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Als een feniks herrezen

door René van Mierlo

In het Stedelijk Museum Kampen bevindt zich een uitzonderlijk mooi 
18de-eeuws wandtapijt van goede kwaliteit. Na een eerste conservering in 
1973 verkeerde het tapijt alweer jarenlang in een zeer kwetsbare conditie. 
In 2021 kwamen er gelden beschikbaar voor een hoognodige restauratie/
conservatie.

Apollo en de Nimf
De voorstelling op het wandtapijt is er een uit de Griekse mythologie. Cen-
traal in het beeld zit een vrouw in een lichtblauw gewaad met goudgele 
mantel, de benen gekruist en het bovenlichaam naar rechts gekeerd. Rechts 
van haar loopt Apollo - de god van het (zon)licht - die een arm naar haar 
uitstrekt, maar haar eigenlijk al voorbij is gelopen.
Onder de linkerarm houdt Apollo een lier. Om de schouders heeft hij een 
fladderende mantel en hij draagt een Romeins sierharnas. Zijn hoofd is om-
ringd door een lichtkring. 
Hier wordt het - bij Griekse goden onvermijdelijke - einde van een relatie 
met een aardse sterveling uitgebeeld. Clytia, die door Apollo is verlaten 
omdat hij verliefd werd op Leucothea, heeft uit jaloezie het avontuur van 
Leucothea aan diens vader verraden. Daarmee heeft Clytia Apollo’s liefde 
echter niet herwonnen. Integendeel, Apollo kan haar niet vergeven. Clytia 
blijft dagenlang onbeweeglijk zitten, stralend naar het licht van Apollo, 
schiet wortel en verandert uiteindelijk in een zonnebloem, die voor eeuwig 
met haar hoofd Apollo’s zonnewagen volgt aan de hemel.
Dergelijke voorstellingen waren in de 17de en 18de eeuw razend populair. 
Vaak werden verhalen uit de klassieke oudheid over meerdere tapijten ‘uit-
gesmeerd’, als een soort van stripverhaal. Of het Kamper tapijt oorspronke-
lijk ook onderdeel van een reeks was, is niet bekend. We moeten het hier 
doen met een enkele, maar wel zeer dramatische, scène.

Alexander Baert
Vermoedelijk is het wandtapijt afkomstig uit het atelier van de weduwe Alex-
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ander Baert en Zoonen te Amsterdam dan wel Gouda.1 Alexander Baert was 
een tapijtwever afkomstig uit het Belgische Oudenaarde die op een gegeven 
moment besloot zijn geluk elders te zoeken. Vanaf 1698 was hij werkzaam in 
Gouda en vanaf 1699 werkte hij voornamelijk in Amsterdam.
Na zijn overlijden in 1719 werd de tapijtweverij voortgezet door zijn weduwe 

Het wandtapijt na restauratie in het Stedelijk Museum Kampen. Januari 2022. Foto: Richard Tennekes.
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Clara d’Hondt († 1751) en hun zonen Johannes Alexander († 1748), Jacobus 
(† 1747) en Abraham († 1748) onder de naam Weduwe Alexander Baert en 
Zoonen. Na de dood van de zoons zette de weduwe het bedrijf voort met 
haar dochters Clara en later ook Hester. Nog later kwam de zaak in handen 
van Clara Jacobusse Baert, een kleindochter van de oprichter. Zij overleed 
in 1783. Mogelijk was het bedrijf toen al ter ziele gegaan. Eind 18de eeuw 
verminderde de vraag naar wandtapijten als gevolg van een nieuwe mode: 
geschilderd behang. Het bedrijf heeft in ieder geval tot 1770 bestaan blijkens 
een leverantie van kussens dat jaar aan de gemeente Gouda.2

Het is niet bekend wanneer het wandtapijt Apollo en de Nimf door de ge-
meente Kampen is aangekocht. In de 19de eeuw lag het als kleed op de 
vloer van de Schepenzaal. In 1876 drong bij iemand, vermoedelijk bij dr. J. 
Nanninga Uitterdijk die in 1872 tot gemeentearchivaris was benoemd, het 
besef door dat het een wandtapijt betrof en werd het opgehangen in de Sche-
penzaal van het Oude Raadhuis. Pas na 1945 werd het in de betimmering 
van de toenmalige Trouwzaal van het oude stadhuis opgenomen, inmiddels 
onderdeel van het museum. 

Herstelwerkzaamheden aan de voor en achterzijde van het wandtapijt. Foto: ICAT Textielrestauratie.
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Restauraties
Het prachtige tapijt is van hoge kwaliteit, maar desondanks groeide begin 
jaren zeventig van de vorige eeuw de noodzaak om het te conserveren. Hier-
voor werd het in 1973 voor behandeling ondergebracht bij de Werkplaats 
tot Herstel van Antiek Textiel in Haarlem. In 1999 constateerde diezelfde 
Werkplaats dat het een zeer kwetsbaar tapijt is. Er is toen echter alleen stof 
afgenomen en op een paar plaatsen wat naaiwerk verricht.
Vooruitlopend op de verbouwing van het stadhuis tot museum werd het 
wandtapijt in 2006 tijdelijk in bewaring gegeven aan het ICAT Textielres-
tauratie in Cruquius, de opvolger van de Werkplaats tot Herstel van Antiek 
Textiel. Dit resulteerde in een conserveringsvoorstel.
Het wandtapijt verkeerde in een matige conditie, mede doordat het in 1973 
deels geïmpregneerd was met de kunsthars polyvinylbutyral. Dat bleek ach-
teraf niet zo’n goed idee geweest te zijn. De geïmpregneerde delen (de par-
tijen van zijde en de bruine wol) bleken zeer kwetsbaar. De hars was daar 
uitgehard en de vezels waren uitgedroogd en konden zeer gemakkelijk bre-
ken. Daarnaast was het tapijt vuil. Na het reinigen en ontharsen zou het 
bovendien van een nieuwe steunvoering moeten worden voorzien.
Helaas ontbraken hiervoor de benodigde financiën. Door de verbouwing van 
het stadhuis tot museum en de inrichting daarvan was er geen financiële 

Het aanbrengen van de nieuwe steunvoering. Foto: ICAT Textielrestauratie.
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ruimte meer voor restauratie van wat dan ook. Eind 2008, toen de verbou-
wing gereed was, werd het tapijt, na licht gereinigd te zijn, dan ook weer 
‘gewoon’ op zaal gehangen.
De jaren daarna werd vanuit museale hoek zonder succes regelmatig aange-
drongen op conservering/restauratie. Maar tijden veranderen. In het kader 
van collectie-onderhoud stelde de gemeente Kampen - het Stedelijk Museum 
Kampen is een gemeentelijke dienst - voor 2021 en latere jaren substantiële 
restauratiebudgetten beschikbaar. Ook voor het wandtapijt!

Feniks herrijst
Het ICAT werd gevraagd een nieuw conserveringsvoorstel te maken dat in de 
periode oktober 2021 tot half januari 2022 werd uitgevoerd. Na demontage 
en transport werd het tapijt eerst gedurende twee weken ingevroren bij een 
temperatuur van min 21 graden Celsius. Vervolgens werd het tapijt mecha-
nisch gereinigd, zodat het stof in het weefsel verwijderd werd. Daarna werd 
het tapijt een aantal keren nat gereinigd om het weefsel weer soepel te ma-
ken en om de oorspronkelijke kleuren tot een maximum op te halen. 
Verkleurde, zwakke en gebroken garens die de galen - weefopeningen tus-
sen de verschillende kleuren weefsels - bij elkaar brengen werden vervangen 
door nieuwe garens in een passende kleur. Het geheel werd voorzien van 
een steunvoering van glad katoen. De steunvoering, die gefixeerd werd met 
naaisteken, zorgt ervoor dat een groot deel van het gewicht door de voering 
wordt opgevangen en niet door het tapijt zelf. Een extra bekleding met ty-
vek (ter bescherming tegen stof en eventueel vocht uit de muur) en molton 
(tegen mogelijk uitzakken van het wandtapijt) werd als laatste aangebracht.
Het eindresultaat is verbluffend. De voorstelling is weer helder en fris van 
kleur. Details die al decennia niet of nauwelijks meer zichtbaar waren, stra-
len de kijker tegemoet. 
Hiermee is één van de langgekoesterde wensen van Stedelijk Museum Kam-
pen in vervulling gegaan. Het wandtapijt is weer geworden wat het lange 
tijd niet meer was: een absoluut topstuk in de collectie!

Noten

1. E.J. Kalf, ‘Een Baert-tapijt?’, Kamper Almanak (1972-1973) 203-213.

2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Weduwe_Alexander_Baert_en_Zoonen.
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