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Inleiding 

 
Dit monsterboek is gemaakt in het kader van module 3 ‘Organische materialen’ van het eerste leerjaar 

van de opleiding Collectiebeheer aan het Hout- en meubileringscollege in Amsterdam. De bedoeling 

van de opdracht is het samenstellen van een naslagwerk voor de student en voor gebruik binnen de 

organisatie waar de student werkzaam is.   

Dit boek is een eerste aanzet tot een overzichtelijk document met een overzicht van de meest 

voorkomende organische materialen. Per materiaal worden de karakteristieken beschreven. Welke 

eigenschappen maken dit materiaal uniek, wat zijn de meest onderscheidende eigenschappen? 

Vervolgens worden per materiaal de gevoeligheden omschreven op basis  van de tien generieke 

schadefactoren. De factoren ‘informatieverlies’ en ‘dieven en vandalen’ worden grotendeels buiten 

beschouwing gelaten omdat ze veelal niet inherent zijn aan het materiaal zelf, maar afhankelijk zijn 

van de specifieke situatie waarin objecten zich bevinden. Alleen waar het relevant lijkt, wordt naar 

deze factoren verwezen.  

De eigenschappen en gevoeligheden van de materialen worden aan de hand van illustraties en 

voorbeelden van specifieke objecten uitgelicht.   

Het is de bedoeling dat dit stalenboek gedurende de opleiding zal worden aangevuld met nieuwe 

informatie en hoofdstukken met extra materialen, zoals ivoor, been, parelmoer, naturalia en 

bijvoorbeeld jachttrofeeën.   
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1 Hout  
 
 

1.1 Productie en samenstelling  
 
1.1.1 Productie   
Hout is een eeuwenoud materiaal dat qua samenstelling in de loop der tijd nagenoeg onveranderd is 

gebleven. Er zijn wel nieuwe behandelingsmethoden en afgeleide producten ontstaan (MDF, OSB-

plaat, houtpolymeren, etc.). Hier wordt ingegaan op hout in zijn zuiverste vorm, zoals het wordt 

gewonnen uit bomen.   

Er bestaan evenzoveel houtsoorten als er verschillende boomsoorten zijn, maar het productieproces 

is in principe per houtsoort hetzelfde. De boom wordt geveld, waarna de stam in delen wordt gezaagd 

die een tijd te drogen worden gelegd. Vervolgens wordt het hout tot allerlei doeleinden verwerkt en 

kan het nog extra bewerkingen ondergaan waardoor het bijvoorbeeld beter bestand is tegen water 

(impregneren, lakken) of waardoor esthetische kwaliteiten zullen verbeteren.  

1.1.2 Samenstelling  
De belangrijkste bestanddelen van hout zijn drie polymeren; cellulose, hemicellulose en lignine 

(verhouding ca. 50-25-25), die zich bevinden in de celwanden van planten. Cellulose is de meest 

voorkomende natuurlijke polymeer op de wereld en zorgt voor de sterkte en stijfheid van hout.  

Hemicellulose zorgt samen met cellulose voor stevigheid, maar heeft ook als eigenschap dat het 

vocht kan opnemen en kan uitzetten. Lignine vormt een bindmiddel tussen de vezels en zorgt voor 

de stevigheid binnen de vezels. In tegenstelling tot hemicellulose neemt het geen vocht op, en houdt 

daardoor water binnen of buiten de celwanden.    

Naast de drie polymeren bevatten verschillende houtsoorten ook stoffen als harsen, tannines en 

rubber. De combinatie van verschillende stoffen zorgt voor verschillende weefsels, karakteristiek voor 

iedere soort. Deze structuur verschilt niet alleen tussen soorten, maar ook tussen delen van de plant.  

 

1.2 Eigenschappen  
 
ESTHETISCH 

Iedere houtsoort heeft door zijn specifieke groeiwijze en aanwezige tannines een andere 

nerfstructuur en kleurschakering. Dit maakt hout een bijzonder divers en aantrekkelijk materiaal. Ook 

de zeldzaamheid van sommige houtsoorten (door weinig voorkomen, of langzame aangroei), maakt 

sommige houtsoorten extra gewild.   

MECHANISCH 

Hout is gezien zijn gewicht een relatief sterk materiaal dat behoorlijk bestand is tegen breken en 

buigen. Een goede indicatie van de sterkte van hout is de dichtheid. Deze verschilt per houtsoort.  

Over het algemeen geldt dat hout in de lengterichting sterker is dan dwars op de groeiringen.  

Een aantal factoren zijn van invloed op de sterkte van hout, zoals knoesten, of afwijkende 

nerfrichtingen. Maar ook de temperatuur heeft invloed. Bij lagere temperaturen wordt hout sterker, 

terwijl het bij hogere temperaturen aan kracht verliest. Bij natuurlijke schommelingen is dit effect 

slechts van tijdelijke duur. Verder kan hout ook verzwakken of vervormen naarmate het langere tijd 

een gewicht moet dragen (bijvoorbeeld een te zware doos op een plank, of een draagbalk van een dak 

van een huis).   



3 
 

HYGROSCOPISCH (KRIMPEN EN VERVORMEN)  

Houten objecten die in verkeerde klimatologische omstandigheden verkeren of niet op de juiste wijze 

zijn geproduceerd, kunnen krimpen of vervormen. Om deze vervormingen te kunnen begrijpen, is het 

belangrijk om iets te weten over de hygroscopische eigenschap van hout. Dat is de eigenschap die 

ervoor zorgt dat hout, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de omgeving waar het zich bevindt, 

vocht opneemt of afgeeft aan de lucht en daarmee respectievelijk uitzet of krimpt.   

Hout is anisotropisch, wat wil zeggen dat hoe hout zich gedraagt qua krimp verschilt in de richting. 

Hout kan in drie richtingen uitzetten of krimpen. Ten eerste radiaal (loodrecht op de jaarringen), ten 

tweede tangentieel (evenwijdig aan de jaarringen) en ten derde longitudinaal (in de lengterichting). 

De longitudinale krimp is zo klein dat hij voor het vervaardigen van de meeste objecten te 

verwaarlozen is. De radiale krimp echter is gemiddeld 4%, en de tangentiele krimp is het grootst, 

gemiddeld twee keer zo groot als de radiale krimp, 8%.       

Bij de vervaardiging van hout worden al bewerkingen uitgevoerd die invloed hebben op latere 

vervormingen. De wijze waarop de gevelde boomstam in plakken wordt gezaagd, bepaalt hoe het 

hout later zal vervormen. Bij de verwerking van hout tot een voorwerp moet daarom rekening worden 

gehouden met de krimprichtingen van het hout.  

Vervolgens is de manier waarop het hout gedroogd wordt van belang. Pas gezaagde stammen 

hebben een gehalte aan vrij water (in celholtes) en gebonden water (water dat door in de cellen wordt 

vastgehouden). Tijdens het drogen wordt al het vrije water en een deel van het gebonden water 

uitgestoten. De hoeveelheid van de uitstoot van gebonden water hangt af van de luchtvochtigheid in 

de omgeving of het gebied waar het hout gedroogd wordt. Als de hoeveelheid gebonden water in 

hout in evenwicht is met de RV in de omgeving, heeft hout zijn evenwichtsvochtgehalte bereikt. De  

RV blijft ook na drogen invloed uitoefenen op het hout.   

 

1.3 Soorten hout  
 

Omdat er duizenden verschillende soorten bomen zijn, zijn er evenzoveel soorten hout. Deze 

verschillen in dichtheid, mechanische eigenschappen, duurzaamheid en esthetische kwaliteiten. 

Grofweg is hout in te delen in hardhout, afkomstig van Angiospermen (loofbomen) en zachthout, 

afkomstig van Gymnospermen (naaldhout). Over het algemeen groeien Angiospermen trager en is 

het hout daarmee harder dan dat van Gymnospermen.   

 

Eiken 

Eikenhout is een harde houtsoort met een relatief gewicht van 0,60 tot 0,80 gram per cm3. Het heeft 

een grove nerf. De kleur is lichtgeel tot donkerbruin. Het wordt algemeen toegepast in vloeren en 

meubelen. 

 

Walnoot 

Walnoothout heeft een relatief gewicht van 0,60 tot 0,75 gram per cm3. Het hout heeft een fijne nerf 

en een grijzige of bruine kleur en is decoratief voor fineer. Het is tamelijk hard, maar makkelijk te 

bewerken en goed te polijsten.  
 

Mahonie 

Mahoniehout heeft een relatief gewicht van 0,40 tot 0,80 gram per cm3. Er zijn veel verschillende 

soorten mahoniebomen. Over het algemeen heeft het hout een roze tot roodbruine kleur. Mahonie 

wordt veel gebruikt voor meubels vanwege de esthetische kwaliteiten. Het hout kan gevlamd en 

gespikkeld zijn en glinsteringen vertonen.  Ook als decoratief fineer is het erg geschikt.   
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Ebbenhout 

Ebbenhout heeft een relatief gewicht van 1,05 tot 1,25 gram per cm3. De dichtheid is zo groot dat het 

hout niet drijft. De kleur is zwart en kan een gele adering vertonen. Omdat de bomen een kleine 

diameter hebben en zeldzaam zijn, is dit hout vooral geschikt voor fineer (afb. 1 en 2) of kleine 

objecten.   

 

 

 

Afb.1 & 2, Objectnummer: 01957, kussenkast (190x160x60cm), ca. 1875-1900, Ridderzaal, Kasteel de Haar 

Materialen en technieken: Pallisander- en ebbenhout, schildpad, metaal, dierlijke lijm. 

Marqueterie/oplegwerk, geometrisch reliëf.  

Bijzonderheden:  

Gevoelig voor schommelingen in temperatuur en RV. De drager en het fineer kunnen uitzetten en krimpen bij 

een veranderende vochtigheidsgraad waardoor er scheuren en vormveranderingen ontstaan.  Bij een 

verhoogde vochtigheidsgraad kan het metalen beslag gaan oxideren en ook kan de lijm week worden 

waardoor het fineer kan loslaten.  

Gevoelig voor ongedierte en schimmels. De kast dient stofvrij gehouden te worden met een zachte kwast. 

Gebruik van een stofdoek moet vermeden worden omdat uitstekende randjes van het fineer achter de doek 

kunnen blijven haken. 

Gevoelig voor verkleuring door licht. Met name de kleurstof in de verf achter het schildpadfineer is gevoelig 

voor verkleuring. Belichting moet zo minimaal en kort mogelijk plaatsvinden. 
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1.4 Technieken, afwerkingslagen en andere materialen 
 

Objecten en bouwconstructies kunnen gemaakt zijn van massief hout, maar meubels en andere 

voorwerpen worden vaak versierd met verschillende technieken zoals fineer, marqueterie en intarsia.  

Fineer bestaat uit dunne laagjes hout die van een boomstam gezaagd of geschild (ca. 2-3 millimeter) 

of gestoken (ca. 0,6-2 millimeter) worden. Met dierlijke lijm worden ze op de drager bevestigd. 

Marqueterie lijkt op fineer, maar is vaak figuratiever. Uit verschillende houtsoorten worden allerlei 

vormen gezaagd die op de drager worden gelijmd.   

Bij intarsia (of inlegwerk) worden er vormen uit de drager gespaard waarin andere houtsoorten of 

materialen als ivoor, parelmoer of metalen geplaatst worden.   

 

TRANSPARANTE AFWERKINGSLAGEN  

Voor esthetische of beschermende functies worden houten objecten vaak afgewerkt. Verschillende 

transparante afwerkingslagen zijn was, vernis of olie. De eerste wassoorten bestonden uit pure 

bijenwas. Vanaf ongeveer 1700 werden deze vermeng met plantaardige ingrediënten, en in de 20ste 

eeuw kwamen er ook synthetische soorten op de markt. Was smelt als het verwarmd wordt.   

De eerste vernissen waren op oliebasis. Later werden er ook harsvernissen gebruikt (bijvoorbeeld 

shellack) die een andere glans hebben dan olievernissen. In de tweede helft van de 20ste eeuw werden 

er ook synthetische vernissen ontwikkeld. Vernis glanst meer dan was en smelt niet bij lichte 

opwarming.  

Een speciale techniek waarmee extreme glans wordt verkregen, met een vernislaag bijna net zo 

helder als water, is politoer. Met een dot katoen wordt een zo dun mogelijke laag op het hout 

aangebracht. Dit wordt herhaald totdat het gewenste resultaat wordt bereikt. Een oude politoerlaag 

kan craqueleren. Als er vocht in de scheurtjes komt, kan dit verkleuren tot opaque.    

 

POLYCHROMIE  

Als er een patroon of afbeelding met verschillende kleuren verf op een object is aangebracht, wordt 

er gesproken van polychromie (poli = veel, chromos = kleur). Polychromie wordt vaak toegepast op 

hout en beeldhouwwerken maar gips, textiel, leer en andere materialen zijn vaak met meerdere 

kleuren beschilderd (afbeelding 11 en 12).   

Objecten werden eerst voorzien van een preparatielaag ofwel grondering. Drie veel voorkomende 

soorten gronderingen zijn; een mengsel van loodwit en olie, gips met dierlijke lijm (gesso), of krijt 

vermengd met dierlijke lijm. Deze grondering wordt in meerdere lagen aangebracht, totdat de 

gewenste effenheid is bereikt. De laatste laag wordt zo glad mogelijk gepolijst, en als laatst wordt er 

een lijmlaag op aangebracht om de absorberende werking van de preparatielaag te dempen, en de 

nog op te brengen verflaag beter te laten hechten.   

 

VERGULDING 

Een andere vorm van decoratieve afwerking is vergulding (afb. 3). Er is sprake van vergulding wanneer 

(delen van) een object met een dun laagje metaal zijn geappliqueerd om het op edelmetaal te laten 

lijken.  Metalen die gebruikt werden zijn bladgoud, bladzilver, bladtin en bladmessing. Een soortgelijk 

effect werd verkregen met bladmetaal of metaalfolie, wat minder kostbaar was, maar ook anders van 

kwaliteit. Er werden in het verleden twee soorten verguldingstechnieken toegepast. De ene is de 

polimentvergulding (watervergulding) en de andere de olievergulding. Bij een polimentvergulding 

worden op de ondergrond eerst een aantal preparatielagen aangebracht met een krijtgrondering. 

Daarna wordt een rode boluslaag aangebracht van een mengsel van klei en dierlijke lijm. Deze laag 

wordt glad geschuurd, en daarna wordt het bladgoud aangebracht. Bij deze verguldingstechniek kan 

het verguldsel heel goed glad worden gepolijst met een polijststeen, waarmee een hoogglans wordt 
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vergregen. Omdat alle onderlagen van een polimentvergulding in water oplosbaar zijn, wordt het ook 

een watervergulding genoemd.   

Een olievergulding wordt aangebracht op een preparatielaag van een krijtgrondering waarover een 

mengsel van lijnolie vermengd met harsen wordt aangebracht. Hierop blijft het bladgoud goed 

plakken, maar het is niet mogelijk deze vergulding te polijsten.  

Bladgoud corrodeert niet onder invloed van vocht en zuurstof. De dierlijke lijmen uit de onderlaag 

kunnen wel oplossen in water, of bij grote luchtvochtigheid weer kleverig worden waardoor het 

bladgoud bij aanraking aan de handen kan blijven kleven. Als bladgoud bij aanraking loskomt, moet 

de hulp van een restaurator worden ingeroepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 3 Objectnummer 0244.2, canapé (detail), ca. 1775, Grote zaal, Kasteel Amerongen  

Materialen en technieken: hout (verguld), zijde, vulling (?) 

Bijzonderheden: Door veelvuldig wrijven bij het ontstoffen in het verleden is de vergulding afgesleten 

waardoor vooral bij de opstaande delen de  grondering te zien is. Ontstoffen mag alleen nog gedaan worden 

met een zachte kwast met geitenhaar.  
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ANDERE MATERIALEN  

Bij het vervaardigen van houten objecten worden vaak nog andere materialen gebruikt, zoals 

gesmede spijkers (voor verbindingen), dierlijke lijm (voor het lijmen van fineer), en bijvoorbeeld 

schildpadschelp als inlegwerk (afb. 1 en 2), of een tafelblad met leren of vilten bekleding (afbeelding 

4 en 5).   

Deze materialen hebben hun eigen specifieke gevoeligheden die invloed kunnen hebben op het hout. 

Door vocht kan metaal bijvoorbeeld gaan roesten. Lijm kan oplossen in water, waardoor delen 

loslaten, of het kan gaan schimmelen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 4 & 5 Objectnummer 0070, bureau (97 x 195 x 78), ca. 1775-1799, Grote bibliotheek, Kasteel Amerongen 

Materialen en technieken: eikenhouten bureau met verguld beslag, bekleed met vilten bureaublad, transparante 

afwerkingslaag 

Bijzonderheden: In het verleden is de tafel aangetast door houtworm. Bij het uitvliegen heeft de larve zich zelfs 

een weg geboord door het vilt heen. Er moet bij dit object en de omgeving goed worden gemonitord om 

herbesmetting te voorkomen. Voor de lichtgevoeligheid dient rekening gehouden te worden met de gevoeligheid 

van textiel. Belichting moet daarom zoveel mogelijk worden beperkt.  
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1.5 Schadefactoren houten objecten  
 
1.5.1 Mechanisch 
Hout is, hoewel sterk, toch een zacht materiaal waarop deuken en krassen kunnen ontstaan bij 

plaatselijke belasting. Bij te zware of langdurige belasting kan hout breken of vervormen. Meubels 

kunnen bijvoorbeeld door hun poten zakken, een plank kan doorbuigen. Bij een object dat uit 

meerdere onderdelen is samengesteld, speelt de stevigheid van de verbindingen een rol bij de 

mechanische belastbaarheid van een object. Doet de lijm zijn werk nog? Is de verbinding nog stevig? 

 

1.5.2 Brand 
Hout is een zeer brandbaar materiaal. Tegenwoordig kan hout behandelingen ondergaan die de 
brandbaarheid vertragen, maar historische afwerkingslagen bieden deze bescherming niet.  
Als roet van verbrande voorwerpen op hout terechtkomt, kan het doordringen in alle kieren en 
gaatjes. Het moet daarom zorgvuldig worden verwijderd.   
 

1.5.3 Water 
Water kan de oorzaak zijn van verschillende schades aan houten objecten. Als een object lang in 
contact is met water, wordt het water opgenomen en zet het hout uit. Hierdoor kunnen barsten 
ontstaan. Bovendien kan water lelijke kringen doen ontstaan (afb.6).  Water zorgt er ook voor dat 
lijmlagen oplossen waardoor fineer loskomt van de onderlaag. Bij lange duur kan nat hout gaanrotten. 

  
 

 

Afb. 6, vochtkring op tafelblad  
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1.5.4 Biologisch 
ONGEDIERTE  

De meest voorkomende insecten die een bedreiging voor 

houten voorwerpen en interieuronderdelen vormen zijn 

de ‘gewone’ houtwormkever (Anobium punctatum), de 

spinthoutkever (Lyctus brunneus) de grote 

houtwormkever (Xestobium rufovillosum) en de 

huisboktor (Hylotrupes bajulus). De eerste twee komen 

vaker in meubels voor, terwijl de laatste twee schade aan 

constructiehout toebrengen. Harde houtsoorten zijn 

minder gevoelig voor deze boorders dan zachte 

houtsoorten.  

De volwassen kevers leggen eitjes in het hout. Hieruit 

komen larven die zich al etende een weg door het hout 

knagen tot ze gaan verpoppen tot volwassen kevers die in 

het voorjaar uitvliegen en opnieuw eitjes gaan leggen.   

Behalve dat de gaatjes lelijk gevonden worden, zorgen de 

gangenstelsels ervoor dat het hout poreus wordt en 

verliest het hout zijn stevigheid en draagkracht.  

Een indicatie van de aanwezigheid van deze zogeheten 

‘boorders’ is de aanwezigheid van kleine, ronde gaatjes in 

het hout (afb. 7). Dit zijn de uitvlieggaatjes van de 

verpopte kevers. Een vers gaatje heeft nog ‘scherpe’ 

randjes en is lichtkleurig aan de binnenkant. Als je op het 

meubel tikt, valt er soms boormeel uit het gaatje. Het is 

belangrijk om bij het monitoren en stofzuigen van ruimten 

uit te kijken naar boormeel op de vloer, in lades et cetera. 

Als er twijfel is of de houtworm actief is, kan er tijdelijk een 

blad donkerkleurig papier onder het object worden 

gelegd, waarop het boormeel duidelijker te zien zal zijn. 

Bij constatering van actieve houtworm moet het object behandeld worden door een specialist. Vaak 

wordt bij meubels een warmtebehandeling of anoxiebehandeling (verstikking door onttrekking van 

zuurstof aan het object) ingezet. Er zijn ook chemische behandelingen mogelijk die soms preventief 

werken, maar die zijn niet voor alle objecten en afwerkingslagen geschikt.  

 

 

Afb 7: De poot van deze kast is 

zodanig aangetast door houtworm 

dat hij poreus is geworden en stukken 

zijn afgebroken.  
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SCHIMMELS EN ZWAMMEN   

Op hout kunnen veel verschillende 

soorten schimmels voorkomen. De 

enzymen waarmee schimmels hout 

aantasten werken alleen onder 

vochtige omstandigheden. Als het 

vochtgehalte in hout 22% bedraagt, 

beginnen de schimmels langzaam 

te groeien. Bij een vochtgehalte van 

26% gaat de groei een stuk sneller. 

De schimmels zijn te herkennen aan 

een pluizige witte, zwarte of blauwe 

waas, vaak beginnend als kleine 

ronde plekjes die zich uitbreiden tot 

een grotere vlek (afb.8).  

Zwammen zijn een ernstige 

bedreiging voor de structuur van 

hout. De bekendste schadebeelden 

die veroorzaakt worden door 

zwammen zijn bruinrot en witrot. Bij 

bruinrot wordt cellulose afgebroken 

waardoor hout verdonkert en er kubusachtige vormen ontstaan (afb. 9, zwambestrijden.nl). Als het 

hout droog is, is het makkelijk tot poeder te wrijven. Witrot ontstaat als de schimmels ook de lignine 

in het hout afbreken. Het hout wordt dan lichter van kleur en ziet er verzelachtig uit. Het valt in vezels 

uiteen, maar niet in poeder.   De bestrijding van zwammen gebeurt altijd door specialisten.   

Er zijn ook oppervlakteschimmels die op hout voorkomen. Deze voeden zich voornamelijk met de 

stoflaag op het object. Oppervlakteschimmels vormen een bedreiging omdat ze de oppervlaktelaag 

van houten voorwerpen laten verkleuren. Ze ontstaan onder gunstige omstandigheden (een 

luchtvochtigheid boven de 65% en een gebrek aan ventilatie). Oppervlakteschimmel moet worden 

verwijderd.  

1.5.5 Licht en straling  
Dankzij de verschillende stoffen in hout zijn er chemische processen gaande die onder andere kunnen 

zorgen voor verkleuringen. UV-straling versnelt deze processen waardoor houtsoorten zoals 

notenhout, mahonie en grenen sneller verkleuren. Blokkeren van licht en uv-straling houdt deze 

processen niet tegen, maar kan ze wel vertragen. De verschillende houtsoorten op het kabinet op 

afbeelding 10 en 11 vroeger ook anders van kleur geweest. De lichtere houtsoorten worden onder 

invloed van licht donkerder, terwijl de donkerdere lichter worden.  

1.5.6 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid  
Zoals hierboven al genoemd kan hout uitzetten en krimpen onder invloed van veranderingen in de RV 

en temperatuur (afb. 10 en 11). De streefwaarde van de RV voor hout is een percentage tussen de 50 

en 60%. Meubels zijn vaak samengesteld uit meerdere materialen die een afwijkende RV verlangen. 

Het is aan te raden de RV en temperatuur zoveel mogelijk gelijk te houden met maximale 

schommelingen binnen de RV van 10% gedurende één maand.  De wenselijke temperatuur lig tussen 

de 18 en 20 °C. 

 

Afb. 8 & 9 

:  
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1.5.7 Verontreiniging 
Stof en vuil zoals insectenresten zijn een bedreiging voor houten objecten. Het kan een 

voedingsbodem vormen voor schimmels of andere insecten aantrekken. Bovendien kan stof als het 

langdurig blijft liggen aan het voorwerp vastkoeken. Het is daarom belangrijk om stof en 

oppervlaktevuil te verwijderen.  

 

 

 

 

Afb. 10 & 11 Objectnummer 0238.1, kabinet, Van Mekeren, ca. 1700-1724, Grote zaal, Kasteel Amerongen 

Materialen en technieken: verschillende houtsoorten op eiken drager, dierlijke lijm, marqueterie 

Bijzonderheden: Gevoelig voor schommelingen in  temperatuur en RV. Door schommelingen in het verleden zijn de 

panelen van de drager gaan werken, waardoor scheuren zijn ontstaan en het fineer op die plaatsen met de drager is 

meegescheurd.  

Door invloed van licht zijn de houtsoorten verkleurd, waardoor het contrast enigszins is vervaagd. Verdere verkleuring 

kan worden voorkomen door lichtinval te beperken.  
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Afb. 12 & 13 Objectnummer 0471, slede (132 x 201 x 105 cm), ca. 1700-1799, Galerij, Kasteel Amerongen 

Materialen en technieken: hout, textiel, verf, vernis, metaal 

Bijzonderheden: Onder invloed van schommelingen in de RV en temperatuur zijn de panelen gaan krimpen, 

waardoor een scheur is ontstaan. De verf is met de drager meegescheurd doordat de scheur groter is dan de 

flexibiliteit van de verf kan weerstaan. Voor de luchtvochtigheid kan de waarde van schilderijen op paneel 

worden aangehouden( tussen de 48 en 55%). Deze waarde is ook veilig voor textiel.  
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1.6 Reinigen en bewaren  
 

NIET DOEN  

Gebruik geen water. Water laat hout uitzetten, verhoogt de luchtvochtigheid en lost lijmlagen op. 

Bovendien koeken eventueel achtergebleven stofresten die nat zijn geworden vast aan het hout 

waardoor deze later niet meer afgestoft kunnen worden.   

Gebruik geen zeep en detergent, of solventen als aceton, methanol of spiritus. Solventen lossen 

afwerkingslagen op, en veel reinigingsmiddelen laten residuen achter die het hout kunnen ver- of 

ontkleuren. Als je een afwerklaag verwijdert, dan haal je de ouderdomspatine weg en verdwijnt ook 

een stukje van de geschiedenis, de authenticiteit. Laat de patina dus zitten en laat nat reinigen over 

aan een restaurator.   

Gebruik niet onnodig boenwas. Meubelen hoeven alleen in de boenwas te worden gezet als de oude 

waslaag is afgesleten. Een opeenhoping van lagen was zorgt ervoor dat het hout donker wordt. Vaak 

zitten er al zoveel lagen boenwas op een object dat opwrijven met een doek volstaat.   

 

WEL DOEN  

Reinigen van vuil en stof. Het verwijderen van vuil en stof is belangrijk om aankoeken te voorkomen 

en de aantrekkingskracht voor insecten te verminderen. De beste methode is om gebruik te maken 

van een zachte (geitenharen) kwast en een (museum)stofzuiger met regelbare zuigkracht. Veeg het 

stof met de kwast in de richting van de stofzuigermond - zonder het object met de zuigmond aan te 

raken om krassen te voorkomen. Een nylonkousje om de stofzuigermond zorgt ervoor dat er geen 

losse stukjes opgezogen worden.   

Oppervlakteschimmel verwijderen. Bij constatering van oppervlakteschimmel is het belangrijk om 

de omstandigheden (klimaat, positie van meubel etc.) aan te passen, maar het oppervlakteschimmel 

dient ook te worden verwijderd. Dit kan door gebruik te maken van een vochtige doek met ethanol 

en water (MEK, verhouding 7 delen water en 3 delen ethanol). NB: Dit kan alleen op plaatsen waar 

geen afwerkingslaag aanwezig is (dit omdat ethanol een solvent is dat die lagen doet oplossen). Zorg 

dat je bij deze werkzaamheden handschoenen en een masker draagt (bijv. 3M minimaal type P2). 

Boenwas. Gebruik boenwas alleen als de oude lagen zijn afgesleten. Breng slechts een dunne laag 

aan met een katoenen doek en wrijf deze goed uit. Vermijd loszittende delen. Deze kunnen afbreken 

en als er was onder de stukken komt, bemoeilijkt dit later het verlijmen. Gebruik het liefst een 

kleurloze microkristallijne was. Deze is zuiverder dan bijenwas en ook harder, zodat er geen stof aan 

blijft kleven. NB: bij meubels of wandbetimmering waar nog een waslaag opzit, volstaat het om het 

oppervlak op te wrijven met een zachte katoenen doek.   
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2 Leer en perkament  
 
2.1 Productie en samenstelling leer  

2.1.1 Productie   
Leer wordt gemaakt van dierenhuiden. Voordat de huid leer wordt, ondergaat het een uitvoerige 

behandeling. De zogeheten ‘verse ongelooide huid’ bevat veel water en de huiden gaan snel 

ontbinden. Daarom wordt allereerst het water aan de huiden onttrokken. Dat kan door veel zout toe 

te voegen, of door huiden aan de lucht te drogen (in warme gebieden waar weinig zout voor handen 

is). Als de huid aan de beurt is om gelooid te worden, wordt hij eerst weer in water geweekt. De 

epidermis en de haren kunnen worden verwijderd met een alkalisch chemische behandeling (door 

middel van wrijven en spoelen met kalk en water) waarbij de lederhuid intact blijft. Het onderhuidse 

weefsel wordt mechanisch verwijderd tot de huid bijna schoon is en er een ‘vel’ is verkregen.  

In het volgende stadium wordt het vel gelooid. Looien gebeurt met behulp van verschillende soorten 

tannines: plantaardig (bijv. eikenschors, hout), mineralen (bijv. chroom, aluminium), organische 

producten (bijv. levertraan) of synthetische tannines. Het eindresultaat is een niet rottend, vochtig en 

flexibel leer dat nog een aantal bewerkingen zal ondergaan.   

Zo kan het leer bijvoorbeeld worden gesplitst. De nerfzijde wordt dan van de vleeszijde gescheiden 

zodat overal dezelfde dikte verkregen wordt. Dit kan ook door middel van schrapen. Vervolgens 

wordt het leer zo vlak mogelijk gemaakt en kan leer ook nog worden geverfd en gevoed.  Door 

nabewerking kunnen allerlei eigenschappen worden verbeterd of gecreëerd, zoals waterdichtheid, 

maar ook imitatie van andere leersoorten.   

 

2.1.2 Samenstelling  
Dierenhuiden kunnen afkomstig zijn van zoogdieren, vissen, vogels en reptielen. Huiden bestaan 

grofweg uit drie lagen: de epidermis (opperhuid, bestaande uit keratine), de dermis (lederhuid), en de 

hypodermis (onderhuids weefsel, bestaande uit collageen). De lederhuid is het deel van de huid dat 

uiteindelijk leer wordt. Het bestaat uit de nerfzijde waarin zich de talgklieren, zweetklieren en 

haarzakjes bevinden. De haren bestaan uit keratine en de lederhuid bevat voornamelijk collageen.

  

2.2 Eigenschappen leer  
 
De eigenschappen van leer worden sterk bepaald door de bewerkingen die leer is ondergaan. Over 

het algemeen is leer echter goed bestand tegen uitrekken en scheuren. Onder de juiste 

omstandigheden blijft het elastisch. Ook is leer in essentie brandwerend. Leer is een ademend 

materiaal en is daarom prettig om te dragen. Vanwege de hoge hoeveelheid lucht die het bevat, is 

leer ook een goede isolator. Bovendien is leer zeer weinig vatbaar voor schimmel.   

De looiing van leer zorgt ook voor bepaalde eigenschappen. Zo heeft leer dat met chroom gelooid is, 

goede mechanische en warmtebestendige eigenschappen. Plantaardig gelooid heeft een minder 

grote elasticiteit en is minder goed te vormen en is minder warmtebestendig.   

Eigenschappen die door extra behandelingen kunnen worden verkregen zijn onder andere 

waterdichtheid, esthetische eigenschappen, grotere stevigheid en een grotere souplesse.   
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2.3 Soorten leer 
 

Ledersoorten zijn in te delen naar diersoort (runderleer, 

olifantenleer, roggehuid etc.), maar ook naar de wijze 

waarop het gelooid is (plantaardig gelooid, chroomgelooid, 

etc.)  Leer van verschillende diersoorten is te herkennen 

aan de nerf en het patroon van de haarvaatjes. Vaak is er een 

loep nodig om de soorten te kunnen onderscheiden. Een 

speciale verschijningsvorm van leer is die in zogenaamd 

goudleer.   Goudleer is een decoratietechniek waarbij leer 

wordt bewerkt met zilverfolie en verf, toegepast vanaf de 

vroege 16e eeuw, met zijn hoogtepunt in de 17e en 18e eeuw. 

Goudleer werd gemaakt van kalfs-, schapen- en 

geitenhuiden. Op een gespannen leren oppervlak werd 

bladzilver op aangebracht. Het bladzilver werd afgewerkt 

met één of meerdere lagen vernis, die ervoor zorgen dat het 

zilver niet oxideert. Door het vernis krijgt het bladzilver een 

goudkleurige glans. In het goudleer kan reliëf worden 

aangebracht, en delen kunnen nog worden beschilderd en 

ingekleurd met verf.  

 

Afb. 14, (detail) roggeleer,  Afb. 15, olifantpoot, Afb.16 goudleerfragmenten met reliëf, Kasteel Amerongen, depot. 

Details onbekend.  
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Afb. 17 & 18 (detail), Objectnummer 0251, vuurscherm (95 x 148 x 4 cm),  ca. 1800-1899, goudleer uit 17e eeuw, 

depot, Kasteel Amerongen 

Materialen en technieken: hout, leer, verf, bladmetaal, metaal 

Bijzonderheden: Het goudleer is gevoelig voor mechanische schade (zie detailfoto) vanwege de opgespannen 

toestand. Het hout, verf en leer zijn gevoelig voor schommelingen in temperatuur en RV. Met name de verf is 

gevoelig voor verkleuring door licht.  
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Afb. 19 & 20 (detail), Objectnummer  01259, barometer (140 x 50 x 10 cm),  jaartal (?), galerij,  Kasteel de Haar 

Materialen en technieken: krokodil, metaal, glas 

Bijzonderheden: De geprepareerde krokodil gedraagt zich als leer. Onder invloed van RV en temperatuur is het 

materiaal gaan krimpen en uitzetten. Op de detailfoto zie je hoe de ‘lagen’ uit elkaar zijn gaan staan en in het 

verleden met een nietje zijn vastgeniet. Het metaal zou kunnen oxideren en daarbij sporen achterlaten op het 

leer, maar daar lijkt bij dit object nog geen sprake van. 
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2.4 Productie en samenstelling perkament  
 
Perkament wordt net als leer van dierenhuiden gemaakt. De huiden van schapen, varkens, geiten of 

kalveren worden gespoeld en in water met kalk gedoopt om bederf tegen te gaan. De huid wordt 

opgespannen om te drogen aan de lucht. Hierna wordt de huid geschraapt aan de vleeszijde om 

vleesresten te verwijderen en met puimsteen extra glad gemaakt. Perkament wordt vaak toegepast 

als tekstdrager of boekomslag en komt ook vaak voor in muziekinstrumenten of lampenkappen. 

Voor de samenstelling van huiden zie hoofdstuk 2.1.2  op pagina 14.  

 

2.5 Eigenschappen perkament  
 
Door de huid op te spannen wordt de spanning in de huidvezels veranderd, waardoor perkament een 

geringe dikte heeft, enigszins transparant is en een lichte kleur verkrijgt. Perkament is sterk, glad en 

beschrijf- of bedrukbaar. Perkament is hygroscopisch: als het vochtig is, is het soepel en kan het 

gevormd worden, als het droog is, is het niet flexibel. Door het gebruik van kalk bij de vervaardiging 

bevat perkament calciumcarbonaat. Dit biedt het perkament een kleine buffer tegen zuren uit de 

omgeving. 

 

2.6 Soorten perkament  
 
Perkament wordt van schapen, geiten varkens of kalveren gemaakt. Er bestaat echter ook een 

speciaal soort perkament, velum genaamd, dat is gemaakt van de huid van ongeboren kalveren. Dit 

is een extra fijne kwaliteit.    

Varkensblazen en kamelenblazen zijn qua eigenschappen vergelijkbaar met perkament (afb. 21 en 

22). Deze materialen zijn terug te vinden in onder andere drinkzakken of siervoorwerpen (zoals vazen, 

maar dan niet bedoeld om water te bevatten).   

Afb. 21 & 22 (detail), Objectnummer  onbekend, vaas, 

(25 x 20 x 10 cm),  jaartal (?), depot,  Kasteel Amerongen 

Materialen en technieken: kamelenblaas, pigment 

Bijzonderheden: Gevoelig voor vervormingen door vocht. 
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2.7 Schadefactoren leer en perkament  
 
2.7.1 Mechanisch   
LEER 

Ondanks dat leer een sterk materiaal is, komt mechanische schade veel voor. Als een object tentoon 

wordt gesteld, kan onjuiste presentatie, waarbij het object op cruciale plaatsen te weinig wordt 

ondersteund, zorgen voor vervormingen. Des te verder het leer al gedegenereerd is, des te sneller 

vervormingen, breuken of scheuren zullen ontstaan. Deze schade treedt ook op wanneer bijvoorbeeld 

kledingstukken opgevouwen worden bewaard.   

Daarnaast kunnen er krassen op de buitenlaag van het leer komen waardoor de esthetische kwaliteit 

vermindert (vergelijkbaar met wanneer iemand met zijn schoenen langst een stoeprand schaaft). 

 

PERKAMENT 

Perkament is vanwege zijn droogheid en stijfheid gevoelig voor scheuren of breken bij onjuiste 

hantering. Omdat perkament tijdens het productieproces opgespannen is geweest, en in sommige 

toepassingen (zoals voor het membraan in trommels) in opgespannen toestand verkeert, kan een 

kleine scheur gauw groter worden op het gespannen oppervlak (afb. 23 en 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 23 & 24 (detail), Objectnummer  

0001.2, trommel (43,5 x 42 x 42 cm),  

1800-1899, Hal,  Kasteel Amerongen 

Materialen en technieken: hout, 

metaal, koper, perkament, touw, leer 

Bijzonderheden: De koperen rand van 

de trommel oxideert bij een 

verhoogde luchtvochtigheid en laat 

daarbij een groene aanslag achter op 

het perkament. Daarnaast is het 

perkament gevoelig voor 

mechanische schade (zie scheur) en 

kan een scheur vanwege de 

opgespannen staat snel verdergaan. 
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2.7.2 Brand 
Hoewel leer niet direct heel brandbaar is, zal vuur toch grote schade toebrengen. Hoe droger het leer, 

hoe beter het zal branden. Ook kan het leer flink uitdrogen als de temperatuur van de omgeving door 

brand flink stijgt. Als er brand is geweest in de nabije omgeving, en er roet op het object is 

neergeslagen, dient dit professioneel verwijderd te worden.   

2.7.3 Water 
Als leer en perkament in aanraking komen met water kunnen er vervorming en schimmels optreden. 

Voor maatregelen die getroffen moeten worden bij het drogen van leer zie hoofdstuk 2.8 op pagina 

22. Als perkament nat is geworden en zonder ingrijpen is opgedroogd, zal het doorgaans hard, 

inflexibel en transparant zijn.  

2.7.4 Biologisch  
ONGEDIERTE 

Er zijn verschillende insecten die in leer en perkament een voedingsbodem vinden in het collageen, 

vet, en bijvoorbeeld de afwerkingslaag van leer die gelatine bevat. Voorkomende insecten in leer en 

perkament zijn het zilvervisje, houtboorders en tapijt- en spekkevers, maar ook kakkerlakken kunnen 

voorkomen. Zilvervisjes voeden zich voornamelijk met de afwerklaag van leer, wanneer deze gelatine 

bevat. Houtboorders werken zich ook vaak een weg door het leren omslag van boeken om bij de 

papieren binnenkant te komen.    

 

SCHIMMELS 

Leer en perkament zijn gevoelig voor schimmels die zijn te herkennen aan een witte waas of zwarte 

plekjes. Onder vochtige omstandigheden (bij een RV boven de 65%) kunnen schimmels ontstaan. 

Deze vinden vaak een voedingsbodem in stoflagen, of vetresten (in het materiaal, of van 

onderhoudsmaterialen of afwerkingslagen).  Vroeger werd vaak dierlijke lijm gebruikt om leer aan 

andere materialen te bevestigen. Deze lijm is ook een voedingsbodem voor schimmels en insecten. 

Door de schimmel treedt er verkleuring op waarbij de nerfstructuur en verfkleur verbleken. Als de 

schimmelgroei niet wordt gestopt, kan de schimmel doordringen tot onder de nerfzijde en daar het 

materiaal verder afbreken.   

Het is belangrijk de luchtvochtigheid onder de 65% en de temperatuur het liefst onder de 18 °C te 

houden, zodat schimmels niet gaan groeien. Daarnaast dient het ontstaan van microklimaten 

vermeden te worden. Boeken dienen niet in een afgesloten kast, maar op een plek met voldoende 

luchtcirculatie bewaard te worden.   

De behandeling van schimmels en insecten is afhankelijk van de samenstelling van de materialen, en 

het soort insect dat is aangetroffen. Een anoxide behandeling is voor de meeste insecten en 

materialen doeltreffend. Vriezen of een warmtebehandeling daarentegen is voor leer minder 

geschikt. Schimmel kan worden bestreden door gammastraling, maar alleen wanneer het object in 

een ontsmette omgeving wordt teruggeplaatst en er geen kans op herbesmetting is.   

 

2.7.5 Licht en straling  
Onder invloed van licht zal perkament verkleuren (vergelen). Ook geverfd of beschilderd perkament 

of leer zal verkleuren onder invloed van licht.   

UV-straling uit lampen en zonlicht bevorderen de uitdroging en afbraak van leer en perkament. Door 

direct zonlicht of warmte van lampen kan leer worden opgewarmd en gaan krimpen. Perkament 

wordt bros doordat onder invloed van licht waterstofperoxide wordt gevormd en de samenhang van 

de vezels wordt verstoord. Licht veroorzaakt ook verlies aan flexibiliteit van het materiaal.  
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2.7.6 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid  
De streefwaarde voor de relatieve luchtvochtigheid voor leer en perkament is tussen de 48% en 55% 

bij een temperatuur lager dan 18 °C.  

Bij hogere temperaturen versnelt de chemische afbraak van het leer door reacties met zuurstof, 

zonlicht en verontreinigde stoffen in de lucht, waarbij collageen wordt afgebroken.  

Als de relatieve luchtvochtigheid te laag is, zullen leer en perkament krimpen, waardoor er 

vormverandering optreedt.  Bij een te lage relatieve luchtvochtigheid vindt ook uitdroging plaats. Bij 

leer kan dit zorgen voor nerfbreuk, waarbij kleine scheurtjes in de buitenkant (nerfzijde) ontstaan. 

Uiteindelijk kan de hele nerfzijde verdwijnen.   

Bij een te lage relatieve luchtvochtigheid en een te hoge temperatuur worden leer en perkament hard 

en verliezen de materialen hun flexibiliteit. De elasticiteit van de collageenvezels wordt aangetast, 

waardoor het materiaal gevoeliger wordt voor mechanische schades.    

Een te hoge relatieve luchtvochtigheid kan ervoor zorgen dat er zwarte vlekken verschijnen op 

plantaardig gelooid leer. Dit komt doordat de looistoffen ijzerachtige stoffen bevatten die gaan 

corroderen en sporen op het leer achterlaten die het materiaal kunnen afbreken. Deze zones moeten 

professioneel gereinigd worden, om verdere afbraak te voorkomen.  

 

2.7.7 Verontreiniging 
Zoals hierboven beschreven is zijn verontreinigde oppervlakken een voedingsbodem voor schimmels 

en ongedierte. Het is daarom van belang dat de objecten op tijd worden gereinigd.   

 

2.8 Reinigen en bewaren: 
 
NIET DOEN  

 

Nat reinigen. Het reinigen met water of vocht kan verkleuring van het leer veroorzaken pof de 

nerfstructuur beschadigen en is dus niet gewenst.   

Gebruik geen onderhoudsproducten. In het verleden werden leren objecten met allerlei 

onderhoudsmiddelen behandeld om het soepel, glanzend en vochtig te houden. Deze lagen zorgen 

voor uitdroging, verharding en verkleuring. In de huidige tijd worden deze producten daarom ten 

zeerste afgeraden.  

 

Afb. 25, Objectnummer 2210, 

schoen (2,5 x 10x 24,5 cm),  

jaartal (?), depot,  Kasteel 

Amerongen 

Materialen: leer en hout  

Bijzonderheden: Het leer is in 

slechte conditie, vermoedelijk 

doordat het lange tijd in een 

tussenruimte in de vloer heeft 

gelegen. Het is vervuild, verhard 

(uitdroging?) en beschadigd. 
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WEL DOEN  

 

Voorwerp droog reinigen. Hiervoor zijn allerlei 

hulpstukken beschikbaar. Voor complexe 

voorwerpen (bijvoorbeeld een zadel) is het handig 

om verschillende zachte kwasten (groot, klein, 

breed, smal), veertjes, penselen en 

wattenstaafjes te hebben. Hiernaast wordt altijd 

een museumstofzuiger met een zachte 

opzetborstel gebruikt. Op minder kwetsbare 

leren of perkamenten boekbanden kun je de 

zuigmond met zachte opzetborstel direct 

toepassen, maar op kwetsbare objecten hebben 

zachte kwastjes de voorkeur. Voordat je begint, 

zorg je dat het object goed wordt ondersteund 

om rollen of glijden te voorkomen. Tevens is het 

raadzaam de conditie van het leren oppervlak te 

testen. Dit kan door een katoenen doekje of een 

wattenstaafje over een heel klein stukje van het 

object te vegen. Als er een (rood)bruin spoor 

achterblijft, is reiniging alleen verantwoordelijk 

wanneer het door een specialist wordt gedaan 

(afb. 26).   

Bij het daadwerkelijk reinigen van het object, 

behandel je het van boven naar beneden, van de 

binnenkant naar de buitenkant, zodat stof niet 

weer opnieuw op het object terechtkomt. 

Gereedschappen reinigen: om verspreiding van 

schimmels en ongedierte tegen te gaan is het 

belangrijk om de stofzuigerslang, opzetstukjes, 

het werkoppervlak en andere attributen 

regelmatig te reinigen. Dit kan met ethanol of in 

een emmer warm water met een klein beetje 

ontsmettingsmiddel.   

Nat leer drogen. Leer dat nat is geworden moet in 

papier gevouwen naar een andere ruimte worden 

overgebracht. Het object moet worden 

opengevouwen zodat er luchtcirculatie kan 

plaatsvinden. Door katoenen doeken op de 

vochtige plek te leggen, wordt water aan het leer 

onttrokken, zodat het drogen wordt bevorderd. 

Tijdens het droogproces moeten er geen grote 

fluctuaties in de luchtvochtigheid en temperatuur 

plaatsvinden, omdat dit voor vervorming door 

krimp en uitzetting kan zorgen.   

 

Afb. 26, Objectnummer onbekend, tas  (18 x 15 x 40 

cm),  jaartal (?), depot,  Kasteel Amerongen 

Materialen en technieken: leer, metaal, textielgaren 

Bijzonderheden: Het leer geeft bruin poeder af bij 

wrijving, en de nerfzijde vertoont scheuren en 

barsten. Rode rot kan hiervan de oorzaak zijn, 

Advies van een restaurator is gewenst.  
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2.9 Overige risico’s en schades  

 
CHEMISCHE SCHADES  

In de loop der eeuwen zijn leren objecten met allerlei middeltjes behandeld. Er werden voor de 

conservering vaak middelen als was, olie en vernis aangebracht. Na verloop van tijd worden deze 

lagen hard, en bij krimp van de nerflaag bij een lage luchtvochtigheid, vertonen deze lagen craquelé 

en kan de nerflaag uiteindelijk loslaten van de vleeslaag.   

Door leer veelvuldig in te vetten daalt het vochtpercentage in het leer en wordt het bros en hard, ook 

wordt het leer donkerder van kleur. Bovendien word door overvetting de buitenlaag kleverig 

waardoor stof makkelijker aan het leer blijft kleven.  

 

VERGIPSING 

Een specifiek schadebeeld bij perkament is ‘vergipsing’. Deze term wordt aan de ene kant gebruikt 

voor perkament dat zo bros is geworden dat het qua uiterlijk en breekbaarheid op gips is gaan lijken. 

Aan de andere kant beschrijft de term vergipsing een proces waarbij het perkament zwaveldioxide uit 

de lucht absorbeert, dat een reactie aangaat met calciumcarbonaat dat in perkament aanwezig is. De 

daadwerkelijke aanwezigheid van gips in perkament is echter nog niet aangetoond.    

 

GELATINERING 

Gelatinering is de laatste fase van degradatie van perkament. Het is een verschijnsel waarbij de  

moleculaire structuur van perkament verandert. Eén van de eigenschappen van collageen is dat de 

vezels krimpen in de lengte als collageen wordt verwarmd. De krimptemperatuur van collageen is in 

eerste instantie 60 °C. Door veroudering en inwerking van licht en vocht kan de krimptemperatuur 

steeds lager worden, en zelfs dalen tot kamertemperatuur.  Door verwarming verbreken de 

waterstofbruggen in het collageen, en de moleculen trekken naar elkaar toe, hetgeen krimp 

veroorzaakt. De sterkste verbindingen houden nog enige tijd stand, totdat ook zij verbroken worden 

en collageen begin op te lossen. Hierdoor ontstaat een oplossing die gelatine wordt genoemd. Bij 

hoge luchtvochtigheid zal gelatine water blijven opnemen en wordt het materiaal als een soort 

kleverige, lijmachtige substantie die het materiaal bijeenhoudt.  Als het echter afkoelt en uitdroogt, 

wordt vocht afgegeven en ontstaat er krimp. Het materiaal wordt hard en bros.   

 

RODE ROT  
Naast nerfbreuk, is ook rode rot een oorzaak van het verdwijnen van de nerfzijde van het leer. Rode 

rot ontstaat doordat het materiaal zwaveldioxide opneemt uit de omgeving. Het resultaat is dat de 

nerfzijde verpulvert en in schilfers van de vleeszijde afkomt (afb. 26). Om hantering van het object 

mogelijk te maken dient het te worden behandeld door een restaurator.  
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3 Textiel 
 

3.1 Productie en samenstelling 

3.1.1 Productie  
Textiel is opgebouwd uit kortere of langere vezels, of filamenten (eindeloze vezels). Om de vezels om 

te vormen tot textiel, wordt een uitgebreid productieproces doorlopen. De vezels worden na reiniging 

eerst gekaard (in één richting gebracht) waarna het kan worden gesponnen zodat een 

enkeldraadsgaren wordt verkregen. Zijde bestaat van zichzelf uit lange doorlopende vezels, ontstaan 

door een natuurlijk wikkelproces, en kan van hieruit verder worden verwerkt tot garen.   

De garens kunnen nog verdere behandelingen ondergaan. Een veel voorkomende behandeling is het 

twijnen. Hierbij worden enkele draden aan elkaar verbonden door ze te twisten. Verder zijn er nog 

behandelingen waarbij speciale oppervlaktestructuren gecreëerd worden of er wordt gevarieerd met 

elastische eigenschappen.   

Als het garen klaar is voor gebruik, wordt het geweven of gebreid tot een lap of breisel. Verschillende 

weef- en breitechnieken leiden tot verschillende eigenschappen van stoffen. Ook kan er textiel 

worden verkregen door vezels door mechanische, fysische of chemische procedures aan elkaar te 

verbinden. Zo wordt vilt gemaakt door wolvezels samen te laten klitten door toediening van vocht, 

warmte en beweging.   

Ten slotte kunnen textielsoorten nog behandelingen ondergaan die de eigenschappen veranderen. 

Textiel kan bijvoorbeeld kreukvast of krimpvrij worden gemaakt. Of esthetische eigenschappen 

kunnen worden verbeterd door de stof te bedrukken, of tijdens of na het productieproces te verven. 

De toevoeging van pigmenten kan invloed hebben op het latere degradatieproces.  

Objecten van textiel worden vaak gemaakt met gebruikmaking of toevoeging van andere onderdelen 

die van een ander materiaal gemaakt kunnen zijn, zoals naaigaren, kunststof of metaal. Ook is textiel 

vaak een onderdeel van objecten die hoofdzakelijk uit andere materialen bestaan (als bekleding van 

houten meubelen of veters in schoenen). Deze materialen kunnen ook invloed hebben op de 

degradatie van textiel.  

 

3.1.2 Samenstelling 
De vezels waaruit textiel bestaat zijn opgebouwd uit polymeren. Polymeren zijn moleculen die 

worden gevormd door een ketting van monomeren (identieke delen). Vezels zijn in te delen in 

natuurlijke en synthetische vezels. Tussen natuurlijke vezels worden vezels onderscheiden die 

afkomstig zijn van planten (o.a. katoen, vlas, hennep), dieren (o.a. schapen, konijnen, rupsen, 

spinnen) of mineralen (asbest-textiel). De plantaardige vezels bestaan uit cellulose, dierlijke vezels 

voornamelijk uit proteïne.    

Onder de categorie synthetisch vezels vallen volledig synthetische vezels (acryl, polyester, nylon) en 

half-synthetische vezels (o.a. viscose, modal, lyocell). De meeste half-synthetische vezels bestaan uit 

cellulose, en hebben een aantal chemische processen ondergaan. Volledig synthetische vezels 

bestaan geheel uit synthetische componenten.   

Hier wordt dieper ingegaan op de eigenschappen van textiel op basis van volledig natuurlijke vezels.
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3.2 Eigenschappen 
 

Er bestaan vele soorten textiel, elk met hun eigen afzonderlijke eigenschappen. Overkoepelend kan 

gesteld worden dat textiel op basis van natuurlijke vezels hygroscopisch is. De vezels nemen vocht op 

uit de lucht en worden daarbij langer, of geven juist vocht af en worden daarbij korter.  

Verder kan gesteld worden dat textiel vaak een grote souplesse heeft, maar de sterkte, de isolerende 

kwaliteiten en de rekbaarheid verschillen per textielsoort en gebruikte productietechniek en kunnen 

beter worden omschreven per soort.  Textiel gemaakt van synthetische vezels wordt behandeld bij 

het onderwerp kunststoffen in deel II van het stalenboek.   

 

3.3 Soorten textiel  
 

ZIJDE 

Zijde is afkomstig van zijderupsen (Bombyx 

Mori) die worden gehouden voor de productie 

van zijde. Daarnaast is een klein aandeel zijde 

afkomstig is van ongecultiveerde rupsen of 

spinnen (zogenaamde shantungzijde). Zijde van 

de Bombyx Mori bestaat voornamelijk uit twee 

proteïnes: fibroïne (70-80%) en sericine (20-

30%) en een klein aandeel bijproducten (was, 

vet, kleurstof en mineralen). Zijde onderscheidt 

zich van andere textielsoorten door de kracht 

die het heeft in vergelijking met het gewicht. 

Andere eigenschappen zijn de redelijke 

flexibiliteit en elasticiteit en het 

absorptievermogen en de opvallende glans.  

Minerale zuren kunnen zijde laten oplossen of 

verkleuren. Met water verdunde alkalische 

producten verminderen de glans van zijde, en 

sterke concentraties vermengd met warm water 

laten de proteïnen oplossen. Zijde kan een 

temperatuur verdragen van 140 °C, maar boven 

de 170 °C gaat het materiaal snel achteruit. Ook 

zijde is aantrekkelijk voor motten, vooral als het 

vervuild is. Daarnaast is zijde zeer gevoelig voor 

degradatie door lichtschade (afb. 27).  

 

 

 

 

 

Afb. 27, verkleuring door licht op een 

gordijn van zijde en damast. 
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KATOEN 

Katoen is afkomstig van een zaadpluis die groeit op de zaden van de katoenplant. Het 

hoofdbestanddeel van de vezels is cellulose. Cellulose absorbeert vocht en zorgt voor de sterkte van 

de vezels. De vezels hebben een redelijke elasticiteit. Doordat de vezels hol zijn, is katoen ook licht 

van gewicht. Het absorptievermogen zorgt ervoor dat katoen kan krimpen en uitzetten en gevoelig is 

voor veranderingen in de luchtvochtigheid.   

Katoenvezels zijn redelijk bestand tegen alkalische middelen, maar zuren tasten het materiaal aan. 

Katoen is vatbaar voor schimmel en ook uv-straling breekt het materiaal af. Papier-, en zilvervisjes 

kunnen katoen aantasten omdat ze zich voeden met cellulose en zetmeel. Katoen is vooral 

aantrekkelijk als het gesteven is.   

 

WOL 

Wol bestaat uit de geschoren vacht van dieren Wolvezels, die voornamelijk bestaan uit keratine, 

worden tot een draad gesponnen en tijdens het productieproces al gekleurd. De meest 

onderscheidende eigenschap van wol is de thermische isolatie en het grote absorptievermogen. Wol 

kan maar liefst 18% aan het eigen gewicht vasthouden aan water. Door zijn structuur is wol ook één 

van de meest elastische materialen binnen de natuurlijke textielsoorten. Daarnaast heeft wol de 

eigenschap dat het krimpt in warm water. Wol kan worden aangetast door zuren die het materiaal 

oplossen. Ten slotte is wol ook is erg aantrekkelijk voor de larven van tapijtkevers en motten, vooral 

als het vochtig is of klam.   

 

LINNEN 

Linnen wordt gemaakt van de vezels van de vlasplant. Dit zijn lange, sterke vezels. Linnen heeft de 

eigenschap dat het bij hoge luchtvochtigheid krimpt. Dit komt doordat de vezels zich volzuigen met 

water, opzwellen en daardoor korter worden. Linnen werd (en wordt nog steeds) vaak gebruikt als 

schildersdoek.  
 

3.4 Schadefactoren objecten van textiel  

 
3.4.1 Mechanisch  
Alle objecten van textiel, of waarin textiel is verwerkt, zijn gevoelig voor mechanische schade. Vaak 

ontstaat mechanische schade door het gebruik van textiel, zoals (be)kleding of tapijten. In museale 

collecties zijn objecten doorgaans niet meer in gebruik, en ontstaat deze vorm van schade door 

hanteren of door de manier waarop objecten worden opgeborgen of tentoongesteld. Textielvezels 

kunnen breken op plaatsen waar de stof langdurig in gevouwen toestand ligt. Wanneer kleding 

hangend wordt opgeborgen kan door het gewicht de vorm van de hanger in het kledingstuk gedrukt 

worden, of kwetsbare stof kan scheuren op plekken waar veel gewicht hangt.  

Ook stofzuigen van textiel kan schade toebrengen als dit niet op de goede manier wordt gedaan.  

Voor aanwijzingen voor het juist hanteren zie hoofdstuk 3.5.  

3.4.2 Brand 
Over het algemeen is textiel op basis van dierlijke vezels minder brandbaar dan op basis van 

plantaardige vezels. De vlammen van eiwitrijke vezels doven sneller, terwijl de vlam op droge 

cellulose snel om zich heen grijpt. Hoe dan ook brengt vuur veel schade toe, evenals roet van 

brandende naastgelegen objecten. Door roet vervuild textiel moet worden behandeld door een 

Restaurator.  
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3.4.3 Water  
Koud of lauw water (zonder detergenten) is op zich is niet direct schadelijk voor textiel. Restauratoren 

gebruiken vaak water om textiel te reinigen. Textiel dat echter te lang nat blijft, kan gaan schimmelen.  

Warm of heet water kan textiel doen krimpen. Wol kan bijvoorbeeld hoge temperaturen aan (het 

wordt tijdens het verven vaak immers gekookt), maar snelle temperatuurwisselingen doen wol 

krimpen. Bovendien kan water pigmenten van geverfd of bedrukt textiel doen uitvloeien, waardoor 

de kleur verdwijnt of er lelijke vlekken ontstaan. Ook zorgt water ervoor dat een eventueel opliggende 

stoflaag of andere verontreiniging tijdens het drogen vastplakt aan het textiel zodat deze niet meer 

droog te verwijderen is.   

 

3.4.4 Biologisch 
ONGEDIERTE 

Textiel is een aantrekkelijk materiaal voor verschillende insecten. Vooral wol en zijde zijn gevoelig 

voor bijters als kleermotten en tapijtkevers. Het zijn de larven die de schade aanrichten. De 

vraatsporen van mottenlarven zijn te herkennen aan gaatjes in het textiel, of kale plekken en gaten in 

een tapijt. Motten laten sporen na in de vorm van een spinnewebachtige substantie, cocons, en 

uitwerpselen in de vorm van kleine korreltjes met dezelfde kleurschakering van het aangetaste 

materiaal. De aanwezigheid van tapijtkevers is te zien aan een afgegraasd oppervlak of gaten in 

tapijten of ander textiele oppervlakken (afb. 28).  

Aangetaste objecten moeten worden ingepakt en geïsoleerd en zo snel mogelijk behandeld worden. 

Hierbij is de vriesmethode meestal het meest voor de hand liggend.    

 

Afb. 28, schade door vraat van mottenlarven op een wollen tapijt 
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SCHIMMELS 

De meest voorkomende schimmels op textiel zijn herkenbaar aan grijze of zwarte pluisgroei, of de 

aanwezigheid van zwarte spikkels, die niet meer te verwijderen zijn. Schimmels ontstaan wanneer de 

luchtvochtigheid boven de 65% uitkomt en wanneer de temperatuur omhoog gaat tot boven 18 °C, 

veelal op plaatsen zonder luchtcirculatie. Vaak ontstaan schimmels het eerst op verontreinigde delen, 

zoals oude vetvlekken. De schimmels breken de vezels af en zorgen ervoor dat textiel zijn structuur 

verliest en uiteindelijk uit elkaar valt.   

Schimmelgroei kan het beste mechanisch worden verwijderd en de klimatologische omstandigheden 

moeten zo nodig worden aangepast zodat schimmel niet opnieuw aan kan groeien. Door 

beschimmeld textiel in te vriezen wordt de actieve schimmelgroei gedood, maar aanwezige sporen 

blijven leven. Na bevriezing is schimmelpluis makkelijker te verwijderen, en bevriezing geeft extra tijd 

om een aanpak te bedenken en objecten één voor een te drogen wanneer weinig ruimte beschikbaar 

is.  

 

3.4.5 Licht en straling  
Licht is één van de meest schadelijke factoren die bijdraagt aan de degradatie van textiel. Het breekt 

de vezels af en veroorzaakt verkleuring van textiel of gebruikte pigmenten. De afbraak van vezels is 

minder goed zichtbaar dan de verkleuring, maar als er verkleuring optreedt kun je ervan uitgaan dat 

de vezels ook achteruitgaan. Zie afbeelding 29.   

Lichtschade is cumulatief en irreversibel. Verkleuring treedt op aan de buitenste laag van de 

pigmenten, omdat licht niet krachtig genoeg is om in de hele laag door te dringen. De verkleuring zal 

daarom op een gegeven moment niet verder gaan, maar dat wil niet zeggen dat de vezelafbraak 

stopt. Deze gaat gewoon door.   

De hoeveelheid licht en straling op objecten van textiel moet daarom altijd tot een minimum worden 

beperkt.  

3.4.6 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid 
De ideale luchtvochtigheid voor de conservering van textiel ligt tussen de 48% en 55%, bij een 

temperatuur tussen de 15 en 18 °C met een maximale schommeling van 3% per etmaal.  

De krimp en rek die bij de klimaatschommelingen aan dit hygroscopische materiaal ontstaan, vormen 

een risico voor oude en verzwakte vezels, die kunnen breken. De stoffen die soms worden toegevoegd 

tijdens een nabehandeling om stof stijver of glanzender te maken, kunnen door krimp en rek ook gaan 

verplaatsen, waardoor schade ontstaat.   

Daarnaast kan er bij langdurige schommelingen in de luchtvochtigheid (met name naar boven) en 

temperatuur schimmelgroei ontstaan, terwijl textiel bij te lage luchtvochtigheid bros en breekbaar 

wordt.  

3.4.7 Verontreiniging 
Verontreiniging in de vorm van drank- of etensvlekken zorgt voor lelijke, moeilijk te verwijderen 

vlekken op textiel. Op deze plaatsen zal eerder schimmel ontstaan of er zal eerder ongedierte op af 

komen. Stof dat zich in de ruimte bevindt en op textiel neerdaalt bestaat uit textielvezels van kleding 

of tapijten, maar kan ook bestaan uit huidschilfers, haren en andere deeltjes. Deze stoflaag kan 

eveneens insecten aantrekken, of een voedingsbodem voor schimmel vormen.   

Bovendien kan stof zich nestelen tussen de textielvezels, waardoor het moeilijk te verwijderen is (afb. 

32 en 33). Als stof vochtig wordt, verhardt het en kan het bij wrijving schade aan het textiel 

toebrengen. Het is daarom van groot belang de objecten, maar ook vooral de ruimte om het object 

heen, schoon en droog te houden.   
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3.5 Reinigen en bewaren  
 

NIET DOEN  

Wassen. Museale objecten mogen nooit gewassen worden. Raadpleeg bij verontreiniging een 

restaurator.  

Stofzuiger direct op textiel aanbrengen. Breng de stofzuigermond nooit direct op het object aan. 

Gebruik altijd een raster van gaas en reguleer de zuigkracht.   

Ongedierte bestrijden met een spuitbus. Als er motten of ander ongedierte wordt aangetroffen, 

gebruik dan geen spuitbus. De stoffen brengen chemische reacties teweeg die schadelijk zijn voor het 

object.  

 

WEL DOEN  

Omgeving schoonmaken. Houdt de omgeving van de objecten schoon, door regelmatig te 

stofzuigen. Historische tapijten in huizen worden beter niet te vaak gezogen. Er kan worden gekozen 

voor een looproute waarbij het stof niet opwaait en verplaatst word in de buurt van tapijten en textiel.  

Textiel droog reinigen. Als de conditie van het textiel het toestaat, kan het object ten minste 

éénmaal per jaar afgestoft worden. Dit kan door het object zachtjes af te borstelen met een zachte 

kwast richting een stofzuigermond die een eindje van het object gehouden wordt. Bij vlakke 

oppervlakken in goede conditie kan een stuk (hor)gaas met zacht afgewerkte randen (duct tape) op 

het object worden gelegd. Als de zuigkracht van de stofzuiger naar beneden wordt bijgesteld, kan 

hier kan met de stofzuigermond overheen worden gezogen.   

Alleen tapijten in goede staat kunnen zonder tussenkomst van een gaasje worden gezogen, maar 

liefst niet te vaak.   

Verantwoord bewaren. Textiel moet ten allen tijde ondersteund en opgevuld worden waar nodig, 

afhankelijk van de vorm van het object. De hoeveelheid licht tijdens een tentoonstelling moet beperkt 

blijven, en in het depot moet het donker zijn. Houdt de luchtvochtigheid en temperatuur op peil (RV 

48-55%, T 15-18°C) om ongedierte en schimmels te voorkomen. Controleer regelmatig de metingen 

en de objecten en ruimtes zelf.    

 

Afb. 29, Objectnummer 0244.2, canapé (detail), ca. 1775, Grote zaal, Kasteel Amerongen  

Materialen en technieken: hout (verguld), zijde, vulling (?) 

Bijzonderheden: Lichtschade is de grootste gevoeligheid van dit object. De zijde is tot op de draad vergaan. 
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Afb. 29A, Objectnummer 0218, draagstoel, 18e 
eeuw (h167 b65.5 d81) Lange Gang, Kasteel 
Amerongen  
Materialen en technieken: hout (deels verguld), 
zijde, leer, verf, metaal. 
Afb. 29B, Detail Afb.29A. De bekleding aan de 
binnenkant is van zijde. Deze verkeert in redelijke 
staat, maar vertoont spikkels die doen denken aan 
(oude) schimmelsporen en er zijn vlekken zichtbaar 
die duiden op verontreiniging, misschien tijdens het 
gebruik in het verleden.  
Aan de randen is de zijde vastgezet met metalen 
nagels. Deze zijn door een verhoogde 
luchtvochtigheid gaan corroderen. Dit laat 
bruinrode vlekken achter op het textiel, zie de rode 
pijl. 
Om te zorgen dat de corrosie niet verder gaat en er 
geen nieuwe schimmelplekken ontstaan, moet de 
luchtvochtigheid  in de gaten worden gehouden. 
Eventueel moet het object worden verplaatst.  
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Afb.  30, 31,  32 & 33 Objectnummer 0251, bed, jaartal (1700-1720), Lodewijkskamer,  Kasteel Amerongen 

Materiaal en technieken: hout, zijde met borduursel 

De binnenkant van de bovenkant (afb.30 &31) is bijzonder goed bewaard door gebrek aan verontreiniging door stof en 

lichtschade. De zijde op hoofdeind (afb. 32 & 33) van het bed is echter wel verontreinigd door stof. Het is zeer kwetsbaar 

en kan niet zomaar ontstoft worden.  Doordat het zijde op hout gespannen is, scheurt het door de werking van het 

houten paneel.   
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4 Schilderijen en lijsten 
 
4.1 Productie en samenstelling 
 
Een schilderij als geheel bestaat uit een aantal elementen. Standaard bestaat een schilderij uit een 

drager waarop met verf een figuratieve of abstracte afbeelding is geschilderd. Hier omheen wordt 

vaak een omlijsting aangebracht.   

In de geschiedenis van de schilderkunst zijn er verschillende dragers gebruikt. De meest voorkomende 

dragers waren panelen, doeken en koperplaten.   

 

SCHILDERIJEN OP PANEEL  

Tot de 16e eeuw was hout de meest voorkomende drager van schilderijen. Hiervoor werden panelen 

vervaardigd van planken van allerlei houtsoorten. De manier waarop planken gezaagd werden, 

bepaalt in welke richting het paneel de meeste werking zal vertonen. Zogenaamd kwartiers gezaagd 

hout (loodrecht op de jaarringen uit de boomstam gezaagd) was het meest geschikt omdat dit hout 

het minste kromtrekt. De panelen werden vervolgens geprepareerd zoals hieronder omschreven.  

 

SCHILDERIJEN OP DOEK  

Vanaf de 16e eeuw werd steeds vaker op 

doek geschilderd (afb. 40). Het meest 

gebruikte textiel voor schilderdoeken 

was linnen, afkomstig van de vlasplant 

en voornamelijk opgebouwd uit 

cellulose. Het doek werd eerst met 

nagels opgespannen op een spanraam, 

en later, vanaf de 18e eeuw, op een 

spieraam waarvan de hoeken konden 

worden uitgespied zodat de spanning 

kon worden aangepast. Hierna werden 

de doeken geprepareerd (zie verder).   

 

SCHILDERIJEN OP KOPER  

Schilderijen met koper als drager 

werden vooral gemaakt in de 16e en 17e 

eeuw. De ondergrond bestaat uit een 

dunne koperplaat die geschuurd werd 

en waar een grondering (meestal van 

loodwit met lijnzaadolie) op werd 

aangebracht. Zo ontstond een 

spiegelglad vlak waarop bijzonder 

gedetailleerd kon worden geschilderd.  

  

 

Afb. 34, achterkant van een schilderij dat op het punt 

staat ingelijst te worden 
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PREPARATIE 

Om de zuigende werking van een drager te beperken en de drager te beschermen tegen corrosie door 

de opliggende verflaag, werd de drager behandeld met een isolerende laag van dierlijke lijm. Hierop 

werd een grondering aangebracht van krijt of gips met dierlijke lijm of een grondering op basis van 

olie. De grondering egaliseert het oppervlak van de drager en zorgt voor een betere hechting van de 

verf. Omdat de grondering ook een absorberende werking kon hebben, werd er vaak nog een lijmlaag 

op aangebracht.   

 

VERF 

De verf waarmee de uiteindelijke afbeelding werd aangebracht bestaat heeft twee componenten: 

pigmenten en een bindmiddel. Pigmenten bepalen de kleur en kunnen van natuurlijke of synthetische 

afkomst zijn. Bindmiddelen worden gebruikt om de pigmenten aan elkaar en aan de drager te laten 

hechten. Bindmiddelen kunnen op verschillende stoffen zijn gebaseerd, maar de belangrijkste zijn 

water, hars of olie. Tegenwoordig bestaan er ook verfsoorten op synthetische basis. Het bindmiddel 

is sterk bepalend voor de droogtijd en de schildertechniek.  

 

AFWERKING 

Tot slot werd er vaak een vernislaag over een schilderij aangebracht. Ingrediënten waaruit een vernis 

bestaat zijn harsen, lijmen, gommen, eiwitten of oliën in combinatie met een oplosmiddel zoals 

terpentijn, olie of alcohol. Een vernislaag heeft een esthetische functie en biedt enige bescherming 

aan de verflaag tegen mechanische schade en schadelijke stoffen in de lucht.   

 

OMLIJSTING 

Tot slot werd er een lijst om het schilderij gemaakt. Deze had een decoratieve en beschermende 

functie en diende om het oog naar het schilderij te trekken. De lijst was aan mode onderhevig en werd 

in de loop der tijd vervangen voor een meer modieuze lijst. Een lijst is meestal van massief hout, 

waarop soms door houtsnijwerk een reliëf op is aangebracht. Reliëf kan ook worden aangebracht door 

papier maché of andere materialen. De lijst kan geschilderd, gelakt, of met bladgoud gedecoreerd 

worden. 

 

4.2 Eigenschappen 

De afzonderlijke materialen waaruit schilderijen zijn opgebouwd gedragen zich volgens hun eigen 

specifieke eigenschappen. Voor de eigenschappen van hout en textiel wordt verwezen naar de 

betreffende hoofdstukken. Ook de verfsoorten hebben hun eigen karakteristieken. Zo heeft olieverf 

een lange droogtijd, terwijl eitempera en synthetische verfsoorten een kortere droogtijd hebben. 

Olieverf die nog niet zo lang gedroogd is, is nog enigszins elastisch. Hoe ouder de verf wordt, hoe 

droger en harder, totdat de elasticiteit verdwijnt. Ook wordt olieverf na verloop van tijd transparanter 

en verliest het aan dekkingskracht. De verflaag en vernislaag kunnen ook verkleuren door een reactie 

met de zuurstof in de lucht. Als er bij de samenstelling van de verf te weinig bindmiddel is gebruikt 

kan de verf na verloop van tijd zijn samenhang verliezen en poederachtig worden. Verf met teveel 

bindmiddel op oliebasis, kan rimpelingen vertonen.   
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4.3 Schadefactoren schilderijen 

4.3.1 Mechanisch  
Hanteren van een schilderij kan ervoor zorgen dat de verf los gaat zitten. Door het vervoeren kan een 

enigszins ontspannen doek gaan ‘wapperen’ waardoor de verf barst, of waarbij verf die al craquelures 

vertoont los kan raken van de drager. Daarom moeten schilderijen op doek (evenals panelen) altijd 

zoveel mogelijk zonder schokken en trillingen vervoerd worden.   

Ook het afstoffen van een schilderij vormt een risico. Loszittende verfdelen kunnen van de drager 

vallen, of door het uitoefenen van iets teveel druk kunnen nieuwe barsten ontstaan.  

Wanneer er iets tegenaan wordt gestoten, zijn schilderijen op doek, door hun opgespannen staat, 

gevoelig voor scheuren. Een koperen drager daarentegen is gevoelig voor deuken.  

 

4.3.2 Brand 
Schilderijen en hun lijsten zijn erg brandgevoelig. Ook roetaanslag moet professioneel worden 

verwijderd. Als er sprake is van roetaanslag en het object verplaatst moet worden, moet op de delen 

waar het schilderij wordt vastgepakt de roet eerst verwijderd worden. Dit moet gebeuren door, of 

onder begeleiding van, professionals.   

 

4.3.3 Water 
Water is schadelijk omdat het oppervlaktevuil kan doen aankoeken en schimmelgroei kan 

bevorderen. De hygroscopische eigenschap van de drager zorgt ervoor dat het materiaal uitzet, met 

alle gevolgen van dien (hieronder beschreven bij ‘Verkeerde temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid (RV)’.   

 

4.3.4 Biologisch 
ONGEDIERTE 

De houten drager of omlijsting kan aangetast worden door houtworm. Zie hoofdstuk 1.5.4. 

Daarnaast scheiden insecten stoffen uit die het oppervlak van schilderijen kunnen ontkleuren, 

verkleuren en vervuilen. Vliegenpoep is een samenstelling van verschillende stoffen die zich stevig 

aan het oppervlak koeken en moeilijk te verwijderen zijn.  

SCHIMMELS 

Cellulosehoudende materialen als hout en linnen zijn een goede voedingsbodem voor schimmels. Ze 

kunnen het materiaal van de drager, maar ook van de verflaag (bindmiddel van verf) afbreken. 

Schimmels scheiden ook stoffen uit die tot vervuiling, ont-/verkleuring van oppervlaktes kunnen 

zorgen. Materiaal dat door schimmels is aangetast is ook aantrekkelijker voor insecten.  

 

4.3.5 Licht en straling  
Licht is een belangrijke schadefactor voor schilderijen omdat het afbraakreacties van de verflaag en 

de drager op gang brengt. Onder invloed van de uv-straling verbleken de kleuren van de verf en de 

drager (vooral textiel) wordt verzwakt. De infrarood-component uit licht zorgt voor warmte, 

waardoor materialen kunnen uitdrogen.   

De lichtgevoeligheid varieert ook aan de hand van de kwaliteit van de verf en de vernislaag. Zo schrijft 

het ICN (het huidige RCE) in de publicatie ‘Beperken lichtschade museale objecten: Lichtlijnen’ dat 17e 

-eeuwse schilderijen een kwalitatief goede vernislaag hebben (als deze nog aanwezig is) en beter 
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bestand zijn tegen verkleuring dan 18e- eeuwse schilderijen met synthetische pigmenten. Daarom zou 

bijvoorbeeld een Rembrandt gemiddeld 150 Lux kunnen verdragen, terwijl bij een Van Gogh 50 Lux 

de grens is.   

 

4.3.6 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RV) 
Wanneer de temperatuur stijgt, verlopen chemische reacties die het materiaal afbreken sneller.  

Als de temperatuur daalt tot onder 5°C, kan verf bros en breekbaar worden.   

Schommelingen in de temperatuur kunnen ook veranderingen in de luchtvochtigheid teweeg 

brengen. Als de omgevingstemperatuur van een houten paneel lange tijd beneden de 40% is, zal het 

hout krimpen, met eventuele blijvende vervormingen als resultaat (afb. 38 & 39). Bij een hoge RV zal 

het paneel juist uitzetten.   

Linnen doek zal door zijn hygroscopische eigenschap krimpen. Dit komt doordat de vezel zich volzuigt 

met water en door het opzwellen korter wordt. Bij linnen doeken is de lijmlaag echter bepalend voor 

het krimpen of uitzetten van het schilderij. De dierlijke lijmlaag heeft ook hygroscopische 

eigenschappen en zal juist uitzetten. Deze reactie is sterker dan de reactie van het linnen, waardoor 

het doek in zijn geheel uitzet. Als de lijmlaag volledig verzadigd raakt bij een RV boven de 85%, verliest 

het zijn mechanische kracht en zal het doek juist meegaan in de eigenschap van het linnen en dus 

krimpen. Als het uitzetten en krimpen veelvuldig plaatsvindt, zal het doek uiteindelijk zijn spanning 

verliezen en slap gaan hangen. Door beweging kan de verf dan gaan barsten en loslaten.  

Koperen dragers zijn niet hygroscopisch, maar kunnen wel uitzetten en krimpen bij grote 

temperatuurveranderingen.  

De werking van de drager heeft invloed op de verflaag. Als deze laag nog enigszins elastisch is, kan 

deze meebewegen, maar oude, droge verf gaat barsten, waardoor craquelé ontstaat (afb. 36). Als de 

drager krimpt zoeken de verflagen ruimte op en zullen ze dakvormig of schotelvormig gaan opstaan, 

waardoor de randen loslaten van de ondergrond.    

De ideale temperatuur voor schilderijen ligt tussen de 16 en 18°C. Over het algemeen wordt voor de 

relatieve luchtvochtigheid van schilderijen op doek en op hout een ondergrens van 48% 

aangehouden, en een bovengrens van 55%. Voor schilderijen op koper is, vanwege de 

corrosiegevoeligheid, de ideale luchtvochtigheid minder dan 45%.   

Schommelingen in RV en temperatuur moeten worden beperkt tot 2% per uur en 3% per etmaal.  

NB: Een hoge RV brengt ook het risico op schimmelvorming met zich mee.   

4.3.7 Verontreiniging 
Een stoflaag legt een grauwe waas over het schilderij en wordt moeilijker te verwijderen naarmate ze 

langer aanwezig zijn. Zij vormen een potentiele voedingsbodem voor schimmels en trekken 

ongedierte aan.   

Door stofdeeltjes en de inwerking van zure en basische deeltjes en gassen in de lucht ontstaan allerlei 

processen die de natuurlijke veroudering van een proces kunnen versnellen. Deze reacties kunnen 

invloed hebben op de verf en de vernislaag (corrosie van pigmenten, vergeling van vernis) of op de 

afbraak van de drager.   
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Afb. 35 & 36, Objectnummer 0375.1, kamerscherm  

(214 x 228 x 4 cm),  1700-1729, Eetzaal,  Kasteel 

Amerongen 

Materialen en technieken: houten frame, verf op 

doek, metalen nagels  

Bijzonderheden: Gevoelig voor veranderingen in 

temperatuur en RV. De nagels oxideren en laten een 

bruine rand achter op het doek. De verf is door 

ouderdom minder elastisch en vertoont craquelé.   

Aan de randen is de verf gebladderd, mogelijk door 

mechanische oorzaak (hanteren).  
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Afb. 36A, B, C en D (met de klok mee) Objectnummer 21950, schilderij; ‘Boeketje zomerbloemen’ door Charley Toorop,  (81.5 

x 61.5 x ca.7,5 cm),  1942, collectie Centraal Museum 

Materialen en technieken: olieverf op paneel, houten lijst 

Bijzonderheden: Op detailfoto Afb. 36B is craquelé te zien. Ter plaatse leken de verfdeeltjes vrij ver van het doek omhoog te 

komen. Detail 36C laat zien dat de lijst uit zijn vorm is. Dit zou ook een mechanische oorzaak kunnen hebben, maar op detail 

36D is te zien dat je het paneel ook niet meer netjes in de vorm van de lijst past. Rechtsonder in de hoek van het schilderij kun  

je ook tussen de lijst en het paneel doorkijken. Dit geheel van vervormingen doet vermoeden dat de oorzaak bij de relatieve 

vochtigheid en temperatuur ligt. Deze moet worden gemonitord en de craquelé moet in de gaten worden gehouden. Als de 

verf verder los lijkt te komen moet hulp van een restaurator worden ingeroepen.  
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4.4 Reinigen en bewaren  
 

NIET DOEN   

Onverantwoord afstoffen. Schilderijen mogen niet gestoft worden met een plumeau of stofdoek, en 

al helemaal niet als er loszittende verfdelen zijn. In overleg met een deskundige kan een schilderij met 

een intacte vernislaag zonder loszittende verfdelen, één keer per 4 á zes maanden worden ontstoft 

door gebruik te maken van een zachte make-upkwast. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een 

vogelveer om stof tussen het spieraam en de lijst te verwijderen.  

Gebruik van water en solventen. Als de vernislaag vergeeld is, of er oppervlaktevuil aanwezig is, mag 

er in geen geval geprobeerd worden dit zelf te verwijderen met water en/of solventen. Deze tasten de 

vernislaag en ook de verflagen aan. Laat dit altijd over aan een restaurator.   

 

WEL DOEN  

Controleren op loszittende verf. Schilderijen moeten regelmatig gecontroleerd worden op 

loszittende verfdelen. Zodra deze worden geconstateerd kan het schilderij het beste plat worden 

neergelegd en moet er een restaurator ingeschakeld worden.   

Ophangsysteem controleren. Om er zeker van te zijn dat schilderijen niet van de muur kunnen 

vallen, is het aan te raden om één keer per jaar de ophangsystemen te controleren.  

Zorgvuldig verplaatsen. Verplaats schilderijen zo min mogelijk. Houdt bij verplaatsen de richtlijnen 

aan als genoemd in de publicatie ‘Schilderijen’ van Verzekerde Bewaring via de website: 

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_schilderijen.pdf (24-03-2016)  

Blootstelling aan licht beperken. Schilderijen kunnen het best zo donker mogelijk bewaard worden. 

Bij blootstelling aan licht tijdens een tentoonstelling moeten de lichtsterkte en belichtingsduur aan 

elkaar worden aangepast. Raadpleeg voor de berekening hiervan de publicatie van het ICN: Beperken 

lichtschade museale objecten: Lichtlijnen:  

http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/informatieblad_13_beperken_lichtschade_

museale_objecten.pdf (24-03-2016)  

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 37, De sponning van de 

lijst wordt met vilt-tape 

bekleed ter bescherming van 

de verflaag. 

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_schilderijen.pdf
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/informatieblad_13_beperken_lichtschade_museale_objecten.pdf
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/informatieblad_13_beperken_lichtschade_museale_objecten.pdf
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Afb. 38 & 39, Objectnummer 0251, schilderij, portret van Marguérite van Lichtervelde, (44,5 x 58 x 5 cm),  

jaartal (?), Lange gang,  Kasteel Amerongen 

Materialen en technieken: paneel, olieverf, vernis, bladgoud 

Bijzonderheden: Door schommelingen in de RV is het houten paneel gaan werken. Door het krimpen van het 

paneel is de verf ruimte gaan zoeken en in dakvorm op gaan staan. Loszittende verfdelen en bladderen van 

verf kan de volgende stap zijn. Het klimaat en het schilderij moeten in de gaten worden gehouden.  

 

Afb. 40, detail achterkant linnen schildersdoek 
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Afb. 40A en 40B, Objectnummer 

22138, schilderij, ‘Duiven in 

berglandschap’ door Carel Willink,  

(55 x 69 x ca.5 cm),  1927, collectie 

Centraal Museum 

Materiaal en technieken: 

olieverf op doek, houten frame en 

lijst. 

Bijzonderheden: De structuur 

van een linnen doek is vaak erg 

duidelijk te zien, zie foto detail. De 

conditie van dit  schilderij is goed.  

De relatieve luchtvochtigheid en 

temperatuur zijn de belangrijkste 

schadefactoren om rekening mee 

te houden. Daarnaast is de 

beperking van (dag)licht een 

belangrijke factor. 
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Afb. 41 Objectnummer 22063, schilderij, ‘Portret van een vrouw’ door Jacob Maris,  (49.5 x 40.5 x ca.7 cm),  1890, collectie 

Centraal Museum 

Materiaal en technieken: olieverf op doek, houten frame en lijst. 

Bijzonderheden:  Het schilderij lijkt over het geheel in goede staat. Ouderdom van de verf en werking door wisselingen 

in de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid hebben sporen achtergelaten in de vorm van craquelé, zichtbaar op 

de detailfoto. Voorzichtigheid met hanteren is noodzakelijk en ook de klimatologische omstandigheden moeten zo 

stabiel mogelijk blijven. Als de craquelé verergert en dreigt los te laten van het doek, moet professionele hulp worden 

ingeschakeld.  
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5 Papier 
 

5.1 Productie en samenstelling 

5.1.1 Productie  
De productie van papier ontstond in China en deed via de Arabieren omstreeks 1050 na Chr. zijn 

intrede in Europa. Papier werd in eerste instantie gewaardeerd als een relatief goedkoop en makkelijk 

te maken materiaal voor het overbrengen van teksten. Maar later werd papier ook voor allerlei andere 

doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld als drager voor (aquarel)tekeningen of voor driedimensionale 

kunst- en gebruiksvoorwerpen.  

Volgens de publicatie over papier van Verzekerde Bewaring is het productieproces van papier als volgt 

samen te vatten: 

“Een vel papier is het resultaat van een verviltingsproces. Tijdens dit proces worden losgeweekte 

vezels, gemengd met water, op een zeef gebracht. Het overtollige water wordt voor het grootste deel 

doorheen de zeef afgevoerd. Tijdens het neerslaan op de zeef gaan de vezels zich langzaam 

verstrengelen tot een min of meer egaal vel papier. […] Een vel papier bevat steeds papiervezel en 

water, aangevuld met vulstoffen, verlijmingen, coatings of andere additieven die aan het papier een 

specifiek uitzicht geven en/of specifieke eigenschappen verlenen. De additieven zijn steeds gekozen 

in functie van de latere toepassingen van het papier.”  

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_papier.pdf (25-03-2016) 

Hierbinnen is een onderscheid te maken tussen handgeschept en machinaal vervaardigd papier. 

Lompenpapier werd met de hand geschept door de pulp met een schepraam uit een bak te scheppen. 

De verkregen vellen werden geperst (om het meeste water eruit te krijgen en het papier vlakker te 

maken) en verlijmd met gelatine en daarna aan de lucht gedroogd.   

Ten tijde dat houthoudend papier zijn intrede deed was de papierproductie al grotendeels 

gemachinaliseerd, waarbij het papier aan het begin van de machine op een zeef wordt gegoten en 

aan het einde op rol uit de machine komt. 

5.1.2 Samenstelling  
De grondstof voor papier zijn plantaardige vezels die voornamelijk bestaan uit cellulose. 

Lompenpapier werd gemaakt van hergebruikt textiel van plantaardige oorsprong, zoals linnen (van 

vlas), katoen, hennep of jute. Deze lompen werden na een fermentatieproces gemalen en geroerd tot 

ze in vezels uit elkaar vielen. Zuiver katoen bestaat voor 99% uit cellulose en is de beste grondstof 

voor (lompen)papier.   

Na de uitvinding van de boekdrukkunst nam de vraag naar papier snel toe. Vanaf de 17e eeuw wam er 

door de versnelde productie door technische vernieuwingen een tekort aan lompen. Dit werd 

opgelost door een nieuw productieproces, uitgevonden door Friedrich Keller tussen 1840 en 1844, 

waarbij hout de grondstof werd van papier. Houthoudend papier wordt gemaakt van hout van 

verschillende soorten naald- en loofbomen. Het aandeel aan cellulose is bij deze grondstof aanzienlijk 

kleiner dan bij lompen 50 tot 60%.   

Houtpulp werd in eerste instantie mechanisch vervaardigd, door houtschilfers met stenen van 

ontschorste boomstammen te slijpen. Houthoudend papier op basis van mechanische houtpulp had 

een korte levensduur; het verkleurde snel, werd bros en viel uit elkaar. Dit werd veroorzaakt door 

lignine en hemicellulose in combinatie met factoren van buitenaf.   

Door het toevoegen van een sulfietprocedé en een sulfaatprocedé aan het productieproces van pulp, 

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_papier.pdf
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werden de stoffen die verantwoordelijk waren voor de degradatie, zoals lignine, uit de papierpulp 

verwijderd. Hierdoor ontstond een zogenaamde chemische pulp. Papier, op basis van chemische pulp, 

wordt ook wel misleidend houtvrij papier genoemd en is sterker dan houthoudend papier op basis van 

mechanische pulp. 

 
5.1.3 Additieven 
Aan houtpulp werden additieven toegevoegd om het papier bepaalde eigenschappen mee te geven. 

Om de beige-bruine kleur van chemische pulp te verwijderen, werd er vaak eerst chloor aan 

toegevoegd. Deze stof is schadelijk voor de gezondheid, maar ook voor de vezel. Andere additieven 

zijn zetmeel, krijt (calciumcarbonaat), gips (calciumsulfaat), kaoline, talk en titaanoxide en ook 

pigmenten en kleurstoffen. Additieven beïnvloeden eigenschappen als transparantie, kleur, 

oppervlaktesterkte, bedrukbaarheid en de mate van verzuring. Door toevoegingen kan de 

mechanische sterkte van papier ook achteruitgaan (zoals bij verkeerd gebruik van chloor of 

waterstofperoxide). Een additief dat pas na de vervaardiging aan het oppervlak van het papier wordt 

toegevoegd, wordt een coating genoemd. 

Omdat papier van zichzelf poreus is, en inkt in het papier zou wegvloeien, wordt papier eerst verlijmd 

om het beschrijfbaar en bedrukbaar te maken. Dit wordt gedaan door een verlijming toe te voegen 

aan de papierpulp, of na de productie op het oppervlak van papier te strijken. Middelen die hiervoor 

werden gebruikt, verschilden per locatie en periode. In Europa werd gelatine gebruikt, terwijl de 

Arabieren vanaf de 8e eeuw na Christus zetmeel gebruikten. Vanaf halverwege de 19e eeuw tot heden 

wordt ook een mengsel van aluin-rosine gebruikt (aluminiumsulfaat met pijnboomhars). 

Methylsellulose was een goed verlijmingsmiddel dat echter vanwege de hoge kosten weinig gebruikt 

werd.  

 

5.2 Eigenschappen 
 

Over het algemeen is papier biologisch afbreekbaar, recyclebaar, relatief licht van gewicht, is 

scheurbaar, opvouwbaar, beschrijf-/bedrukbaar, en vanwege de samenstelling (cellulose) sterk 

hygroscopisch. Afhankelijk van de gebruikte additieven kunnen eigenschappen variëren.  

 

5.3 Soorten papier  
 
HANDGESCHEPT PAPIER  

LOMPENPAPIER 

Handgeschept lompenpapier is onder andere te herkennen aan de onregelmatige scheprand (afb. 43). 

Soms is deze rand weggesneden, maar bij oude boeken is deze vaak nog zichtbaar. Het is een 

vlokkige, naar buiten toe dunner wordende rand die ontstaan is doordat bij het scheppen van papier, 

papierpulp aan de rand van het raam tussen de zeef en de lijst gesijpeld is.   

De aanwezigheid van een watermerk bij oude documenten, duidt ook op handgeschept papier en is 

zichtbaar wanneer je papier tegen het licht houdt. Een watermerk wordt verkregen door een metalen 

draadje in de vorm van het merk aan het schepraam te bevestigen. Dit merk ligt hoger dan de zeef 

van het raam, waardoor er op die plaats een dunnere laag papierpulp achterblijft (afb. 41).  
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JAPANS PAPIER (WASHI)  

Japans papier, washi (wa = Japan, chi = papier) is ook handgeschept papier en is verkrijgbaar in 

verschillende samenstellingen en kleuren. Meestal is het papier dun en doorschijnend.   

De grondstof voor washi is meestal afkomstig van de papiermoerbei (kozo, of Broussonetia 

papyrifera), maar ook van andere planten zoals de papierstruik (mitsumata, of Edgeworthia 

chrysantha) en de gampiboom (Diplomorpha sikokiana).   

De vezels worden gekookt in een alkalische oplossing, en daarna aan stromend water gebleekt. Soms 

wordt er een extract uit de wortels van de tororoplant toegevoegd dat ervoor zorgt dat de vezels op 

water blijven drijven en water minder snel wordt afgevoerd, waardoor bij het scheppen een zo dun 

mogelijk blad verkregen kan worden.   

De vezels van de moerbeiboom zijn bijzonder lang en sterk en daarom de beste basis voor Japans 

papier. Als je het papier scheurt, of tegen het licht houdt, zijn de lange vezels duidelijk zichtbaar. 

Vanwege de esthetische kwaliteiten wordt Japans papier gebruikt voor allerlei doeleinden, zoals 

lampenkappen, interieuronderdelen en origami. Ook restauratoren maken veel gebruik van Japans 

papier bij het uitvoeren van restauraties aan papier en boeken. Een kwetsbar blad papier kan gesteund 

worden door er een stuk Japans papier achter te verlijmen, of er kunnen andere kleine reparaties 

uitgevoerd worden aan het scharnier, de kaft etc.   

 

MACHINAAL VERVAARDIGD PAPIER 

KRANTENPAPIER 

Krantenpapier wordt gemaakt van mechanische pulp en gerecycled papier. Ze hebben in vergelijking 

met hun gewicht een relatief hoge weerstand tegen scheuren zijn voldoende ondoorzichtig (afb. 42). 

Het vergeelt snel vanwege de aanwezige lignine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 41, handgeschept lompenpapier, watermerk en rasterpatroon (vergé) 
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Afb. 42 Krantenpapier, gekreukt, met sporen van schimmel in het midden. Bij grove hantering zal 

krantenpapier scheuren, ondanks dat het voor zijn gewicht relatief sterk is. 
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5.4 Schadefactoren papier 
 
5.4.1 Autonoom verval  
OXIDATIE EN HYDROLYSE   

Er zijn twee belangrijke chemische processen die bij de afbraak van papier een rol spelen. Het eerste 

is oxidatie. Oxidatie is een proces waarbij zuurstof uit een chemische verbinding wordt opgenomen 

en waterstof wordt uitgestoten. Dit proces vind plaats onder invloed van een oxiderende stof, meestal 

zuurstof, maar ook ozon en chloor katalyseren oxidatiereacties. Door aanwezigheid van metalen kan 

de reactie sneller verlopen. Temperatuurstijgingen vergroten de snelheid van de reactie.   

Het tweede belangrijke proces is hydrolyse. Hierbij spelen water en zuren een grote rol. Het water in 

papier kan in samenwerking met andere componenten in het papier, of met stoffen uit de buitenlucht 

zuren vormen. Dan vindt er een zure hydrolyse plaats. De zuren hebben invloed op verbindingen 

tussen moleculen, waardoor verzuring ontstaat. Papier met een pH-waarde lager dan 7 is zuur.  

Zoals uit de omschrijving blijkt, worden hydrolyse en oxidatie veroorzaakt door factoren die inherent 

zijn aan het materiaal en externe factoren. Vaak is een combinatie van meerdere factoren de oorzaak. 

Hieronder worden een aantal voornaamste inherente factoren omschreven die de oorzaak vormen 

van verval.   

 

VERZURING 

Verzuring ontstaat door de aanwezigheid van lignine. Lignine is aanwezig in hout, en daarmee ook in 

mechanische houtpulp. Als lignine in contact komt met zuurstof in de lucht en met uv-straling, gaat 

het oxideren. De stoffen die ontstaan bij de afbraak van lignine, zorgen ervoor dat het papier verzuurt 

en het materiaal zal geel of bruin kleuren. Verzuring verspreidt een geur wordt omschreven als 

‘vanille- tot azijnzuurachtig’. Door verzuring zal in de loop der tijd ook cellulose worden afgebroken 

en zal het papier uit elkaar vallen. Wanneer de oxidatie gekatalyseerd wordt door uv-straling, is het 

een fotochemische reactie die nauwelijks stopgezet kan worden, ook niet als het object in het donker 

wordt geplaatst. Hoge temperaturen en de aanwezigheid van een aluin-rosineverlijming versnellen 

het oxidatieproces.    

Verzuring is het sterkst bij houthoudend papier uit de periode van 1870 tot 1945.   

 

METAALDEELTJES 

Als er tijdens het productieproces metaaldeeltjes in het papier terecht zijn gekomen, zullen deze in 

de loop der tijd gaan oxideren. Het oxidatieproces tast cellulose aan, waardoor het papier zwak wordt 

en het metaal eruit kan vallen en een gat kan achterlaten (afb. 44).   

 

INKTEN EN PIGMENTEN  

Voor de schades veroorzaakt door inkten en pigmenten, zie hoofdstuk 6.3.3.   

 

CHEMISCHE STOFFEN  

Tijdens de productie van papier werden er allerlei additieven aan de pulp toegevoegd. Een aantal 

stoffen, zoals aluminiumsulfaat (aluin) en zwavel, kunnen het proces van hydrolyse in gang zetten, en 

chloor als bleekmiddel kan oxidatie veroorzaken. 
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FOXING 

Foxing (ook wel ‘weer’ genoemd) is een vorm van aantasting die te herkennen is aan spikkelvormige 

vlekken, verspreid over het papier (afb. 45). De vlekken zijn lichtbruin tot roodbruin en zwart en zijn 

soms iets donkerder in de kern. Foxing wordt het meest gezien bij papier met een hoge zuurtegraad, 

meestal uit de 18e en 19e eeuw. Papier waarop foxing te zien is, loopt door hantering geen extra schade 

op.  

De exacte oorzaak van foxing is nog niet aangetoond, maar er worden twee vermoedelijke oorzaken 

aangewezen. De ene oorzaak zou de aanwezigheid van een bepaalde schimmelsoort 

(Aspergillusschimmel) zijn. De andere oorzaak wordt gezocht in de aanwezigheid van metaaldeeltjes 

in het papier. Een combinatie van beide mogelijkheden, waarbij zuren die door micro-organismen 

worden afgescheiden reageren met de metaaldeeltjes in het papier, is ook nog een mogelijke 

oorzaak.  

 

 

 

Afb. 43 & 44 (boven), 

handgeschept lompempapier 

met typische onregelmatige 

scheprand (43), en door een 

geoxideerd metaaldeeltje is 

een gat in het papier ontstaan 

(44).  

Afb. 45  (links), houthoudend 

papier, vocht heeft 3 kringen 

onderaan de bladzijden 

achtergelaten, en er is foxing 

opgetreden in de vorm van 

bruin-zwarte spikkels. 
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5.4.2 Mechanisch  
Over het algemeen is papier gevoelig voor scheuren en vouwen (afb. 42). Een harde vouw kan ook 

leiden tot een breuk in het papier. Als papier wordt gebruikt als behang, kan het ook krassen oplopen 

door stoten en schaven. Hoe droger en brosser het papier is, des te makkelijker het mechanische 

schade kan oplopen.   

 

5.4.3 Brand 
Papier is een materiaal dat relatief makkelijk vlam vat omdat het veel koolstof, zuurstof en waterstof 

bevat. Droge losse vellen branden snel en doen grote asvlokken opwaaien. Hoe compacter een boek 

of stapel papier is, des te kleiner is de vatbaarheid voor vuur.  De vochtigheidsgraad van het papier, in 

combinatie met de nabijheid van vlammen en de hitte in de ruimte bepalen mede de vatbarheid voor 

het vuur en de schade aan het papier.  

Als papier niet volledig door de vlammen is verteerd, kan er schade opgetreden zijn in de vorm van 

roetaanslag of uitdroging. Als roet in aanraking komt met bluswater, ontstaan er vlekken die op inkt 

lijken en testen en illustraties onleesbaar maken.   

 

5.4.4 Water 
Water kan directe en indirecte schade aan papier veroorzaken. Bij directe schade is water de primaire 

oorzaak van de schade. Als papier nat wordt, gaat het opzwellen waardoor het zeer kwetsbaar wordt 

en bij aanraking uit elkaar kan vallen. Papier blijft na droging vervormd (gegolfd achter). Vellen papier 

kunnen ook aan elkaar gaan kleven, doordat water lijmlagen oplost en doet uitvloeien. Bij beschreven 

of bedrukt papier, kan ook de inkt gaan vlekken en uitlopen.   

Bij indirecte schade door water, is water de veroorzaker van een andere schade. Water kan 

bijvoorbeeld bijdragen aan schimmelgroei. Daarnaast kan water afbraakreacties, zoals hydrolyse, 

versnellen doordat zuren en andere stoffen door water in het papier worden gebracht.  

Afb. 46, Behang Lodewijkskamer. Vochtplekken hebben kringen achtergelaten, en onder invloed van 

schommelingen in de klimatologische omstandigheden is het papier gaan krimpen en scheuren.  
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5.4.5 Biologisch 
BACTERIËN 

Papier kan afgebroken worden door bacteriën die zich voeden met cellulose, hemicellulose, collageen 

(lijmlaag) en zetmeel.  De bacteriën zetten deze stoffen om door middel van enzymen (cellulasen en 

gelatinasen). De schade is niet direct zichtbaar, maar uit zich in verkleuringen, een soort dons en, in 

een verder stadium, in gaten en scheuren in het papier.   

Bacteriën die papier aantasten hebben zuurstof nodig, en houden van een licht-alkalische 

voedingsbodem (pH 7-7,5) en een luchtvochtigheid hoger dan 65%. Ze zijn vaak niet bestand tegen 

temperaturen boven de 40 °C.   

 

SCHIMMELS 

Besmetting van papier door schimmels vindt plaats door sporen in de lucht, of het binnenbrengen van 

besmette objecten in de bewaarplaats. Schimmels worden actief bij een RV hoger dan 65% en groeien 

sneller naarmate de luchtvochtigheid stijgt. Ze gedijen het beste op een voedingsbodem met een 

lichtzure pH. Met behulp van enzymen breken schimmels het papier af om aan hun voedingsstoffen 

te komen. Schimmel bestaat uit een stelsel van draden die in het materiaal doordringen. Aan de 

oppervlakte uit schimmel zich in schimmelbloei (meestal pluis) waaruit nieuwe sporen groeien die 

door wind en tochtstromen worden meegevoerd en verspreid.   

Met schimmel besmette objecten in een archief kunnen door middel van gammastraling worden 

behandeld. Hierbij wordt de schimmel gedood, maar de resten van de schimmelpluis en toxines die 

de schimmels uit hebben gestoten, zijn nog aanwezig. Die moeten mechanisch worden verwijderd. 

De zichtbare schades die schimmels aan papier toebrengen zijn gaten in het papier (doordat de hyfen 

in het papier dringen), verkleuringen door pigmenten die de schimmel afscheidt, en verbleking van 

galinkt door de schimmelsoort Penicillium. Daarnaast ontstaat er chemische schade doordat bij de 

afbraak van cellulose zuren worden aangemaakt die de zuurtegraad van papier verlagen, met 

scheuren en gaten tot gevolg.   

 

INSECTEN 

De insecten die het meest schadelijk zijn voor papier vallen in de categorie boorders en bewoners. De 

‘gewone’ houtkever (Anobium punctatum) is de meest voorkomende onder de boorders. De larve 

(zogenaamde houtworm) eet cellulose uit hout en graaft daarbij ronde gangetjes door het materiaal 

heen. Bij uitvliegen van de volwassen kever, laat de kever een ronde opening achter aan het oppervlak 

van het papier.   

Insecten uit de categorie bewoners die schade aan papier veroorzaken zijn zilvervisjes (en 

papiervisjes), boekluizen, kakkerlakken en termieten. Zilvervisjes eten cellulose, zetmeellijm en 

gelatine en de emulsie van foto’s. De schade ziet eruit alsof de oppervlaktelaag is afgegraasd. Papier 

van goede kwaliteit, met een hoog cellulosegehalte heeft de meeste kans om te worden aangetast. 

Boekluizen (Psocoptera), ook wel stofluizen genoemd, zijn geen luizen, maar kleine grijze, witten, tot 

lichtbruine insecten van maximaal 4 mm lang, die iets op luizen lijken. Ze komen af op schimmels en 

eten ook natuurlijke lijmen. Boekluizen gedijen het beste bij een vochtige omgeving, en komen ook 

voor in vochtige matrassen, op gedroogde planten en in herbaria.   

Ook kakkerlakken en termieten kunnen schade aan papier veroorzaken. Bij kakkerlakken is vooral 

schade aan de oppervlakte zichtbaar. Ze scheiden braaksel uit, en leerachtige eizakjes die aan het 

oppervlak kleven.   

Tot slot kunnen ook ratten en muizen schade aanrichten doordat ze papier gebruiken als 

nestmateriaal.  
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5.4.6 Licht en straling 
Papier dat wordt blootgesteld aan licht kan schade oplopen door één van de volgende componenten, 

namelijk; infrarode straling (IR), Ultraviolette straling (uv), en zichtbaar licht.   

Infraroodlicht zorgt ervoor dat papier opwarmt. Door opwarming verlopen chemische reacties 

sneller, en daarmee ook de degradatie. Ook kan de opwarming zorgen voor krimp (door uitdroging) 

en barsten en scheuren.   

Uv-straling bevatten meer energie dan zichtbaar licht. Ook deze energie zorgt voor verwarming 

waardoor oxidatie wordt bevorderd. Hierdoor ontstaat verkleuring (geel en bruin) van papier op basis 

van mechanische houtpulp (door de aanwezigheid van lignine). De stoffen die ontstaan veroorzaken 

ook verzuring. Het papier wordt bros en zal verpulveren.   

Uv-straling moet zo mogelijk worden teruggebracht tot een waarde van 0 µWatt/lumen, omdat uv-

straling niet waarneembaar is voor het menselijk oog en dus niets toevoegt aan de zichtbaarheid. 

Zichtbaar licht, waarneembaar voor het menselijk oog, brengt ook schade toe, maar in mindere mate 

dan uv-straling. Zichtbaar licht is niet krachtig genoeg om diep in het oppervlak door te dringen. 

Daarom is schade vooral zichtbaar aan het oppervlak. Papiersoorten op basis van verschillende vezels 

reageren anders op licht; lompenpapier verbleekt, houthoudend papier vergeelt, terwijl papier uit 

chemische pulp minder gevoelig is.   

Behalve de vezelsoort hebben ook additieven invloed op de gevoeligheid voor licht. Pigmenten 

waarmee papier is gekleurd, of waarmee het oppervlak is beschreven, zijn vaak vatbaar voor 

verkleuring. Ook ijzergallusinkt is vatbaar voor lichtschade (verbleking).   

Een andere veroorzaker van stralingsschade is gammastraling. Deze vorm van radioactieve straling 

wordt gebruikt om schimmels te doden. De grote hoeveelheid energie breekt de celluloseketens af 

en zorgt daarmee voor een versnelde veroudering van het materiaal. Het kan dus maar zeer beperkt 

worden toegepast.   

 

5.4.7 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid 
Omdat papier hygroscopisch is, gaat het bij grote schommelingen in temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid in een korte tijd, krimpen en uitzetten. Deze schommelingen kunnen de afbraak van 

papier door zuren en andere afbraakstoffen versnellen. Zo kan bij een stijging van 10 °C de snelheid 

van chemische reacties verdubbelen, en daarmee de snelheid van degradatie.   

Een te lage luchtvochtigheid kan ervoor zorgen dat het papier bros en minder veerkrachtig wordt en 

zal breken. Te vochtige omstandigheden versnellen de hydrolyse en kunnen zorgen voor 

schimmelgroei. 

Papier met lignine (houthoudend papier) zijn gevoeliger voor schommelingen in temperatuur en RV 

dan lompenpapier en papier van chemische pulp.  

De degradatie van papier dat verwerkt is in een object met andere materialen, wordt mede beïnvloed 

door de eigenschappen van die materialen.   

Binnen bepaalde grenzen is papier redelijk tolerant voor schommelingen in temperatuur en RV, mits 

deze op lange termijn optreden (bijvoorbeeld seizoenen). Over het algemeen lijkt het dat papier goed 

bewaard kan worden bij iets lagere temperaturen en een iets lagere RV dan in gangbare depots en 

tentoonstellingsruimten. Het is echter lastig om een exact advies te geven, omdat de ideale RV en 

tempratuur ook afhangen van de samenstelling van het papier, de geschiedenis van een object 

(schades die in het verleden al zijn opgetreden), de huidige toestand en de eventuele combinatie met 

andere materialen.  

Een zeer algemene richtlijn, gegeven door Faronet luidt: ‘Wie toch een basisrichtlijn wil, kan zich voor 

papier best houden aan een relatieve vochtigheid van 48 % ± 5 % bij een temperatuur van 17°C ± 2°C.’ 

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_papier.pdf (28-03-2016)    

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_papier.pdf
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5.4.8 Verontreiniging 
Stof, zwevende deeltjes in de lucht, bestaande uit zand, roet, pollen of huidschilfers dwarrelen neer 

op het oppervlak en vormen zo een laag vuil. De zuren die in deze deeltjes aanwezig zijn, kunnen het 

papier en de inkten en pigmenten aantasten. Door de hygroscopische eigenschap van stof kan deze 

verontreinigende laag ook vocht aantrekken, en wordt er een voedingsbodem voor schimmels  en 

bacteriën gevormd.   

Als zwaveldioxide uit de lucht oxideert tot zwaveltrioxide, zal het gaan reageren met water in papier 

en ontstaat er zwavelzuur. Dit is de oorzaak van verzuring en het afbrokkelen van het papier. Licht en 

uv-straling en een verhoogde luchtvochtigheid versnellen dit proces. Verzuring vindt niet zo snel 

plaats bij lompenpapier. Maar bij houthoudend papier (mechanische pulp) wordt de aantasting 

zichtbaar vanaf de randen van het papier naar de binnenkant. Ozon is ook een gas dat door oxidatie 

papier aantast. Houthoudend papier is hiervoor het meest kwetsbaar.  

 

5.5 Reinigen en bewaren 

NIET DOEN  

Te volle dozen. Als papier in papieren archiefdozen wordt bewaard, moeten de dozen niet te vol 

gestopt worden. De doos moet niet uitbuiken, en de klep moet dicht kunnen zonder de inhoud te 

beschadigen. Aan de andere kant moet een doos ook niet te leeg zijn, want dan kunnen papieren gaan 

uitzakken en vervormen. Vul de doos zo goed mogelijk aan met papieren.   

Vieze handen. Vieze handen laten zuren en vette vingerafdrukken achter op papier, maar met 

handschoenen heb je weinig grip op het soms kwetsbare of dunne papier. Het is met handschoenen 

moeilijker om een pagina om te slaan. Papier kan voor betere grip met schone, gewassen handen 

worden gehanteerd.   

Plakbandjes, nietjes en paperclips. Gebruik bij het samenvoegen van documenten geen metalen of 

klevende hulpmiddelen. Deze brengen mechanische schade toe, of gaan oxideren.   

 

WEL DOEN  

Ondersteunen. Zorg dat papier bij verplaatsen of hanteren altijd de steun heeft die nodig is.  

Juiste materialen gebruiken. Als papier in karton of ander papier wordt bewaard, kan er gekozen 

worden voor  zuurvrij/gebufferd papier, met een pH-waarde van 7 tot 8,5 zodat het enige tijd bestand 

is tegen chemische reacties en verzuring. Verder moet papieren verpakkingsmateriaal ligninevrij zijn. 

Als er gekozen wordt voor plastic hoesjes, moeten moderne hoesjes worden gebruikt zonder lijmen 

en weekmakers. Bijvoorbeeld van het merk Melinex.   

Bewaren in dozen. Documenten kunnen het beste in passende dozen worden bewaard, zodat ze niet 

kunnen schuiven. Dozen weren ook (uv)licht en beschermen tegen mechanische schade. Kwetsbare 

of grote papieren kunnen het beste liggend worden bewaard. Zorg dat papieren niet op elkaar kunnen 

afgeven, door er vloeipapier tussen te leggen.   

Reinigen. Papier dient zoveel mogelijk stofvrij bewaard te worden. Als er toch stof op papier terecht 

komt, kan dit met een zachte borstel worden verwijderd en richting een museumstofzuiger worden 

geveegd. Om te voorkomen dat er losse stukjes worden opgezogen kan een nylonkousje over de 

stofzuigermond worden geschoven.   
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Afb. 47 Obj. nr: 6225 
Esprit des loix de la 
tactique et de différentes 
institutiones militaires, 
door Jean Marie Bruszet. 
Jaartal 1762, (30 x 21 x 4) 
Grote Bibliotheek 
Kasteel Amerongen. 
Franse bindwijze met 
ribben voor de sier en 
een gemarmerd leren 
voor- en achterplat.  

6 Boeken 

 
6.1 Materialen en eigenschappen 
Een boek is geen materiaalsoort, maar een categorie van objecten die meestal samengesteld zijn uit 

verschillende materialen. De materialen die het meest voorkomen in boeken zijn leer (omslag), papier 

(tekstdrager) en perkament (als omslag en als tekstdrager). Andere materialen die vooral in het 

omslag van historische boeken werden verwerkt zijn textiel, hout en karton. De meeste teksten en 

afbeeldingen worden op de drager aangebracht met inkt in verschillende samenstellingen.   

Op afbeelding 48 en 49 is te zien uit welke onderdelen een boek is samengesteld.   

 

6.2 Soorten boeken 
 
Soorten boeken worden gedefinieerd door hun vorm en hun inhoud. Zo bestaan er romans, 

liedboeken, prentenboeken etc. Er is ook een onderscheid te maken in de bindwijze. Allereerst zijn er 

de met garen gebonden boeken. Deze bestaan uit katernen van losse in elkaar gevouwen vellen 

papier (soms ook perkament). De katernen worden aan de gevouwen kant met garen aan elkaar 

bevestigd door ze op een binding vast te naaien. Een binding bestaat uit touw, leer, perkament of 

textiel, dat kan meebuigen als de katernen worden opengeslagen.   

Een van de oudste, ook wel Engelse bindwijze genoemd, is de antieke bindwijze die veel werd 

toegepast in de Middeleeuwen en door de Engelsen (die traditiegetrouw waren) werd voortgezet. Het 

belangrijkste kenmerk van deze binding zijn de ribben die op de rug van het zichtbaar zijn. Deze 

ontstaan doordat de katernen gebonden worden door ze op koorden te naaien die dwars op de rug 

liggen.  

Later werd dit geïmiteerd bij de zogenaamde Franse bindwijze (afb. 47), waarbij ribben als versiering 

werden aangebracht. De Franse bindwijze is gebaseerd op de Engelse, maar waar bij de Engelse 

bindwijze het leer van de boekband direct op de rug werd gelijmd, blijft de rug bij de Franse wijze los 

van de boekband. Met een losse rug hoeft de boekband van de rug bij het openen van het boek niet 

meer met de kernen mee te buigen, en raakt dus minder snel beschadigd.   

Vanaf circa 1800 werden boeken in steeds grotere oplagen gedrukt. Omdat de Franse bindwijze vrij 

kostbaar was, ontwikkelde de Duitser Alex Ren’ Bradel een minder kostbare bindwijze die de 

Bradelband werd genoemd. Het voornaamste kenmerk is een ingestreken kneep tussen de rugband 

en de platkernen, waardoor het boek makkelijker open kan.    

Nog later ontstond een bindwijze zonder garen waarbij de rugvouw van katernen werd afgesneden 

en de losse vellen op de rug werden verlijmd. Deze wijze van binden wordt lumbecken genoemd.  
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Afb. 48 & 49: Boekonderdelen,  

Schadeatlas bibliotheken, 

Vlaamse Erfgoedblibliotheek, 

2014 
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6.3 Schadefactoren boeken 
 

Boeken zijn samengesteld uit verschillende materialen die elkaar beïnvloeden en die elk net iets 

anders op omgevingsfactoren kunnen reageren. De specifieke eigenschappen van de verschillende 

materialen zijn terug te vinden in de betreffende hoofdstukken. Daarnaast kunnen er schadebeelden 

ontstaan de betrekking hebben op de constructie van boeken. Hieronder worden verschillende 

schadefactoren beschreven.   

 

6.3.1 Schade aan de boekband 
De boekband dient behalve als blikvanger ook ter bescherming van het boekblok. Er wordt gesproken 

over schade aan de boekband als de bekleding van een boek in slechte conditie verkeert.  Als er 

ernstige schades optreden, kan dat de inhoud van het boek kwetsbaarder maken.  

Er zijn verschillende schades die aan de boekband waargenomen worden.  

 

STOF EN OPPERVLAKTEVUIL  

Er kan sprake zijn van vervuiling door stof en ander oppervlaktevuil. Deze vormen een 

voedingsbodem voor schimmels en trekken ongedierte aan. Stof en vuil geven een indicatie van de 

kwaliteit van onderhoud en de bewaarcondities van een bibliotheek of archief.   

 

LOSSE EN ONTBREKENDE DELEN  

Bekleding vormt de verbinding tussen de rug en de platten van een boek. Als de bekleding verzwakt 

is, scheurt het meestal als eerste op de scharnierpunten als het boek wordt opengeslagen, of aan het 

kapje, waaraan het boek meestal van de plank getrokken wordt. Soms zitten ook de platkernen los, 

of ontbreken er stukken. Loszittende of ontbrekende delen bieden geen steun en bescherming meer, 

waardoor schades kunnen optreden aan de boekconstructie of het boekblok.    

 

BESCHADIGD SLUITWERK EN BESLAG   

Sluitwerk en beslag zijn metalen (of textielen) elementen die dienen ter versiering, maar ook ter 

bescherming van het boek. Met sluitwerk kan het boek goed gesloten worden, waardoor het beter 

beschermd is tegen stof en insecten (zie afbeelding 50). Ook zorgt het sluitwerk ervoor dat papier en 

perkament beter vlak blijven doordat de temperatuur en luchtvochtigheid iets minder invloed hebben 

op het krimpen en uitzetten van het boek. Onder te vochtige omstandigheden kan metalen sluitwerk 

roesten. Daarnaast kunnen uitstekende of beschadigde stukken metaal schade aan andere boeken 

toebrengen.   

 

SCHADELIJKE REPARATIES   

Reparaties, hoewel goed bedoeld, kunnen extra schade aan de boekband toebrengen. Bij gebruik van 

plakband en zelfklevende etiketten kan de lijmlaag in de band trekken, verkleuringen veroorzaken, 

hard worden en loslaten van de synthetische drager (de buitenkant van het plakbandje of de sticker). 

Ook kunnen reparaties die niet soepel genoeg zijn of te dik zijn voor extra spanning zorgen op andere 

punten van de boekband.  
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Afb 50. Obj.nr. 8350 Bijbel Staten der Generaal 

der Vereenigde Nederlanden. Jaartal: 1650, (12 x 

38 x 55).  

Materiaal en technieken: Handgeschept 

lompenpapier, gebonden met ribben van textiel, 

en leren bekleding met metalen sluitwerk. 

Bijzonderheden: Sluitwerk aan de onderkant 

ontbreekt, waardoor het boek niet goed kan 

worden gesloten. 

 

Afb 50A en 50B. Obj.nr. 7124 Titel/jaartal 

onbekend. (29 x 18 x 3,5) Materiaal en 

technieken: Handgeschept lompenpapier, binding 

textiel, omslag perkament, sluitwerk leer. 

Bijzonderheden: Het omslag is verontreinigd 

(vlekken van vloeistoffen) en golft. De golving kan 

ontstaan zijn door nat worden van het omslag, of 

door een verhoogde luchtvochtigheid. Aan de 

binnenkant zijn de pagina’s gegolfd, maar dit lijkt 

te komen door de wijze waarop het boek gedrukt 

is, omdat de golving zich bevindt op en rondom 

het bedrukte gedeelte.   
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6.3.2 Schade aan de boekconstructie 
Schade aan de boekconstructie ontstaat simpel gezegd wanneer er problemen zijn met het 

bijeenhouden van de inhoud en het openen en sluiten van een boek om het te raadplegen.  

 

VERVORMINGEN 

Als onderdelen van een boek vervormd zijn, kan er schade ontstaan doordat de constructie niet meer 

functioneert zoals het bedoeld is. Door vouwen in pagina’s kan sluitwerk soms niet meer gebruikt 

worden, of de band vervormt door krimp als gevolg van schommelingen in de luchtvochtigheid. Als 

er vervorming optreedt bij de scharnieren, moet het sluiten en openen van een boek geforceerd 

worden, waardoor er schade ontstaat. Als een bolle rug door gebruik of vervorming hol is geworden 

is het boekblok niet meer beschermd en kan ook daar schade optreden.   

 

SCHADE AAN HECHTINGEN EN BINDINGEN   

Als de bindingen waarmee de katernen en de platkernen aan de rug zijn bevestigd beschadigen 

kunnen de band en het boekblok van elkaar gescheiden raken. Als de band of het bindingsmateriaal 

is versleten, zal de binding het eerste breken op het scharnierpunt, waar de meeste belasting 

plaatsvindt.  

In gevallen waarbij het boekblok te zwaar blijkt te zijn voor de binding of de band, of waarbij de 

bindingen na verloop van tijd zwak zijn geworden, kan het boekblok soms gaan hangen, waardoor het 

boek met de staartsnede op de boekenplank gaat rusten, in plaats van dat het boek leunt op de band 

met de platkernen. Het boekblok kan gaan vervormen, en er ontstaat meer spanning op de binding. 

Dit kan worden opgelost door het boekblok te ondersteunen door er een stukje stevig foam van een 

tot enkele millimeters onder te leggen.  

Als het garen waarmee de katernen aan elkaar zijn genaaid breekt, kunnen vellen loslaten en uit het 

boekblok komen. Dit kan ook voorkomen bij bindwijzen waarbij katernen met nietjes op een gaas zijn 

bevestigd, waarbij de nietjes breken door oxidatie, of bij bindwijzen waarbij katernen alleen met lijm 

aan elkaar vastzitten en de lijmlaag loslaat.  

 

6.3.3 Schade aan het boekblok 
Schades aan het boekblok hebben betrekking op schades aan de losse vellen papier en perkament 

waaruit het boekblok bestaat, of op schades die worden veroorzaakt door de inkt waarmee de bladen 

zijn beschreven. Behalve de schades die ontstaan door stof en oppervlaktevuil en schadelijke 

reparaties die hierboven al zijn beschreven, zijn er nog een aantal specifieke schades die bij 

boekblokken worden waargenomen.   

 

GATEN, SCHEUREN EN VOUWEN  

Een veel voorkomende gebruiksschade is het ontstaan van ezelsoren of grotere vouwen. Als een boek 

veel vouwen heeft, kan een boek plaatselijk een verdikking vormen, waardoor stof en vuil makkelijker 

binnendringen. Verdikkingen kunnen ook schadelijk zijn voor de rug, doordat de band onder druk 

komt te staan en kan vervormen.   

Scheuren in papier ontstaan vaak door verkleving van pagina’s, of door onzorgvuldige hantering. Ze 

kunnen uiteindelijk gaten in papier veroorzaken waardoor er tekst- en beeldverlies optreedt.   

VERZURING SCHUTBLADEN EN BOEKBLOK   

Het boekblok en de schutbladen kunnen verzuren door de samenstelling van het papier (zie hoofdstuk 

5.4.1.). Een andere oorzaak van verzuring, van vooral schutbladen, zijn de gebruikte materialen waar 

de schutbladen aan raken. Platkernen bestaan bijvoorbeeld uit ligninehoudend hout of karton dat 
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voor verzuring zorgt. Maar ook de bandbekleding van zuur leer kan verzuring veroorzaken. Er 

verschijnt dan een bruine rand aan de buitenzijden van het schutblad.   

 

VERVILTING EN VERKLEVING  

Vervilting en verkleving ontstaan door een hoge luchtvochtigheid of aanraking met water (afb. 51). 

Vervilt papier voelt enigszins aan als vervilte wol en ontstaat doordat vocht de verlijming uit papier 

oplost en de cellulosevezels krimpen en zwellen. De vezels vallen uit elkaar en de stevigheid van het 

papier verdwijnt. Het papier brokkelt af en er ontstaat materiaalverlies door gaten.   

Verkleving ontstaat wanneer vocht de vellen papier aan elkaar doet kleven. De lijmmiddelen in het 

papier lossen op en het papier plakt aan elkaar. Als de vellen opdrogen, blijven de delen aan elkaar 

kleven. Ook perkament kan verkleven. Als verkleefde pagina’s worden losgetrokken, ontstaat er 

schade in de vorm van scheuren en gaten, met tekst- en beeldverlies.  

 

INKTVRAAT EN KOPERVRAAT   

De ijzergallusinkt die een tijd veel gebruikt werd bevat ijzersulfaat en galluslooistoffen. De 

ijzerdeeltjes oxideren, waardoor de inkt uitwaaiert en verkleurt, van lichtbruin naar zwart. In een later 

stadium ontstaan er gaten in het papier, vaak precies in de vorm van de letters.   

Door een reactie die ijzersulfaatdeeltjes aangaan met de looistoffen ontstaan zuren. Deze zorgen 

weer voor hydrolyse van het papier en breiden zich uit over het gehele papier waar ze de vezels 

afbreken. Een verhoogde vochtigheidsgraad versnelt beide processen, en papier op basis van 

mechanische pulp versterkt de reactie. Het uitvallen van tekst en de afbraak van papier is een schade 

die inktvraat wordt genoemd en is irreversibel.   

Er bestaat ook inktvraat die wordt veroorzaakt door pigmenten die metaaldeeltjes zoals koper 

bevatten, bijvoorbeeld blauw en groen. De verkleuring van deze inkt loopt van lichtgroen naar zwart, 

totdat delen van het papier bros worden en er gaten in het papier ontstaan. Dit wordt kopervraat 

genoemd. Inkt- en kopervraat komen bij zowel papier en perkament voor, maar is het vaakst 

aanwezig in papier.   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Afb. 51, de randen van dit houthoudend papier hebben een viltig uiterlijk. Mogelijk is dit een begin 

van vervilting van het boekblok.  
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Afb. 51B en 51C, Obj.nr. 7186, boek; 

‘Der Mann im Schatten’ door Ludwig 

Anton. Jaartal 1926, (21 x 13 x 2,5).  

Materiaal en technieken: 

houthoudend papier, omslag en 

binding textiel.  

Bijzonderheden: Het omslag van 

textiel vertoont spikkels, alsof het 

beschimmeld is geweest, en de zijkant 

en kop- en staartsnede vertonen 

eveneens spikkels. Binnenin het boek is 

verassend genoeg geen tot weinig 

foxing te zien (alleen op het schutblad). 

Misschien is dit boek beschermd 

gebleven omdat het nauwelijks gelezen 

en geopend is geweest en daardoor 

goed gesloten  in de kast heeft 

gestaan. Handhaven van de juiste 

temperatuur en luchtvochtigheid en 

monitoren op eventuele schimmel en 

foxing blijft belangrijk.  
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6.4  Reinigen en bewaren  
 
NIET DOEN  

Te krap op de plank zetten. Boeken kunnen vervormen als ze te strak tussen andere boeken op de 

plank staan ingeklemd. Ook kan het sluitwerk naastgelegen boeken beschadigen. Zorg ervoor dat 

een boek makkelijk van de plank te pakken is, zonder dat het andere boeken meetrekt uit de kast. 

Te ruim op de plank zetten. Als boeken teveel ruimte hebben op de plank, kunnen ze scheefzakken, 

wat leidt tot vervorming. Dit komt vooral voor bij boeken zonder platkern. Vul de plank zoveel 

mogelijk aan met boeken, of vul leegtes op met een boekvormig stuk zuurvrij materiaal ter dikte van 

het te vullen gat.   

Aan het kapitaal uitnemen. Neem een boek niet uit de kast door het boek met de wijsvinger aan het 

kapitaaltje naar voren te kantelen. Als dit vaak gedaan wordt, beschadigd de bovenkant van de rug 

en kan de binding daar loslaten. Duw altijd de naastgelegen boeken een stukje naar achteren, zodat 

het gewenste boek in het midden vastgepakt kan worden.  

WEL DOEN  

Liggend bewaren. Erg zware boeken, of boeken met een kwetsbare binding kunnen beter liggend 

bewaard worden. Leg niet teveel zware boeken op elkaar, om vervorming van de ruggen te 

voorkomen.  

Stofvrij maken. Om schade door verontreiniging of plaagdieren en schimmels te voorkomen, 

moeten boeken stofvrij gehouden worden. Dit kan tenminste één keer per jaar gedaan worden. 

Gebruik een zachte borstel of kwast en een museumstofzuiger, eventueel met een geitenharen 

opzetstukje. Stof van de boekband kan met de zachte borstel worden afgeveegd, richting de 

museumstofzuiger. De kop- en staartsnede mogen met het geitenharen opzetstukje worden 

afgezogen, en het stof van de schutbladen wordt met een zachte borstel richting de stofzuiger 

geveegd. Wees extra voorzichtig met boeken met losse stukken papier door bijvoorbeeld vervilting, 

of met door roodrot aangetaste boekbanden.   

Ondersteunen bij hantering. Om schade aan kwetsbare boeken te beperken kunnen bij het hanteren 

maatregelen genomen worden. Om geen zuren over van de handen op het papier over te brengen 

kunnen nitrilhandschoenen worden gebruikt. Kwetsbare boeken kunnen ook met schone, gewassen 

handen gehanteerd worden. Om bij het openen de scharnieren te ontzien, kan een boek op een 

kussen worden gelegd, zodat het niet helemaal openklapt. Bij boeken die slechts beperkt kunnen 

worden opengeslagen, waardoor de bladzijden de neiging hebben om te slaan, kan een loodkoord 

gebruikt worden, zodat het boek niet volledig hoeft te worden opengeduwd.   
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7 Interieurs 
 

7.1 Algemeen  
Een interieur betreft de inrichting aan de binnenzijde van een gebouw. Muren verdelen de binnenzijde 

van een bouwwerk in ruimten met specifieke functies die bepalend zijn voor de inrichting. In een 

slaapkamer bevinden zich slaapkamermeubelen, in kerken bidbanken en altaren.   

Als er gesproken wordt over interieurs, worden daarmee de roerende zaken, maar ook de onroerende 

zaken bedoeld. Roerende zaken zijn de meubelen, accessoires en gebruiksvoorwerpen, onroerende 

zaken zijn plafonds, vloeren, wandbespanningen, schouwen et cetera.   

De (nog) aanwezige interieuronderdelen maken vaak deel uit van een ensemble en kunnen niet uit 

hun context worden weggehaald zonder waarde of betekenis te verliezen.  De individuele objecten 

verkrijgen hun waarde doordat zij op verschillende manieren verbonden zijn aan het gebouw waar ze 

in ondergebracht zijn. Interieuronderdelen zijn deel geworden van het ensemble door bijvoorbeeld 

historische continuïteit doordat ze in de loop der tijd bij elkaar zijn verzameld, of doordat ze voor de 

betreffende locatie zijn ontworpen.  

Omdat zich in interieurs objecten bevinden die zijn samengesteld uit verschillende materialen 

(organisch en anorganisch), die ieder hun specifieke bewaar- en onderhoudsvereisten hebben, moet 

er in een interieur gezocht worden naar een middenweg die het meest gunstig is voor alle aanwezige 

materialen. Interieurs vormen daarmee op het gebied van beheer en behoud een aparte categorie 

met speciale aandachtspunten ten opzichte van op zichzelf staande, losse objecten die zich bevinden 

in een geklimatiseerde ruimte als een depot of tentoonstellingszaal.  

 

7.2 Soorten interieurs  
Bij interieurs wordt vaak gedacht aan het interieur van woonhuizen, maar ook de roerende en 

onroerende zaken aan de binnenkant van religieuze gebouwen, bibliotheken, stadshuizen, 

apotheken, fabrieken et cetera vormen een interieur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 52, houten balustrade, galerij, nagelvast interieuronderdeel, Kasteel 

Amerongen   
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Afb. 53, slaapkamer van de 

barones, Kasteel de Haar   

 

Afb. 54, Klementinum 

bibliotheek, Praag 

 

Afb. 55, werkkamer van de 

heer Kröller-Müller in het 

jachthuis Hubertus. 
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7.3 Schadefactoren interieurs   
 
7.3.1 Mechanisch  
De objecten in interieurs zijn net zo gevoelig voor mechanische schade als op zichzelf staande 

objecten in een museum. Misschien lopen objecten in interieurs wel een groter risico om beschadigd 

te worden, omdat objecten wellicht niet op de meest handige plekken zijn geplaatst of dicht op elkaar 

staan. Bij het hanteren en verplaatsen moet extra voorzichtig gewerkt worden.   

 

7.3.2 Brand  
Een historisch gebouw is niet altijd optimaal ingedeeld qua brandveiligheid. Er moeten goede 

voorzorgsmaatregelen worden getroffen en er moet een duidelijk ontruimingsplan/CHV-plan 

aanwezig zijn. Brand in een interieur richt dezelfde schade aan de objecten aan, als brand in een 

museum. De onroerende zaken als wand- en plafondschilderingen, schouwen, plafonds en 

wandbetimmeringen en  - beschilderingen lopen een groot risico om beschadigd of helemaal 

vernietigd te worden, omdat zij niet ontruimd kunnen worden.    

7.3.3 Water  
Waterschade in een interieur kan veroorzaakt worden door lekkages (in leidingen, daken en 

buitenmuren). Regelmatige inspectie en monitoring is raadzaam. Ook schoonmaak van vloeren,  

ramen en andere interieuronderdelen waarbij (veel) water wordt gebruikt, kan schade veroorzaken. 

Als een dweil bijvoorbeeld herhaaldelijk langs houten poten van meubelen wordt bewogen, trekt het 

vocht in het hout en laat het kringen en verkleuringen achter. Gebruik van water bij het schoonmaken 

moet zoveel mogelijk worden vermeden. 

7.3.4 Ongedierte en schimmels  
Kastelen, buitenplaatsen, kerken en industriëel erfgoed (oude fabrieken, vuurtorens en gemalen), zijn 

niet gebouwd met een museale functie als doel. Vooral in oude gebouwen bevinden zich veel kieren 

en tochtgaten, waardoor beestjes en schimmelsporen een ingang vinden. Het is niet altijd mogelijk 

om deze kieren en gaten te dichten, maar ook wanneer er geen kieren zijn,  kunnen schimmels en 

ongedierte meegebracht worden door bezoekers. Het is dus belangrijk om een plan voor ‘integrated 

pest management’ (IPM) op te stellen en na te leven. Dit houdt kort gezegd in dat er goed wordt 

gemonitord waardoor een potentiële plaag vroeg gesignaleerd en bestreden kan worden.  

Goed schoon houden van ruimten en goede klimatologische omstandigheden dragen ook bij aan het 

voorkomen van biologische aantasters.  

7.3.5 Licht en straling  
Naast licht van lampen dat op objecten schijnt, hebben veel interieurs ook ramen waardoor het 

daglicht naar binnen valt. Licht uit het zichtbare deel van het spectrum is schadelijk, maar uv-licht, 

dat voor het menselijk oog onzichtbaar is, is nog schadelijker. Om lichtschade te voorkomen of te 

beperken moet het daglicht worden afgeschermd (verdonkerd), of gefilterd met uv-werend folie. 

Daglicht en doorkijkjes naar tuinen en landgoederen spelen een belangrijke rol in de beleving van 

bezoekers die een opengesteld kasteel of een buitenplaats bezoeken. Om de collectie te beschermen 

en toch aan de wens van de bezoekers tegemoet te komen moet hier een goede balans gevonden 

worden. 
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7.3.6 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid  
Het klimaat in oude gebouwen is vaak niet optimaal voor de conservering van objecten. Als er geen 

gebruik wordt gemaakt van klimaatinstallaties, schommelen de klimatologische omstandigheden 

mee op het ritme van de seizoenen. Dit betekent dat de temperatuur en de luchtvochtigheid in de 

zomer stijgen en in de winter dalen, en dat er sprake kan zijn van grote pieken en dalen.   

Sommige materialen reageren sneller en heftiger op deze schommelingen dan andere materialen. 

Ook kan het binnenklimaat per ruimte verschillen. Om uit te vinden hoe hiermee om moet worden 

gegaan en wat eraan gedaan kan worden, moet vaak advies ingeroepen worden van externe 

deskundigen.  

7.3.7 Verontreiniging  
In musea staan kwetsbare objecten vaak in een vitrine, terwijl dat in interieurs minder vaak het geval 

is. Hierdoor zijn de objecten gevoeliger voor verontreiniging. Aanwezigheid van veel stof en  

insectenresten kunnen plaagdieren en schimmels aantrekken. Het schoonmaken van interieurs is 

daarom een belangrijk aandachtspunt. Het schoonhouden, monitoren en onderhouden van de 

objecten in interieurs kan worden ondergebracht in een housekeeping-plan. Housekeeping is een 

term die vooral bekend is in landhuizen en kastelen, maar kan ook worden toegepast in andere 

interieurs zoals kerken en stadhuizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Bronvermelding 
 
HOUT 

Kula, D., Ternaux, É.: Materiology, Frame Publishers, Amsterdam, 2014.   

Rivers, S, Umney, N., Conservation of Furniture, Butterworth Heinemann, Oxford, 2003 

http://www.houtinfo.nl/sites/default/files/Hout_Hygroscopische_eigenschappen_dec2013.pdf(16-03-2016) 

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_meubilair.pdf(16-03-2016) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lignin(19-03-2016) 

http://www.depotwijzer.be/aftakeling-van-hout-en-houten-meubelen(20-03-2016) 

http://www.depotwijzer.be/reinigen-van-hout-en-houten-meubelen-in-gebruik(20-03-2016) 

http://www.depotwijzer.be/materialen-en-technieken-hout-en-houten-meubelen(20-03-2016) 

 

LEER & PERKAMENT  

Valk, M. de: Schadeatlas bibliotheken, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Den Haag, 2014.  

Kula, D., Ternaux, É.: Materiology, Frame Publishers, Amsterdam, 2014.   

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_leder_en_perkament.pdf(24-03-2016) 

http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=478573(27-03-2016) 

http://www.schoenenmuseum.nl/collectie/goudleer(09-04-2016) 

 

TEXTIEL 

Kula, D., Ternaux, É.: Materiology, Frame Publishers, Amsterdam, 2014.   

Sonwalkar, T.N., Handbook of Silk Technology, New Age International, New Delhi, 1993.  

http://www.collectionstrust.org.uk/media/documents/c1/a122/f6/003016.pdf(01-04-2016) 

https://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/monographs/ics469.pdf(01-04-2016) 

http://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/ccinotesicc/13-15_e.pdf(01-04-2016) 

 

SCHILDERIJEN 

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_schilderijen.pdf(03-04-2016) 

http://www.schilderijenrestaurator.nl/schilderijen-onderhoud.htm(07-04-2016) 

PAPIER 

Most, P. van der, Defize, P., Havermans, J.: Schadeatlas archieven, Metamorfoze, Den Haag, 2010.  

Kula, D., Ternaux, É.: Materiology, Frame Publishers, Amsterdam, 2014. 

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_papier.pdf (08-04-2016) 

http://docplayer.nl/2984773-Het-verval-van-papieren-collecties.html (09-04-2016) 

 

BOEKEN 

Valk, M. de: Schadeatlas bibliotheken, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Den Haag, 2014. 

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_boeken_en_boekbanden.pdf (10-04-2016) 

 

SCHADES ALGEMEEN  

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/BLADWIJZER-dec-2013_lichtschade.pdf (01-04-2016) 

https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_schimmels_en_insecten.pdf (20-03-2016) 

http://www.vhn.org/pdf/rdmz_21-schimmels.pdf (20-03-2016) 

http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/het_loopt_in_de_papieren_2_0.pdf(20-03-2016) 

http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/informatieblad_13_beperken_lichtschade_museale_

objecten.pdf  (01-04-2016) 

 

 

http://www.houtinfo.nl/sites/default/files/Hout_Hygroscopische_eigenschappen_dec2013.pdf
https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_meubilair.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://www.depotwijzer.be/aftakeling-van-hout-en-houten-meubelen
http://www.depotwijzer.be/reinigen-van-hout-en-houten-meubelen-in-gebruik
http://www.depotwijzer.be/materialen-en-technieken-hout-en-houten-meubelen
https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_leder_en_perkament.pdf
http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=478573
http://www.schoenenmuseum.nl/collectie/goudleer
http://www.collectionstrust.org.uk/media/documents/c1/a122/f6/003016.pdf
https://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/monographs/ics469.pdf
http://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/ccinotesicc/13-15_e.pdf
https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_schilderijen.pdf
http://www.schilderijenrestaurator.nl/schilderijen-onderhoud.htm
https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_papier.pdf
http://docplayer.nl/2984773-Het-verval-van-papieren-collecties.html
https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_boeken_en_boekbanden.pdf
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/BLADWIJZER-dec-2013_lichtschade.pdf
https://s3.amazonaws.com/verzekerdebewaring/aflevering_schimmels_en_insecten.pdf
http://www.vhn.org/pdf/rdmz_21-schimmels.pdf
http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/het_loopt_in_de_papieren_2_0.pdf
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/informatieblad_13_beperken_lichtschade_museale_objecten.pdf
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/informatieblad_13_beperken_lichtschade_museale_objecten.pdf

