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Ten eerste

Agenda

K
atrien Keune, chemicus en
lid van het onderzoeks- en
restauratieteam van het
Rijksmuseum, is haar huis

aan het schilderen. Het deel van de
plint achter haar kast is geel en heeft
een grondige beurt nodig, terwijl de
rest van de plint nog friswit is,
Verf verkleurt, wil Keune (42)

maar zeggen. Zelfs de verf die is ge-
bruikt op een van ’s werelds be-
roemdste schilderijen. Zo kringelen
boven het hondje op De Nachtwacht
witte wolken, terwijl het onwaar-
schijnlijk is dat Rembrandt die daar
heeft geschilderd.
Om erachter te komen wat

 Rembrandt (1606-1669) wél heeft
 geschilderd, wordt De Nacht -
wachtdeze zomer onderzocht. Naar
aanleiding van de resultaten daar-
van beslist het onderzoeks- en res-
tauratieteam hoe het schuttersstuk
wordt gerestaureerd. Zowel het on-
derzoek als de restauratie gebeurt
op zaal in het Rijksmuseum.
Hoe gaat zo’n onderzoek? Ge-

bruik wordt gemaakt van de macro-
röntgenfluorescentiescanner (afge-
kort: MA-XRF), een apparaat dat in
2008 is ontworpen door Joris Dik

NACHTWACHT

afkomstig is. Aan de hand daarvan
kan worden vastgesteld welk pig-
ment en dus welke verf is gebruikt
– verf bevat een of meerdere soorten
pigment. Lood wijst bijvoorbeeld op
wit pigment, ijzer op rood.
Niet alleen de pigmenten aan de

oppervlakte worden getoond, maar
ook die waar later overheen is ge-
schilderd. ‘Prachtig dat je zoveel in-
zicht krijgt in hoe een kunstenaar
een compositie maakt, welke veran-
deringen hij daarin nog aanbrengt’,
zegt Keune. ‘Je krijgt het verhaal van
het kunstwerk. Zo bleek uit de scan
van Marten en Oopjen dat Rem-
brandt op de achtergrond eerst een
poort schilderde, en die later door
een gordijn heeft vervangen.’
De MA-XRF kost 265 duizend euro

en scant 80 bij 60 centimeter per
dag. De Nachtwachtmeet 363 bij
438 centimeter, dus het onderzoek
duurt ongeveer acht weken. Daarna
volgt de restauratie. De kans is groot
dat de wolken boven het hondje
daarbij zullen verdwijnen. ‘Maar’,
zegt Keune, ‘de resultaten zijn waar-
devol op zich, ook als ze niet direct
bij de restauratie van pas komen.’

Gijs Beukers

n HERDENKINGEN

50 JAAROp 21 juli 1969
zette Neil Armstrong
als eerste mens ooit
voet op de maan.

50 JAAR Het muziek-
festival Woodstock
vond in 1969 plaats
tussen 15 en 18 augus-
tus in het Amerikaanse
Bethel. Het was een
hoogtepunt van de te-
gencultuur van de
jaren zestig en van het
hippietijdperk; 

5 JAAROp 17 juli 2014
stortte de MH17 van
Malaysian Airlines in
Oekraïne neer nadat
het vliegtuig was ge-
raakt door een buk-ra-
ket.

100 JAAR In 1919 kre-
gen vrouwen actief
kiesrecht in Nederland;
mannen in 1917.

n G7
NIEUWE CHAOS?

De vorige bijeenkomst
van de G7 in Canada, in
juni van 2018, eindigde
in chaos. De Ameri-
kaanse president Do-
nald Trump trok zijn
handtekening onder de
slotverklaring in en
dreef de westerse
bondgenoten tot wan-
hoop. En passant zei hij
Rusland terug te willen
bij de volgende G7-top,
in augustus van dit jaar
in Biarritz. Rusland is
geschorst sinds de an-
nexatie van de Krim. 

in het ergste geval, ineens ook om-
standers zich gaan bemoeien. ‘De po-
litie heeft een wapenstok en pepper-
pray, wij alleen handboeien’, verzucht
de voorzitter van ACP-BOA, verwij-
zend naar de recente en nogal leven-
dige discussie over betere ‘bewape-
ning’ voor boa’s.
Wat kan de boa doen als straks, in

het uiterste geval, zo’n appverslaafde
fietser ineens wild om zich heen gaat
slaan en weigert zich te identificeren
voor de boete? Gerrits, eerst lachend:
‘Weghollen.’ Dan, serieus: ‘De politie
oproepen. En dan maar hopen dat die
komt.’

Foto Hollandse Hoogte

‘Oranjehotel’ eindelijk
toegankelijk voor publiek

Rembrandt
wordt op zaal

in het Rijks
onderzocht

van de TU Delft en Koen Janssens van
de Universiteit Antwerpen. De be-
langrijkste onderdelen zijn de rönt-
genbuis en de detector, die zijn ge-
monteerd op een gemotoriseerd
frame. De röntgenstraling komt op
het schilderij, waardoor energie vrij-
komt. De detector meet de energieën,
en met die informatie kan bepaald
worden van welk metaal de energie

‘I
k ben er anders uitgeko-
men dan ik erin ben ge-
gaan.’ Met deze summiere
informatie gaf verzetsstrij-

der George Maduro – naar wie la-
ter Madurodam is vernoemd – in
1941 een indruk van de ontberin-
gen die hij had moeten onder-
gaan tijdens zijn (tweede) verblijf
in de cellenbarakken van de
Duitse gevangenis in Schevenin-
gen. In de volksmond stond het
complex te boek als ‘Oranjehotel’,
een ode aan de verzetsstrijders die
er waren ondergebracht. En zo is
het nadien blijven heten.
Omdat de cellenbarakken on-

derdeel waren van de Scheve-
ningse strafgevangenis, waren ze
lange tijd niet toegankelijk voor
het publiek. Eenmaal per jaar
werd er een besloten herden-
kingsbijeenkomst gehouden. In
2019 zullen de zeven cellengangen
het middelpunt vormen van een
herinneringscentrum met ruim-
tes voor tentoonstellingen en
‘educatieve activiteiten’.
Het latere Oranjehotel werd in

de nadagen van de Eerste Wereld-
oorlog gebouwd om het hoofd te
kunnen bieden aan de toene-
mende criminaliteit – in die tijd
vooral zwarthandel. Het complex
telde 500 cellen die ook naar toen-
malige maatstaven al aan de
krappe kant waren: 1,9 bij 3,7 me-
ter. 
In 1940 werd het als Duitse ‘poli-

tie- en onderzoeksgevangenis’ in
gebruik genomen. Soms verble-
ven er 1.500 mensen – gemiddeld
drie per cel. In totaal hebben tij-
dens de Duitse bezetting naar
schatting zo’n 25 duizend mensen
– in de regel ‘goede vaderlanders’ –
in het Oranjehotel verbleven. 734
van hen, onder wie George Ma-
duro, hebben de oorlog niet over-
leefd. Het regime in het Oranjeho-
tel was uitermate wreed. ‘Voor al-
les wat hun niet beviel, werd je af-
gerost’, schreef een gedetineerde
die het kon navertellen. 
215 gedetineerden zijn via het

poortje dat in het verlengde ligt
van de middelste gang afgevoerd
naar de executieplaats op de na-

burige Waalsdorpervlakte. De
laatste nacht van hun leven brach-
ten zij door in een van de doden-
cellen, waarvan er een (nummer
601) in de oorspronkelijke staat
behouden is gebleven. Voor de ter-
doodveroordeelden werd het
harde regime gedurende hun
laatste levensuren enigszins ver-
soepeld. Zo ook voor de vijftien
Geuzen en de drie februaristakers
– de achttien doden uit het gelijk-
namige gedicht van Jan Campert –
die op 13 maart 1941 werden te-
rechtgesteld. Zij zongen Psalm 43,
dat sindsdien nog geregeld bij
plechtigheden werd aangeheven:
‘Dan ga ik op tot Gods altaren’.

Sander van Walsum

Het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen. Foto VVV Oranje

n HOLLEEDER
UITSPRAAK

Nu Peter R. de Vries op-
nieuw moet getuigen
nadat hij justitie een
opname van Holleeder
heeft verstrekt, is het
onduidelijk hoelang
het proces tegen Wil-
lem Holleeder nog gaat
duren. Volgens de oor-
spronkelijke planning
hoort hij de eerste
week van juli of hij
wordt veroordeeld.
Holleeder staat terecht
voor betrokkenheid bij
vijf liquidaties en een
poging daartoe. 


