Restauratie schilderij Maarten Donk (2013)
Na de restauratie van het kerkscheepje uit de Nieuwe Kerk werd onze stichting (ook toen
nog onder de naam Stichting Behoud Roerend Cultureel Erfgoed Wormer) gevraagd om de
restauratie van een 17e eeuws schilderij uit de rooms katholieke kerk te realiseren.
Onderzoek wees uit dat het schilderij waarschijnlijk gemaakt werd rond 1650, honderd jaar
nadat Maarten Donk (ook wel Martinus Duncanus) in Wormer als pastoor werkzaam was. Hij
was in 1541 naar Wormer gezonden om ‘het ware geloof’ te beschermen tegen de in deze
streek sterk opkomende beweging van de wederdopers, ook wel mennonieten genoemd.
Op het unieke schilderij staat het portret van de priester in een medaillon. Het medaillon is
een vrije kopie naar een schilderij dat zich tegenwoordig in de collectie van Museum
Catharijneconvent in Utrecht bevindt.
Behalve het medaillon vertoont het schilderij een beeld van het dorp Wormer in de 17e eeuw.
We zien gedetailleerd onder meer de beschuitstoren (gebouwd in 1620, gesloopt in 1896),
het weeshuis (gebouwd in 1634, gesloopt in de 19e eeuw), het rechthuis (gebouwd begin 17e
eeuw, gesloopt in 1818) en de oude kerk met spitse toren. De spitse toren van de kerk
stortte Kerstmis 1660 neer en werd later vervangen door een niet-spitse toren. Dateringen
met betrekking tot de beschuitstoren (1620) en spitse kerktoren (1660) bepalen het schilderij
op half 17e eeuw. Onafhankelijk van deze informatie dateerde de restaurator het schilderij
ook rond 1650, op basis van onder andere de omlijsting van het medaillon. Verder kwam er
bevestiging van de datering van de restaurator van de lijst. Hij dateerde de nog originele lijst
zonder enige twijfel eveneens op omstreeks 1650.
Het schilderij was sterk vervuild en vertoonde retouches en overschilderingen over een dikke
laag vergeelde vernis. De retouches tekenden zich mat af tegen het glanzende oppervlak.
De lijst was behoorlijk beschadigd en een eerdere restauratie was onder meer uitgevoerd
met matte zwarte verf. Hoewel de oorspronkelijk vergulde randen nog grotendeels aanwezig
waren, bleken deze op bepaalde plekken met bronsverf ‘opgeknapt’ te zijn.
Na oriënteerde gesprekken met verschillende restaurators werd besloten de restauratie van
het schilderij in handen te geven van een gerenommeerd restaurator: Caroline van der Elst
in Hilversum. Zij heeft eerder werken gerestaureerd van onder meer het Rijksmuseum, het
Frans Halsmuseum, het Museum Catharijneconvent, het Joods Historisch Museum en het
Scheepvaartmuseum Amsterdam. De lijst is in restauratie gegeven aan een al even
gerenommeerd restaurator: Eric Bernhard in Amsterdam
Op 22 juni 2013 werd het gerestaureerde schilderij door Evert Klos, alias Maarten Donk, in
de r.k. kerk onthuld. Iedereen kan het prachtige stuk cultureel erfgoed weer bewonderen en
een blik werpen op het 17e eeuwse Wormer.
De restauratie van het schilderij werd mede mogelijk
gemaakt door financiële bijdragen van:
Coöperatiefonds Rabobank Zaanstreek;
kerkbestuur r.k. kerk;
particulieren;
Stichting Bijdragen Doelen in Wormer en Oostknollendam;
Stichting Ir. P.M. Duijvis;
Stichting Honig-Laanfonds;
Stichting Jacob Stinsfonds;
Stichting Support Cultuur en Sport Wormerland.

Hieronder een foto-impressie van de restauratie.

Het schilderij voor de restauratie en
het portret uit het Museum
Catharijneconvent in Utrecht.

Januari 2013. De rechter helft het schilderij is gereinigd van oude vernis en retouches.

Details met (onder) het voormalige
rechthuis met trapgevel.

Ook de lijst was er slecht aan toe.

22 juni 2013
Evert Klos, alias Maarten Donk,
heeft het gordijn opzij geschoven
en het gerestaureerde schilderij
onthuld.

