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Decoratieve schilders Chantal Siebens en Jan Lermytte
www.doublefaux.com
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Chantal Siebens
en Jan Lermytte

weten alles af van
oude schilder-
technieken als

marmer- en
hnr rlimilatia

Waarom zou je marmer naschilderen, als je in een land

woont waar je de mooiste marmersoorten uit de grond

kan halen? Chantal en Jan, partners en eigenaars van

atelier Doublefaux, maken a1 23 jaar samen muurschil-

deringen, mallen, hout- enmarmerimitaties. Chantal:

"sommige marmers zijn niet meer verkrijgbaar, om-

dat de groeves zijn uitgeput. Bij restauraties is de enige

optie dan om na te schilderen. Er zijn ookvormen zo-

als zuilen en ornamenten die erg moeilijk uit marmer

te maken zijn. Vroegerwas er nog een andere reden,

namelijkhetverschil inkostprijs. De uurlonen lagen zo

laag dat het goedkoper was om na te schilderen. In ker-

ken is de onderste anderhalve metervan het interieur

dikwijls van echt marmer gemaakt, daarboven is het

geschilderd. De mensen zagen het verschil toch niet.

Maar met de uurlonen van vandaag gaat dat argume

niet meer op."
Chantal en Jan kochten beginjaren negentig een her:

huis in de Tolstraat op het Zuid, waarin trompe-1 oeils

aanwezig waren die dringend gerestaureerd moesten

worden. De van opleiding medisch laborante en cher

cus zagen daarin de perfecte aanleiding om zich in c,'"

schildertechnieken te verdiepen. Ze huurden een co-

cente in en bouwden de benedenverdieping van hun -,

ning om tot cursusruimte. Nadat ze de restauratie va:

hun eigen trompe-l'oeil hadden beEindigd, begonne:

ook met opdrachten voor particulieren.

"Het is altijd een uitdaging om aan een restauratie ie :

ginnen", verteltJan. "Al1een al omdatje nietweet rva:

voorganger heeft uitgespookt. Bij onze vorigejob tta,
mand zelf aan de slag gegaan met viltstiften en krii:' e

Chantal vult aan: "Restaureren is nooit routine, je m'-

altijd nieuwe oplossingen zoeken."Vanaf 1994 geei-

echtpaar ook zelf les: Chantal in zijdeschilderen en -':

in decoratietechnieken. Tijdens eenvierjarige opleil
leerje alle decoratieve schildertechniekenvan hou:-

marmerimitaitie tot craqueleren envergulden. En a

kers op de taart, trompe-l'oeil", lacht Chantal.

Jan trekt eenwitte doktersjas aan en installeert ztc:

achter zijn ezel om een kleine demonstratie te ge.''-:

Hij knijptklodders groene enwitteverf op zijn pa-e :

"We werken zowel met traditionele materialen aL: :
moderne verven", legt hij uit. "Dit is een traag dro :.
de acrylverf op waterbasis. Normale acrylverf crc':';

heel snel, maarwij hebben tijd nodig. Daarom is :.:
verf speciaal ontwikkeld opvraagvan decorarie-' .
schilders."
Jankan uit zijnhoofd zo'nvijftien totrwintig rla::-
soorten schilderen. Voor de andere honderde: s -'- :

moet hij eerst even in een fotoboekkijken. On'. -1.: -

sche gewolkte effect van marmer te krijgen. zer Ja:-

inhoud van een half keukenkastje in: sponzen. ze e-

vellen, plastic folie, krantenpapier. En lcvasten na-

tuurlijk. De schilder steekt een penseel in de luch: :
acht punten. "ldeaal om de aderenvan marmer n:e

imiteren", licht hij toe. Het penseel is gemaakt '.'a:- 
e

hoornhaar en kost ongeveer 90 euro. Jan haa-: :--:-

seel door de verf. en laat de puntjes zachties c'. =: :r
papier glijden. Hrr zet een stap achteruil ei 2.,-: r
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