
BASISDOCUMENT in foto's
Panelen van een “Paviljoen van Delftsche Nijverheid”

(Behorend bij Basisdocument in tekst. Versie: 18 augustus 2022)

Paviljoen, opgesteld in de tuin van het
'Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen' in Den Haag (1900)

Paviljoen als 'schuur' naast woning in Sion (circa 1929?)
De panelen bevinden zich achter de rieten matten



De panelen worden zichtbaar wanneer halverwege de
jaren '70 de rieten matten van de schuur worden vervangen



De officiële overdracht van de panelen
aan de Stichting Museum Van Marken

Op de foto:

Aad&Toni van der Meer
Schenkers van de panelen

Lucas van Wees
Voorzitter Stichting Museum Van Marken

Jan van der Mast
Schrijver biografie over Jacques Van Marken

KAS
Waarin panelen tientallen jaren hebben gelegen



Panelen met Art Nouveau ornamenten en de namen van producten
In de tuin bij Aad en Toni van der Meer in Sion

Enkele panelen in de Orangerie van de -toen nog- Botanische Tuin
van de TU Delft

De landschaps-panelen waren aangebracht op de vier hoeken van het Paviljoen
(twee aan de ene- en twee aan de andere kant)

De panelen met Art Nouveau ornamenten en productnamen bevonden zich aan
de zijkanten (aan iedere zijde acht) en achterzijde (foto hierboven)



        Details van voorzijde
             enkele panelen
          (aan buitenkant Paviljoen)

Detail van achterzijde
van een paneel

(aan binnenkant Paviljoen)

Hierop slechts beschildering met
een basiskleur, een gekleurde

band én de productnaam 'Delfia'
in klein Art Nouveau ornament



De eerste inspectie door restauratie-atelier Lion&Tiger in
de -toen nog- Botanische Tuin van de TU Delft

 Drie kleinere panelen met afbeelding van 'koren'

Deze waren in het midden, aan de voorzijde van het
Paviljoen, te vinden



Tekst, bij toeval achterop één van de canvas doeken aangetroffen;
“Gemaakt door de heer Bauer, Juli 1900”

(Hier komt nog meer tekst m.b.t. de relatie tussen
Bauer en Van Marken)

Bericht in “Het Vaderland”      
op 31-12-1895                 

   Bericht in “Het Vaderland”
              op 16-04-1883



Paviljoen op Nationale Tentoonstelling van Nijverheid en
Kunstindustrie in Groningen 1903 ▲▼

       ◄                                       
             Paviljoen op
             Nijverheidstentoonstelling
             in Leeuwarden 1906 

    



Paviljoen op Landbouwtentoonstelling Malieveld Den Haag 1907

                                             ►
                      Paviljoen op
Landbouwtentoonstelling
                   in Hoorn 1910 



Foto van het Paviljoen uit de historische DSM foto-collectie
(onbekend waar deze foto is genomen)

Op de achterzijde staat o.a. “Verkocht 1918”  vermeld



De panelen worden gefotografeerd door:

by Roel van Dorsten



De eerste twee 'gedigitaliseerde' panelen



Acht Art Nouveau panelen, zoals die aan beide zijkanten
van het Paviljoen waren aangebracht

Met de fabrieksnaam 'Delfia' én de namen van zeven producten
uit de fabrieken van de 'Delftsche Nijverheid'

We hebben:

20 Art Nouveau panelen
(Aan de achterzijde van het Paviljoen waren

ook 3 Art Nouveau panelen aangebracht,
waarvan er één uit twee delen bestaat)

14 Landschapspanelen
(Er ontbreken 2 van deze panelen)

3 Panelen met koren
(Kort en smal; deze zaten aan de voorzijde)

De 32 'grote' panelen hebben een afmeting van 
circa 3.40 mtr. hoog en 0.75 mtr. breed

Zowel aan de voor- als aan de achterzijde van een paneel was
beschilderd canvas doek aangebracht. Aan de voorzijde (de

buitenkant van het Paviljoen) beschildering met landschappen of
Art Nouveau ornamenten met productnamen. Aan de achterzijde
(de binnenkant van het Paviljoen) beschildering met alleen een

basiskleur, een gekleurde band én de productnaam 'Delfia' in een
klein Art Nouveau ornament.



De presentatie van het panelen-project op de eerste
'Van Marken Dag', op 1 augustus 2021. Opgesteld in restaurant

Heinde & Ver, gelegen in het Agnetapark.

Dit gebouw werd in 1914 gebouwd op de plaats van de oude houten "Tent".
Het monumentale pand diende als recreatie- en cultureel centrum.

Links op de foto: 
Jan van der Mast, schrijver van een biografie over Jacques Van Marken én een roman

over Agneta Matthes, de vrouw van Van Marken.

Rechts op de foto:
Marcel van Dien, Projectleider 'Panelen van een Paviljoen van Delftsche Nijverheid'.

In het midden (op het podium):
Twee reproducties van panelen. Hier voor het eerst te zien.

De twee kamerschermen op de foto zijn samengesteld uit replica's van houten
transportkistjes voor slaolieflessen van de Delftsche slaoliefabriek NOF (Nederlandse Olie

Fabriek). De kistjes zijn gedecoreerd met een gesjabloneerde afbeelding van een olifant die
met zijn slurf een fles slaolie omklemt. Ook een afbeelding van een krokodil werd gebruikt.

Naar het ontwerp van Theo van Hoytema (1863-1917).



Impressies van de conservatie
van 72 canvas doeken door Lion&Tiger.

Dit betreft dus 36 canvas doeken van de voorzijde van de panelen en
36 canvas doeken van de achterzijde van de panelen.



De 72 geconserveerde canvas doeken worden overgebracht naar
een opslagruimte in Museum Prinsenhof in Delft.

De doeken zijn op 'tubes' opgerold.



DSM Delft B.V., de rechtsopvolger van de Nederlandse Gist &
Spiritusfabriek, én het Ondernemersfonds Delft

betalen het herstel van twee complete panelen.
Hierbij worden de daarop aangebrachte canvas doeken

gerestaureerd, waarna deze op nieuwe aluminium spieramen
worden gespannen.

Die twee panelen worden in klimaatboxen tentoongesteld,
welke gefinancierd zijn door Emy Pelt-Jellema.

Haar vader is na de Tweede Wereldoorlog directeur geweest
van de Nederlandse Gist & Spiritus Fabriek.

Op één van de doeken die herstelt gaan worden staat
'Spoeling' vermeld. Dit betreft een product uit de NG&SF. 

Als bijproduct van de gist bleef, na de destillatie
van de spiritus, een spoeling over die geschikt
was als veevoer. In de winter vond dit product

voldoende afzet, in de zomer echter niet en
werden grote voorraden in halfnatte toestand in
putten bewaard. Een ondragelijke stank was het
gevolg. Dat de verkoop werd opgehouden door

de opslag drukte de prijs. Een oplossing werd
gevonden in de bouw van een spoelingdrogerij,
die in 1890 in bedrijf ging. Het nieuwe product,
de gedroogde spoeling, werd met succes op de

binnen- en buitenlandse markt afgezet. 



Impressies van de restauratie van de twee doeken,
bij en door restauratie-atelier Lion&Tiger.

De doeken zijn o.a. helemaal vlak gemaakt, zijn schoongemaakt, alle scheuren,
gaten en gaatjes zijn hersteld, de beschildering is geretoucheerd waar verf verloren is

gegaan en er is een nieuw, extra doek aan de achterzijde aangebracht.
Uiteindelijk zijn de twee gerestaureerde doeken op een grote 'tube' aangebracht, t.b.v.
transport en opslag. Op één van de foto's zien we Lucas van Wees, de voorzitter van de
Stichting Museum Van Marken, bloemen aanbieden aan Cristina Solari van restauratie-

atelier Lion&Tiger. Als dank voor het mooie eindresultaat.





Impressies van het opspannen van de twee gerestaureerde
doeken op nieuwe aluminium spieramen, door

restauratie-atelier Lion&Tiger.

Bij Heijmerink Wagemakers, de fabrikant van de klimaatboxen
waarin de panelen (frame + doek) worden bevestigd.



HET EINDRESULTAAT
DE TWEE GERESTAUREERDE DOEKEN OP NIEUWE ALUMINIUM SPIERAMEN,

IN KLIMAATBOXEN



Diverse publicaties in Delft op Zondag




