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Schimmel te lijf met een stofzuiger
Het vernieuwde
Rijksmuseum opent 13 april.
Het Parool struint alvast
rond en belicht de
ambachtslieden die achter
de schermen werken.
In deze aflevering:
de papierrestaurator.
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erken op de afdeling papier en flink verkouden
zijn is bepaald geen
ideale combinatie. Op
tafel ligt het kostbare achttiendeeeuwse portret van Marie Josèphe
van Saksen door de Zwitserse kunstenaar Jean-Etienne Liotard. Een pastel
op perkament, klaar om te worden
gerestaureerd.
Restaurator Cécile Gombaud, die
net griep heeft gehad, onderbreekt
haar uitleg over het kunstwerk enkele
keren abrupt en rent met een zakdoek
naar een hoek van de kleine ruimte.
“Eén druppel vocht kan een pastel al
compleet ruïneren,” zegt Gombaud

‘Populair was perkament
van kalfshuid; glad,
zonder haarzakjes’
als ze klaar is om verder te gaan met
haar verhaal. “Behalve een verkoudheid is praten met consumptie ook
erg riskant in de buurt van dergelijke
kunstwerken, die dan ook altijd achter glas moeten worden tentoongesteld.” We zijn gewaarschuwd.
In de achttiende eeuw was pastel op
perkament populair, vanwege de
sterke, lange vezels, waardoor de pigmenten van deze poederige techniek
goed werden vastgehouden. Binnen
die kunststroming was Jean-Etienne
Liotard één van de grootste sterren.
Het Rijksmuseum bezit meer dan
twintig pastels op papier en perkament van hem, de op één na grootste
collectie Liotardpastels ter wereld.
Gombaud: “Perkament kan worden
gemaakt van koeien-, geiten- of schapenhuid, maar bij pastelkunstenaars
was kalfshuid, beter bekend als ve-

Cécile Gombaud: ‘Eén druppel vocht kan een pastel al compleet ruïneren.’
lum, het populairst, omdat dat het
gladst was, zonder haarzakjes.”
De kenmerkende fluwelige kleuren
van pastelschilderijen spreken Gombaud enorm aan. “Niet voor niets
werden vooral portretten in pastel gemaakt. Met het poederige pastel kun
je op een waanzinnig realistische manier de textuur van de menselijke
huid weergeven.”
Pastel is een droge schildertechniek
en juist daarom heel geschikt voor
het vochtgevoelige perkament. Logischerwijs is door de eeuwen heen niet
altijd te voorkomen geweest dat het
materiaal in aanraking kwam met
vocht – naast licht de grootste vijand
van pastel. De op spanramen vastgespijkerde kunstwerken zijn daardoor
gaan bobbelen en vertonen schimmelplekken.
Voor het ‘straktrekken’ van het per-

kament gebruikt Gombaud stroken
van langvezelig Japans papier, die ze
in randen achterop het perkament
plakt. De vaak wat verroeste spijkertjes behandelt ze met een speciale
lijm die consolideert en verder roesten voorkomt.
Voor het verwijderen van de schimmel heeft ze haar eigen ingenieuze
methode bedacht. Op een karretje –
alle objecten van het Rijksmuseum,
hoe klein ook, worden altijd rijdend
verplaatst – brengt ze een werk van
Liotard naar de behandelkamer.
Voorzichtig legt ze het pastel, De drie
Gratiën naar het antieke Romeinse
beeld in de Borghese verzameling te
Rome uit 1737, onder de microscoop.
Even later rijdt ze een huis-tuin-enkeukenstofzuiger naar binnen en
sluit ze een transparant pipetje aan
op de slang. “Een glazen pasteurs-
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pipet waarmee ik de schimmel opzuig,” zegt Gombaud. “Ik heb een
paar penseelharen aan de opening
van het pipetje bevestigd, zodat ik de
schimmelmycelia tussen het pigment
kan weghalen. Natuurlijk staat de

stofzuiger op een heel lage stand en je
moet een heel vaste hand hebben.”
Ze lacht. “Dat van die haartjes heb ik
zelf bedacht. Als iets niet bestaat,
moet je het zelf uitvinden, net als
MacGyver altijd deed in de tv-serie.”

Gombauds favorieten in het Rijksmuseum
1. Het Melkmeisje, door Johannes Vermeer (1632-1675). “Als Française ben
ik heel gevoelig voor voedsel, en de gedetailleerde manier waarop Vermeer
het brood heeft weergegeven is geweldig. Daarnaast spreekt de rust die het
schilderij uitstraalt mij enorm aan.”
2. Zelfportret met baret en opengesperde ogen, door Rembrandt van
Rijn (1606 of 1607-1669). “Een heel
expressieve, vrolijkmakende tekening.

Groots zoals hij zichzelf hier neerzet,
met gevoel voor zelfspot.”
3. Portret van Marie Fargues, echtgenote van de kunstenaar, in Turks kostuum, door Jean-Etienne Liotard
(1702-1789). “Dit pastel op perkament
heb ik gerestaureerd. Ik hou van de
poëzie en dromerigheid die het geheel
uitstraalt. Een prachtig voorbeeld van
hoe zacht en fluweelachtig pastelkleuren zijn.”

Patiënten praten zichzelf uit depressie
Het verhaal van een
depressieve patiënt vormt
vaak de sleutel tot zijn
genezing. Als hulpverleners
de tijd nemen goed te
luisteren, is de behandeling
effectiever en korter.
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ls iemand een ernstige depressie doormaakt, zijn er
diverse behandelingen mogelijk. Meestal beslist de
psycholoog of de psychiater voor welke behandeling een patiënt in aanmerking komt, zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie voor het herstellen van

verstoorde relaties en of medicatie.
“Het probleem is dat de keuze van
de hulpverlener lang niet altijd aansluit bij de voorkeur en de verwachtingen van de patiënt,” zegt Michael
van den Boogaard, depressiespecialist bij de landelijke GGZ-instelling
PsyQ. “Met als gevolg dat gemiddeld
veertig procent van de patiënten de
behandeling voortijdig staakt.”
Volgens Van den Boogaard, die onlangs promoveerde aan het VUmc,
kan de uitval met de helft worden teruggebracht als de hulpverlener beter
naar het verhaal van de patiënt luistert. Hierdoor krijgt hij een goed
beeld van de ontstaansgeschiedenis
van de depressie.
“En als je de oorzaak achterhaalt,
weet je meestal ook welke behandeling de meeste kans van slagen heeft.
Als een patiënt bijvoorbeeld zegt

vooral over vroeger te willen praten,
wil hij dus praten en geen pillen.”
Een goede afstemming tussen patiënt en behandelvorm leidt niet alleen tot minder uitval, maar verkort
ook de behandeltijd met één tot twee
sessies, blijkt uit Van den Boogaards

Een zelfgekozen
therapeut wordt gezien
als betrouwbaarder
promotieonderzoek. “Op een gemiddelde behandeling van twaalf sessies
is dit veel.” Opmerkelijk is dat dit positieve effect zelfs groter is dan dat
van een goede relatie tussen behandelaar en patiënt. Tot nu toe werd altijd aangenomen dat deze relatie de

beste voorspeller was voor het succes
van een behandeling.
Ongeveer een derde van de patiënten kan volgens Van den Boogaard
prima vertellen waar zijn depressie
vandaan komt, een derde komt er na
een goed gesprek met de hulpverlener achter en een derde heeft geen
idee. “Voor deze laatste groep moet je
nog meer tijd uittrekken.”
Van den Boogaard laat patiënten altijd eerst zonder onderbreking hun
verhaal vertellen. “Na ongeveer tien
minuten ga ik vragen stellen, vooral
over wat ik allemaal niet heb gehoord. Ik probeer de ontbrekende
puzzelstukjes te leggen en erachter te
komen wanneer de problemen zijn
begonnen.” Dat kan zijn na het verlies van een dierbare, of na een verhuizing. “Mensen beseffen na een
verhuizing vaak pas hoe belangrijk

hun oude leefomgeving voor ze was.”
Patiënten stellen het erg op prijs als
een behandelaar zich verdiept in de
achtergrond van hun depressie,
merkte Van den Boogaard. “Collega’s
hebben meestal wel de intentie dit te
doen”, zegt hij, “maar in de praktijk
gebeurt het toch niet zo vaak.”
Onderdeel van zijn onderzoek was
een experiment waarbij patiënten
zelf hun behandelaar mochten kiezen. Een zelfgekozen therapeut werd
aantrekkelijker, betrouwbaarder én
vakkundiger bevonden, bleek uit een
evaluatie. Van den Boogaard denkt
dat patiënten in de toekomst steeds
vaker hun eigen behandelaar kiezen.
“Er zijn nu al steeds meer vrijgevestigde therapeuten die zich met een foto en beschrijving van hun werkwijze
aanprijzen op hun website. Instellingen zullen wellicht volgen.”

