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erfgoedcollecties

conservering

restauratie

profiel
mijn visie
Waarde kan vele gezichten
hebben. Aan voorwerpen die
we belangrijk vinden kennen
we historische, culturele,
artistieke, economische,
emotionele of ensemblewaarde toe. Waardevolle
voorwerpen maken deel uit
van ons cultureel erfgoed.

mijn bijdrage
Mijn jarenlange ervaring als textielrestaurator, als beheerder van een veelzijdige
museale collectie en als docent, stelt mij in staat een professionele bijdrage te leveren
aan het behoud van objecten van culturele waarde. Mijn activiteiten kunnen variëren
van beknopt advies tot een volledige uitvoering van restauratie.

mijn doelstelling
Volgens de recentste inzichten bijdragen aan het behoud van voorwerpen van
culturele waarde.

mijn ervaring
Cultureel erfgoed is bepalend
voor de identiteit van een
samenleving. Het mag niet
verloren gaan voor
toekomstige generaties.
We moeten het daarom met
zorg omringen en ernaar
streven het zo lang mogelijk in
goede staat te behouden.
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Behoud van waardevolle
voorwerpen komt doorgaans
neer op een gevecht tegen
verval. Kennis van vervalprocessen en van factoren die
verval veroorzaken is daarbij
onmisbaar. Behoud van
cultureel erfgoed is dan ook
steeds meer een taak van
specialisten geworden.

Naast expertise op het gebied van restaureren en conserveren van individuele
voorwerpen (in het bijzonder textiel), heb ik ervaring met projectmatige inventarisatie
van collecties en het opstellen van behoudsplannen. Verder ben ik vertrouwd met het
verhuizen van collecties, bruikleenverkeer, en veiligheidszorg. Vele lichtingen van de
beroepsopleiding tot textielrestaurator hadden mij als docent.
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advies bij restauratie/ conservering/ depotstelling
collectie survey
inventarisatie/ beschrijving (deel)collectie
opstellen behandelplan
calculatie
second opinion
uitvoeren conservering/restauratie textiel
verpakken/ begeleiden/ uitpakken/ installeren bruikleen
begeleiden/ instrueren vrijwilligers
risico-inventarisatie, calamiteitenplan
schrijven werkinstructies/ lesmateriaal/ artikelen
les of lezingen geven
redactie
collectieregistratie
fotografie
schade-expertise

