s van mijn blog waar ik de 

activiteit heb toegepast of beschreven heb en tenslotte is er nog een bijlage van een door mij 

uitgevoerde opdracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteit 1. Bezoeken van Bijeenkomsten. 

A. Wat is de activiteit? 

Het bezoeken van de museumvakdagen in het Evaluon in Eindhoven op donderdag 28 mei 

2015. 

B. Waarom heb je deze activiteit gekozen? 

De museumvakdagen boden mij de gelegenheid om buiten de opleiding Collectiebeheer te 

zien welke bedrijven en instellingen actief zijn in de museumwereld en wat zij aan kennis, 

producten en vaardigheden te bieden hebben. Bovendien gaven de museumvakdagen mij de 

mogelijkheid om meer connecties in het werkveld op te doen. 

C. Wat heb je hier gehoord, gezien en/of gelezen? 

Ik heb o.a. de lezingen: Bijpraten over collectiebehoud: Metamorfoze en Depotwijzer.be  

verzorgt door de Koninklijke Bibliotheek en Depotenwijzer en Condititierapport: valkuilen en 

tips door Crown Fine Art en Picturae bijgewoond.   

De eerste lezing bestond eigenlijk uit twee korte deellezingen. Een van de deellezingen ging 

over www.depotwijzer.be . Depotwijzer.be is een erg handige site. Het is een digitaal 

naslagwerk over erfgoed- en depotbeheer. Musea, kerken, archieven en andere 

erfgoedinstellingen kunnen hier terecht voor informatie over verschillende materiaaltypes, 

bewaren en verpakken, depotinrichting, transport en collectiemanagement. De site in 

continu in ontwikkeling. De andere deellezing ging over Metamorfoze, een nationaal 

(Nederlands) financieringsprogramma voor het behoud van papieren erfgoed dat is 

ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Metamorfoze bied niet alleen financiering aan, 

maar ook kennis en ondersteuning bij de conservering en digitalisering van kwetsbare 

archieven, collecties, boeken en kranten van erfgoedinstellingen. Men kan al een subsidie 

aanvragen vanaf 12 strekkende meter archief. 

De tweede lezing Condititierapport: valkuilen en tips beschreef de functie van 

conditierapporten voor onder andere kunsttransport en verzekering.  Het punt van de lezing 

is dat veel conditierapporten worden opgesteld door restaurators. Ze zijn hierdoor vakkundig 

en gedetailleerd. Door de grote hoeveel specialistische informatie zijn ze echter vaak niet 

handig voor het gebruik door collectiebeheerders en koeriers tijdens o.a. bruikleenverkeer. 

Er werd een oproep gedaan om een standaardisering van conditierapporten te ontwikkelen 

voor dagelijks gebruik in musea en voor bruikleenverkeer. Ook werd er gediscussieerd over 

welke informatie dan wel in een standaard conditierapport moet komen te staan.  

Naast het bijwonen van deze lezingen heb ik natuurlijk ook over de markt gelopen en 

gesproken met vertegenwoordigers van verschillende bedrijven. Persoonlijk vond ik 

izi.TRAVEL, the storytelling platform erg leuk. (www.izi.travel ). Izi.travel is een gratis app en 

platform waarmee je zelf multi-media tours kunt samenstellen en ze aan bezoekers kunt 

aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan audiorondleidingen of stadswandelingen met een digitale 

wandelgids. Geen collectiebeheer direct, maar wel een leuke en innovatieve manier om de 

mogelijkheden van informatievoorziening door je museum aan bezoekers op een goedkope 

manier 

D. Wat kun je met deze informatie in je werk en in je organisatie? 

De website Depotwijzer.be gebruikte ik al voor dat ik met deze opleiding begon als 

startpagina als ik onderzoek moest doen naar materialen, verpakkingsmateriaal of het 

http://www.depotwijzer.be/
http://www.izi.travel/


registreren en nummeren van voorwerpen. Deze website wordt nu bij het inwerken van 

vrijwilligers als algemene bron van informatie doorgegeven. 

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft op dit moment geen archief dat dringend een 

verbetering of digitalisering nodig heeft. Wel willen we in de toekomst kijken of het mogelijk 

is om via Metamorfoze subsidie te krijgen voor de betere conservering en digitalisering van 

ons prentenkabinet en de collectie tabaksverpakkingen. 

De lezing conditierapport: Valkuilen en tips heeft mij o.a. door de gevoerde discussie meer 

alert gemaakt op de registratie van de staat van voorwerpen in onze collectie. Ik let er op of 

schade is of wordt geregistreerd en of er dan ook duidelijke documentatie (foto’s 

locatiebeschrijving) van de schade is. 

We zouden de app izi.TRAVEL kunnen gebruiken om naast onze tijdelijke tentoonstellingen 

bijvoorbeeld bijpassende stadswandelingen aan te bieden. 

 

Het bewijsmateriaal: 

1. Museumvakdagen Magazine. Met onder andere programma en plattegronden. 

2. Folder izi.Travel en website www.izi.travel 

3. De Buit!! Verzamelde folders en merchandise. 

 

1.                                                                                 2. 
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  Activiteit 2. Het Lezen van vakliteratuur. 

A. Wat is de activiteit? 

Het lezen en verzamelen van vakliteratuur. Boeken, artikelen, Sites en tijdschriften zoals: 

Voorbeelden van Sites waar literatuur verzameld is:  

Depotwijzer: 

www.depotwijzer.be  

The Getty Conservation Institute.  

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/  

Publicaties van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. 

http://cultureelerfgoed.nl/publicaties-rce?page=0  

Voorbeelden van een Artikelen: 

Kate van Lookeren Campange, ‘Keramiek en glas’ in: Barbara Kruijsen ed., De kunst van het 

bewaren. Restauratie en conservering van Kunstvoorwerpen (Zwolle 2003). 111-123. 

en 

CCI Notes 13/1. Textiles and enviroment. 

http://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/ccinotesicc/13-1-eng.aspx  

Voorbeelden van boeken: 

Harrie Schuit ed., Behoud van Binnen. Preventieve conservering van Interieurs. (Amsterdam 

2013). 

Voorbeeld van een proefschrift. 

Marco Martens, Climate risk assesmentin museums. Degradation risks determined from 

temperature an relative humidity data.(Enschede 2012). 

Voorbeelden van Tijdschriften: 

MuseumPeil 

Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

B. Waarom heb je voor deze activiteit gekozen? 

Het schrijven van mijn blog begint vaak met het zoeken en lezen van vakliteratuur om te 

zorgen dat ik correcte informatie publiceer. Ook het uitvoeren van opdrachten voor de studie 

gaat vaak samen met literatuuronderzoek.  Het is een primaire manier om informatie te 

verzamelen over ons vak. Literatuuronderzoek begint vaak op een brede site zoals 

Depotwijzer.be. Als ik op deze site wat meer informatie heb opgedaan kan ik op de 

publicatiesites van de RCE of van het Getty-institute met gerichte zoektermen naar artikelen 

en boeken zoeken.  Deze sites worden regelmatig bijgehouden en er verschijnt dan ook 

regelmatig nieuwe informatie op. 

C. Wat heb je hier gezien of gelezen? 

Door het lezen van vakliteratuur leer ik veel over alle aspecten van mijn werk. Ik doe kennis 

op over materialen, preventieve conservering, transport.  Tijdschriften, artikelen en ander 

publicaties informeren mij over de actuele issues  en gebeurtenissen in de museumwereld 

maar soms ook over nieuwe innovaties. Site’s zoals die van het Getty institute en de RCE 

geven een overzicht van literatuur van de laatste 10 tot 15 jaar. Het proefschrift van Marco 

Martens heeft de discussie over wel of geen klimaatinstallatie aangewakkerd. 

D. Wat doe je met deze informatie? 

Ik gebruik deze informatie bij het schrijven van opdrachten, essay’s en ook voor mijn blog.  

Via mijn blog deel ik mijn opgedane kennis en verwijzingen naar interessant literatuur ook 

http://www.depotwijzer.be/
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/
http://cultureelerfgoed.nl/publicaties-rce?page=0
http://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/ccinotesicc/13-1-eng.aspx


met collega’s binnen de museumwereld.  Zie:   

https://bodewescollectiebeheer.wordpress.com/2015/09/26/18-november-2014-an-

organische-materialen-keramiek-princessehof-en-het-fries-museum/   

Maar ook voor praktische zaken in het museum is literatuuronderzoek soms nodig. 

Bijvoorbeeld:  We ontdekken in het museum een meubelstuk dat is aangetast door een 

insect en we weten niet wat we hier mee moeten doen.  Op depotwijzer.be ga ik op zoek 

naar informatie over schade door insecten.  Ik  vind de pagina : 

http://www.depotwijzer.be/insecten . Op deze pagina staan ook een hoop 

literatuurverwijzingen o.a. naar:  Leon Smit, ‘Aflevering: Schimmels en insecten’. In: Verzeker 

de bewaring. 

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_schimmels_en_insecten.pdf  

Door de informatie die in dit artikel staat weet ik nu dat het gaat om aantasting door 

houtworm. Ook worden er al een paar behandelmethoden benoemd. Voor de zekerheid kijk 

ik op de Website van het RCE nog publicaties zijn die mijn conclusie nog verder 

onderbouwen, Door vind ik het artikel: Huub van de Ven, ‘Insecten in hout’, in: Gidsen 

Technieken (Monumentenwacht 2007).  Dit artikel bevestigt mijn bevindingen.  Beide 

artikelen noemen of een chemische bestrijding of een bestrijding door een lage zuurstof 

behandeling. Dus in overleg met het hoofd collectiebeheer en de conservator wordt er voor 

een van deze bestrijdingsmethoden gekozen. Door het met elkaar vergelijken van de 

beschikbare literatuur (en te letten op de publicatiedata) weet ik wat nu de gangbare 

methodes zijn van houtwormbestrijding. 

Door o.a. het proefschrift van Marco Martens weet ik nu dat een klimaatinstallatie ook een 

gevaar kan vormen voor een collectie en bovendien niet altijd nodig is. 

 

Bewijsstukken: 

1. De in het artikel genoemde boeken, sites en artikelen (zie links) 

2. Foto’s van tijdschriften en boeken 

3. Mail over blog. 

4. Opdracht Fotografie met literatuurverwijzingen. Zie bijlage: 1. 

 
   2.                                                                            2. 

 

https://bodewescollectiebeheer.wordpress.com/2015/09/26/18-november-2014-an-organische-materialen-keramiek-princessehof-en-het-fries-museum/
https://bodewescollectiebeheer.wordpress.com/2015/09/26/18-november-2014-an-organische-materialen-keramiek-princessehof-en-het-fries-museum/
http://www.depotwijzer.be/insecten
https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_schimmels_en_insecten.pdf


 

3. Het delen van informatie via mijn blog en een mailtje van een collega daarover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteit 3: Bekijken van documentaires en filmpjes. 

A. Wat is de activiteit? 

Bekijken van Filmpjes en documentaires zoals: 

 After the Fall: The Conservation of Tullio Lombardo’s  “Adam”. Van The Metropolitan 

Museum of Art.  

https://www.youtube.com/watch?v=3oznnP6SkSc  

B. Waarom heb je voor deze activiteit gekozen? 

Het bekijken van filmpjes is een snelle en ontspannen manier om meer kennis op de 

doen over het vakgebied. After the Fall vond ik een interessant filmpje om dat de 

oorzaak van een calamiteit wordt genoemd en een complexe restauratie wordt 

beschreven. 

C. Wat heb je hier gezien? 

Er wordt een calamiteit beschreven en de oorzaak daarvan. (De val en het breken van 

het renaissancebeeld ‘Adam’. Het filmpje beschrijft bovendien een complexe restauratie 

tijdens welke men gebruik heeft moeten gemaakt van innovatieve en nieuwe 

technieken. Zo wordt er een speciale 3d-scan gemaakt van het beeld om meer inzicht te 

krijgen in de breukvlakken en de draagkracht die op de breukvlakken komt te staan na 

het lijmen van het beeld. Ook wordt er aandacht besteed aan materiaalkeuze bij de 

restauratie. 

D. Wat kun je met deze informatie in je werk en eigen organisatie? 

Van de calamiteiten die anderen overkomen kun je altijd leren. In dit geval; zorg ervoor 

dat als je een zwaar voorwerp hebt dat de sokkel sterk en stabiel genoeg is en blijft. 

Hoewel collectiebeheer en restauraties meestal niet door dezelfde personen worden 

uitgevoerd kan een collectiebeheerder wel betrokken worden in de keuze of een object 

wel of niet gerestaureerd wordt. Kennis van het proces en de mogelijkheden van 

restauraties is dan van groot belang. Bovendien hebben restaurateurs een grote kennis 

van materialen en de objecten zelf, waar een collectiebeheerder altijd van kan leren. 

Innovatieve methoden zoals de 3Dscan geven nieuwe informatie. In dit geval geeft het 

een goede afbeelding van de krachten die door zwaartekracht en spanning op de 

breukvlakken van het beeld worden uitgeoefend.  Dit geeft mij meer inzicht in het 

zwaartepunt en de gevoelige plekken van stenen beelden. 

 

Bewijzstukken:  

1.  After the Fall: The Conservation of Tullio Lombardo’s  “Adam”. Van The Metropolitan 

Museum of Art.  

https://www.youtube.com/watch?v=3oznnP6SkSc  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oznnP6SkSc
https://www.youtube.com/watch?v=3oznnP6SkSc


Activity 4. Visiting other museums and monuments 

A. What is the activity? 

Visiting other museums and monuments besides the museum where I work.  

I mostly visit other museums and monument during my vacations abroad. Like The National 

Portrait Gallery In Edinburgh, The Scottish National Gallery and the National museum of 

Scotland.  For more information see my blog: 

https://bodewescollectiebeheer.wordpress.com/tag/edinburgh/ . 

More recently I visited the park and palace of Pena , the Castello dos Mouros and the National 

Palace of Sintra, in Sintra, Portugal.  I also visited the Mosteiro dos Jeronimos in Lissabon and the 

Bibliotheca Joanina in Coimbra. 

During the course of our studies we regularly take a peek behind the curtains in other museums 

like the Rijksmuseum. For more information see my blog: 

https://bodewescollectiebeheer.wordpress.com/tag/rijksmuseum/ . 

B. What is the purpose of this activity? 

Visiting museums abroad tells you something about the rules and regulations of the conservation 

of collections and the preservations of cultural heritage in other countries. One can also observe 

how other countries value their history and art. This can also influence the way thet present their 

museum collections and monument. 

Visiting museums in The Netherlands teaches me more about our own cultural heritage. I can 

compare other museums with my own museum. What do we do differently and why? Finally 

different museums have different expertise from which we can learn. For example, The Boerhave 

Museum has its own workshop for restoring and conserving metal objects.  

C. What did you see and learn? 

Most Scottish museums seem rather traditional and don’t use a lot of Multimedia displays. They 

do seem to prefer to display local artists and history. And exception to this rule is the popular-

science wing of the Scottish National Museum. Here they use a lot of Multi-media which gives 

the impression of a very busy museum with rowdy visitors who are more likely to damage the 

displays. 

The Portuguese are very proud of their cultural heritage. The palaces of Sintra and the Mosteiro 

Dos Jeronimos pull al lot of Portuguese visitors. The Portuguese are not afraid to show 

conservation and restoration related activities to the public. A lot work is done in full view of the 

visitors. 

The 17th century Bibliotheca Joanina has no climate control. The walls of this library are almost 

two meters thick. This and the large amount of books and woodwork form a naturally “stable” 

climate. The biggest influence on the relative humidity is the number of visitors during the day, 

which is why the number of visitors is limited. When you buy a ticket you get a specific entry-

time for time and you have a 30 minute limit on your visit. If you miss your timeslot entrance is 

denied. 

D. What can you do with this information in your field of work or your own organisation? 

Taking a look at the customs, rules and regulations of museums and monuments in other 

countries refreshes your view on your museum.  I would like it if my own museum would do 

some of the conservation work in view of the visitors so we can show that maintaining a 

collection is a lot of expert work.  

In the Noordelijk Scheepvaartmuseum the number of visitors during the day  also influence the 

https://bodewescollectiebeheer.wordpress.com/tag/edinburgh/
https://bodewescollectiebeheer.wordpress.com/tag/rijksmuseum/


climate.  The effect is most noticeable in de rooms which we use for our temporary exhibitions as 

these visited the most. We could experiment with timeslots for visitors during the busy periods. 

 

Evidence:  

1. Blog posts about visits to other museums.  See A. 

2. Pictures of conservation workers in theThe Palace of Pena, andthe Monasteiro dos Jeronimos. 

3. Informationleaflets, maps and tickets. 

 
2. Cleaning in Palace of Pena.          2. Traditional Roofer in Dos Jeronimos. 



 
3. Entranceticket: Bibliotheca Joanina.  3. Leaflet Bibliotheca Joanina. 

Upper-rightcorner: entrancetime to the 

library. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 1:  

 

Opdracht fotografie.      Jacoline Bodewes 

Rijksmuseum en Foam      studentnummer: 213713 

        bodewes.jacoline@gmail.com 

        tel: 06 19 715 315 

 

 

Cyanotypie:  is een fotografisch proces waarin gebruik word gemaakt van de chemicaliën 

ammoniumijzercitraat en kaliumcyanoferraat. Als deze twee stoffen bloot worden gesteld aan sterk 

licht veranderen ze in Pruisisch blauw (ijzer(III)-hexacyanoferraat(II) ). De foto’s zijn herkenbaar aan 

de blauwe kleur van de afdruk.1 De cyanotypie werdt ontdekt in 1842 door John Herschel en was lang 

de enige simpele en goedkope manier om tekeningen in meervoud te maken. De techniek werd 

gebruikt voor het drukken van bouwplannen, bekender als blauwdrukken.  In 1877 vond H. Pellet een 

proces uit om positieve cyanotypen te maken. Het Cyanotypisch proces was goedkoper, simpeler en 

meer stabiel dan de alternatieve zilver fotografische processen. 2 

behoud van een Cyanotypie:  tijdens het ontwikkelproces van een cyanotypie worden zuren (bv 

citroenzuurof azijnzuur)  gebruikt om de blauwe kleur sterker te maken. Zuurvrij papier (gebufferd 

met ‘zuurvreters’) zorgt er dan ook voor dat cyanotypieen verbleken.   Als een Cyanotypie bloot 

wordt gesteld aan licht verbleekt de afbeelding ook. Als de cyanotypie echter in een donkere en 

ongebufferde omgeving wordt opgeslagen kan de blauwe kleur weer intenser worden, waardoor de 

afbeelding weer zichtbaarder wordt. Omdat bij het ontwikkelproces zuren worden gebruikt zijn 

cyanotypen zelf ook zuur. Ze kunnen daardoor broos zijn en snel breken. Het kan echter minder 

kwaad als de foto nog verplakt is met oude papierresten.3 

Expositiemethode 1 :  In diepe lijst, waarschijnlijk achter UV-werend glas om verbleking te 

voorkomen. Ingelijst inclusief resten oude papieren ‘scharnieren’. Cyanotypen zijn zelf al zuur 

waardoor het verwijderen van oude ‘plak’ resten meer kwaad kan doen dan goed (meer 

beschadiging door mechanische stress dan door verzuring). Er is geen paspartout gebruikt. Mogelijke 

                                                             
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanotype 18-1-2015 
2
 http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/atlas_cyanotype.pdf 18-1-

2015 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanotype 18-1-2015 

mailto:bodewes.jacoline@gmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanotype
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/atlas_cyanotype.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanotype


reden is dat er geen ongebufferde paspartouts beschikbaar waren. De keuze voor een diepe lijst is 

mogelijk om krassen op het foto-oppervlak te voorkomen. 

 

Zilvergelatineprint:   Een oplossing van zilverzouten zoals zilverbromide of zilverchloride werd op een 

drager gesmeerd. Onder invloed van zonlicht laten de zilverzouten atomen zilver los. In tegenstelling 

van een daglichtcollodiumzilverdruk moest een zilvergelatineprint wel ontwikkeld worden in een bad 

van chemicaliën dat er voor zorgde dat er nog meer zilveratomen vrijkwamen en zich een duidelijk 

zichtbaar beeld te voorschijn kwam. Dit beeld werd vervolgens chemisch gefixeerd. 

                           

 Daglichtcollodiumzilverdruk:  Colldiumdaglichtpapieren waren de eerste industrieel vervaardigde 

fotopapiersoorten. Ze verschenen rond 1885 op de markt. Na 1914 werd deze methode steeds meer 

verdrongen door nieuwe procedés. Voor deze foto’s was geen ontwikkelprocede nodig omdat het 

papier onder invloed van daglicht direct verkleurde. Men moest de foto’s wel fixeren.  In vergelijking 

met de albuminedruk vergeelden foto’s gedrukt op dit papier een stuk minder snel. Het was gemaakt 

van papier met een barietlaag. De barietlaag bestond uit bariumsulfaat en gelatine. De barietlaag 

voorkwam dat de lichtgevoelige laag het papier in trok en zorgde er ook voor de emulsielaag zelf 

beter kon hechtten. De gladde barietlaag zorgde er bovendien voor dat er een hogere 

detailweergave mogelijk was. Een daglichtcolliumzilverdruk is herkenbaar aan een opaak glanzend 

oppervlak waarbij de vezelstructuur onder vergroting niet zichtbaar is. De meeste printen hebben 

vale bruingele kleur. Als er mat goud of platina was gebruikt bij het(chemisch) tonen van de foto dan 

kon zich een  zwarte beeldkleur ontwikkelen.4 De bariet/emulsielaag is zeer gevoelig voor krassen. 

Expositiemethode 2: In wissellijst zonder paspartout, waarschijnlijk met een papieren scharnier 

geplakt. De foto is al bij het afdrukken aangebracht op dik karton, waardoor er minder gevaar is voor 

vouwen of scheuren, waardoor een paspartout niet nodig is.  Ruimte tussen de foto en het glas, 

waarschijnlijk om krassen in de bariet/emulsie laag te voorkomen. Na de tentoonstelling wordt deze 

foto waarschijnlijk uit de wissellijst gehaald. Opslag advies is dan in een ph-neutrale papieren  

hoes(niet zuurvrij, zuurvrij papier neemt zuren sneller op door de toegevoegde buffer. Foto’s zoals 

deze zijn echter enigszins zuur van zichzelf door het ontwikkelproces. Als een gebufferd papier deze 

zuren opneemt dan kan dan de foto beschadigen)of een hoes van polyetheleen, melinex of mylar.. 
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Foto’s zoals deze kunnen of liggend in een doos bewaard worden (doos mag niet overvol zijn, dat 

veroorzaakt druk op de foto’s wat verkleving kan veroorzaken) of staand op zijn rand met voldoende 

steun aan weerzijden (foto bak). 

 

Heliogravure: Een heliogravure of photogravure is een vorm van ets. Op een koperen plaat word een 

lichtgevoelige gelatine-emulsie aangebracht, in deze emulsie wordt een fotografisch beeld 

aangebracht. Dit beeld wordt vervolgens geëtst. De plaat produceert op deze manier een beeld van 

hoge kwaliteit dat vervolgens op traditionele wijzen geprint kan worden. Heliogravures behoren tot 

de vroegste vorm van fotografie en werd in 1852 door Fox Talbot gepatenteerd. Omdat het beeld 

geetst word kunnen met een heliogravure een groot bereik van zwart een grijstinten behaald 

worden. Hoe donkerder een plek hoe meer en hoe dieper de plek in de plaat is ingetetst. 5  6 

Expositiemethode 3: In een wissellijst, met een paspartout. Omdat de afdruk een ets is, is het beeld 

minder lichtgevoelig dan de meeste foto’s. De afdruk kan ook behandelt worden als een normale ets. 

Dus achter een zuurvrij paspartout, zodat men de afdruk als die uit de lijst is niet direct in handen 

hoeft te hebben en zodat men vouwen en scheuren kan voorkomen.  

Albuminedruk: Uitgevonden in 1850 door Louis Desire Blanquart-Evrard. Het was een goedkope en 

makkelijke manier om meerdere afdrukken op papier te maken. Het foto-papier werd bedekt met 

een eiwitoplussing (de albumine) dat werd gedroogd. Hierop werd zilvernitraat aangebracht dat ook 

werd gedroogd. Hierdoor kreeg men een lichtgevoelig papier dat alleen nog onder een negatief 

belicht en daarna gefixeerd hoefde te worden.7 Er was dus geen chemisch ontwikkelproces nodig om 

een afdruk te verkrijgen. Omdat het eiwit erg gevoelig is voor vocht kan de gladde albuminelaag van 

een foto snel kleine barstjes gaan vertonen. (De bovenste laag van het eiwit breekt en krult licht 

omhoog, terwijl de onderste laag door het papier word vastgehouden. Dit is zichtbaar onder 

vergroting). Een albumineprint is dan ook herkenbaar aan deze craquelure. Omdat Albumine zo 

hygroscopisch is het advies voor de RV tussen de 30 en 45%. 8Men kan de vezels van het papier nog 

door de albuminelaag herkennen en de foto’s vergelen relatief snel (binnen 10 jaar).9 
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Chromogene druk: verzamelnaam voor kleurenfoto’s ontwikkeld vanaf een kleurennegatief.  De 

eerste chromogene film werd ontwikkeld in 1935 door Kodak  en Afga volgde in 1936. Alle 

chromogene materialen bevatten kleurkoppelaars in hun emulsies.  Elke primaire kleur heeft een 

lichtgevoelige laag. Bij de opname wordt alleen de laag belicht die gevoelig is voor de gewenste 

lichtkleur belicht. Zo ontwikkeld zich per emulsielaag een uitsluitend in bepaalde gebieden een 

zilvermetaal.  Dit metaal bind zich met de kleurkoppelaars om een kleurstof te vormen. Chromogene 

drukken kan men herkennen aan de continue kleurtoonwaarden (geen rastervorming), ze hebben 

vaak een merknaam op de achterzijde van de foto’s staan. De stabiliteit van deze foto’s varieert per 

merk, ontwikkelprocedé en het gebruikte fotopapier.  Onder invloed van licht, chemische invloeden 

en temperatuur  kunnen kleurenfoto’s hun kleur verliezen waardoor een kleur (bv rood) in de foto de 

boventoon kan gaan voeren.10 

Exopositiemethode 4: De foto lijkt te zijn ingegoten in een kunststof. Het voordeel hiervan is dat de 

foto niet bloot staat aan de lucht en de chemicaliën daarin, wat verkleuring en verbleking vertraagt.  

Ook wordt door het kunststof mogelijk bepaalde soorten licht tegengehouden waardoor er ook 

minder verkleuring van de foto ontstaat. Directe beschadiging van de foto  door krassen en 

verkleving (onder invloed van vocht/warmte/microklimaat) is ook niet meer mogelijk. De foto’s zijn 

echter niet meer los te halen van de lijst. Bovendien beschermt deze lijst het ‘kijkoppervlak’ niet, 

geen uitstekende lijst, betekend geen bumperzone.  Het kunststof zelf  kan doordoor wel makkelijk 

krassen waardoor de zichtbaarheid van de foto minder wordt. Deze lijst moet tijdens opslag daarom 

verpakt zijn. BV in een zuurvrije of ph-neutrale doos, of met een andere buffer (deken, 

bubbeltjesplastic). 

Archival pigment print: Injectprint met hoogwaardige pigmentverven. De pigmenten zijn minder 

gevoelig voor chemische degradatie of verbleking, waardoor deze printen een lange houdbaarheid 

hebben tot 200 jaar.  Omdat het beeld echter als een laag van piment op papier is gespoten zijn deze 

printen erg gevoelig voor beschadiging (krassen, vegen).11 

Expositiemethode 5: foto waarschijnlijk gelijmd op een aluminiumplaat (niet zuur, geen chemische 

reactie met de foto), zonder paspartout. Ruimte tussen de print en het glas van de lijst om de 

gevoelige pigmentlaag te beschermen tegen verkleving en krassen en vegen. Opslag buiten 

tentoonstelling, rechtop in lijst bewaard.  
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