
Blik op het Centraal Museum

‘DEZE  
RESTAURATIE 
HEEFT EEN  
VERLOREN 
BEELD TERUGGE-
BRACHT’ 
Toen in 2011 bleek dat een loden 
beeld van Leo Vroegindeweij 
was ingezakt, riep het Centraal 
Museum de expertise in van de 
kunstenaar en metaalrestaurator 
Esther Meijer. Met een project-
groep werkten ze anderhalf jaar 
aan de restauratie, met een ver-
nieuwd beeld als resultaat. 

‘Een loden beeld dat op zichzelf 
staat, kan makkelijk vervormen  
onder invloed van zijn eigen 
gewicht. Dat gebeurde ook met 
dit beeld, omdat er te weinig 
steunpunten in zaten. Met een 
projectgroep hebben we discussies 
gevoerd over wat de verandering 
van een restauratie teweegbrengt. 
De projectgroep bestond onder 
andere uit restauratoren moderne 
kunst en medewerkers van musea 
met andere werken van Leo 
Vroegindeweij in hun collectie, dat 
gebeurt niet bij de restauratie van 
elk kunstwerk. 

De kunstenaar is begonnen met 
het terugbuigen van het lood 
aan de hand van oude foto’s. Het 
bijzondere was dat het materiaal 
een geheugen bleek te hebben: 
de goede kant op buigen was 
makkelijk, de verkeerde kant op 
gaf veel weerstand. De doelstel-
ling van de restauratie was dat 
het beeld drie maanden stabiel 
zou moeten kunnen zijn. Dat bleek 
na het terugbuigen niet zo te zijn, 
dus hebben we er na goed overleg 
voor gekozen een plooi maken in 
het kunstwerk waardoor een extra 
steunpunt ontstond. 
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Toen het beeld stabiel bleek, 
konden we verder met de onder-
steuning voor in het depot. Die 
moest precies passend zijn, anders 
zou het lood alsnog vervormen. 
Daarvoor hebben we een 3D-scan-
ner gebruikt, een vernieuwende 
methode waarmee we niet alleen 
heel nauwkeurige mallen konden 
printen, maar wat ons ook een do-
cument opleverde met de precieze 
afmetingen. Die techniek en het 
feit dat we een beeld dat eigenlijk 
verloren was weer hebben terug-
gebracht, maakt deze restauratie 
voor mij bijzonder.’
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