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'Van Gogh

plaktemet
verfl{lodders'
Gesprek met Cor J(nops
In het Van Gogh Museum
zijn twee plakboeken van de
schilder te zicn, waarin hij
plaatjes van romantische
schilderijen plakte.
Boekconservator Cor Knops
.wcrd gevraagd ze te
restaureren.
DoorKoos DIJKSTERHUIS
MUNSTERGELEEN,

10

MAART.

Het Van Gogh Museum bezit twee
plakboeken van Vincent van Gogh,
waarin de schilder prenten plakte
van collega's die hem inspireerden. Het ene stclde zijn broer Theo
samen uit plaatjcs die de schilder
bewaarde. Het andere was van de
kunstenaar zclf. Oat vicl bijkans
uit clkaar. Het museum schakclde
boekconservator Cor Knops in, in
het Zuid-Limburgse Munstergcleen.
,Het papier waarop de prenten
zaten was sterk verkleurd", vertclt
Knops. ,En zo bros dat ik nieuw
papier mocst gebruiken. Tocn ik
de prenten losweekte, vicl het me
op dat er op de hoeken gekleurd
plakscl zat - paars, rood, gecl of
oranje." Gebruikte Van Gogh gckleurde lijm? In de literatuur vond
Knops niets over de verkrijgbaarhcid van zulke lijm, eind twintigste eeuw. En waarom zou hij verschillende klcuren gebruikt hebben, als die toch onzichtbaar bleven? ,Blijkbaar plakte hij de prenten met verfklodders vast'', meent
Knops. Maar wat voor verf? Plakkaatverf zou tijdens het losweken
zijn opgclost. Olieverf dan? Maar
dan was er lijnolie in het papiervan
de prenten getrokken, en daar was
door een loep niets van te bcspeuren. HetVan Gogh Museum laat de
klcurstof binnenkort analyseren.
Wie weet werpt dat een nieuw Iicht
op Van Goghs materiaalgebruik.
Knops lcverde het plakboek op
kerstavond 2002 in bij het museum. Daar ligt het nu achter glas op
de expositie De Keuzc vall Villcwt.
Daarna gaat het terug in de kluis.

·'

Van Gogh plakte vooral afbecldingcn in van romantische schilderijen van rond 1850. Knops: ,Veellandclijke taferecltjcs, zoals een herder met vee." Leo Jansen van het
Van Gogh Museum: ,Van Gogh
was idolaat van de landschapschilders van de Barbizon-school en van
de Haagse School."
.
De prenten zitten nu op degdijk
lompenpapicr geplakt, dat lang
meegaat. Ze zijn er later makkelijk
weer af te halen voor nader onderzoek. Knops gebruikte papier dat
minder bruin was dan het oude,
maar niet zo wit als het plakboek
dat Van Gogh ooit kocht, want dat
zou er te nieuw uitzien. ,Je moet
de boeken weer kunnen inkijken
zonder dat ze in je handen uit clkaar vallen", zegt hij. De verbruining van het papier was in sommige prenten getrokken, ,maar dat
spoelde er door het losweken uit.
De veertig prenten zclf waren op
ccn na origincle etsen, gedrukt op
uitstekend lompenpapier. En die
drukinkt is waterbestendig, zodat
ik ze zo konlosweken."
De vier schetsboeken van Van
Gogh die Knops eerder had opgeknapt, waren kwetsbaarder. ,Daar
l<on ik wcinig aan versleten papier
doen, omdat behandcling de tekeningen zou aantasten. Wcllwn ik
de bindconstructie herstellen."
Daarvoor moest hij naar het museum komen, want schetsen van de
mecster naar Limburg sturen, dat
wilde geen verzekeraar verzekeren. Knops ontdekte dater minder
schetsen ontbraken dan werd gedacht. , Van Gogh scheurde zclf
nogal eens een schets uit, bijvoorbecld om met een van zijn honderden brieven mee te sturen. Als er
een ontbreekt ligt de keerzijde van
het blader los in. Ofhet katern is te
dun." Het was a! bekend dat diverse schetsen die in het Van Gogh
Museum tentoongestcld hingen,
waarschijnlijk uit een schetsboek
kwamen. Knops haalde ze uit hun
passe-partout, stelde vast in wclk
schetsboek en -lastiger- op welke
bladzijde ze hadden gezeten, en
zette ze er weer in .
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