
Wat is er veranderd ten opzicht van vroeger?

Liesbeth: ‘Van een rommelige en sombere ruimte is het atelier
een frisse en prettig ingerichte werkplek geworden. Bovendien
heeft het atelier nu een publieksfunctie. Het restauratieatelier 
is een standaard onderdeel voor een kijkje achter de schermen 
tijdens een rondleiding bij het Nationaal Archief.’ 

Astrid: ‘Sinds kort hebben we educatieve exhibits over conserve-
ring en restauratie. De tentoonstellingsmeubels laten filmpjes
zien over restauratie van archiefstukken en geven de mogelijkheid
voor hands-on proefjes voor het publiek.’

Waarom vond de herinrichting plaats? 

Liesbeth: ‘Het restauratieatelier van het Nationaal Archief, inge-
richt rond 1980, was hard toe aan een opknapbeurt. Het meubilair
voldeed niet meer en door verandering van werkzaamheden 
was het atelier niet meer efficiënt ingericht. Het gebrek aan goede
bergruimte maakte het atelier tevens rommelig en stoffig. 
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Restauratieatelier Nationaal Archief

Bedrijfsprofiel
Henriette Fuhri Snethlage

Al weer bijna drie jaar geleden is het restauratie-atelier van

het Nationaal Archief compleet gerestyled. Liesbeth Keijser,

senior restaurator, en Astrid Hertog, senior medewerker

presentatie bij het Nationaal Archief, vertellen over het

nieuwe atelier.

1 Het gerestylde restauratie-atelier van het Nationaal Archief. Foto: Jan Zweerts.
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Als hoofd van het restauratie-atelier was ik de projectleider van de
verbouwing. Natuurlijk kreeg ik hulp, ik werd bijgestaan door een
afdeling Facilitair Management en natuurlijk kreeg ik input van 
de restauratoren werkzaam in het atelier. De afdeling Presentatie
zorgde voor een publiekgerichte inrichting van de ruimte.’ 

Hoe hebben jullie de restyling aangepakt? 

Liesbeth: ‘Nadat de nut en noodzaak van de face lift van het restau-
ratie-atelier duidelijk was bij het management, zijn we begonnen
een functioneel programma van eisen te formuleren. Zo nauw-
keurig mogelijk is daarin beschreven wat de uitgangspunten,
randvoorwaarden en wensen zijn van een verbouwing. 
Eerst hebben we gekeken welke functies zo’n ruimte allemaal her-
bergt. Bijvoorbeeld computerwerkplekken, koffieruimte, een
workshopruimte voor professionals maar ook kinderen, publieks-
ruimte en natuurlijk restauratiewerkplekken. De verschillende
restauratiewerkplekken werden verder uitgewerkt: droge ruimte,
natte ruimte, vuile ruimte, laboratorium, opslag, tentoonstellings-
werkzaamheden, fotografische documentatie. Per functie is 
vervolgens een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de
benodigde meubels, materialen en ruimte. Zo beschrijft het func-
tioneel programma van eisen voor de droge ruimte: 1 lichttafel, 1
vacuümtafel, 10 werktafels, 2 bordscharen en 5 persen, afgesloten
bergruimtes zowel voor rollen, karton en papier en gereedschap-
pen (circa 30 m2), elke tafel heeft elektra en er is een perslucht-
punt.’

En het mooie designmeubilair? Is dat nieuw?

Liesbeth: ‘Het is vrij nieuw en zeer fraai, en is afkomstig uit het
voormalige Rijksarchief in Limburg. Na een fusie van het
Rijksarchief in Limburg en het Gemeentearchief Maastricht tot
het Regionaal Historisch Centrum Limburg, werd het atelier van
het rijksarchief ontmanteld. Het Nationaal Archief heeft het meu-
bilair overgenomen. De tafels, lichtbakken, vacuümtafel, zuurkast
etc. waren allen in hetzelfde design uitgevoerd. Het is ontworpen
door Stephanie Gieles, interieurontwerpster. We hebben haar
gevraagd een plan te maken voor herplaatsing van het meubilair
op de nieuwe locatie. Zij heeft op basis van het functioneel pro-
gramma van eisen een zogenoemd vlekkenplan gemaakt, een 
plattegrond van het atelier waarop kleurvlakken de verschillende
functies en bijbehorende inrichtingen aangeven. Met een archi-
tect voor het nagelvaste gedeelte van de verbouwing en een instal-
latieadviseur voor het lichtplan, de elektra, perslucht en afzuiging
is het ontwerp voor het atelier vervolgens verder ingevuld en 
uitgewerkt. 
Het meubilair werd vóór plaatsing in het Nationaal Archief aange-
past. Zo werd er een elektrische hoogteverstelling aangebracht in
de tafels. Vaak zijn tafels in papier-restauratieateliers op stahoogte.
De restaurator zit dan op een tekentafelstoel. De ervaring van het
Nationaal Archief leert echter dat dit klachten geeft aan rug en nek.
De nieuwe tafels hebben daarom een hoogte van circa 80 cm. De
restauratoren zitten op zadelstoelen, stahulpen of flexibele stoel-
tjes met wieltjes waarbij ‘actief zitten’ het toverwoord is. Ook 
werden er makkelijk verrijdbare wieltjes onder de tafels geplaatst
om het atelier aan te kunnen passen aan de werkzaamheden.’

Waren er nog andere zaken waar rekening mee gehouden moest worden?

Liesbeth: ‘Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken was
het noodzakelijk over te stappen op flexplekken. De soort werk-
zaamheden bepalen immers welke ruimte en voorzieningen een
restaurator op een bepaald moment nodig heeft. Het werken met
flexplekken is voor sommigen wennen en vereist afstemming 
tussen de restauratoren. Een persoonlijke trolley van niet al te
klein formaat is essentieel. Alle nodige gereedschappen en mate-
rialen kunnen naar de gewenste werkplek gereden worden. 
Ook werden de ARBO regels erop nageslagen. Oogdouches wer-2 De drie Exhibits. Foto: Kinkorn.
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kaarten, documenten, dossiers en boeken, daterend van de 12de
tot de 21ste eeuw voor de eeuwigheid bewaart. Of hoe de restaura-
tor een scheur in een 17de-eeuwse kaart repareert. Wat het
Nationaal Archief doet met acetaatnegatieven die verschrompe-
len. Wat een aanvezelstraat is. Speciaal voor de rondleidingen 
en andere publieksactiviteiten zijn over dit soort onderwerpen
drie meubels of exhibits ontwikkeld.’

Deze zijn nieuw?

Astrid: ‘Voorheen leidden de restauratoren de groepen rond op
het atelier. Een restauratie- of conserveringsproces is echter niet
altijd te onderbreken. Bovendien worden er niet altijd voor het
publiek interessante handelingen uitgevoerd. Daarom is ervoor
gekozen de rondleiders uitleg te laten geven op het atelier aan de
hand van de meubels. De exhibits behandelen de thema’s: schade,
conservering/restauratie en materiaal/onderzoek. Ik was de pro-
jectleider van dit onderdeel van de herinrichting van het atelier.
Maar voor een goede inhoudelijke invulling is nauwe samenwer-
king met de restauratoren natuurlijk onontbeerlijk’. 

den geplaatst bij chemieopslag en zuurkast. alle carcinogenen en
andere niet meer gebruikte chemicaliën werden op verantwoorde
wijze afgevoerd, afzonderlijk verpakt en met een etiket met beno-
digde informatie. De klimaatinstallatie werd verbeterd en de kleur
van het licht werd aangepast aan de behoeften van een restauratie-
atelier.’

En de verbouwing ... 

Liesbeth: ‘Na het vaststellen van het definitieve ontwerp en toen
de financiering rond was kon de bouw worden voorbreid. Het
gehele atelier is leeggehaald. En we hebben een nood-restauratie-
atelier ingericht in het kantoorgedeelte van het Nationaal Archief.
Dus de werkzaamheden konden met wat kleine aanpassingen
gewoon doorgaan. In ongeveer tien weken werd het gehele atelier
gestript, deels gesloopt, voorzien van een nieuwe technische
installatie, geverfd en heringericht. Het atelier veranderde in een
mooie, prettige werkruimte maar nog één puntje moest worden
uitgevoerd: de exhibits voor het publiek.’

Het restauratie-atelier is open voor bezoekers van het Nationaal Archief?

Astrid: ‘Ja, een bezoek aan het restauratieatelier is één van de favo-
riete onderdelen van een rondleiding in het Nationaal Archief.
Veel mensen willen weten hoe je 100 kilometer aan papier, foto’s,

Kun je de exhibits beschrijven?

Astrid: ‘Voor de opdracht heeft het Nationaal Archief drie bureaus
gevraagd een schetsontwerp te maken. Het ontwerp van Kinkorn
uit Tilburg kreeg uiteindelijk de voorkeur. Het bureau ontwierp
drie unieke, mobiele meubels met legio mogelijkheden en een
grote variatie aan presentatiemiddelen. 
In de hoge ‘restauratiekar’ is een 66 cm breed touchscreen geïn-
stalleerd waarop vijf filmpjes van verschillende restauratieproces-
sen getoond kunnen worden. Alle zonder geluid en tekst, zodat
de rondleider de regie houdt, het verhaal kan vertellen en direct
vragen van bezoekers kan beantwoorden. Een van de filmpjes
leert de bezoeker dat een aanvezelstraat een speciale papiermachi-
ne met een lopende band is waarop gaten in papieren documen-
ten worden gevuld. Aan de andere zijde van de kar zijn op grote
dia’s voorbeelden te zien van ‘Voor en na restauratie’. 
In de ronde ‘schadekar’ tonen grote dia’s enkele schadebrengers,
zoals ijzergallusinkt, het zilvervisje en de mens(!). In de ronde 
vitrinebakken liggen schokkende voorbeelden van aangetaste
documenten en boeken. 
De derde kar, de ‘onderzoekskar’, biedt de meeste mogelijkheden:
lades met stukjes leer en perkament, rollen van diverse soorten
papier, zuurproeven, kweekjes van schimmels, hout- en lompen-
pulp, insectenlokkers, UV licht en dergelijke.’

Mag het publiek hiermee zelf aan de slag?

Astrid: ‘Ja, zij kunnen bijvoorbeeld met een loepje herkennen of
een stuk leer of perkament van een geit of een kalf is gemaakt. 
Aan de hand van deze kar wordt getoond welke onderzoeken de
medewerkers van de afdeling moeten uitvoeren om schades te
kunnen bepalen, voorkomen en herstellen. Na afloop van het
bezoek aan het atelier ontvangt iedereen een kaartje met een URL
naar de website van het Nationaal Archief waarop beschreven is
hoe zij hun eigen documenten en foto’s op een juiste manier 
kunnen bewaren.’
Liesbeth: ‘We geven zo echt een kijkje in de keuken. Zowel het
publiek als de restauratoren zijn enthousiast. De betrokkenheid
van het publiek, zowel jong als oud, voor het archief en voor 
restauratie en conservering wordt hiermee vergroot.’ 

Algemene rondleidingen in het Nationaal Archief, waarin een bezoek aan het atelier is 

opgenomen, kunnen geboekt worden via het afsprakenbureau en kosten € 65,- voor een groep,

afsprakenbureau@nationaalarchief.nl of 070-3315400. Zie ook www.nationaalarchief.nl
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3 Bezoekers van het restauratie-atelier determineren de leersoort bij de onder-

zoekskar. Foto: Astrid Hertog. 


