
P042  Het specialisme Beschilderde Oppervlakken in een HB   1 

  
 

 

Het specialisme Beschilderde Oppervlakken in een HB  
 

Toelichting: In deze notitie staat een nadere toelichting op het specialisme Beschilderde Oppervlakken 
in een Historische Binnenruimte. De restaurator van een beschilderd oppervlak in een Historische 
Binnenruimte wordt in dit document verder aangeduid als ‘HB-er’.  
 
Versie 0805 2020  
 
Definitie binnen het  Restauratoren Register 
 
De HB-er conserveert/restaureert een beschilderd oppervlak op een ondergrond die onderdeel 
uitmaakt van het interieur van een gebouw. De HB-er werkt altijd vanuit de geschiedenis van het 
interieur, de context en de conditie van de andere materialen in dat interieur. In de planvorming 
waardeert en analyseert de HB-er het object: welke restauratieopties zijn er? De uitvoering zelf vereist 
onderzoek naar de conditie van het object, kleurhistorisch onderzoek en samenwerking in een 
interdisciplinair verband. 
 
 
 

 
 
Foto: ERM 

 
Wat is de aard van het werk?  

• De HB-er onderzoekt/conserveert en indien nodig restaureert een beschilderd oppervlak op 
een ondergrond die onderdeel uitmaakt van een interieur van een gebouw. 

• Het gaat om diverse ondergronden zoals hout, steen, stuc, leer, doek, papier en doek.  
• De aanpak is vaak  interdisciplinair (de HB-er werkt in een project samen met anderen, 

bijvoorbeeld een bouwhistoricus, stukadoor, restauratiearchitect, 
restauratie/decoratieschilder) en vaak met invloed en input  van meerdere ‘externen’ (zoals 
een monumentenambtenaar, opdrachtgever,…) 
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• De aanpak van een restauratie is bijna altijd in teamverband met andere restauratoren 
roerend erfgoed met specialismen zoals papier, hout, textiel, metaal, stuc/steen e.a. 

• De aanpak is altijd vanuit de context van het interieur als één geheel (betimmering, afwerking, 
verbindingen tussen de verschillende ‘vaste’ onderdelen). 

• De HB-er werkt altijd vanuit de geschiedenis van het interieur, de context en de conditie van 
andere materialen in dat interieur. 

• In de planvorming waardeert en analyseert de HB-er het object: welke restauratieopties zijn 
er? 

• De uitvoering zelf vereist onderzoek naar de conditie van het object, kleurhistorisch onderzoek 
en samenwerking in een interdisciplinair verband 

• Het onderzoek en het conserveren/restaureren zelf vereisen vanwege de complexiteit een 
academisch werk- en denkniveau. 

• Het vereist kennis van o.a. : stijl, esthetiek, techniek, ethiek, materiaal, chemie, 
materiaaltechnisch inzicht, beschadigingen, bouwhistorie en veroudering en kennis van 
preventieve en actieve conservering en restauratie. 

• Het leggen van de relatie met de context en andere, gerelateerde specialisme. 
• Schakel in het proces van een grotere restauratie van een gebouw/interieur, altijd werkend 

vanuit het grotere geheel. 
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Wat doet de HB-er?  

• Voert vooronderzoek uit (o.a. conditieopname, 0-meting,..) 
• Voert kleurhistorisch onderzoek uit  
• Voert technisch onderzoek uit (verf, verfsystemen,..) 
• Planvorming: waardeert en analyseert de restauratie-opties tbv de keuze van het type ingreep 

(of niets doen) 
• Voert conservering/restauratie uit van het beschilderd oppervlak  
• Rapporteert altijd over de uitgevoerde restauratie 
• Is deel van of geeft soms leiding aan een interdisciplinair team (restauratoren, onderzoekers 

voor kleurhistorisch onderzoek,…) 
 


