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VOORWOORD 
 
 
De WTA Nederland-Vlaanderen houdt dit keer een studiedag over het thema: Wand- en 
Plafondschilderingen. In Nederland en Vlaanderen treffen we in historische interieurs dikwijls 
wand- en plafondschilderingen aan. Het kan gaan om stijlkamers, kerken, musea, openbare 
gebouwen of ander erfgoed. Die schilderingen op een steenachtige ondergrond hebben de 
tijd vaak bijzonder goed doorstaan. Maar er zijn ook schilderingen waarvan nog slechts 
enkele fragmenten bestaan, of waarvan men weet dat ze er zijn, maar die in de tijd 
overgekalkt of overschilderd zijn. Schilderingen uit de tijd van Cuypers in het Rijksmuseum 
zijn daar bekende voorbeelden van, maar ook kerkinterieurs uit de tijd van de reformatie. 
We hebben Angelique Friedrichs van de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) 
gevraagd een overzicht van de Nederlandse situatie in vogelvlucht te geven van de 
middeleeuwen tot het Interbellum, dwz tot de eerste helft van de 20ste eeuw. Ze heeft daarbij 
Maastricht als uitgangspunt genomen omdat deze stad relatief rijk is aan schilderingen uit 
alle periodes. Het is ook niet helemaal toevallig dat we Maastricht als plaats voor deze 
studiedag gekozen hebben. 
Anna Bergmans geeft enkele relevante voorbeelden van de muurschilderkunst uit 
Vlaanderen. Ze laat iets zien van een schat aan beschilderde archeologische fragmenten uit 
een Romeinse woning, maar ook van laatmiddeleeuwse beschilderde grafkelders. Ze plaatst 
de schilderingen in hun tijd en in hun artistieke context. 
Bernard Delmotte blikt als restaurator terug op de gewelfschilderingen in de Sint-
Gerlachuskerk in Houthem. Hij laat zien dat het schilderingen zijn die in een mengtechniek 
van fresco en secco uitgevoerd zijn. Ze vormen een zogenaamd ‘Gesamtkunstwerk’, waarbij 
architectuur, schijnarchitectuur, reliëf en schildering naadloos in elkaar overgaan. Hij gaat 
ook in op de opbouw van het gewelf en de verschillende restauraties uit het verleden. 
Rob van Hees gaat eerst in op de bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk in Maastricht. 
Hij neemt ons (in de pauze ook letterlijk) mee naar het 13e eeuwse Bergportaal, waar nog 
sporen te zien zijn van de oorspronkelijke polychromie op beelden. Dat treffen we verder 
alleen nog aan in de kathedraal van Lausanne. Hij gaat in op de technische achtergronden 
en de staat van conservering en laat iets zien van de ontwikkeling in restauratievisies die 
eraan ten grondslag lagen. 
Na de rondleiding in de Sint-Servaas gaat Anne van Grevenstein in op de multidisciplinaire 
aanpak van de restauratie van de Oranjezaal in het Paleis Huis Ten Bosch. 
Zoutbelasting van bouwmaterialen en wisselende relatieve vochtigheden vormen een 
oorzaak van veel schades aan muurschilderingen en verlies aan erfgoedwaarde. Hilde De 
Clercq gaat in op de technische achtergronden ervan en laat onder andere aan de hand van 
computersimulaties zien hoe de uitvoeringsomstandigheden van zoutextractie 
geoptimaliseerd kunnen worden. 
De laatste voordracht behandelt een zeer interessante casus. De enige Nederlandse paus 
Adriaan Florisz Pieter liet eerder in Utrecht in 1517 een pand bouwen, dat later het 
Paushuize Utrecht genoemd werd. Claudia Junge, restaurator voor historische 
binnenruimten, gaat in op de recente restauratie van de Bal- of Spiegelzaal en laat zien hoe 
met de toepassing van duurzame technieken het behoud voor de toekomst gewaarborgd is. 
 
 
 
 
 
 
  
Maastricht, 26 april 2013 
Henk Schellen 
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MUURSCHILDERINGEN VAN DE MIDDELEEUWEN TOT HET INTERBELLUM IN 
MAASTRICHT: EEN GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT 

 
Angelique Friedrichs 

SRAL, Maastricht 
 
 
1. Abstract 
 
Een geschiedenis van de muurschilderkunst van de middeleeuwen tot het interbellum kan 
enkel een geschiedenis in vogelvlucht zijn. Maastricht blijkt een mooi uitgangspunt voor 
deze uiteenzetting omdat deze stad relatief rijk is aan schilderingen uit alle periodes. Het is 
bovendien aardig om de plek waar de studiedag Wand- en Plafondschilderingen van WTA 
Nederland-Vlaanderen plaatsvindt als uitgangspunt te nemen. Om het verhaal overzichtelijk 
te maken is de periode opgedeeld in vier globale tijdvakken: de middeleeuwen en de 
renaissance, de 17e en 18e eeuw, de 19e eeuw en tot slot de eerste helft van de 20ste eeuw.  
 
 
2. Muurschilderingen in de middeleeuwen en de renaissance  
 
Het kerkinterieur is meestal de plaats waar muurschilderingen daterend uit de 
middeleeuwen in Nederland het beste bewaard zijn gebleven. Ofschoon ook wereldlijke 
gebouwen werden gedecoreerd met decoraties op een steenachtige ondergrond hebben 
deze de ‘tand des tijds’ minder goed doorstaan. Dit hangt samen met het feit dat kerken 
veelal in de loop der eeuwen hun functie hebben behouden terwijl wereldlijke gebouwen 
meer onderhevig zijn geweest aan veranderingen van de heersende smaak of 
aanpassingen door nieuwe functies en wisselende gebruikers. Het feit dat het kerkinterieur 
oorspronkelijk volledig van een verflaag was voorzien, wordt reeds decennia lang door 
materiaaltechnisch en historisch onderzoek bevestigd. Desalniettemin wordt er nog vaak 
van uitgegaan dat dit niet het geval was. Het volledig schoonmaken van de natuur- of 
baksteen in interieurs van kerken behoort helaas nog altijd tot de restauratiepraktijk binnen 
de bouwwereld. In de middeleeuwen werd het onregelmatige metselwerk in natuur- of 
baksteen doorgaans voorzien van een verfafwerking die de imperfectie van de wand aan het 
oog onttrok en een volmaaktheid suggereerde. Het materiaal zelf werd niet gewaardeerd, 
maar wel de kunstzinnige bewerking ervan. Helaas zijn er nog maar weinig geheel 
beschilderde kerkinterieurs bewaard gebleven waar we een goede indruk kunnen krijgen 
van de oorspronkelijke uitstraling ervan. In Maastricht is gelukkig nog een mooi voorbeeld 
aanwezig: de Cellebroederskapel gebouwd in flamboyante-gotische stijl uit de vroege 
zestiende eeuw. De gewelfschilderingen zijn hier tussen 1963 en 1965 van onder vele 
witkalklagen tevoorschijn gekomen. De gewelfribben en venstertraceringen hebben een 
okergele afwerking en de wanden en gewelfvelden zijn wit met geschilderde voorstellingen 
van loofkransen en engelen met de lijdenswerktuigen.1 De velden zijn afgezet met rode 
biezen en een zich repeterend sjabloonmotief. De manchetten rondom de sluitstenen zijn 
voorzien van een rode, groene dan wel blauwe afwerking bestrooid met kleine, 
oorspronkelijk goudkleurige sterretjes. Op de westwand van de kapel bevinden zich 
geschilderde fragmenten van een Laatste Oordeel voorstelling.2

                                                           
1  De wanden en venstertraceringen zijn in de jaren ’80 van de vorige eeuw van nieuwe 

verflagen voorzien. Restanten van de oude oorspronkelijke afwerking zijn eronder 
waarschijnlijk nog bewaard gebleven.  

 

2  A.Friedrichs, ‘De gewelfschilderingen’, in: De Cellebroederskapel, Stichting Historische 
Reeks Maastricht, Maastricht 2012 
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Afb. 1: Het interieur van de Cellebroederskapel in Maastricht daterend uit de vroege 16e 
eeuw. Foto: SRAL 2012 
 
De muurschilderingen uit deze periode zijn veelal fragmentarisch behouden. Dit hangt 
samen met het gegeven dat de meeste in de loop der tijd overschilderd zijn met 
witkalklagen.3 Bij het verwijderen van deze lagen is vaak de toplaag van de verf met de 
overschildering meegekomen waardoor slechts een vage afdruk van de voorstelling 
bewaard is gebleven. Bovendien ging het bij het afpellen van deze lagen in het verleden niet 
altijd even zachtzinnig toe; in de correspondentie van Victor de Stuers rond 1880 met 
betrekking tot het vrijleggen van de schilderingen in de voormalige Minderbroederskerk in 
Maastricht4

De liefde voor dit erfgoed op de muur was bij de Stuers al vroeg aanwezig: in 1866 heeft hij 
op 22 jarige leeftijd eigenhandig de wandschildering in de voormalige Dominicanenkerk van 
Maastricht ontdaan van vele kalklagen.

 wordt geadviseerd om dit voorzichtig(!) te doen met kleine hamertjes.  In de 
Dominicanenkerk zijn bijvoorbeeld talloze hak- en schraapsporen aanwezig die zijn ontstaan 
tijdens het blootleggen van de gewelfschilderingen in 1915. Bij deze vrijlegactiviteiten werd 
duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de meer figuratieve voorstellingen en de 
eenvoudige decoratieve verfraaiing van de architectuur die op de meeste plaatsen 
verdwenen is. In talloze kerken in Nederland zijn figuratieve schilderingen behouden en 
gerestaureerd als ware het geïsoleerde ‘schilderijen’ in een verder kaalgehaalde omgeving. 
In Maastricht zijn de meeste kerken opgetrokken uit lokale mergelsteen en het zachte 
karakter hiervan maakt het mogelijk om de muren en architectonische details eenvoudig af 
te schrapen. Toch mogen we Victor de Stuers dankbaar zijn voor het behoud van deze 
kostbare geschilderde eilanden. Zonder deze grondlegger van de Nederlandse 
Monumentenzorg zouden er hier in Maastricht heel wat minder muurschilderingen bewaard 
zijn gebleven. 

5

                                                           
3  Het bedekken van schilderingen onder een witte kalklaag hing samen met beslissingen 

genomen tijdens het Concilie van Trente (1545-63). 

 Hij heeft er zelfs een tekening met notities van 
gemaakt en ervoor gezorgd dat Johannes van Brabant een kleurige aquarel vervaardigde. 

4  Tegenwoordig het Regionaal Historisch Centrum Limburg. 
5  Frank Hovens, ‘Ten dienste van aardse zaken, De geschiedenis van kerk en kloosters 

van 1797/1805-2006, in: Dominicanen, geschiedenis van kerk en klooster in Maastricht, 
p. 139 
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De schildering verbeeldt de Kroning van Maria, de legende van de tienduizend Armeense 
martelaren en het leven van de Heilige Thomas van Aquino. Een realistische weergave en 
verfijnde schildertechniek maakt het tot een belangrijk werk in Nederland waarvan in een 
vergelijkbare stijl en kwaliteit maar weinig andere voorbeelden bewaard zijn gebleven. 
Tijdens de behandeling van de schildering in 2008 door Stichting Restauratie Atelier 
Limburg werd een fragment van de voorstelling gereconstrueerd.6 Deze kopie op een grote 
blok mergel - tentoongesteld in een vitrine voor de schildering – werd vervaardigd met de 
oorspronkelijke materialen. Daartoe was het noodzakelijk om de samenstelling van de verf 
te analyseren. Het achterhalen van de toegepaste pigmenten bleek niet heel ingewikkeld. 
Het analyseren van het gebruikte bindmiddel daarentegen wel. Om een goed resultaat te 
krijgen is in verhouding veel monstermateriaal nodig; materiaal dat bij een slechts 
fragmentarisch behouden schildering niet zomaar weggenomen kan worden. Bovendien 
wordt een analyse bemoeilijkt door de degradatie van het bindmiddel waarbij de chemische 
structuur in kleinere moleculen uiteen kan vallen en de oorspronkelijke structuren met 
analysetechnieken niet meer detecteerbaar zijn. Dit probleem deed zich duidelijk voor bij de 
bindmiddelanalyse van de wandschildering in de Dominicanenkerk: ofschoon de wijze 
waarop bepaalde details geschilderd zijn een oliehoudend bindmiddel deed vermoeden, kon 
dit niet aangetoond worden. De voorstudies t.b.v. de reconstructie hebben echter laten zien 
dat het aannemelijk is dat de schilder rond 1400 lijnolie heeft gebruikt omdat bepaalde 
schilderkunstige details zonder dit bestanddeel niet uitvoerbaar bleken.7

Er is nog weinig met zekerheid bekend over de bindmiddelen waarmee middeleeuwse 
muurschilderingen precies vervaardigd werden.

 Met lijnolie is het 
namelijk mogelijk om een verf te maken die pasteus is, niet direct in de poreuze structuur 
van de muur wordt gezogen en bovendien enige tijd verwerkbaar blijft. De schilder is 
daardoor in staat geleidelijke overgangen te creëren door verschillende partijen tijdens het 
schilderen door elkaar te mengen waardoor mooie, realistische driedimensionale effecten 
kunnen worden bereikt. Deze effecten zijn niet mogelijk met een waterig of tempera-achtig 
bindmiddel zoals dierlijke lijm of ei.  

8 Vast staat wel dat ze van invloed waren op 
de wijze waarop geschilderd werd. Met het veel toegepaste bindmiddel dierlijke lijm waren 
bijvoorbeeld veel minder effecten mogelijk. De meer eenvoudige decoraties op de 
architectuur waarvan in veel kerken restanten bewaard zijn gebleven, zijn vermoedelijk met 
dergelijke bindmiddelen vervaardigd. Het resultaat zijn veelal vlakkere en haast grafische 
voorstellingen die uitgevoerd werden met een beperkt kleurenpallet. Een mooi voorbeeld 
daarvan zien we in de gewelven van de voormalige Minderbroederskerk van Maastricht 
waar o.m. de heilige St. Franciscus en florale motieven zijn aangebracht. Op grond van de 
stijl van de motieven kunnen we concluderen dat deze in de 16e eeuw gedateerd moeten 
worden.9

                                                           
6  De reconstructie werd vervaardigd door Charlotte Caspers. 

 Ofschoon er geen bindmiddelanalyse van de verf heeft plaatsgevonden, wijzen de 
visuele kenmerken op een waterig type zoals dierlijke lijm. 

7  De schildering werd voor een groot deel vervaardigd met eitempera (eidooier met water 
in een verhouding 1:1) waaraan bij verschillende details lijnolie is toegevoegd. 

8  Karin Keutgens werkt momenteel aan een dissertatie over de toegepaste bindmiddelen 
van muurschilderingen tussen 1400 en 1600 in de Lage Landen. 

9  Vriendelijke mededeling van Willem Haakma-Wagenaar. 



- 4 - 
 

 
Afb. 2: De wandschildering in de Dominicanenkerk te Maastricht tijdens de restauratie. Foto: 
SRAL 2008. 
 
 

 
Afb. 3: Een detail van de wandschildering in de Dominicanenkerk te Maastricht tijdens het 
zeer terughoudend verzadigen van de schildering bij de restauratie. Foto: SRAL 2008 
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3. De 17e en 18e eeuw 
 
Ook voor voorbeelden van muurschilderingen uit de 17e eeuw kunnen we dicht bij huis 
blijven. De gewelfschilderingen van Johannes Vassoens in de Dominicanenkerk dateren uit 
1619 en de schilderingen in de monumentale hal van het stadhuis van Maastricht werden 
tussen 1667 en 1671 vervaardigd. De schilderingen in de Dominicanenkerk zijn uniek in 
Nederland omdat het hier gaat om barokke kerkelijke voorstellingen. Het grootste deel van 
Nederland was immers op dat moment in Staatse handen, het katholieke geloof kon daar 
enkel in verborgenheid gepraktiseerd worden. Maastricht was in 1619 katholiek omdat het 
veroverd was door de Spanjaarden. Na het beleg van Maastricht in 1579 had de 
Dominicanenkerk schade opgelopen. Tijdens herstelwerkzaamheden die aan het begin van 
de 17e eeuw plaatsvonden werden de nieuwe schilderingen middels een schenking 
bekostigd.10 Onder deze schilderingen zit nu nog de eerste middeleeuwse uitmonstering van 
de kerk deels verborgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het iconografisch programma in 
het schip betrekking heeft op de Heilsboodschap terwijl in het koor engelen met de arma 
christi zijn afgebeeld. 11  De schilderingen besloegen niet alleen de gewelven zoals 
momenteel het geval is, maar werden voortgezet op de ribben en zuilen. Op de muren zijn 
helaas geen restanten van de schilderingen meer teruggevonden, maar ook deze zullen 
ongetwijfeld van een decoratieve verfafwerking voorzien zijn geweest. De versieringen op de 
architectonische onderdelen zijn uitgevoerd in monochrome grijstinten – zogenaamde 
grisailles – en verbeelden trompe l’oeil beeldhouwwerk. Het omlijsten van figuratieve 
schilderingen door rijke trompe l’oeil geschilderde decoraties die vaak overgaan in echt 
architectonisch driedimensionaal beeldhouwwerk, komen we veelvuldig tegen in de 17e en 
18e eeuw. Met name in Frankrijk en Engeland waren dergelijke schilderingen buitengewoon 
populair. Bindmiddelonderzoek heeft aangetoond dat de voorstellingen van Vassoens 
uitgevoerd zijn in olieverf. De figuren zijn realistisch weergegeven en tijdens de restauratie in 
2006 door SRAL terughoudend geretoucheerd en geconsolideerd.12

Het gewelf en de koepel van de monumentale hal in het stadhuis van Maastricht, onderzocht 
door de SRAL in 2010,  zijn gedecoreerd met allegorische voorstellingen door Theodoor van 
de Schuer. Deze Haagse schilder heeft ook het plafond van de Trêveszaal op het Binnenhof 
beschilderd; de drager bestaat hier net als in Maastricht uit een pleisterlaag. Veel andere 
werken van van der Schuer zijn vervaardigd op een drager van linnen doek. De materialen 
en technieken die voor de muurschilderingen zijn gebruikt, zijn naar alle waarschijnlijkheid 
min of meer dezelfde die hij ook toepaste bij zijn schilderijen op doek waardoor ze visueel 
daarmee veel gelijkenis vertonen: een realistische weergave van de figuren met een grote 
driedimensionaliteit en verzadigde kleuren. In Frankrijk zien we dat de voorstellingen uit 
deze periode geschilderd werden op doek en vervolgens op de wand werden geplakt. Deze 
decoraties, bijvoorbeeld van de hand van Charles Le Brun in o.m. Versailles, noemen we 
marouflages; ze vormen de bakermat voor dit type schilderkunst in de rest van Europa. 

 

Op dit moment zijn de schilderingen in het stadhuis nogal vergeeld door dikke lagen vuil en 
vernis. De SRAL heeft in 2010 de conditie en restauratiemogelijkheden in kaart gebracht. 
Zeer waarschijnlijk worden ze binnen afzienbare tijd behandeld waardoor een grotere 
waardering voor deze decoraties zal ontstaan; door het aanwezige vuil en een slechte 
belichting worden ze momenteel nauwelijks opgemerkt.  
 

                                                           
10  Hovens, p. 97. 
11  Het iconografisch onderzoek werd uitgevoerd door Alice Taatgen. Zie: Angelique 

Friedrichs, Alice Taatgen, ‘De zeventiende eeuwse schilderingen iconografisch geduid’, 
in: Dominicanen, geschiedenis van kerk en klooster in Maastricht 

12  A. Friedrichs, ‘De restauratie van de gewelfschilderingen’ in: Dominicanen, geschiedenis 
van kerk en klooster in Maastricht, Stichting Vierkant Maastricht, 2006, pp. 205-218. 
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Afb. 4: De gewelfschilderingen in een van de traveeën in de Dominicanenkerk te Maastricht 
van de hand van Johannes Vassoens na restauratie; geschilderd in 1618/9. Foto: SRAL 
2007. 
 
 

 
Afb. 5: De gewelfschilderingen van Theodoor van der Schuer in de koepel van de hal van 
het stadhuis te Maastricht; geschilderd tussen 1667-1671. Het rechterdeel van de 
schildering op de linker tromp en een aangrenzend deel van de hardsteen is 
schoongemaakt tijdens een proefrestauratie door SRAL in 2009. Foto: SRAL 2010 
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Afb. 6: De proefrestauratie van een schildering in een van de trompen van de koepel in de 
hal van het stadhuis te Maastricht. Foto: SRAL 2009 
 
Muurschilderingen daterend uit de 17e eeuw in Nederland zijn behoorlijk schaars. 
Plafondschilderingen werden over het algemeen op houten planken aangebracht. 
Voorbeelden daarvan zijn talrijk: schilderingen in de koepel van de oranjezaal in Paleis Huis 
ten Bosch, de plafonds in de Trompenburg in ‘s-Graveland of het plafond in de zaal van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal in Den Haag.13 In de 18e eeuw zijn schilderingen op een 
steenachtige ondergrond nog zeldzamer. Voorbeelden zijn het vroege 18e eeuw plafond van 
Mattheus Terwesten in de Koepel van Fagel in Den Haag (1708)14

grachtenpanden en buitenhuizen is een van de bekendste interieurschilders. In deze periode 
worden ook de wanden van interieurs volop gedecoreerd met wandbespanningen. 
Schilderingen op doek hadden verschillende belangrijke voordelen ten opzichte van 
schilderingen op de muur: ze waren duurzamer omdat ze wisselingen in temperatuur en 
relatieve luchtvochtigheid beter kunnen opvangen, en ze dragen bij aan een aangenamer 
binnenklimaat. De ruimte tussen het doek en de wand zorgt immers voor isolatie en met 
name buitenmuren waren over het algemeen vochtig doordat ze nog niet voorzien waren 
van een spouw.  

 en de beschildering in 
het trappenhuis van het Loo te Apeldoorn naar een ontwerp van Daniel Marot. Het zijn 
voornamelijk schilderingen op een drager van doek die de plafonds sieren. De Amsterdamse 
schilder Jacob de Wit (1695-1754) die vele stukken vervaardigde voor  

                                                           
13  De oranjezaal werd tussen 1998 en 2001 door SRAL gerestaureerd onder leiding van 

Anne van Grevenstein. In de Tromp zaal van de Trompenburg voerde de SRAL een 
proefrestauratie uit. 

14  Roos Keppler, ‘Het ene stucwerk is het andere niet… Onderzoek en restauratie van het 
beschilderde stucgewelf in de Koepel van Fagel’, in: Stuc, kunst en techniek, Waanders 
RCE, 2010, pp.278-287. 
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Afb. 7: Een detail van het in frescotechniek beschilderde interieur van de St. Gerlachuskerk te 
Houthem St. Gerlach. Foto: SRAL 2008 
 
Muurschilderingen worden vaak fresco’s genoemd in de veronderstelling dat deze term 
verwijst naar een schildering op de muur. Dit is echter onjuist. Een fresco is een schildering die 
vervaardigd wordt op een natte kalkpleisterlaag waarbij het opgeloste kalkhydraat uit de kalk 
het bindmiddel vormt van de uit pigment en kalkwater vervaardigde verf.15 In tegenstelling tot 
wat vaak wordt aangenomen, zijn er in Nederland tot het Interbellum slechts op twee plekken 
echte fresco’s bewaard gebleven. De vroegste dateren uit 1698 en bevinden zich in het Paleis 
op de Dam in Amsterdam. Ze werden vervaardigd door Giovanni de Groot, een Italiaanse 
schilder die vanwege een Nederlandse grootvader aan het einde van de 17e eeuw in 
Nederland woonde.16 De tweede cyclus bevindt zich in Houthem-St.Gerlach vlakbij Maastricht 
waar de uit Zuid-Duitsland afkomstige Johann Adam Schöpf nagenoeg de gehele kerk in 1751 
voorzag van fresco’s in Duitse Rococostijl. Ze zijn aangebracht op een ruwe pleisterlaag, 
hetgeen een belangrijk kenmerk is van de laat-barokke frescotechniek.17

                                                           
15  Als een kalk-zand pleisterlaag gaat drogen, migreert het opgeloste calciumhydroxide naar 

het oppervlak van de mortel en reageert daar met het kooldioxide uit de lucht door 
calciumcarbonaat te vormen waarbij het water verdampt. Bij dit proces worden de 
pigmenten aan het oppervlak gebonden door de kristallisatie van het carbonaat. Het is 
dus niet zo dat de pigmenten in de pleisterlaag penetreren zoals vaak wordt gedacht, 
maar er als een laag bovenop liggen 

 Het is duidelijk dat de 

16  Van Klabbeek, J., te Marvelde, M., ‘Giovanni Antonio de Groot (1664-1712): Een 
“meester die de naam van kunstenaar nauwelijks verdient”?’, in: Opstand als opdracht, 
Koninklijk Paleis Amsterdam 2011, pp. 26-33. Met dank aan Emilie Froment, 
schilderijenrestaurator bij Stichting Restauratie Atelier Limburg en universitair docent 
Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed, Universiteit van Amsterdam. De acht 
schilderingen in de lunetten van de Burgerzaal van het Paleis op de Dam (waarvan de 
overige zes vervaardigd zijn op doek) werden in 2007-2009 gerestaureerd door Stichting 
Restauratie Atelier Limburg o.l.v. Anne van Grevenstein. 

17  P.M. Leblanc, ‘De Gerlachuskerk te Houthem en haar Monumentale beschilderingen’, en 
H.H.J. Kurvers, ‘Conservering en restauratie van de wand- en gewelfschilderingen in de 
kerk van St. Gerlachus te Houthem’, Bulletin KNOB 76 (1977), pp. 59-114. De 
schilderingen werden gerestaureerd door Bernard Delmotte en Karin Keutgens. 
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fresco’s die hier aanwezig zijn, gemaakt werden door schilders die afkomstig waren uit landen 
waar de techniek traditioneel beoefend werd. In België wordt dit beeld bevestigd: daar bevindt 
zich maar één fresco ensemble dat bovendien geschilderd is door Italianen.18

 
  

 
4. De 19e eeuw 
 
Schilderingen op een steenachtige drager worden met name in de tweede helft van de 19e 
eeuw weer talrijker. Dit is onder meer te danken aan architect Pierre Cuypers die zijn neo-
gotische gebouwen rijkelijk voorziet van schilderingen geïnspireerd op de middeleeuwse 
polychromie die in talloze kerkinterieurs onder kalkwitsellagen tevoorschijn komen. 
(Kerk)interieurs werden vormgegeven als een groot harmonisch ‘Gesamtkunstwerk’ met 
bijpassende altaarstukken, gebrandschilderde ramen, ijzerwerk, decoratieve vloeren, 
beeldhouwwerk en muurschilderingen. Deze schilderingen bevinden zich niet alleen op de 
wanden, maar worden ook voortgezet op de architectonische onderdelen zoals zuilen, 
kroonlijsten, gewelfribben en kapitelen. Veel voorkomende decoraties zijn schijnmetselwerk 
en gestileerde bloem- en plantmotieven uitgevoerd in veelal gedempte secundaire en 
tertiaire kleuren. Ongemengde kleuren komen minder vaak voor. Materiaaltechnisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat de schilders gebruik maakten van verschillende 
verfsystemen zoals ei- of lijmtempera, lijnolieverf, bronsverf en bladmetaal.19 Op die manier 
ontstond een contrast tussen glanzende, matte en reflecterende verfoppervlakken. Een 
belangrijk aspect was dat de decoraties de architectuur moesten benadrukken en daarmee 
niet moesten concurreren. Veel decoratieve elementen en figuratieve schilderingen zijn 
daarom voorzien van contouren.20

Een ander type schildering op een steenachtige ondergrond uit de late 19e eeuw vinden we 
terug in de talrijke statige panden die in die periode in veel steden verrijzen. Door de 
toegenomen welvaart werd het voor veel meer mensen mogelijk om hun huis volgens de 
laatste mode te decoreren en in te richten. Dit gebeurde door uit voorbeeldboeken plafond- 
en wandschilderingen, ‘prefab’ stucwerk of papierstuc en behang uit te zoeken. We moeten 
ons dergelijke interieurs voorstellen als behoorlijk donkere, volledig volgestouwde ruimtes 
met een overdadige hoeveelheid meubels, planten, schilderijen en uitbundig gedrapeerde 
gordijnen. Het grootste deel van deze decoraties is inmiddels helaas verloren. Beschilderde 
stucplafonds zijn vaak de enige originele elementen die nog over zijn. Ze zijn beschilderd 
met florale motieven, ruitpatronen en biezen in gedempte kleuren met goud- of 
bronskleurige accenten. Het witte stucplafond uit de 18e eeuw dat voor een noodzakelijke 
lichtopbrengst in het interieur zorgde, heeft mede door de introductie van gaslicht plaats 
gemaakt voor een aanzienlijk donkerdere, beschilderde variant in de 19e eeuw. 

 Bij de vervaardiging van de schilderingen werd gebruik 
gemaakt van sjablonen, biezentrekkers en zogenaamde slepers waarmee lange 
ononderbroken speelse lijnen vervaardigd kunnen worden.  

 

                                                           
18  Deze fresco’s bevinden zich in het trappenhuis van het Kappitelhuis van Tongeren. 

Vriendelijke mededeling van Karin Keutgens. 
19  Katherine Kolff, ‘Onderzoek naar interieurdecoraties van het Rijksmuseum’, 

Afstudeerscriptie in het kader van de Opleiding tot Restaurator en Onderzoeker van 
Historische Binnenruimten SRAL, 2004, pp. 10-12. 

20  Zie ook: Bernadette van Hellenberg-Hubar, ‘De muziek van het licht’, Cuypers’ 
polychromie, Res nova 2007 
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Afb. 8: Een beschilderd plafond in een pand aan de Tongersestraat te Maastricht uit de late 
19e eeuw. Foto: SRAL 2009 
 
In Maastricht zijn op veel plaatsen plafondschilderingen uit deze periode bewaard gebleven. 
Laat 19eeeuwse neogotische schilderingen zijn helaas veel minder talrijk. In de loop der tijd 
zijn er veel door de witkwast aan het oog onttrokken of zelfs geheel verdwenen doordat de 
pleisterlaag is verwijderd tot op de kale natuur- of baksteen. Dit kan enerzijds op het conto 
van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-65) geschreven worden dat de voorkeur gaf aan 
een soberder kerkinterieur. Anderzijds hangt het samen met een veranderende smaak: de 
neogotische schilderingen werden als lelijk ervaren. Pas in de loop van de jaren ’80 ontstond 
er weer voorzichtig een waardering voor deze bonte verfraaiingen. In de Sint-Servaaskerk is 
de Cuypers uitmonstering na veel discussie verwijderd tijdens de restauratie in de jaren 
1981-90.21

Het weer in het zicht brengen van verdwenen 19e eeuwse schilderingen is een zeer 
tijdrovend karwei. In de Pancratiuskerk in Heerlen heeft Stichting Restauratie Atelier 
Limburg in 2009 prachtige gordijnschilderingen in het koor onder verschillende verflagen 
tevoorschijn gehaald.

  

22  Doordat de overschilderingen redelijk goed van de decoraties 
loslieten kon voor deze behandeling gekozen worden. In het Rijksmuseum te Amsterdam 
daarentegen – ook een project van Restauratie Atelier Limburg – hechten de witte 
overschilderingen zo sterk op het werk van Cuypers dat vrijlegging niet mogelijk was. 
Bovendien bleek de pleisterlaag in de jaren ‘80 in de voorhal verwijderd waardoor het 
originele werk niet meer aanwezig is. Het terugbrengen van de uitmonstering bestond 
daarom uit een reconstructie op de bestaande verflagen waarbij de originele lagen eronder 
bewaard zijn gebleven. In de Voorhal en Eregalerij zijn ook 71 groot formaat doeken van 
schilder Georg Sturm teruggeplaatst; deze vormen een integraal onderdeel van de Cuypers 
uitmonstering. Naast deze twee ruimtes zijn de decoraties in de Rembrandtzaal, de 
Bibliotheek, de voormalige Gotische zaal en de twee hoofdtrappenhuizen in ere hersteld. 
Aan deze reconstructies ging een diepgaand stratigrafisch en materiaaltechnisch onderzoek 
vooraf waarbij ook oude tekeningen, foto’s en schilderbestekken belangrijke informatie 
verschaften over de oorspronkelijke schilderingen van Cuypers. 23

                                                           
21  Zie over deze discussie onder meer: A. van Grevenstein-Kruse, J.R.J. van Asperen de 

Boer (red.), Symposium de geschilderde uitmonstering van de St. Servaaskerk, 
Maastricht 1979. 

 

22  Zie over de restauratie en de schilderingen: R. Hoppenbrouwers, ‘De restauratie van de 
schilderingen en kunstvoorwerpen’, in: Sint Pancratius, in het hart van Heerlen, Nijmegen 
2010, pp. 159-181. 

23  Het onderzoek en de restauratie en reconstructie van de uitmonstering vond plaats onder 
leiding van Anne van Grevenstein tussen 2002 en 2013.  
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Afb. 9: De voorhal van het Rijksmuseum te Amsterdam met de gerestaureerde en 
gereconstrueerde uitmonstering van Cuypers tijdens te terugplaatsing van de beschilderde 
doeken van Georg Sturm. Foto: SRAL 2013 
 
 
5. De 20ste eeuw: het interbellum 
 
De wandschilderkunst uit de interbellum periode staat sinds enige tijd volop in de 
belangstelling. Op initiatief van Gerard van Wezel van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed heeft Dr. Bernadette van Hellenberg Hubar van Res Nova de opdracht gekregen 
om de monumentale kerkelijke schilderkunst uit deze periode in kaart te brengen en in een 
kunsthistorisch kader te plaatsen. Er bleek over deze periode nauwelijks informatie 
beschikbaar. In het voorjaar van 2013 zal het boek ‘De genade van de steiger, Monumentale 
kerkelijke schilderkunst in het Interbellum’ verschijnen. 24  Ondergetekende heeft het 
hoofdstuk over de materialen en technieken waarmee deze schilderingen werden 
vervaardigd geschreven.25

Het onderzoek heeft een buitengewoon rijke schat aan kunstenaars en schilderingen aan 
het licht gebracht. Aanvankelijk werd uitgegaan van zo’n 40 schilders, maar het bleken er 
uiteindelijk zo’n 200 te zijn. Door het ontbreken van vakliteratuur over dit genre schilderingen 
kan gesteld worden dat we hier te maken hebben met een tot nu toe onzichtbare generatie. 
De lage waardering voor deze veelal figuratieve werken hangt waarschijnlijk samen met het 
feit dat ze na de Tweede Wereldoorlog in verband werden gebracht met de 
propagandistische Nazikunst. Bovendien werkten veel kunstenaars tegelijkertijd in 

  

                                                           
24  Bernadette van Hellenberg Hubar, De genade van de steiger, Monumentale kerkelijke 

schilderkunst uit het Interbellum, Walburg Pers, te verschijnen: voorjaar 2013. 
25  Aan het onderzoek voor dit hoofdstuk werkten mee: Bernadette van Hellenberg Hubar, 

Silvia Pellemans, Ingrid Evers en Matthijs de Keijzer. 
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verschillende stijlen: kubisme, dadaïsme, figuratief in klassieke of barokke stijl. Dit zgn. 
stijlpluralisme werd in de loop van de jaren ’50 afgedaan als een gebrek aan persoonlijke 
stijl.  
Doordat veel van de kunstenaars uit deze periode een academische achtergrond hadden en 
geen ervaring met het schilderen op de muur – dit in tegenstelling tot de zogenaamde 
kerkschilders – vormde de zoektocht naar een duurzame techniek op deze problematische 
drager een belangrijk thema in de betreffende periode. Verschillende vroege schilderingen 
van mensen als Jan Toorop of Roland Holst bleken niet lang na vervaardiging ervan al van 
de wand te brokkelen. 26  De goed bewaarde Italiaanse fresco’s uit de oudheid en de 
middeleeuwen zorgden voor een zoektocht naar de wijze waarop deze precies werden 
gemaakt. Veel bleek er aanvankelijke echter niet over bekend. Doordat het schilderen op 
een natte pleisterlaag in onbruik was geraakt en tradities niet meer middels gildes werden 
doorgegeven was de praktijk ervan zelfs in landen als Duitsland verloren gegaan. In 
Nederland had deze traditie zoals we reeds zagen überhaupt nooit bestaan. Toch hebben 
een viertal schilders in Nederland in deze periode fresco’s vervaardigd.27

De zoektocht naar duurzame verfmaterialen voor de toepassing op een steenachtige 
ondergrond leidde in Duitsland tot de ontwikkeling van minerale verf door de Duitse 
chemicus Adolf Keim. München was in deze periode een zeer belangrijk centrum voor de 
ontwikkeling van historische en moderne materialen en technieken voor de vervaardiging 
van schilderingen. Bekende verfhistorici en technologen zoals Ernst Berger en Max Doerner 
waren in deze stad werkzaam. De op waterglas gebaseerde Keimverf wordt vanaf de jaren 
’20 in Nederland in toenemende mate toegepast.

 Jan Grégoire in de 
Lambertus- en Theresiakerk van Maastricht kruiswegstaties in frescotechniek. Een fresco is 
herkenbaar door de aanwezigheid van zogenaamde giornates, lokaal aangebrachte stukken 
pleister die op één dag werden beschilderd. Na één dag is de pleister te droog om 
voldoende opgeloste calciumhydroxide te leveren voor de binding van de pigmenten. Langs 
de randen van deze giornates is vaak zichtbaar in welke volgorde de pleisterlagen zijn 
aangebracht waardoor de werkvolgorde van de kunstenaar gereconstrueerd kan worden. De 
frescotechniek van de staties in de Lambertuskerk werd bevestigd door de analyse van 
verfmonsters waarbij geen organische bestanddelen werden aangetroffen; als er gebruik 
was gemaakt van een olie of proteïne houdend bindmiddel zouden deze wel aanwezig zijn 
geweest. 

28

 

 Het duurzame karakter, de eenvoudige 
verwerkbaarheid, het matte karakter en de intense kleuren hebben dit materiaal zeer 
succesvol gemaakt. In Maastricht zijn onder meer de schilderingen van François Mes in de 
Lambertuskerk en de kapel van het moederhuis van de Beyart met Keim vervaardigd. Door 
het bindmiddel en de toegepaste pigmenten - synthetische ijzeroxides, ultramarijn en 
cadmiums - kunnen er buitengewoon kleurrijke schilderingen mee vervaardigd worden. Tot 
op heden is het een populair medium voor de vervaardiging van muurschilderingen in 
Nederland en de omringende landen. 

                                                           
26  De schilderingen van Jan Toorop in de Bernulphuskerk van Oosterbeek uit 1915 werden 

al in 1929 door Joan Colette gerestaureerd. De schilderingen van Roland Holst in het 
ANDB gebouw bladderde in 1920 af en werden vervangen door beschilderde Eternit 
platen. A. Friedrichs, ‘Tussen hoofd en hand’, in: De genade van de Steiger, te 
verschijnen voorjaar 2013.  

27  De andere schilders zijn The Lau, Cornelis de Moor en Georg de Geetere. 
28  Dit heeft onderzoek naar de materialen en technieken in het kader van het onderzoek 

voor het boek ‘De genade van de steiger’ aan het licht gebracht.  
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Afb. 10: Een detail van een van de kruiswegstaties in frescotechniek van Jan Grégoire in de 
Lambertuskerk van Maastricht in strijklicht; rondom de figuren zijn de randen van de 
verschillende ‘giornates’ (dagdelen) te onderscheiden. Foto: SRAL 2011 
 

 
Afb. 11: Detail van de schilderingen van Francois Mes in de kapel van het moederhuis van 
de Beyart te Maastricht geschilderd met Keimverf. Foto: SRAL 2012 
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1. Inleiding 
 
Een overzicht van de muurschilderkunst in Vlaanderen door de eeuwen heen is een dik 
boek vol met kleurige platen. De diversiteit en het belang van de muurschilderkunst zijn in 
één lezing moeilijk te vatten. Ik tracht dit aan te tonen met enkele relevante voorbeelden. 
Religieus en profaan, van de middeleeuwen tot vandaag, gaat het om zeer verschillende 
muurschilderingen die het interieur van gebouwen verfraaien. Zelfs werden we in 
Vlaanderen onlangs geconfronteerd met een schat aan beschilderde archeologische 
fragmenten uit een Romeinse woning die na zorgvuldige studie de stadscultuur in Tongeren 
in een bijzonder daglicht plaatste, maar dat is een andere problematiek. Overigens ook 
nauw verbonden met archeologische activiteiten zijn de geregelde vondsten van 
laatmiddeleeuwse beschilderde grafkelders, een fenomeen dat zich concentreert in de 
voormalige graafschappen Vlaanderen en Henegouwen, met enkele zeldzame voorbeelden 
in Nederland en Duitsland. In hoofdzaak daterend uit de veertiende en vijftiende eeuw zijn 
het bij de ontdekking ongeschonden artefacten. De problemen van conservering beginnen 
echter onmiddellijk bij de ontdekking.1

Op deze studiedag staan wand- en plafondschilderingen centraal. Op de eerste plaats 
decoratief, hebben muurschilderingen vaak een specifieke betekenis die de opdrachtgever 
heeft vastgelegd. Door iconografisch, historisch en kunsthistorisch onderzoek kunnen we die 
betekenis achterhalen. We kunnen de schilderingen plaatsen in hun tijd en in de artistieke 
context. Dat zij onverbrekelijk met het gebouw verbonden zijn, is een interessant gegeven 
voor het onderzoek. De scheiding tussen de gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) is in 
dit verband uiteraard volkomen kunstmatig. 

 

 
 
2. Schilderingen en monumentenzorg in Vlaanderen 
 
Specifieke aandacht voor schilderingen is in de Vlaamse monumentenzorg opgebouwd 
sedert 1975, toen er een gespecialiseerde afdeling voor historische interieurs werd 
gecreëerd in de Vlaamse administratie. Sedertdien is er heel wat kennis opgedaan, zijn er 
heel wat restauraties uitgevoerd en werden er nieuwe muurschilderingen ontdekt. Een 
administratieve procedure voor vooronderzoek maakte het mogelijk om schilderingen te 
detecteren, voordat de restauratieopties van een beschermd monument worden vastgelegd. 
Ook worden restauratietoelagen verleend voor “kleur en schilderingen”. Wat vaststaat is 
immers dat we in vrijwel alle gebouwen schilderingen kunnen aantreffen. 

                                                           
1  Zie recent: Marjan Buyle, ‘Niet bedoeld om gezien te worden’. De problematiek van 

conservatie en presentatie van middeleeuwse grafschilderingen’. In: Marjan Buyle (ed.), 
Het onzichtbare restaureren/ Restaurer l’invisible, actes du colloque BRK-APROA, 17-18 
November 2011 (Brussels, 2012), pp. 18-28; Anna Bergmans & Ilona Hans-Collas, En 
attente de la vie eternelle. Les caveaux peints dans les anciens Pays-Bas méridionaux. 
In: Actes du XVe Congrès international d’études sur les danses macabres et l’art 
macabre en general. Chartres 17-20 octobre 2012, 1, p. 187-204. 
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Het tijdschrift M&L. Monumenten, Landschappen & Archeologie dat sedert 1981 
tweemaandelijks verschijnt, heeft altijd een bijzondere belangstelling voor schilderingen aan 
de dag gelegd. Sedert de fusie van de erfgoedsectoren monumenten, landschappen en 
archeologie in 2004 deelt ook het tijdschrift Relicta die aandacht. 
In 1994 werd vanuit de administratie gewerkt aan de sensibilisering van een breed publiek 
met de publicatie van het M&L Cahier 2, Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen 
(1994).2 Materialen, technieken, kunsthistorische aspecten en restauratiegeschiedenis 
kwamen hierin aan bod. De rijk geïllustreerde gids die in dit boek was geïntegreerd heeft 
vele bezoekers naar de besproken gebouwen geleid, religieus en profaan. Zelf heb ik enkele 
jaren later een inventaris gepubliceerd van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische 
kerken als een luik van mijn proefschrift over het wedervaren van die muurschilderingen in 
de restauratietheorie en –praktijk in de negentiende eeuw.3

 

 Deze geografische inventaris gaf 
een stand van zaken qua iconografie, datering en historiografie, samen met de bibliografie 
over de verschillende items. Hij was aanvankelijk bedoeld als een werkinstrument voor 
mezelf. Gaandeweg bleek het nut van een publicatie van die gegevens voor onderzoekers 
omdat er tot dan toe geen enkel vergelijkbaar werk bestond. Voor verdere informatie over 
middeleeuwse muurschilderingen die in deze lezing zijn vermeld, verwijs ik naar beide 
publicaties. 

 
3. Een grote verscheidenheid 
 
De typologie van schilderingen varieert naargelang de functie van een gebouw en evolueert 
in de loop van de tijd. 
Tijdens de middeleeuwen is het meest verspreide en meest eenvoudige type de decoratieve 
steenschildering die het parement imiteert. Zij heeft een symbolische functie en verleent aan 
de muur een vlak en regelmatig uitzicht, zonder gebreken. Verschillende bouwmaterialen 
dienen als drager en worden ook nagebootst: baksteenschilderingen en de imitatie van grote 
natuursteenblokken, met enkele of dubbele geschilderde voegen, in verschillende kleuren 
en formaten. De steenschildering is een decoratiesysteem dat uit de Romeinse tijd is 
overgeleverd en dat het hoogtepunt van zijn ontwikkeling kende in de gotische architectuur, 
waar zij de architectonische werking op geraffineerde wijze ondersteunt en versterkt. 
Voorbeelden zijn in situ bekend in profane en in religieuze gebouwen. 
Recent werden ook een paar duizend beschilderde fragmenten opgegraven in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk van Tongeren.4 Door zorgvuldig puzzelwerk kon de steenschildering van 
de wand, bestaande uit dubbele rode voegen op witte grond, verbonden worden met de felle 
kleurige accenten op de rondstaafprofielen en andere architectuurelementen, wat de 
beschildering van het interieur plaatst in de tweede helft van de dertiende eeuw. [Zie over dit 
onderzoek ook de op deze studiedag opgestelde poster van het agentschap Onroerend 
Erfgoed]. Ook in situ zijn er nog polychrome resten gedetecteerd die bewaard bleven na de 
grootschalige ontpleistering in de tweede helft van de negentiende eeuw.5

 
 

                                                           
2  Marjan Buyle & Anna Bergmans, Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen (M&L-

cahier 2), Brussel, 1994. 
3  Anna Bergmans, Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw. Studie en inventaris 

van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken (KADOC Artes 2), Leuven, 
1998. 

4  Els Jacobs, Tongeren , Project basiliek. Overzicht van de geschilderde 
decoratieschema’s op de steenfragmenten, niet gepubliceerd rapport, Onroerend 
Erfgoed, 2011. 

5  Profiel CVBA, Noodonderzoek van de afwerkingslagen, niet gepubliceerd rapport 2008. 
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Afb. 1: Steenfragment opgegraven in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren: rode 
steenschildering met dubbele rode voegen op witte grond (© Onroerend Erfgoed) 
 

 
Afb. 2: Steenfragment opgegraven in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren: de rode 
voegenschildering sluit aan op een kleurig rondstaafprofiel (© Onroerend Erfgoed) 
 
In de romaanse periode zijn figuratieve schilderingen in kerkgebouwen in hoofdzaak beperkt 
tot het koor, hiërarchisch de meest belangrijke ruimte wegens de opstelling van het 
hoofdaltaar waar het misoffer wordt opgedragen. Een fraaie romaanse schildering werd in 
1992 ontdekt in de Sint-Laurentiuskerk in Ename. De Majestas Domini is voorgesteld in een 
vierpasmedaillon. Hij draagt in zijn linkerhand het Boek van het Leven met de Griekse letters 
alfa en omega en is omringd door de vier evangelistensymbolen waarvan er een bewaard 
bleef, de adelaar. Het is een visionaire voorstelling waarbij de idee primeert: Christus is 
voorgesteld als heerser van de wereld waarvan hij het begin is en het einde. 
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Afb. 3: Sint-Laurentiuskerk te Ename, Majestas Domini (© Onroerend Erfgoed) 

 
Andere voorbeelden van romaanse schilderingen zijn te zien in de Sint-Pauluskerk in 
Vossem (Tervuren), die eerder in een WTA-studiedag (Maastricht 2003) aan bod kwam.6

Gotische woonhuizen hebben belangrijke getuigen bewaard. Kostbare fragmenten komen te 
voorschijn bij bouwkundige werken, vaak onverwacht. De zeven hoofdzonden en de zeven 
deugden zijn een belangrijk thema in de religieuze middeleeuwse maatschappij. Fortitudo 
(sterkte) en Temperantia (matigheid) als kardinale deugden zijn bewaard in een woonhuis, 
Vlamingenstraat 45, in Brugge. Onder de legende van Sint-Joris in het Brugse woonhuis 
Spinolarei 2 zijn ook deugden afgebeeld. Het is een van de belangrijkste vondsten van de 
afgelopen decennia die de kunsthistorische kennis sterk heeft verruimd. Het gaat immers om 
een decor uit de periode voor Van Eyck, met een zeer rijke iconografie waarin op de tweede 
wand ook antieke helden figureren.

 In 
de koorapsis onder het romaanse venster is een kruisiging geschilderd met Maria en 
Johannes op de wand vlak achter het hoofdaltaar. De romaanse versie is overschilderd in de 
gotische periode. In de voormalige refter van de Sint-Baafsabdij in Gent zijn heiligenfiguren 
bewaard in de dagkanten van de ramen. Romaans is ten slotte ook de interessante 
beschildering in de crypte van de Sint-Eligiuskerk in Eine, waar een textielschildering als een 
rondom lopend gordijn bovenaan wordt afgeboord door een fries met meandermotief. Deze 
crypte werd na de ontdekking in 1970 uitgegraven en toegankelijk gemaakt. De 
muurschilderingen hebben sedertdien te lijden van zeer ernstige problemen door 
condensatie. 

7

De patriciërswoning de Grote Witte Arend bevindt zich in het hart van de stad Antwerpen, in 
de Reyndersstraat. Het huis werd rond 1500 bewoond door de familie Rinck, rijke burgers en 

 

                                                           
6  Denise Debrouwer, Plaats en taak van de architect bij restauratie van schilderingen. 

Case-study: integratie van de muurschilderingen in de Sint-Pauluskerk te Vossem. In 
WTA Nederland-Vlaanderen. Kleur, pigment en verf in restauratie, ed. D. Van Gemert, 
Maastricht, 2003. 

7  Marjan Buyle, Een puzzel op de schouw en draken op de muren. Merkwaardige 
muurschilderingen uit de late 14de eeuw in een Brugs woonhuis. In: M&L. Monumenten en 
Landschappen, 14/1, 1995, p. 6-27. 
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handelaars, afkomstig uit Keulen. De personages stellen sibillen voor, bezeten of extatische 
ziensters uit de antieke oudheid. Hun duistere orakels werden door de kerkvaders christelijk 
geïnterpreteerd: zij voorspelden de komst van Christus en het Laatste Oordeel of het einde 
der tijden. In die context kunnen zij beschouwd worden als personages die de bewoners 
aanmaanden tot een deugdzaam leven.8

Kerkgebouwen zijn de schatkamers van de meeste gotische schilderingen. Door hun 
openbaar karakter zijn ze toegankelijk voor het publiek en daarom ook het meest bekend. 
Bijbelse thema’s, patroonheiligen, heiligenlevens, devotietaferelen en de heilsleer met als 
eindpunt het Laatste Oordeel versieren de wanden en de gewelven. 

 Na enkele oude restauraties en bedekking met een 
kopie op doek die er nu weer is afgenomen, zijn de schilderingen in een zorgwekkende 
staat. 

Gelovigen waren niet zelden de opdrachtgevers. Daarom zijn er weinig archivalische 
bronnen beschikbaar. De schenkers lieten zich evenwel vaak portretteren op de schildering, 
zoals in de Sint-Catharinakerk van Duisburg (Tervuren), uit ca. 1400. 
De crypte van de Gentse Sint-Baafskathedraal bewaart talrijke geschilderde patroonheiligen, 
afgebeeld tussen 1480 en 1520, vermoedelijk aangebracht in opdracht van de individuele 
bedevaarders die zich daar toen verzamelden om naar Jeruzalem te gaan. 
In een middeleeuwse gasthuiskapel als die van het voormalige Sint-Elisabethgasthuis in 
Antwerpen, houdt de iconografie verband met heiligen die aanroepen werden tegen 
verschillende ziekten (midden vijftiende eeuw). Het heraldisch decor van de huiskapel van 
de Antwerpse markgraaf Jan Van Immerseel is daarentegen bedoeld als een eerbetoon aan 
de Bourgondische hertog Maximiliaan van Oostenrijk, van wie hij raadsman was (late 
vijftiende eeuw). Het koor van de parochiekerk Sint-Hubertus in Sint-Huibrechts-Hern is 
versierd met scènes uit het leven van haar patroonheilige (begin veertiende eeuw). Een 
bedevaartskerk als die van Sint-Kwinten in Leuven draagt op de wanden van het koor het 
legendarische verhaal van het leven van de heilige (begin vijftiende eeuw). Zo is elk decor 
met een specifiek gebouw verbonden. 
Weinig muurschilderingen dragen een datum. Het Laatste Oordeel in de Sint-Genovevakerk 
in Zepperen dateert van 1509 en is breed uitgewerkte traditionele voorstelling met Christus 
op het einde der tijden tussen een groep vrouwelijke en mannelijke heiligen en onder hem 
de heilige Michiel als zielenweger. Links onder gaan de gelukzaligen naar de hemelpoort, 
rechts onder belanden de verdoemden in de hellemuil. 
Ongetwijfeld de belangrijkste recente ontdekking is die in de toren van de Sint-Janskerk in 
Mechelen, waar in 2008 twee monumentale schilderingen werden ontdekt, blootgelegd en 
geconserveerd.9

 

 Belangrijk omdat het een van de weinig bewaarde ensembles is uit de 
periode van rond 1400. Sint-Christoffel en Sint-Joris zijn twee heiligen die het kwade 
afweren en daarom goed op hun plaats in een toren met een verdedigingsfunctie. [Zie over 
deze ontdekking ook de op deze studiedag opgestelde poster van het agentschap 
Onroerend Erfgoed]. 

 
                                                           
8  Anna Bergmans & Heidi Persoon, Die Sibyllen im Haus der weisse Adler in Antwerpen 

(um 1500). In: Annegret Möhlenkampf, Ulrich Kuder & Uwe Albrecht (eds.), Geschichte in 
Schichten. Wand- und Deckenmalerei im städtischen Wohnbau des Mittelalters un frühen 
Neuzeit. Internationales Symposium 2000 in Lübeck (Denkmalpflege in Lübeck, 4), 
Lübeck, 2002, p. 93-102.  

9  Marjan Buyle, Een reus achter het orgel. Vondst van middeleeuwse muurschilderingen in 
de Mechelse Sint-Janskerk. In: M&L. Monumenten, Landschappen & Archeologie, 27/6, 
2008, p. 23-33; Marjan Buyle & Anna Bergmans, Découverte, étude et restauration des 
peintures murales (ca. 1400) en l’église Saint-Jean à Malines. In: CeROArt [on line] 8, 
2012: 1-39. URL: http://ceroart.revues.org/2822]. Anna Bergmans & Marjan Buyle, 
International Style in Mechelen. The Wall Paintings from c. 1400 in the Tower of St-
John’s Church. In: Antwerp Royal Museum Annual 2010, Antwerpen, 2012, p. 49-84. 

http://ceroart.revues.org/2822�
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Afb. 4: Zepperen, Sint-Genovevakerk, Laatste Oordeel 

 

 
Afb. 5: Mechelen, toren van de Sint-Janskerk, Sint-Christoffel (© Onroerend Erfgoed) 
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Afb. 6: Mechelen, toren van de Sint-Janskerk, Sint-Joris (© Onroerend Erfgoed) 

 
Een eigen karakter heeft de iconografie van de muurschilderingen in begijnhofkerken.10

Het vroegste monumentale renaissancedecor in Vlaanderen is bewaard op de wanden van 
het hypocaustum (verwarmde kamertje) in het Mechelse paleis van de humanist Hieronymus 
van Busleyden. De schilderingen dateren van omstreeks 1507 en zijn toegeschreven aan 
Jan Van Rome, een uitstekend ontwerper van wandtapijten. Zij getuigen van de vroegste 
renaissance in de Zuidelijke Nederlanden. De verhalen tonen exempelen (voorbeelden) en 
leren lessen over verschillende aspecten van het menselijk gedrag. Zij illustreren tegelijk de 
smaak en de eruditie van de opdrachtgever en tonen de morele waarden die hij huldigde. 
Het decor was in zijn tijd zeer vooruitstrevend. Elders werden op dat moment nog volledig 
laatgotische thema’s en vormentaal gehanteerd. 

 De 
spirituele wereld van de begijnen is verbeeld in twee prachtige ensembles: Leuven 
(veertiende en vijftiende eeuw) en Sint-Truiden (ca. 1300 en begin zestiende eeuw). 
Vrouwelijke heiligen met als hoogste rolmodel Maria en mystiek geïnspireerde taferelen 
versieren de bedehuizen van deze religieuze vrouwengemeenschappen. 

Renaissanceschilderingen komen voor in heel wat woonhuizen, maar zijn uiteraard ook in 
religieuze context te vinden, bijvoorbeeld in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.11

                                                           
10  Anna Bergmans, Femmes saintes, la Passion du Christ et l’amour mystique. 

Iconographie des peintures murales médiévales dans les églises des béguinages (Pays-
Bas méridionaux). In: Bert Cardon, Jan Vanderstock & Dominique Vanwijnsberghe (eds.), 
Als ic Can. Liber amicorum in memory of Professor Dr. Maurits Smeyers (Corpus of 
illuminated Manuscripts, 11), Leuven, 2002, p. 141-163. 

 

11  Marjan Buyle, Vreemde creaturen in de Antwerpse Kathedraal: de 
groteskenschilderingen in de Onze-Lieve-Vrouw-Lofkapel. In: M&L. Monumenten, 
Landschappen & Archeologie, 27/5, 2008, p. 6-32. 
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Afb. 7: Sint-Truiden, begijnhofkerk Sint-Agnes, interieur naar het koor (© Onroerend 
Erfgoed) 
 

 
Afb. 8: Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal , kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Lof(© 
Onroerend Erfgoed) 
 
Zeldzamer zijn de zeventiende-eeuwse decors als dat in het voormalige Jezuïetencollege in 
Gent. Het illustreert de tulpenmanie die een hoogtepunt kende rond 1630. De decoratieve 
vormentaal van de dartelende putti die spelen in een rankendecor in een Brugs woonhuis, 
vinden we identiek terug op behangsels van verheven goudleer (zeventiende eeuw).  
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 Afb. 9: Brugge, Oude Burg 11, rankendecor met putti (© Onroerend Erfgoed) 
 
De Franse klassieke invloed laat zich uitgesproken gelden in de profane achttiende-eeuwse 
interieurdecoratie. Een pas onlangs herontdekt en bestudeerde schilder is Antoine Plateau 
(1759–1825).12

                                                           
12  Anna Bergmans & An Stofferis, ‘Un des meilleurs peintres de fleurs de son temps’. 

Biografie van Antoine Plateau (Doornik 1759-Brussel 1815). In: Buijs Joke & Bergmans 
Anna (red.), Een belvedère aan de Schelde. Paviljoen De Notelaer in Hingene (1792-
1797), Relicta Monografieën 5, Brussel, 2010, p. 337-357; Anna Bergmans ‘Sous son 
pinceau les appartements se métamorphosaient en Elysées’. Vijf interieurdecoraties van 
Antoine Plateau nader belicht. In: Buijs Joke & Bergmans Anna (red.), Een belvedère aan 
de Schelde. Paviljoen De Notelaer in Hingene (1792-1797), Relicta Monografieën 5, 
Brussel, 2010, 359-403. 

 Opgeleid in Doornik, Antwerpen en Parijs, beoefende hij de 
decoratieschilderkunst als een virtuoos meester. Hij werkte in de hoogste sociale milieus. 
Onder zijn opdrachtgevers waren niemand minder dan de Oostenrijkse landvoogden. Voor 
de hertog van Ursel die zijn zomerverblijf in Hingene had ingericht, decoreerde hij de 
Notelaer, het paviljoen aan de Schelde dat ontworpen was door de Franse hofarchitect 
Charles de Wailly. Op het geschilderde velum in de koepel herleeft de antieke vormentaal in 
arabeskenschilderingen. 
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Afb. 10: Hingene, paviljoen De Notelaer, koepelschildering door Antoine Plateau (© 
Onroerend Erfgoed) 
 
De muurschilderkunst uit de middeleeuwen, religieus en profaan, werd herontdekt in de 
negentiende eeuw; het is inmiddels een bekend verhaal.13

Stadsgezichten, dorpsgezichten en landschappen, inlands en exotisch, vinden hun weg naar 
de wanden van het woonhuis. De decoratieve beschildering tussen kunst en ambachtelijk 
werk, verdwijnt vandaag als sneeuw voor de zon bij renovatiewerken. 

 Tijdens de decennia die daarop 
volgden werden oude schilderingen blootgelegd, gerestaureerd of volledig opnieuw 
geschilderd. Daarom zijn de negentiende-eeuwse decors vaak eng verweven met de 
middeleeuwse. Tegelijk ontstond er een reveil van de monumentale schilderkunst als een 
nationale trots. Gestimuleerd door de Belgische regering verrezen decors met historische 
onderwerpen en neogotische uitmonsteringen in religieuze en profane openbare gebouwen. 
Die decoratieve activiteiten gaven aan de jonge natie een artistieke uitstraling. 

Hoezeer een interieurdecoratie een kunstwerk kan zijn, is sprekend in de woning van de 
Antwerpse abstracte schilder Jozef Peeters (Antwerpen 1895–1960). In 1924 betrok hij met 
zijn gezin een hoekappartement in het gebouw aan de Schelde, ontworpen door 
stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke. Hij beschilderde alle leefruimten die door zijn 
dochter Godelieve werden gekoesterd tot aan haar dood.14

 

 [Zie over de conservering ook de 
op deze studiedag opgestelde poster van het agentschap Onroerend Erfgoed]. 

 

                                                           
13  Anna Bergmans, 1998. 
14 Marjan Buyle & Madeleine Manderyck, Wonen in een schilderij. De conservering en 

restauratie van Jozef Peeters’ atelierflat (1926). In M&L. Monumenten en Landschappen, 
17/6, 1998, p. 4-22. 
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4. Onderzoek 
 
Analyses van pigmenten gebeuren sporadisch en in de jongste tijd ook met niet-destructieve 
technieken. Bindmiddelanalyses worden weinig uitgevoerd. Persoonlijk ben ik geen 
voorstander van individuele onderzoekjes die te pas en te onpas monsters lichten uit de 
kunstwerken; deze moeten gekaderd worden in relevant wetenschappelijk onderzoek. 
Vooronderzoeken hebben sedert enkele decennia een schat aan informatie opgeleverd, 
maar die is niet gebundeld. Ook de documentatie in verband met de restauraties van 
muurschilderingen in beschermde monumenten is verspreid en vraagt om groepering en 
studie. 
 
 
5. Documentatie 
 
Een forse stap voorwaarts in de documentatie betekenen de fotografische zendingen van 
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, die sedert enkele jaren opnieuw op de 
muurschilderkunst zijn gericht (www.kikirpa.be). Dit gebeurt in functie van de eigen 
doelstelling om de documentatie over muurschilderingen te actualiseren. De meeste sites 
zijn vroeger enkel in zwart-wit gefotografeerd. Nu worden er kleuropnamen gemaakt die on 
line beschikbaar zijn en waarop kan worden ingezoomd. Enkele voorbeelden van 
gerealiseerde missies in Vlaanderen zijn de muurschilderingen van de Sint-Janskerk in 
Tervuren, de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw, het decor van het Huis Spinolarei 2 in 
Brugge en van het hypocaustum in het Hof van Busleyden te Mechelen. 
 
 
6. Ten slotte 
 
Een tijdje geleden werd in Ieper de aandacht gevestigd op een muurschildering van vlak na 
de Eerste Wereldoorlog. Het is een reclameschildering die bezoekers werft voor het ‘Haig 
House’, een van de meest bekende soldatenhuizen in de frontstreek. De herdenking van 
Wereldoorlog I volgend jaar heeft aanleiding gegeven tot heel wat aandacht voor het 
erfgoed dat daarmee verband houdt. In dat kader werd deze schildering recent als 
monument beschermd. Daarnaast werd ook de bescherming gevraagd van andere 
reclameschilderingen en werd aandacht gevraagd voor graffiti. Het beheer van deze 
muurschilderingen is een uitdaging voor de toekomst. 

http://www.kikirpa.be/�
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DE GEWELFSCHILDERINGEN VAN DE SINT-GERLACHUSKERK TE HOUTHEM: 
ONDERZOEK EN BEHANDELING 

 
Bernard Delmotte 

Resaurator 
 
 
De bouw van de kloosterkerk, zoals we die vandaag kennen, werd aangevat in 1720 en in 
1727 voltooid onder proost van Pelt en priorin Isabella van Ravenschot. Deze datum is af te 
lezen op de cartouche op de kroonlijst van de apsis met daarop de tekst ‘Aedificatum anno 
1727’ (gebouwd in 1727). 
 

 
 
De Gerlachuskerk betreft een zaalkerk met aan de oostzijde een polygoon koor en aan de 
westzijde het onderkoor of bidplaats van de zusters, met daarboven de orgeltribune. Tegen 
de wanden zijn pilasters geplaatst die de kerk verdelen in tien traveeën, koor en orgeltribune 
inbegrepen. De pilasters worden bekroond door composietkapitelen, en dragen het gedrukt 
tongewelf. Het gewelf loopt door tot aan de orgeltribune waarboven zich een vlak plafond 
bevindt. Zowel de wanden, het vlak plafond als het gewelf zijn beschilderd. De schilderingen 
zijn van de hand van Johann Adam Schöpf en werden pas aangebracht in 1751. Ze zijn 
uitgevoerd in een fresco-techniek, of juister een mengtechniek waarbij hoogsels en 
uitgesponnen detailleringen in een secco-techniek werden uitgewerkt.  
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De schilderingen vormen met de architectuur een samenhangend geheel, een “gesamt-
kunstwerk”, kenmerkend voor de barokkunst en -schilderkunst waarbij architectuur, 
schijnarchitectuur, reliëf en schildering naadloos in elkaar overgaan. Boven elk kapiteel 
bevindt zich een schelpmotief, telkens omsloten door geschilderde voluten1 of gebroken 
frontons2

 

 die onderling met elkaar verbonden worden door een monumentale, geschilderde 
kroonlijst. Deze gebalde, repetitieve accenten laten de sculpturale en architecturale 
elementen bijna onzichtbaar overlopen in de schijnarchitectuur en het schilderkunstig 
opengewerkt gewelf en ritmeren tegelijkertijd de dispositie van de architecturale ruimte. 

                                            
1  Voluten: Spiraalvormige versiering van Ionische en Korinthische kapitelen. In 

eenvoudiger vorm als krul voor vleugel- en aanzetstukken van topgevels en deur- en 
vensteromlijstingen. [1] 

2  Fronton: Bekroning van een gevel, venster of ingang naar klassieke trant door een 
driehoekig of segmentvormig lichaam. Renaissancemotief dat in veel opzichten het 
frontaal of de wimberg van de gotiek vervangt. Geliefd motief van de barok. Bij het 
gebroken fronton is het middendeel doorbroken of zijn de lijsten in het midden of bij de 
top onderbroken. [1] 
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1. Opbouw en (restauratie)geschiedenis van de schilderingen. 
 
De gewelfconstructie en structuur van de balkenlaag zijn op zijn minst merkwaardig te 
noemen. De balkenlaag is samengesteld uit gordingen of langshouten die met elkaar 
verbonden zijn door gebogen ribben. De onderzijde van de gordingen en van de ribben 
liggen in hetzelfde vlak. Ter hoogte van de spantbenen echter schiet het booggebint onder 
de gording door. De ribben links en rechts van de spantbenen lopen eveneens onder de 
gording door. Deze eigenaardigheid verleent het gewelf over de gehele lengte een 
kenmerkend golvend karakter met in- en uitzwenkende lijnen. Deze aanwassen liggen 
precies in het verlengde van de pilasters en de kapitelen, waardoor deze laatste zich qua 
massa en volume visueel voortzetten in het gewelf.  
De bepleistering van het gedrukte tongewelf werd in 1727 aangebracht op een weefsel van 
gekliefde, eikenhouten rinkellatten. Deze rinkellatten werden dwars op de onderliggende 
houten draagstructuur van parallel geschakelde ribben gespijkerd. De bepleistering werd 
opgebouwd uit drie opeenvolgende lagen: een leembepleistering met strohaksel, bestaande 
uit een werplaag3 aan de onderzijde en een stortlaag4

Op deze oorspronkelijke bepleistering werd in 1751, dus pas bijna een kwart eeuw later, 
door Johann Adam Schöpf een frescoschildering gerealiseerd. Deze datum is terug te 
vinden op de westwand op een tekstbanderol onder het keizerlijk wapen met dubbele 
adelaar. Het betreft een chronogram met de tekst ‘aDornante eCCLesIaM’ waarin de datum 
in Latijnse cijfers verscholen ligt.  

 aan de bovenzijde van het gewelf. Na 
voldoende uitharding van de ruwlaag werd hierop een dikke egaliseerlaag van 
luchthardende kalk en zand met eveneens toeslag van plantaardige vezels als wapening 
aangebracht, waarna er een gladde, dunne, bindmiddelrijke toplaag van luchtkalk en zeer 
fijn zand of kalksteenpoeder met toeslag van dierlijke vezels overheen werd gelegd. Na 
voldoende uitharding van de toplaag werd het gewelf monochroom lichtgrijs geverfd. Hierop 
werden de wijdingskruisen geschilderd. 

                                            
3  Werplaag: Bij leembepleistering, de laag die vanaf de onderzijde op het lattenweefsel 

wordt opgeworpen en aangesmeerd. 
4  Stortlaag: Bij leembepleistering, de laag die vanaf de bovenzijde (boven het gewelf of de 

zoldering) over het lattenweefsel wordt uitgestort en uitgesmeerd. 
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Een frescoschildering wordt, in tegenstelling tot een seccoschildering, op een verse 
kalkmortel aangebracht die in twee of meerdere lagen wordt opgebouwd. Deze tweede 
bepleistering werd op een bed van rietstengels of riethalmen gelegd. 
Op regelmatige afstand worden in de ribben van de houten draagstructuur, door de 
bestaande en afgewerkte bepleistering van 1727 heen, smeedijzeren krammen ondiep 
ingedreven in zigzagformatie en vervolgens met elkaar verbonden door ijzer- of koperdraad. 
Nadat de riethalmen achter de metaaldraad geschoven werden, worden de krammen tot in 
het hout vast geslagen. 
Het rietbed werd voorzien van een ruwlaag van luchtkalk en grof zand met toeslag van 
dierlijke vezels als eerste pleisterlaag, de “arriccio", voor de frescoschildering. Hierop werd 
met verf en penseel de ondertekening of “sinopia" gerealiseerd. Vervolgens werd in 
dagproducties of “giornata”, in functie van de progressieve ontwikkeling van de 
frescoschildering, de tweede, definitieve pleisterlaag, de “intonaco”, van luchthardende kalk 
en zand aangebracht. Op deze tweede pleisterlaag werd, vooraleer de schildering werd 
aangebracht, de tekening herhaald. Dit gebeurde onder meer met behulp van kartons, die 
dan doorgeprikt en doorgestoven of geponst werden. Ook zijn heel wat kraslijnen, eveneens 
een reproduceertechniek voor de tekening, te zien. Op de verse pleisterlaag werd tenslotte 
in dagproducties de schildering met in water gewreven pigmenten opgebracht. Met het 
uitharden of carbonateren van de kalk worden de pigmenten in de kristalstructuur gebonden. 
De toplaag heeft een fijnere textuur dan de ruwlaag. Toch is het oppervlakteaspect van de 
toplaag en dus van de frescoschildering vrij grof. Soms zijn kleine grindkorrels te 
onderscheiden. Ruwe bepleisteringen zijn over het algemeen typerend voor de barok- en 
rococoperiode. Verder vallen de vele secco-afwerkingen en witte hoogsels op. 
Het fresco van Schöpf maakt deel uit van het gesamtkunstwerk waarin architectuur en 
schildering in elkaar overgaan en één geheel vormen. Bepalend zijn onder andere de 
schijnarchitectuur met haar consoles, gebroken frontons en voluten, en de cartouches die 
het gewelf openwerken. De stijlfiguren van de rococo, zoals rocailles, wafelstructuren, 
krullen en tegenkrullen, guirlandes en boeketten, zijn door Schöpf meesterlijk uitgevoerd. 
Omstreeks 1800 stortte een belangrijk deel van het gewelf in ten gevolge van het wijken van 
de noordmuur onder invloed van de spatkrachten van de zware kapconstructie en het 
gewicht van de spanten. De hoge zuidwand van de kerk wordt ondersteund door de 
aanpalende gebouwen van het kloostercomplex, terwijl de noordwand volledig vrij staat en 
zelfs niet gestut wordt door steunberen. Om verder uitdijen van de wand te voorkomen 
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werden telkens boven de kapitelen smeedijzeren trekstangen in het gewelf aangebracht. Het 
ingestorte middengedeelte werd opnieuw voorzien van gebogen ribben en rinkellatten, en 
bepleisterd met een kalkmortel van luchthardende kalk en zand in drie lagen, een ruwlaag, 
een uitvlaklaag en een toplaag. Op de rugzijde werd naar analogie van de oorspronkelijke 
leembepleistering een aansmeerlaag van kalkmortel uitgestreken. 
Na volledige carbonatie of uitharding van de kalkbepleistering werd hierop omstreeks 1810 
door Hermans een schildering in secco-techniek aangebracht. De schildering werd 
vermoedelijk in een magere olieverf-techniek uitgevoerd. De vormentaal en het 
vocabularium van de rococo werden door Hermans echter minder goed begrepen dan door 
Schöpf. Personages en figuratieve voorstellingen werden door hem veel minder krachtig en 
accuraat afgebeeld. Sommige figuren werden gecompleteerd, andere niet. Was dit uit 
onkunde of uit respect?  
Aan het einde van de negentiende eeuw (1872) werden gewelf en wanden volledig 
overschilderd in een olieverftechniek. Dit gebeurde door het kunstenaarsduo Stroucken en 
Van den Dijck.  
In 1962 werd – uitsluitend als preventieve maatregel – een raster van koperen schroeven 
met volgplaatjes op regelmatige en korte afstand van elkaar door de schildering en de 
bepleistering heen aangebracht als mechanische verankering.   
Enkele jaren later, tijdens de restauratiecampagne van de jaren 1970, werden de 
overschilderingen verwijderd en kwamen de schilderingen van Schöpf en Hermans terug 
aan het licht. De schilderingen werden gerestaureerd en hierbij in belangrijke mate 
bijgeschilderd en veel te ver gaand geretoucheerd. 
 
 
2. De conditie van de schilderingen voor aanvang van de werkzaamheden 
 
Zowel de gordingen, ribben als rinkellatten bevinden zich in goede staat, enkele 
uitzonderingen niet te na gesproken. Er werd geen houtrot vastgesteld. Sporadisch zijn de 
balken, meer bepaald het spinthout, en de rinkellatten door insectenvraat (houtwormgaatjes) 
of schimmel aangetast. Deze aantasting lijkt geen echte structurele verzwakking te hebben 
teweeggebracht en werd eerder al behandeld. De rinkellatten van Hermans, die werden 
aangebracht na de instorting van het centrale gedeelte van het gewelf, zijn smaller, dunner 
en brozer dan die van Schöpf. De lacunes in de bepleistering aan de rugzijde van het gewelf 
zijn voornamelijk het gevolg van het uitgevoerde vooronderzoeksprogramma en de 
uitgevoerde sonderingen. 
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De belangrijkste zichtbare schade werd gevormd door het raster van de schroeven. 
Daarnaast bepaalde tevens een regelmatig en repetitief patroon van lichtere en donkere 
strepen het beeld van de schilderingen. Dit patroon viel volledig samen met de 
bovenliggende draagstructuur. Dit fenomeen wordt thermoforese genoemd. Door 
vuilafzetting tekenden gordingen, ribben en zelfs rinkellatten zich af. Vuil zet zich eerder af 
naarmate het oppervlak kouder is. Op het gewelf was duidelijk te zien hoe de gordingen en 
ribben minder vervuild waren dan de ertussen gelegen vlakken die zonder het 
tussenliggende hout rechtstreeks in verbinding staan met de lucht in de kap. Bovendien was 
ook het gedeelte van Hermans meer vervuild dan het gedeelte van Schöpf. De reden 
hiervan is dat het pleisterlagenpakket van Hermans dunner is dan dat van Schöpf. 
Het scheeftrekken en torsen van de draagstructuur veroorzaken veranderingen in de 
bepleistering, die vooral tot uiting komen in de vervorming en het karakteristieke 
barstenpatroon van de kalkbepleistering. Deze barsten variëren van kleinere barstjes in de 
toplaag tot bredere scheuren in de ruwlaag van de bepleistering. In en rond deze barsten 
zijn delen van de bepleistering losgekomen. 
Op de seccoschildering van Hermans kwam extra schade voor. Zowel de cohesie als de 
adhesie lieten te wensen over. De schildering was poederig, schilferde af en vertoonde veel 
kleine lacunes doordat de picturale laag al eerder aangetast was. De degradatie van de 
verflaag moet ook al aanwezig geweest zijn tijdens de vorige restauratiecampagne, omdat 
er op het gedeelte Hermans zeer veel retouches voorkomen. Om opnieuw eenheid te 
brengen in het sterk aangetaste en zwakkere schilderwerk van Hermans, werd toen 
geretoucheerd met strepen, punten en vinken (v-vormige tekentjes). Daarnaast werden ook 
glacerende verflagen aangebracht, vooral rond de overgang met Schöpf, om de verschillen 
tussen beide te overbruggen. 
Er was ook niet zichtbare schade, zoals het loskomen van delen van de bepleistering. Op 
bepaalde plaatsen was de adhesie aan de onderliggende drager of de adhesie tussen de 
lagen onderling onvoldoende of zelfs verbroken. Dit kwam verspreid voor op het gewelf. De 
meeste van deze zones bevonden zich in de bepleistering van Hermans met een 
concentratie van holtes in de lengterichting ter hoogte van de gordingen. De oorspronkelijke 
bepleistering van 1727 en die van Schöpf hebben de tand des tijds blijkbaar beter doorstaan 
dan die van Hermans. 
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3. Materieeltechnisch vooronderzoek  
 
Uitermate relevant en revelant voor de strategie, de methodiek en de behandeling van de 
drager en de bepleistering in het algemeen is de fundamentele discussie en dito 
proefopstelling die aan de uiteindelijke restauratie is voorafgegaan.  
Een eerste concept en proefopstelling ging uit van een (schijnbaar) desastreuze toestand 
van de draagstructuur (het lattenweefsel) en de bepleistering dat noopte tot rigoureuze en 
zeer verregaande ingrepen. Hierbij werden de kool noch de geit gespaard. Het rampenplan 
voorzag in een volledige ontmanteling van de oudste bepleistering, rinkellatten incluis en 
vervanging ervan door een geprefabriceerde restauratiemortel met een kunststofvezelnet als 
wapening. De schroeven zouden vervangen worden door kunststofstaafjes die verankerd 
worden met epoxyhars. Met ander woorden: een in wezen zéér destructieve restauratie. 
Bovendien werd bij het doorzagen met de cirkelzaag en het verwijderen van de eikenhouten 
rinkellatten op meerdere plaatsen schade berokkend door het beroeren van de 
smeedijzeren nagels waarbij breuken en opstuwingen in de bepleistering (en de schildering) 
veroorzaakt werden. Op andere plaatsen ontstonden dan weer mindere tot grotere 
vochtvlekken ten gevolge van het opgieten van de eerste hechtpleister. Organisch materiaal, 
onder andere afkomstig van de rietstengels, werd door het aanmaakwater van de gietmortel 
in oplossing gebracht en migreerde naar de oppervlakte van de schilderingen.  
Het tweede concept, integendeel, bestond erin de opbouw van de opeenvolgende lagen van 
de bepleistering te behouden zonder enig historisch materiaal op te offeren dan ook. Met 
historisch materiaal bedoelen we: het lattenweefsel van rinkellatten met de leemmortel, de 
kalkbepleistering van egaliseerlaag en toplaag; het rietbed en de twee kalkpleisterlagen van 
het fresco; en de rinkellatten en kalkmortelbepleistering van Hermans.  
In het verlengde hiervan wordt de mechanische verankering met de schroeven 
gehandhaafd, maar de schroeven worden omwille van het visueel en esthetisch storend 
karakter dieper ingeschroefd tot onder het niveau van de schildering. De koperen vierkanten 
volgplaatjes worden niet opnieuw gebruikt om bijkomende en nieuwe schade te vermijden. 
Om de schroeven extra steun te verlenen en de ruimte tussen de ingesloten schroef en de 
omliggende bepleistering te vullen, worden de schroefgaten vooraf met een kalkcoulis5

Uiteindelijk werd na het materiaaltechnisch vooronderzoek, een proefopstelling, het nemen 
van boorstalen, het uitvoeren van trekproeven, het maken van slijpplaatjes en een grondige 
evaluatie de tweede methode weerhouden. 

 op 
basis van natuurlijke hydraulische kalk geïnjecteerd. De ontstane gaten door het indrijven en 
verzinken van de schroeven worden gevuld met kalkzandmortel. 

 
 
4. Conservatie en restauratie  
 
Het gehele gewelf werd aan de onderzijde grondig geïnspecteerd en afgebikt. De loslatende 
zones in de bepleistering en schotelvormige verzakkingen werden geïnjecteerd met dezelfde 
kalkcoulis. De opstuwingen van de bepleistering werden bij voorkeur via bestaande barsten 
of boorgaatjes geïnjecteerd en gefixeerd.  
Er werd uitsluitend met materialen gewerkt die compatibel zijn met het oorspronkelijke 
materiaal. Dit geldt zowel voor het consolideren en het opvullen van de lacunes in de 
bepleistering als het fixeren en verlijmen van de picturale laag. 
De bepleistering van de rug- of bovenzijde van het gewelf, onder de kapconstructie, 
vertoonde verschillende lacunes, met een concentratie in de apsis van het koor. Deze 
lacunes werden opgevuld met een leemmortel, vermengd met gekapt strohaksel. De 
samenstelling is identiek aan die van het oorspronkelijke materiaal. 
Het gat in het Hermans-gedeelte, dat was ontstaan in 2003, werd op traditionele wijze 
hersteld: er werden gerecupereerde, gekliefde eikenhouten rinkellatten gespijkerd en een 
ruwlaag, raaplaag en schuurlaag van kalk en zand met toeslag van dierlijke vezels 
                                            
5  Coulis: dunne mortel of aangietmortel (dikvloeibare mortel). 
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aangebracht.  
Het oppervlaktevuil kon eenvoudig met behulp van wish-ab sponsjes van het merk Akapad 
worden verwijderd. Dit zijn latexsponsen die speciaal zijn ontworpen voor het verwijderen 
van oppervlaktevuil van wanden, schilderingen, muurschilderingen, papier, textiel, 
enzovoort. Tijdens het reinigen verkruimelen ze. Het gaat om een droog reinigingsproces, 
met als voordeel dat geen water of solvent hoeft te worden gebruikt.  
Na het opnieuw aanbrengen van de schroeven bleven circa vijfduizend lacunes achter. 
Rond deze schroefgaten, waar zich de vierhoekige volgplaatjes hadden bevonden, kwamen, 
verborgen onder de volgplaatjes, de restanten van de olieverfschildering van Stroucken en 
Van den Dijck aan de oppervlakte. Deze overblijfselen waren beduidend donkerder dan de 
originele fresco-schildering, en werkten zeer storend. Ze werden verweekt met 
alkalihoudende kompressen en vervolgens met scalpel verwijderd. De lacunes werden 
gevuld met kalkzandmortel. De opvullingen werden zorgvuldig op niveau aangebracht. 
Ten slotte werden de circa vijfduizend opvullingen geretoucheerd. Dit gebeurde met 
aquarelverf van kunstenaarskwaliteit en volgens een systeemretoucheermethode: de 
tratteggio-techniek. Hierbij worden strakke verticale streepjes naast elkaar aangebracht. De 
retouche is van dichtbij zichtbaar en dus te onderscheiden van het origineel, maar op 
afstand wordt ze onzichtbaar of valt ze weg door de zwakte van het oog.  
De grote lacune van het gat werd op toon gebracht met kalkverf en vervolgens werd de 
decoratie in tratteggio-techniek gecompleteerd. 
 

 
 
Op het gedeelte van Schöpf werden enkel de opgevulde lacunes van de schroeven 
geretoucheerd. Op het gedeelte Hermans werd ook de slijtage weggeretoucheerd, 
eveneens met aquarel. De witte achtergrond werd lichtjes getemperd waardoor een 
homogener beeld ontstond. 
Barsten en scheuren werden niet opgevuld. Het barstenpatroon hangt nauw samen met de 
structurele opbouw en de bewegingen van de draagstructuur van het gewelf en is 
kenmerkend voor en inherent aan een dergelijke schildering. Wanneer brede scheuren echt 
storend waren, zoals bij de overgang van het deel van Schöpf naar dat van Hermans, dan 
werden ze opgevuld met kalkzandmortel en vervolgens met de tratteggio-methode 
geretoucheerd. 
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1. Inleiding 
 
De St. Servaaskerk te Maastricht is in zijn huidige verschijningsvorm het resultaat van een 
reeks bouwactiviteiten die mogelijk al in de 6e eeuw is begonnen. De huidige kerk bevat nog 
aanzienlijke delen, zoals het schip, die teruggaan op de Romaanse kerk, gesticht als 
pelgrimskerk rond het graf van St. Servaas, die in 1039 door 12 bisschoppen werd ingewijd. 
Andere belangrijke nu zichtbare onderdelen zoals het oostkoor en de westbouw dateren uit 
de 12e eeuw. De huidige verschijningsvorm is in belangrijke mate mede bepaald door twee 
grote restauratiecampagnes, die van Cuypers uit eind 19e / begin 20e eeuw en die van Van 
Hoogevest en Satijn uit de jaren 1981-1993. 
In het geheel van de laatste restauratie nam die van het 13e eeuwse Bergportaal een 
bijzondere plaats in: het Bergportaal vormt samen met het zuidportaal van de kathedraal van 
Lausanne het enige 13e eeuwse portaal waar nog sporen van de oorspronkelijke 
polychromie op beelden bewaard is gebleven. 
In dit artikel wordt eerst ingegaan op de bouwgeschiedenis en vervolgens op de restauraties 
en de visie die daaraan ten grondslag lag, waarbij het Bergportaal wordt gebruikt om zowel 
de technische achtergronden en staat van conservering als de ontwikkeling in de 
restauratievisie te illustreren. 
 
 
2. Beschrijving van het gebouw en zijn historische ontwikkeling 
 
2.1 De Romaanse periode (ca. 1000 – 1200) 
 
Samen met de ook in Maastricht gelegen Onze-Lieve-Vrouwekerk behoort de St. Servaas 
tot de belangrijkste en grootste romaanse kerken van Nederland. 
De dichter Hendrik van Veldeke schreef rond 1160 in zijn Het leven van Sint-Servaas over 
Maastricht en haar beroemde heilige: ‘Ende Triecht hadde die werdicheit daer Sinte Servaes 
gebeynte lach en daer men Gods teyken sach’. 
St. Servaas leefde in de 4e eeuw en was bisschop van Tongeren; volgens de legende zou hij 
zijn bisschopszetel van Tongeren naar Maastricht hebben verplaatst, waar hij waarschijnlijk 
omstreeks 384 is gestorven en werd begraven langs de heerweg bij de brug over de Maas. 
Volgens de historicus en bisschop Gregorius van Tours (6e eeuw) zijn de na elkaar in 
Maastricht residerende bisschoppen Monulphus en Gondulphus de bouwers geweest van 
een ‘Magnum Templum’ ter ere van St. Servaas. Deze Magnum Templum, gebouwd boven 
het (nieuwe) graf van de heilige, is de voorganger van de huidige St. Servaas kerk. 
Overigens werd in 718 de bisschopszetel verplaatst naar Luik. Aan de belangrijke St 
Servaas kerk waren en bleven meerdere geestelijken verbonden; tezamen vormden zij het 
kapittel, dat uit ca. 40 kanunniken bestond. De St. Servaas bleef kapittelkerk tot het kapittel 
in 1797 in de Franse tijd werd opgeheven. 
Tussen de jaren 1000 en 1039 vonden grote bouwactiviteiten plaats, die resulteerden in een 
kerkgebouw waarvan grote delen nog te vinden zijn in de hedendaagse kerk. Zie ook fig. 1 
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Fig. 1a/b Links: Oost-west doorsnede St. Servaas, met daarin aangegeven de datering van 
de voornaamste bouwfasen die nog in het huidige gebouw zichtbaar zijn [1]. Rechts: St. 
Servaas, met absis en koortorens gezien vanuit oost. 
 
Het gaat daarbij met name om het middenschip met zijn oorspronkelijke pijlers en de onder 
het oostkoor gelegen crypte. Deze kerk werd in 1039 door 12 bisschoppen ingewijd. Rond 
1070 werd het eerder bestaande transept vervangen door het huidige. 
Rond 1160 vonden weer grootscheepse bouwactiviteiten plaats, waarbij onder andere de 
oostelijke koorpartij uit 1039 geheel werd vervangen door de huidige, met twee koortorens 
en een dwerggalerij. 
Ook werd aansluitend het bestaande westwerk aangepakt en grotendeels vernieuwd; 
sindsdien staat de westbouw ook wel bekend als het ‘nieuwerck’; deze activiteiten vonden 
waarschijnlijk plaats tussen 1170 en 1200. En hoewel de westbouw met zijn keizergalerij en 
keizerzaal volgens allerlei overleveringen hardnekkig in verband wordt gebracht met Karel 
de Grote, is het logischer deze bouwactiviteiten toe te schrijven aan de keizers Frederik 
Barbarossa (1152-1190) en zijn kleinzoon Frederik II (1208-1250). Van beide keizers is 
bekend dat zij nauwe banden hadden met het kapittel van de St. Servaas [2]. 
De St. Servaaskerk herbergt qua architectuur en beeldhouwkunst prachtige onderdelen, 
zoals de koepel van de Keizerzaal, met een overspanning van ca. 8 m; een opmerkelijke 
constructie omdat in de keizerzaal gebruik wordt gemaakt van een combinatie van twee 
principes (pendentief en tromp), die elk voor zich bedoeld zijn om de overgang te 
bewerkstelligen van een vierkant grondplan naar de ronde basis van de koepel. In de 
keizerzaal begint dit constructieonderdeel als pendentief om als tromp te eindigen (fig. 2). 
Qua beeldhouwkunst zijn de romaanse kapitelen van de keizergalerij boven het westkoor, 
van een uitzonderlijke schoonheid (fig. 3).  
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Fig. 2: Keizerzaal, met de aanzetten onder de koepel, die van pendentieven overgaan in 
trompen (l); rechts is het principe gegeven van beide constructietypen, elk bedoeld om de 
overgang te bewerkstelligen van vierkant grondplan naar de ronde basis van de koepel. 
 

          
Fig. 3a/b (l): Kapiteel dat de steenhouwers zelf toont tijdens hun werk. Het kapiteel bevindt 
zich in de zogenaamde Keizergalerij van de Westbouw (rechter figuur). (r) Hypothetische 
12e/13e eeuwse toestand; schip gezien naar het westen, met achterin het westkoor en 
daarboven de Keizergalerij [4].  
 
 
2.2 De Gotische periode (1200-1500) en daarna 
 
In de Gotische periode en daarna werd het gebouw regelmatig aangepast aan de smaak 
van de tijd en daarnaast nog verder uitgebreid. Zo verrees aan de zuidwest zijde in de 13e 
eeuw het Bergportaal, met zijn door archivolten met deels nog oorspronkelijke polychromie 
omzoomde westelijke toegangsdeur. Zie figuur 4; dit portaal vormt waarschijnlijk het 
vroegste voorbeeld van de toepassing van de gotiek als bouwstijl in de Nederlanden.  
In de 14e en 15e eeuw werden kapellen in gotische stijl aan de zijbeuken gebouwd. Ook 
kwamen er in de 15e eeuw gewelven boven het schip, die aan de buitenzijde werden 
ondersteund door luchtbogen. De kleine romaanse rondboogvensters werden in die tijd ook 
vervangen door grotere spitsboogvensters. 
Het duurde tot ruim na de Gotische periode, namelijk tot in de 16e eeuw, voor op de 
westbouw een middentoren verscheen ten behoeve van een beiaard. Deze toren kreeg 
vervolgens in 1770 een Barok aanzien. 
De St. Servaaskerk was kapittelkerk tot 1797 toen het kapittel werd opgeheven tijdens de 
Franse bezetting. In 1804 werd de St. Servaaskerk een parochiekerk.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek�
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Door verwaarlozing en gebrek aan onderhoud in de late 18e en eerste helft van de 19e eeuw 
was restauratie dringend noodzakelijk geworden. In de tweede helft van de 19e eeuw vond 
een ingrijpende restauratie plaats onder leiding van architect P.J.H. Cuypers. 
 

     
Figuur 4a/b: Bergportaal. Deel van de statues-colonnes en de archivolten rond de 
toegangsdeur tot de kerk (l), gezien vanuit het portaal. (r) Gezicht vanuit het zuidoosten op 
de zuidgevel, met vooruitspringend het Bergportaal. 
 
 
3. Restauraties 
 
3.1 Restauratie Cuypers 
 
P.J.H. (Pierre) Cuypers was in zekere zin een volgeling, in elk geval een bewonderaar van 
de Franse restauratie-architect Eugene Viollet-le-Duc. Cuypers volgde bij zijn restauraties 
een historiserende stijl van ingrijpen, volgens Viollet-le-Duc  was: "Restaurer un édifice, ce 
n'est pas l'entretenier. Ie réparer ou le refair, c'est le rétablir dans un état complet qui peut 
n'avoir jamais existé a un moment donné.”1

Behalve de technische ingrepen, in de zin van vervangen van aangetaste natuursteen en 
dergelijke werd de restauratie Cuypers vooral gekenmerkt door het streven naar eenheid en 
zuiverheid van stijl in het gerestaureerde gebouw. De meeste van de toevoegingen van na 
de Middeleeuwen (de Middeleeuwen is de periode vanaf de val van het West-Romeinse Rijk 
tot aan de Renaissance, ruwweg van de 5e tot de 15e eeuw) werden door Cuypers 
verwijderd of vervangen, meestal in neoromaanse of neogotische stijl. Uiteraard deed deze 
idealisering van de oudere bouwstijlen de werkelijke historische ontwikkelingen nogal 
geweld aan. 

 [3]. Cuypers had, in navolging van Viollet-le-Duc 
een grote bewondering voor de Gotiek.  

Cuypers herbouwde onder andere de kort daarvoor gesloopte vieringscrypte en een deel 
van de oostcrypte. Ook was hij verantwoordelijk voor de neogotische beschildering en het 
kleurenschema van het interieur (fig.5). Na de laatste restauratie, beschreven in Sectie 5, 
zijn Cuypers ingrepen overigens alleen nog herkenbaar terug te vinden in delen van de 
westbouw en vooral in het Bergportaal.  
Een deel van de romaanse kapitelen aan de buitenzijde van de absis en de koortorens werd 
vervangen. De barokke noordelijke en zuidelijke torens van de westbouw werden vervangen 
door torens in neoromaanse stijl.  
En ter vervanging van de middentoren van Fayen uit 1770, construeerde Cuypers een hoge 
toren in neogotische stijl die in zijn ogen idealiter gebouwd had moeten zijn op de 
Romaanse onderbouw (fig.6). Deze ging in 1955 door brand verloren, waarbij een deel van 
de torenspits door het dak van het middenschip stortte. 
 

                                                        
1  Restaureren ….. in een complete staat die misschien wel nooit heeft bestaan op een en 

hetzelfde moment. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Neoromaans�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neogotiek�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1955�
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Fig. 5: Neogotische beschildering van het schip - Cuypers (foto ca. 1979). 

 

 
Fig. 6: Westbouw, met neogotische middentoren (tekening Mulder) [5]. Restauratie 
Cuypers. 
 
3.2 Restauratie Van Hoogevest-Satijn 
 
In 1981 ging opnieuw een ingrijpende restauratie van het kerkgebouw van start. Deze 
restauratie stond onder leiding van T. van Hoogevest en P. Satijn. De eerste fase was vooral 
gericht op het exterieur, de kloostergang en de schatkamer. Tijdens de restauratie kwamen 
duidelijke gebreken aan het licht. Er was sprake van soms ernstige scheurvorming, onder 
andere in het zuid transept. Er was verder sprake van aanzienlijke, door vocht veroorzaakte 
problemen, waardoor bijvoorbeeld ernstige aantasting van sculptuur was opgetreden. Bij de 
restauratie werd ook het restant van de afgebrande middentoren van Cuypers verwijderd.  
In 1985 begon de restauratie van het interieur. De neogotische muurschilderingen van 
Cuypers, in schip en koor werden verwijderd en ervoor in de plaats kwam een beschildering 
in wat gezien werd als een laatmiddeleeuwse stijl. Deze ingreep waarbij de decoraties van 
Cuypers tamelijk meedogenloos werden verwijderd en de ietwat willekeurige reconstructie 
van een laatmiddeleeuwse situatie bleek omstreden en leidde tot veel kritiek. De 
maatschappelijke discussie die volgde, gecombineerd met het bouwhistorisch en 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Transept�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neogotiek�
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bouwtechnisch onderzoek in de laatste gedeelten van de restauratie, leidde uiteindelijk tot 
een veel genuanceerder benadering van de ingrepen in de laatste fase, zoals in de 
paragrafen hierna aan de orde zal komen. 
De restauratie werd in 1993 afgerond. De werkzaamheden waren zeer ingrijpend geweest; 
de kerk werd dan ook in 1993 opnieuw ingewijd, waarbij net als in 1039, weer 12 
bisschoppen aanwezig waren. 
 
 
4. De staat van conservering van het Bergportaal 
 
4.1 Materiaalgebruik, algemeen 
 
De Sint Servaaskerk is vrijwel geheel in natuursteen gebouwd. Kolenzandsteen uit de 
onmiddellijke omgeving vormde daarbij aanvankelijk het voornaamste bouwmateriaal. Ook 
andere steensoorten uit het Maasgebied vonden in de loop der eeuwen toepassing, zoals 
Maastrichter kalksteen (beter bekend als mergel), Naamse steen en Kunrader kalksteen. 
Tijdens de 19e eeuwse restauratie (1858 – 1902) onder leiding van  Pierre Cuypers werden, 
onder andere aan het koor, ook rode Luxemburgse zandsteen en Duitse Udelfanger 
zandsteen toegepast.  
De staat van conservering van de kerk, waarbij Cuypers westelijke middentoren in 1955 
door brand was verwoest, de opgetreden verwering van de natuursteen aan het exterieur en 
ook van  een deel van de sculptuur van het interieur maar ook aan de binnenafwerking 
(pleisters en schilderingen) maakte een nieuwe restauratie noodzakelijk. 
Bij de eind 20e eeuwse restauratie (1981-1993) door Van Hoogevest en Satijn werden veel 
sterk verweerde pinakels en balustraden gerestaureerd in Volvic basalt.  
Veel van de beelden, kapitelen en andere ornamenten in het interieur zijn gemaakt in 
Kunrader kalksteen. Ze zijn voor het overgrote deel beschilderd.  
De bepleistering en beschildering zoals momenteel zichtbaar in een groot deel van het 
interieur van de kerk dateren, zoals eerder beschreven, van de laatste restauratie (Van 
Hoogevest – Satijn). Een deel van het beeldhouwwerk, bijvoorbeeld dat in het Bergportaal 
en de Westbouw heeft evenwel de polychromie of in elk geval de kleurstelling uit de 
restauratie Cuypers behouden (fig. 4 , 7 en 8), zoals hierna nog aan de orde zal komen. 
 
4.2 Bergportaal. Technisch onderzoek en staat van conservering 
 
Uit technisch onderzoek waarbij TNO was betrokken [6] bleek dat naast natuurlijke 
verwering en luchtvervuiling ook sprake was geweest van achterstallig onderhoud aan goten 
en hemelwaterafvoeren, leidend tot waterinfiltratie en het onvoldoende weren van vogels uit 
het interieur.  
De schade aan het interieur betrof: 
- aanzienlijk materiaalverlies en uiteenvallen van verzwakte delen van beelden (fig. 7 en 8) 
- verpoederen van de natuursteen 
- ‘bloemkoolachtige’ uitstulpingen onder de polychromie (fig. 9). 
Het onderzoek omvatte i) een bemonstering van buitenmuren en sculptuur, teneinde een 
indruk te krijgen van de verdeling en herkomst van vocht en zouten en ii) metingen van het 
(binnen)klimaat over een periode van een jaar, zodat een goed beeld ontstond van de 
risico’s op oppervlaktecondensatie en op het risico op cycli van kristalliseren en oplossen 
van zouten; op basis van de metingen werden berekeningen uitgevoerd voor verschillende 
opties, variërend van een open portaal (volledig geopend naar het buitenklimaat) tot een 
gesloten, beperkt verwarmd portaal. 
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Figuur 7/8: Bergportaal, de gevolgen van inwatering, zouten en achterstallig onderhoud: 
delen van de sculptuur (vleugel linker engel) zijn volledig uiteengevallen onder invloed van 
vocht en zouten; tussen de vleugels van de rechter engel bevindt zich een vogelnest. 
 
Op basis van de metingen aan de monsters kon worden geconcludeerd dat het bij de 
vochtbron ging om infiltraties van regenwater door lekkende goten en dak (gebrekkig 
onderhoud); deze problemen werden opgelost bij de restauratie van de buitenzijde. 
Bij de zouten ging het met name om natriumchloride, nitraathoudende zouten en (op zeer 
veel plaatsen) om gips. Het gips was duidelijk ontstaan als een omzettingsproduct van kalk 
uit mortel en natuursteen; de vorming ervan was gepaard gegaan met volumevergroting en 
was vooral zichtbaar als de eerder geconstateerde ‘bloemkool’achtige uitstulpingen. 
 

 
Fig. 9: Aantasting van de polychromie op natuursteen en voegen door zouten. 

 
4.3 Labonderzoek steenversteviging 
 
In een volgend stadium werd onderzocht of en hoe de aangetaste sculptuur zo goed 
mogelijk verstevigd zou kunnen worden. Voor één van de beelden was, voorafgaand aan 
het labonderzoek van TNO [7], al door de architecten besloten tot een behandeling met 
PMMA (vacuümbehandeling). Deze behandeling bleek echter dermate ingrijpend, waarbij de 
beelden ook uitgenomen en naar het buitenland zouden moeten worden vervoerd, dat er 
voor de rest van het beeldhouwwerk geen gebruik van werd gemaakt.  
In het labonderzoek werden 2 silicium-esters (ethylsilicaten) en 2 fixeermiddelen toegepast. 
Het werd uitgevoerd op Maastrichter kalksteen (mergel) afkomstig uit de 
restauratiewerkplaats van de St. Servaas en op zowel oude, aangetaste als op nieuwe 
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Kunradersteen (kalksteen). Hierna zal enkel worden ingegaan op het effect van 
ethylsilicaten. 
Enige eigenschappen van de steensoorten zijn in tabel 1 opgenomen. 
 

Tabel 1: Enige eigenschappen van de onderzochte natuursteen. 
 Vol. Massa 

Kg/m3 
Porositeit 

% v/v 
Maastrichter (nieuw) 1325 50  *) 
Kunrader (oud) 1730 33 
Kunrader (nieuw) 2300 15 
*) een hoge, maar overigens normale waarde voor Maastrichter steen 
 
Doel was inzicht te krijgen in de effectiviteit en behandelbaarheid, en in eventuele 
schadelijke neveneffecten, met name het risico op schade bij aanwezigheid van zouten 
(natriumsulfaat, -chloride en -nitraat).  
Het effect van de behandeling werd vastgesteld door het bepalen van de indringdiepte, de 
waterabsorptie-coëfficiënt voor en na behandeling en door middel van een zandblaasproef, 
waarbij het zandblaasverlies van behandelde en onbehandelde steen met elkaar werd 
vergeleken. Met behulp van SEM (Raster Electronen Microscopie) werd nagegaan hoe de 
middelen zich manifesteerden in het materiaal. Na behandeling werden de proefstukken 
eerst gedurende 4 weken geconditioneerd bij 20 °C / 65% RV alvorens de experimenten 
werden uitgevoerd. 
 
4.4 Resultaten 
 
Indringdiepte, waterabsorptie-coëfficiënt (WAC) 
De proefstukken hadden een afmeting van 50x50x50 mm; de bepalingen zijn in minimaal 
uitgevoerd in tweevoud. Ethylsilicaat werd aangebracht door capillaire opzuiging, gedurende 
15 en gedurende 180 min. In overleg met de restauratoren werd ook de vergelijking 
gemaakt met een applicatie via het inpakken met watten, doordrenkt met ethylsilicaat. 
Waterabsorptiemetingen voor en na behandeling werden uitgevoerd aan dezelfde 
proefstukken, om de invloed van verschil in materiaaleigenschappen tussen verschillende 
proefstukken uit te sluiten. Op oude Kunrader steen bleek het effect van behandeling relatief 
beperkt; op (nieuwe) mergel was het effect zeer groot. Let wel, het gaat hier om een 
bepaling op proefstukken na 180 minuten behandeling. De applicatie via watten bleek een 
uitstekend alternatief. Een overzicht van de resultaten wordt gegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Indringdiepte ethylsilicaat*) bij verschillende tijden en wijzen van opzuiging. Effect 
op de WAC (afm. proefstukken 50x50x50mm). 
 Indringd. 

opz. 15 
min. 
[mm] 

Indringd. 
opz. 180 

min. 
[mm] 

Indringd. 
opz. 15 
min. uit 
watten 
[mm] 

Indringd. 
opz. 180 
min. uit 
watten 
[mm] 

WAC 
voor beh. 
[kg/m2s0.5] 

WAC 
na beh. 

[kg/m2s0.5] 

Maastrichter (nieuw) 50 50 - - 3.9 0.0065 
Kunrader (oud) 8 20 12 23 0.073 0.04 
Kunrader (nieuw) 12 18 15 30 - - 
*) Tussen de twee typen ethylsilicaat werd nauwelijks verschil in gedrag waargenomen. Om 
die reden zijn ze in tabel 2 samengenomen.  
 
Zandblaasverlies 
Op (nieuwe) mergel was sprake van een positief effect van de behandelingen met 
ethylsilicaat (ca. 15% minder zandblaasverlies). 
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Voor oude Kunradersteen was het effect van behandeling met ethylsilicaat heel duidelijk 
(bijna 50% minder zandblaasverlies); bij nieuwe Kunrader was geen positief effect van de 
behandeling vast te stellen. 
 
SEM 
Het SEM onderzoek werd uitgevoerd op gebroken doorsneden van met ethylsilicaat 
behandelde oude Kunradersteen. Daarbij werd een vergelijking gemaakt tussen een 
proefstuk geconditioneerd bij 20 °C /65% RV en een proefstuk gedroogd bij 40 °C, teneinde 
na te gaan of de laatste conditie zou leiden tot een (versterkte) craquelé-vorming in het 
uitgereageerde ethylsilicaat. 
Zie fig. 10 a/b. 
 

    
Fig. 10 a/b: SEM opnamen van uitgereageerde ethylsilicaat in breukvlak van oude 
Kunradersteen, gedroogd bij 40 °C. Geen craquelé waarneembaar. 
 
Bij dit onderzoek manifesteerde ethylsilicaat zich als een smeuïge laag van plaatjes of 
schijfjes over en tussen calcietdeeltjes. Bij geen van de condities was craquelé waar te 
nemen. 
 
Effect zouten 
Er werden twee kristallisatiecycli uitgevoerd. Het mogelijke risico van de aanwezigheid van 
zouten bleek vooral bij mergel te bestaan en wel met name bij Na2SO4 en in mindere mate 
bij NaCl. Het ging bij de schade om verpoederen en enigszins verkruimelen van het 
oppervlak. De schade trad ook op bij onbehandelde proefstukken, maar was bij behandelde 
steen uitgesprokener. Bij Kunrader steen was na 2 cycli geen sprake van schade. 
 
 
5. Conclusies  
 
5.1 Technische aanpak 
 
In relatie tot de risico’s van vocht en zouten 
Er werd een aanpak voorgesteld waarbij selectief alleen de aangetaste delen van de 
beelden zouden worden behandeld en waarbij vooraf uit elk te behandelen vlak door de 
restauratoren een monster zou worden genomen en indicatief beoordeeld (vocht- / 
zoutgehalte), alvorens tot behandeling over te gaan. 
 
Voor wat betreft behandeling en applicatietechniek   
Het labonderzoek leverde een positief resultaat op voor wat betreft de mogelijkheid te 
behandelen met ethylsilicaat. Er werd dan ook besloten waar de situatie zich voor dit type 
behandeling leende er toe over te gaan (dat wil zeggen bij schade in de vorm van poederen 
en verkruimelen); loszittende delen werden met mechanische middelen vastgezet.  
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De te behandelen plekken werden ingepakt met watten, bekleed met een kunststoffolie en 
doordrenkt met ethylsilicaat; het geheel kreeg ca. 3 uur de tijd om in te werken. Omdat deze 
werkwijze in het lab een uitstekend resultaat opleverde en werd zij ook voor de behandeling 
in het portaal aanbevolen.  
 
Ten aanzien van het binnenklimaat 
De uitgevoerde risicoanalyse in het kader van het onderzoek was vooral gericht op de relatie 
tussen binnenklimaat en aanwezige zouten: het risico dat kristallisatie en oplossingscycli 
zouden kunnen leiden tot nieuwe schade. 
Op basis van klimaatmetingen en modelberekeningen werd een beheerstrategie ontwikkeld, 
die een zo gering mogelijke impact op de historische structuur combineert met een zo gering 
mogelijk risico van het activeren van schadeprocessen door in de constructie aanwezige 
zouten. Aanbevolen het portaal af te sluiten (geen buitenklimaat situatie toelaten), omdat 
hierbij de RV variaties aanvaardbaar werden geacht.  
 
 
5.2 Ontwikkelingen in de restauratievisie 
 
Doel van de laatste restauratie was een zo duurzaam mogelijke conservering van de 
natuursteen van beelden en muurconstructies en van de polychromie, waarbij aanvankelijk 
nog niet duidelijk was of de polychromie van Cuypers dan wel een oudere fase zou worden 
geconserveerd. Fig. 11 en 12 laten twee voorbeelden zien van oudere polychromie, die 
werd aangetroffen onder die van eind 19e eeuw. 
Gedurende de loop van het onderzoek, waarbij de restauratoren zochten naar sporen van 
de oudere polychromie en TNO de technische staat van de natuursteen beoordeelde en 
degradatie processen in kaart bracht, speelden ook maatschappelijke reacties een rol bij de 
ontwikkeling van het besluitvormingsproces. 
 

     
Fig. 11/12: Voorbeelden van oudere polychromie, teruggevonden onder die van Cuypers 
van eind 19e eeuw. 
 
De architecten namen de protesten die vanuit de buitenwereld loskwamen naar aanleiding 
van het rigoureus verwijderen van de Cuypers elementen uit het interieur van schip en koor 
steeds meer serieus. Er kwam een nuancering tot stand in hun denken over de kwaliteit van 
de ingrepen van Cuypers; gevoed door krantenartikelen, protesten van de zijde van het 
Cuypers genootschap en discussies in het restauratie team, begon de opvatting steeds 
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meer post te vatten dat het misschien niet slecht zou zijn op zijn minst een deel van de 
polychromie van Cuypers te behouden.  
 

 
Fig. 13: Gerestaureerde engelenfiguren aan de buitenmuur van het Bergportaal met 
herstelde polychromie naar Cuypers. 
 
De geschetste ontwikkeling in het denken tezamen met de problemen van alternatieven, 
namelijk te moeten kiezen voor een van de vroegere fasen, maar welke dan en op welke 
gronden, droegen bij aan het besluit om de Cuypers polychromie te handhaven en het 
Bergportaal te restaureren op basis van de kleurstelling van Cuypers (zie fig. 13), waarbij 
enkele van de beelden met oudere polychromie, in hun vrijgelegde staat werden 
gehandhaafd, als vensters naar het verleden. 
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1. Inleiding 
 
Dat zouten schade kunnen veroorzaken aan steenachtige materialen is alom gekend. 
Afwisselende cycli van oplossing-kristallisatie kunnen in de poriënstructuur 
kristallisatiespanningen veroorzaken die kunnen aanleiding geven tot verpoedering en 
verkruimeling, of zelfs tot het afstoten van een gehele oppervlaktelaag. In het bijzonder in 
het geval van waardevolle muurschilderingen impliceert dit een verlies aan erfgoedwaarde. 
Bij dit proces speelt vocht een centrale rol: aanwezigheid van vocht leidt tot hydratatie en 
oplossing  van zouten terwijl verdamping leidt tot een dehydratatie en kristallisatie waarbij 
zoutkristallen worden afgezet aan het verdampingsfront. Indien het verdampingsfront zich 
aan het oppervlak bevindt treedt zoutuitbloei of efflorescentie op, terwijl indien het 
verdampingsfront zich binnenin het poreuze materiaal bevindt, worden de zouten in de 
poriën afgezet waardoor kristallisatiedrukken ontstaan met eventueel schade tot gevolg. 
De term “hygroscopiciteit” van zouten kan dan wel begrepen lijken, de mogelijke 
consequenties voor poreuze bouwmaterialen belast met dergelijke zouten en hun 
aangebrachte pleister- en verfystemen zijn dat echter veelal niet. Hygroscopiciteit draait rond 
het spontaan absorberen van luchtvocht. Eigenlijk vertoont elk poreus materiaal een zekere 
hygroscopiciteit. Vooral fijne poriën (<0.1 µm) werken de hygroscopiciteit van poreuze 
materialen in de hand: zo is hout gezien zijn fijnporeus karakter doorgaans hygroscopischer 
dan steenachtige materialen. Hiervan getuigt de veelal intense (korst)mosgroei op bomen. 
Zouten op zich kunnen ook hygroscopisch van aard zijn: elk zout wordt gekenmerkt door 
een zogenaamd transitiepunt. Dit is de relatieve vochtigheid (RV) waarbij in omstandigheden 
van stijgend luchtvochtgehalte de zouten spontaan luchtvocht absorberen en in oplossing 
gaan. Omgekeerd zullen in drogende omstandigheden of dalende RV tot waarden onder het 
transitiepunt de zouten hun geabsorbeerd luchtvocht afgeven en dus uitkristalliseren. Tabel 
1 meldt het transitiepunt voor een aantal zouten courant gedetecteerd in metselwerk. Hieruit 
kan worden afgeleid dat natriumnitraat (NaNO3) spontaan luchtvocht absorbeert vanaf 74% 
relatieve luchtvochtigheid en in oplossing gaat.  
Zouten aanwezig in metselwerk zullen gelijkaardig reageren en in omstandigheden van RV 
hoger dan hun transitiepunt luchtvocht absorberen en in oplossing gaan. Concreet kan de 
hygroscopiciteit van aanwezige zouten aanleiding geven tot visueel waarneembare 
vochtvlekken die vaak worden aangetroffen in monumentale constructies. Muurschilderingen 
waarbij het bindmiddel organisch van aard is, zoals een olie, kunnen als gevolg van 
hygrische spanningen worden afgestoten. In drogende omstandigheden tot waarden onder 
het transitiepunt zullen de zouten hun geabsorbeerde luchtvocht afgeven waardoor deze 
uitkristalliseren en de betreffende bouwmaterialen een droog aspect vertonen. Figuur 1 
illustreert een algemeen beeld van een muurschildering op een zoutbelast pleistersysteem. 
Dit houdt in dat zelfs in afwezigheid van een vloeibare vochtbron zoals doorslaand 
regenwater, capillair opstijgend grondvocht en condensvocht, kristalvorming en –groei van 
zouten aanwezig in een poreus materiaal mogelijk zijn en dit louter als gevolg van 
veranderingen van het klimaat (temperatuur of relatieve vochtigheid) [1, 2]. Een klimaat 
gekenmerkt door frequente schommelingen van luchtvochtigheid rond het transitiepunt van 
zouten impliceert frequente cycli van kristalliseren/oplossen in hygroscopisch vocht, hetgeen 
schade kan veroorzaken [1]. Een aangepaste klimatisatie waarbij de aanwezige zouten geen 
transities vertonen, en bijgevolg continu hetzij in de kristallijne vorm hetzij opgelost zijn in 
hygroscopisch vocht, kan een oplossing zijn voor binnengevels om zoutschade te 
voorkomen en de betreffende bouwmaterialen duurzaam te behouden.  
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Tabel 1: Relatief vochtgehalte van de dampfase (%) in evenwicht met een verzadigde 
zoutoplossing, het zogenaamde transitiepunt, bij 20°C. 
Zout Transitiepunt Hygroscopiciteit (a) 
K2SO4 97 - 
Na2SO4 81 +- 
KNO3 93 - 
NaNO3 74 + 
Ca(NO3)2.4H2O 50 ++ 
KCl 84 +- 
NaCl 75 + 
MgCl2.6H2O 33 ++ 
CaCl2.2H2O 29 ++ 
(a) : ++ : sterk ; +: matig; +-: licht ; -: zeer licht  
 

 
Figuur 1: 19e eeuwse muurschildering op een zoutbelast pleistersysteem (Sint-Jozefkapel, 
O.L.V. Kathedraal Antwerpen). (© KIK-IRPA) 
 
 
Ontelbare studies handelen over het gedrag van steenachtige materialen belast met 
individuele zouten. De meeste ervan zijn beperkt tot de invloed van de aanwezigheid van 
natriumchloride (NaCl) en natriumsulfaat (Na2SO4) op het gedrag van poreuze 
bouwmaterialen. Dit is op zich een sterke vereenvoudiging van en zelden representatief voor 
de praktijk.  
Op basis van een inventaris van de types anionen en kationen aanwezig in Belgische 
monumentale constructies kan met name worden afgeleid dat poreuze bouwmaterialen 
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zelden één type zout bevatten maar een complex mengsel van ionen (figuur 2). Het gedrag 
van zouten in een mengsel kan sterk afwijken van dit van het zuiver zout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Frequentie van aanwezige anionen van het waterig extract van stalen gelicht van 
bouwmaterialen van Belgische monumentale constructies.  
 
Zo had het Europees onderzoek “SCOST (Salt Compatibility of Surface Treatments)” [3]  
onder meer als doel het definiëren van limietgehaltes van individuele zouten in diverse 
bouwmaterialen vanaf wanneer schade optreedt. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat 
deze limietwaarden in het algemeen niet meer van kracht zijn indien deze individuele zouten 
worden gecombineerd met andere zouten. Het gedrag van zoutmengsels is bijgevolg zeer 
complex, ten gevolge van een verschillend kristallisatiegedrag enerzijds en ion-uitwisseling 
en de vorming van dubbelzouten anderzijds [4,5].   
Preventieve conservatie kan gedefinieerd worden als elke vorm van indirecte interventie met 
de bedoeling de levensduur van objecten te verhogen, zij het roerend of onroerend, en 
bijgevolg omstandigheden definiëren waarbij schade minimaal is. De bepaling van de 
kritische klimaatomstandigheden van zoutbelaste bouwmaterialen, en bijgevolg de 
randvoorwaarden voor zoutschade, impliceert kennis over de thermodynamica van fase-
transities van zoutmengsels [6].  
In het kader van een Europees onderzoeksproject werd een computerprogramma ECOS 
(Environmental Control of Salts) ontwikkeld dat het gedrag van zoutmengsels voorspelt en 
waaruit vervolgens klimaatomstandigheden worden afgeleid waarbij minimale zoutschade 
optreedt [7-10]. Hiervoor dienen de resultaten van de kwantitatieve iondosering te worden 
ingegeven waaruit het model vanuit thermodynamisch standpunt de specifieke 
omstandigheden van relatieve vochtigheid en temperatuur berekent waarbij de zouten zich 
in kristallijne toestand bevinden of opgelost zijn in luchtvocht. Op basis hiervan kunnen 
veilige grenzen van RV en temperatuur worden gedefinieerd waarbij nauwelijks 
zouttransities optreden en veranderingen in klimaat worden geïnterpreteerd in termen van 
zoutkristallisatiegedrag en bijgevolg kans op zoutschade.  
 
 
2. Methodes van zoutdosering  
 
Ter bepaling van de zoutbelasting en –verdeling van gevels van complexe monumentale 
constructies dienen labo-onderzoeken uitgevoerd te worden op stalen gelicht in functie van 
de architecturale vorm, de historische bouwfasen en de locatie.  
Verschillende methodes bestaan om de vocht- en zoutbelasting van steenachtige materialen 
te bepalen. Een eerste is gebaseerd op de geleidbaarheid van een waterig extract van 
zoutbelaste bouwmaterialen. De geleidbaarheid van een waterige oplossing is voornamelijk 
het gevolg van geladen oplosbare bestanddelen, in het bijzonder kationen en anionen, elk 
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gekenmerkt door een specifieke geleidbaarheidscoëfficiënt. Indien de ionsamenstelling van 
het waterig mengsel niet gekend is kunnen resultaten van geleidbaarheidsmetingen dan ook 
enkel op een indicatieve wijze worden gebruikt als screening van de zoutbelasting van een 
gebouwencomplex voorafgaand aan het selecteren van locaties voor nader zoutonderzoek. 
De hygroscopische vochtopname van boorstalen kan  tevens gemeten worden door het 
gedroogde poeder te conditioneren bij hoge RV (95%) tot constant gewicht waaruit dan de 
gewichtstoename wordt berekend [11]. Het hygroscopisch vochtgehalte  geeft een indicatie 
van de aanwezigheid van zouten. In het bijzonder nitraten en chloriden worden gelinkt aan 
een hygroscopisch gedrag. In figuur 3 wordt het totaal gehalte aan nitraten en chloriden in 
functie van het hygroscopisch vochtgehalte weergegeven. Alhoewel er een zekere trend tot 
hoger hygroscopisch vochtgehalte voor hogere gehaltes aan nitraten en chloriden wordt 
vastgesteld, worden hierop vrij veel uitzonderingen waargenomen. Chloriden en nitraten 
hebben immers een verschillend hygroscopisch gedrag afhankelijk van het type kation 
waarmee ze gecombineerd zijn enerzijds (tabel 1 en [12]) en de aard van het zoutmengsel 
anderzijds.  
 

 
Figuur 3: Hygroscopisch vochtgehalte (g%) in functie van het totaal gehalte aan nitraten en 
chloriden (bepaald door ionenchromatografie (IC), g%) van een reeks boorstalen gelicht van 
eenzelfde monumentale constructie. 
 
Een XRD-analyse (X-stralen diffractie) uitgevoerd op boorstalen ter bepaling van de aard 
van de aanwezige zouten is enkel aangewezen in geval van een hoge zoutbelasting (>1 
g%). In geval van een lagere zoutbelasting worden de signalen afkomstig van minerale 
bestanddelen van het bouwmateriaal gedetecteerd die deze van aanwezige zouten 
maskeren. XRD-analyse is wel geschikt voor de identificatie van de aard van de zoutuibloei, 
alhoewel deze niet bepaald gelijkaardig is aan de samenstelling van het zoutmengsel in de 
ondergrond. Figuur 4 illustreert de zoutuitbloei op de geverfde binnenzijde van een 
buitengevel. XRD-analyse heeft uitgewezen dat deze is samengesteld uit thenardiet 
(Na2SO4), haliet (natriumchloride) (NaCl), kaliumnitraat (KNO3), darapskiet 
(Na3NO3SO4.H2O) en afthitaliet (K3Na(SO4)2). Aangewezen efficiënte en duurzame 
restauratiebehandelingen kunnen hieruit moeilijk worden gedefinieerd. 
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Figuur 4: Zoutuibloei bestaande uit thenardiet (Na2SO4), natriumchloride (NaCl), 
kaliumnitraat (KNO3), darapskiet (Na3NO3SO4.H2O) en afthitaliet (K3Na(SO4)2) (XRD). 
 
Test-strips ter bepaling van het benaderend gehalte aan nitraten, chloriden en sulfaten 
kennen een vrij algemeen gebruik. Gezien echter enkel anionen in het waterig extract van 
zoutbelaste boorstalen semi-kwantitatief worden gemeten, kunnen geen indicaties worden 
gegeven met betrekking tot het kristallisatiegedrag van zoutmengsels, wat noodzakelijk is 
voor het definiëren van aangewezen klimaatcondities waarbij zoutschade minimaal is. 
Resultaten bekomen aan de hand van dergelijke strips worden dus best op een indicatieve 
en vergelijkende wijze gebruikt en kunnen als basis dienen voor een gedetailleerd 
onderzoek naar de zoutbelasting. Het gebruik van strips kan aangewezen zijn ter opvolging 
en controle van een zoutextractie van een zone waar voorafgaandelijk de zoutcontaminatie 
kwantitatief werd geanalyseerd.  
Kwantitatieve gegevens van de aard van de zoutcontaminatie van gelichte boorstalen van 
zoutbelaste bouwmaterialen kunnen worden bekomen door een analyse van de oplosbare 
ionen van het waterig extract aan de hand van ionenchromatografie (IC). De meest courante 
kationen (positief geladen ionen) en anionen (negatief geladen ionen) gedetecteerd in 
bouwmaterialen zijn respectievelijk natrium (Na+), kalium (K+), calcium (Ca2+), magnesium 
(Mg2+) en sulfaten (SO4

2-), chloriden (Cl-), nitraten (NO3
-). Uit een combinatie van deze 7 

ionen kunnen maar liefst 40 tot 50 verschillende kristallijne fasen worden gevormd. De wijze 
waarop de anionen en kationen onderling gecombineerd zijn tot minerale bestanddelen kan 
niet worden bepaald uit de resultaten van ionenchromatografie gezien deze ionen in 
oplossing zijn en het aanvankelijk kristalrooster van de zouten bijgevolg verbroken is. Om 
deze kwantitatieve resultaten te interpreteren en te vertalen in een vorm van duurzame 
restauratiestrategieën, wordt vaak het “worst-case” scenario gehanteerd. Vanuit de optiek 
dat niet elk zout even destructieve of hygroscopische kenmerken vertoont, worden 
verschillende combinaties van kationen en anionen uitgeprobeerd en onderling geëvalueerd. 
In geval resultaten van ionenchromatografie bv. wijzen op de aanwezigheid van natrium 
en/of magnesium en sulfaten, wordt rekening gehouden met een mogelijke aanwezigheid 
van natrium- en/of magnesiumsulfaat die beide gekend zijn om hun destructieve 
eigenschappen [12]. Resultaten van deze eerder empirische aanpak weerspiegelen niet het 
echte zoutkristallisatiegedrag en bijgevolg niet de werkelijke condities voor zoutschade. Om 
het kristallisatiegedrag van zoutmengsels te evalueren, en dus het potentiële risico tot 
schade als gevolg van klimaatomstandigheden te voorspellen, is een thermodynamische 
benadering noodzakelijk.  
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Met behulp van het computer programma RUNSALT-ECOS (Environmental Control of Salts) 
kan het gedrag van zoutmengsels worden voorspeld. Hiervoor dient de gebruiker de 
kwantitatieve gegevens van een reeks ionen (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO3

- en SO4
2-) 

aanwezig in het waterig extract van boorstalen in het model in te voeren. Het programma zal 
voor een specifiek ionmengsel bepalen welke mineralen stabiel zijn in de vaste en dus 
kristallijne vorm onder welbepaalde omstandigheden van RV of temperatuur. Bijgevolg kan 
het gedrag van zoutmengsels onderhevig aan veranderende klimatologische 
omstandigheden worden geëvalueerd. Hierbij dient gemeld dat voor het functioneren van het 
model ECOS een perfecte balans anionen/kationen vereist is. In geval bicarbonaten en 
oplosbare carbonaten aanwezig zijn, die als dusdanig niet worden gedetecteerd door IC, 
dient hiervoor gecorrigeerd te worden. Dit is eveneens het geval voor alkalische 
bestanddelen zoals vrije kalk waarvan enkel het kation (Ca2+) met IC gedetecteerd wordt. 
Een bijkomend gebrek aan ECOS betreft de onsystematische noodzaak tot het verwijderen 
van gips waarvoor geen verklaring [7]. 
Ter illustratie van het principe van dit model wordt in figuur 5 het zoutkristallisatiegedrag van 
een mengsel bestaande uit een equimolaire hoeveelheid aan natriumnitraat (NaNO3) en 
natriumsulfaat (Na2SO4) weergegeven. Hieruit kan worden afgeleid dat in omstandigheden 
van RV (Relative Humidity, RH) hoger dan 92 % alle zouten opgelost zijn in hygroscopisch 
vocht. Een daling van de RV tot 79 % veroorzaakt kristallisatie van mirabiliet 
(Na2SO4.10H2O) zijnde een kristallijne vorm van natriumsulfaat met 10 moleculen water in 
de kristalstructuur. Vanaf 79 % RV is mirabiliet onstabiel en wordt darapskiet 
(Na3NO3SO4.H2O of NaNO3.Na2SO4.H2O) gevormd dat stabiel blijft tot 37 % RV. Uit de 
formule valt op dat de chemische samenstelling van darapskiet als het ware de som is van 
deze van natriumnitraat en natriumsulfaat. In omstandigheden van RV lager dan 37% is 
darapskiet onstabiel en kristalliseert thenardiet (Na2SO4) naast nitratine of natriumnitraat. Dit 
illustreert reeds het complex gedrag van een toch wel zeer eenvoudig mengsel van 2 
verschillende zouten. Figuur 6 illustreert het gedrag van een zoutmengsel bestaande uit een 
hoeveelheid natriumnitraat en natriumsulfaat waarbij de molaire verhouding natriumnitraat / 
natriumsulfaat 2 is, m.a.w. er is een overmaat aan natriumnitraat tegenover natriumsulfaat. 
In dit geval zal vanaf een RV van 74 % naast darapskiet nitratine kristalliseren. Indien de 
samenstelling van het zoutmengsel gekenmerkt wordt door een overmaat aan natriumsulfaat 
tegenover natriumnitraat zal bij 75% RV tenardiet kristalliseren naast darapskiet (figuur 7). 
Natrium en sulfaat aanwezig in de vorm van zowel thenardiet als darapskiet zullen in 
omstandigheden van stijgend gehalte aan luchtvocht mirabiliet vormen en dit 
doorgaansvanaf 80 % RV. Uit de formule van mirabiliet kan worden afgeleid dat deze 
overgang gepaard gaat met kristallisatiespanningen en dus mogelijke schade kan 
veroorzaken. 
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Figuur 5: Kristallisatiesequentie volgens het ECOS model van een mengsel bestaande uit 
een equimolaire hoeveelheid natriumnitraat en natriumsulfaat. 
 

 
Figuur 6: Kristallisatiesequentie volgens het ECOS model van een mengsel van 
natriumnitraat en natriumsulfaat. De molaire verhouding natriumnitraat/natriumsulfaat is 2. 
 

 
Figuur 7: Kristallisatiesequentie volgens het ECOS model van een mengsel van 
natriumnitraat en natriumsulfaat. De molaire verhouding natriumnitraat/ natriumsulfaat is 0.5. 
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3. 19e eeuwse muurschildering van de Sint-Niklaaskerk te Gent 
 
Zoutbelasting van bepleisterd metselwerk kan randvoorwaarden opleggen voor een 
duurzame conservatieve of restauratieve behandeling van muurschilderingen. Een 
voorbeeld hiervan zijn de restanten van de landschapsschildering van de Doopkapel, 
voorheen de Kapel van de Kalvarie, van de Sint-Niklaaskerk te Gent (figuur 8). De 
landschapsschildering dateert vermoedelijk van 1821 en is uitgevoerd met een olieverf. 
De intense zoutbelasting van de kerkgevelmaterialen dateert grotendeels van de periode 
waarbij kerkhoven menig dichtbebouwde stadscentra sierden [13]. Een kerkhof is in 
oorsprong niets anders dan een hof van de kerk, zijnde een open ruimte, die als 
begraafplaats dienst deed. In Gent en andere steden vonden de overledenen een laatste 
rustplaats in of bij hun eigen parochiekerk. Op basis van een archeologische studie blijkt dat 
in de 17e en 18e eeuw per jaar zo’n 100 doden op het kerkhof van de Gentse Sint-
Niklaaskerk werden begraven. Dit komt overeen met ongeveer 20.000 lichamen en 
lichaampjes die fysiek terecht konden op hooguit een paar honderd vierkante meter 
beschikbare open ruimte die gelegen was rond het kerkkoor. De dichte opeenhoping van 
doden in, maar vooral rond, de stadskerk had uiteraard als gevolg dat het kerkhofterrein 
aanzienlijk werd opgehoogd en hierdoor hoger dan het straat- en het kerkvloerniveau kwam 
te liggen. Dit gaf aanleiding tot vochtproblemen in de gevels van de kerk waardoor het 
kerkvloerniveau stelselmatig verhoogd diende te worden zodat het uiteindelijk 2 meter hoger 
dan de eerste bevloering kwam te liggen. Eind 18e eeuw werd het verbod tot begraven in en 
rond de kerk opgelegd waardoor begraafplaatsen verdwenen uit stedelijke centra. In de 2e 
helft van de 20e eeuw werd de kerkvloer van de Sint-Niklaaskerk terug op zijn oorspronkelijk 
niveau gebracht. Het weggegraven opvulmateriaal bleek voornamelijk te bestaan uit 
kerkhofgrond en beenderen, wat op zich niet de beste keuze van materiaal is. Tijdens het 
ontbindingsproces van begraven lichamen worden immers zouten gevormd, in het bijzonder 
nitraten, die met behulp van capillair opstijgend grondvocht, migreren in het metselwerk.  
 

Figuur 8: Restant van 19e eeuwse muurschildering van de Sint-Niklaaskerk te Gent. (© KIK-
IRPA) 
 
Teneinde de condities van een duurzame conserverende en/of restaurerende behandeling 
af te lijnen die deel uitmaakt van de restauratiestrategie van het gehele interieur van de kerk, 
dienen de randvoorwaarden van het binnenklimaat bepaald. Vervolgens stelt zich de vraag: 
zijn de eisen aan het binnenklimaat die afgestemd zijn op de voorwaarden tot beperking van 
zoutschade en een maximale conservatie van het afwerkingsgeheel in overeenstemming te 
brengen met het aangewezen klimaat voor een optimale conservatie van de overige 
kunstobjecten van de kerk?  
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Om de haalbaarheid van een duurzame conservatieve behandeling van deze 19e eeuwse 
landschapsschildering te evalueren, werd een onderzoek uitgevoerd van de vocht- en 
zoutbelasting van bepleistering en onderliggend metselwerk.   
De resultaten van dit onderzoek hebben uitgewezen dat voor het laagste muurgedeelte van 
de kapel calciumnitraat het merendeel vormt van het zoutmengsel. Uit de ECOS output kan 
worden opgemaakt dat dit zout kristalliseert indien de RV lager is dan 35% (figuur 9). Dit 
zout zal dus in courante klimatologische omstandigheden continu opgelost zijn in 
geabsorbeerd luchtvocht en bijgevolg aanleiding geven tot vochtvlekken. Op het ogenblik 
van de monstername lag het actueel vochtgehalte tussen 6 en 9 g%, en dit doorgaans enkel 
door de aanwezigheid van hygroscopische zouten. Nitratine (NaNO3) kristalliseert in dit 
zoutmengsel bij 49 % RV. 
Hogerop diezelfde gevel is de zoutbelasting van de bepleistering verschillend en van die 
aard dat in geval van omstandigheden van dalend luchtvochtgehalte de RV waarbij 
natriumnitraat kristalliseert stijgt: 54 % RV op 4 m hoogte (figuur 10) terwijl 64 % op zo’n 6 m 
hoogte (figuur 11). In tegenstelling tot de laagste testzone is op 6 m hoogte natriumnitraat 
het merendeel van het zoutmengsel van de bepleistering. Verdere droging resulteert in de 
kristallisatie van diverse overige nitraten, chloriden en sulfaten waarvan de aard kan 
verschillen in functie van de meethoogte. 
 

 
Figuur 9: Kristallisatiesequentie volgens het ECOS model van het ionmengsel van het 
waterig extract van de bepleistering op ongeveer 2 m hoogte. 
 

 
Figuur 10: Kristallisatiesequentie volgens het ECOS model van het ionmengsel van het 
waterig extract van de bepleistering op ongeveer 4 m hoogte. 
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Figuur 11: Kristallisatiesequentie volgens het ECOS model van het ionmengsel van het 
waterig extract van de bepleistering op ongeveer 6 m hoogte. 
 
Uit het onderzoeksgeheel kan worden opgemaakt dat in geval van omstandigheden van 
dalend luchtvochtgehalte kristallisatie van nitratine optreedt in de bepleistering bij 49% RV 
voor de laagst geteste zone (2 m hoogte), 52 % voor de middelste zone (4 m hoogte) en 
64% voor de hoogste zone (6m hoogte).  
Het voorzien van een aangepaste klimatisatie waarbij voor alle geteste zones de zouten 
geen fase overgangen vertonen en deze continu hetzij in de kristallijne vorm hetzij opgelost 
zijn in hygroscopisch vocht, zou hier technisch mogelijk zijn. Hierbij zou de relatieve 
vochtigheid constant boven de 64 % moeten zijn: in deze omstandigheden zijn de zouten 
aanwezig in de bepleistering over de volledige testzone continu opgelost in geabsorbeerd 
luchtvocht.  
Voor wat betreft de 19e eeuwse picturale laag aanwezig op de bepleistering kan worden 
gesteld dat bewaringsomstandigheden van hoge relatieve vochtigheid evenwel volgende 
consequenties hebben: 
- hoog hygroscopisch vochtgehalte en vlekvorming van de ondergrond; 
- schimmel- en algenvorming, en; 
- blaasvorming van de picturale laag waarvan het bindmiddel een olie en dus organisch 

van aard is.  
Een binnenklimaat dat afgestemd is op een duurzaam behoud van de overige aanwezige 
(kunst)objecten van de kerk (orgel, schilderijen) wordt gekenmerkt door een lagere relatieve 
vochtigheid. Indien hiervoor geopteerd wordt zal nitratine als eerste zout uitkristalliseren. Dit 
zout is matig destructief en kan migreren doorheen een laag die organische bestanddelen 
bevat. Naast esthetische schade kunnen verpoedering of afschilfering van de picturale laag 
niet worden uitgesloten. Een duurzame conservatieve behandelingsstrategie als onderdeel 
van de restauratie van het gehele interieur van de Sint-Niklaaskerk, waarbij geen schade 
optreedt aan deze 19e eeuwse muurschildering en deze mits conserverende ingrepen 
bewaard wordt voor de komende generaties, kon bijgevolg moeilijk worden geformuleerd. 
 
 
4. Wat indien klimatisatie uberhaupt geen optie is? – resultaten van de in situ 
zoutextractie in de O.L.V. Kathedraal te Antwerpen 
 
Indien klimatisatie geen optie is, om bouwtechnische of financiële redenen, kan een 
zoutextractie als piste worden onderzocht. Hiermee wordt bedoeld het aanbrengen van een 
pasta op basis van een mengeling van cellulose, klei en zand met een beperkte hoeveelheid 
water om een verwerkbare massa te bekomen. Deze wordt aangebracht op een licht 
voorbevochtigde ondergrond. In de eerste fase wordt een deel van het water uit de pasta 
opgenomen door de muur, door capillaire en osmotische zuiging. In de tweede fase droogt 
de pasta, die daardoor sterker zuigt, en wordt water samen met de hierin opgeloste zouten 
terug naar de pasta getransporteerd. 
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Hierbij dient benadrukt dat het uitvoeren van een zoutextractie op een muurschildering op 
zich geen optie is. Bindmiddelen van muurschilderingen zijn doorgaans organisch van aard, 
waardoorheen vloeibaar water niet kan migreren. Bovendien kunnen bepaalde bestanddelen 
zoals beenderlijm opzwellen. We beperken ons dus bewust tot het bespreken van een 
zoutextractie van het metselwerk achter de bepleistering die voorzien is van een 
muurschildering. De case study van de O.-L.-V.-Kathedraal te Antwerpen omvat sterk 
beschadigde muurschilderingen, die op zich reeds een vervanging van de originele zijn 
(figuur 12), waarvoor de randvoorwaarden voor het vervangen van de veelal loszittende of 
verpoederde bepleistering en het heraanbrengen van een muurschildering werden 
onderzocht.  
 

 
Figuur 12: Sterk beschadigde muurschilderingen van de O.L.V. Kathedraal te Antwerpen 

 
Onderzoek had uitgewezen dat de bepleistering, voegmortel en baksteen vanaf het 
grondniveau tot minstens 140 cm hoogte een belangrijke contaminatie nitraatzouten en 
natriumchloride bevatten, in het metselwerk gemigreerd onder de impuls van capillair 
opstijgend grondvocht. 
Voorafgaand aan de in situ uitvoering werd  het zoutextractieproces gesimuleerd (DELPHIN 
5.5) ter aflijning van de uitvoeringsparameters. Als input voor de simulatie werden de 
materiaalparameters, waterabsorptie en –droging en poriënstructuur, van de baksteen, 
mortel en twee types pasta’s ingegeven. De meting van de materiaalparameters werd deels 
ter plaatse en deels in het laboratorium uitgevoerd. 
Uit de simulaties kon worden voorspeld dat: 
1. voorbevochtigen (2 l/m²) een positief effect heeft, zowel op de duur als de efficiëntie van 

het ontzoutingsproces;  
2. beide types pasta vrij gelijkaardig werken; 
3. het ontzouten van baksteen veel efficiënter is dan het ontzouten van mortel (46% 

extractie t.o.v. 1 tot 8 %); 
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4. een vochtige omgeving (95% i.p.v. 50% RV) het proces aanzienlijk vertraagt (meer dan 
20 dagen t.o.v. 6). Als de omgeving een hoge relatieve vochtigheid heeft, verloopt met 
name het droogproces van de pasta veel trager. Dit heeft uiteraard een belangrijke 
invloed op de vochtverdeling in het systeem en op de efficiëntie van het 
ontzoutingsproces. 

Vervolgens werd overgegaan tot de uitvoering van een drievoudige proefextractie op een 
proefvlak van 1 op 2 m. Na elke zoutextractie werd de zoutcontaminatie in baksteen, mortel 
en pasta gecontroleerd. Hiervoor werd 1g boorpoeder toegevoegd aan 100 ml gedistilleerd 
en gedemineraliseerd water gevolgd door filtratie. Van het extract werd het iongehalte 
gemeten met IC. Figuur 13 illustreert bij wijze van voorbeeld de resultaten bekomen vóór 
extractie en na de 3de extractie op één van de onderzochte zones en op 3 verschillende 
hoogtes. 
 

 
Figuur 13: Zoutgehalte % (g/cc) in de baksteen voor de extracties en na de 3de extractie 

 

 
Figuur 14: Het gemiddeld gemeten zoutgehalte % (g/cc) gedetecteerd in de mortel over de 
3 hoogtes en tot een diepte van 10cm, voor en na de 2de extractie, in vergelijking met het 
gesimuleerd zoutgehalte tot 30cm diepte. 
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Vervolgens werden de experimentele resultaten vergeleken met de gesimuleerde (figuur 
14). Hieruit kon doorgaans een vrij goede onderlinge overeenkomst worden afgeleid. 
Uit zowel de experimentele als de gesimuleerde resultaten kon worden afgeleid dat het 
zoutgehalte in belangrijke mate gedaald is, en dit in het bijzonder in de buitenste 5 cm. Op 
een hoogte van 15 cm en vanaf een diepte van 6 cm stijgt het zoutgehalte, wat mogelijk wijst 
op een verdeling van het zout in de diepte. 
Teneinde na te gaan in hoeverre de migratie van de zouten dieper in het metselwerk  
mogelijke schadelijke gevolgen kan hebben in de toekomst, werden bijkomende lange 
termijn (3 jaar) simulaties uitgevoerd voor de situatie waarbij een 1 cm dikke bepleistering 
werd aangebracht. De gesimuleerde resultaten zijn weergegeven in figuur 15. 
 

 
Figuur 15: Het  gehalte aan opgelost zout (m%) in de voeg (met bepleistering) na 3 jaar. 
 
Uit deze resultaten kan worden verwacht dat, vergeleken met het initieel gehalte, op lange 
termijn het zoutgehalte  meer dan 2/3 lager is. Verwacht wordt bovendien dat de 
muurschildering op zich een vertraging in het droogproces impliceert en bijgevolg de 
“terugmigratie” van zouten naar het oppervlak reduceert. 
 
 
5. Besluit 
 
In functie van de voorgeschiedenis van monumentale constructies kan een verschillende 
zoutbelasting van bouwmaterialen worden vastgesteld die elk gekenmerkt wordt door 
specifieke eisen aan de conditioneringsomstandigheden, wil men opteren voor een 
maximaal behoud van de authentieke materialen.  
Voor zoutbelast metselwerk zijn in vele gevallen hoge waarden van relatieve vochtigheid 
aangewezen ter minimalisatie van zoutschade. Omstandigheden van hoge relatieve 
vochtigheid hebben echter diverse nadelen: 
- beperkte mogelijkheden tot herbestemming van de bouwconstructie. Een voor het 

zoutbelast metselwerk aangewezen klimaat wijkt veelal af van wat door de mens wordt 
ervaren als comfortabel. Een ruimte gekenmerkt door een hoog luchtvochtgehalte kan 
niet benut worden als kantoor- of leefruimte en evenmin als ruimte voor het bewaren van 
archiefdocumenten of andere vochtgevoelige materialen; 

- niet steeds aangewezen voor een optimaal behoud van overige kunstobjecten aanwezig 
in de monumentale constructie;  

- risico tot corrosie van aanwezige metaalstructuren; en, 
- verhoogd risico op biologische contaminatie. 
In geval klimatisatie geen optie is, en de muurschilderingen materiaal-technisch vrijwel niet 
duurzaam kunnen bewaard worden en bijgevolg dienen te worden vervangen  door exacte 
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copies, werden de randvoorwaarden van een zoutextractie van het achterliggend 
metselwerk onderzocht. Tevens werd aangetoond dat aan de hand van aangepaste 
simulaties de uitvoeringsomstandigheden kunnen worden bepaald. De besproken case 
study heeft uitgewezen dat geoptimaliseerde simulaties de resultaten van de experimentele 
uitvoering kunnen voorspellen en bijgevolg een handige tool vormen om variabele 
omstandigheden in te schatten. 
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DE RESTAURATIE VAN DE BALZAAL VAN PAUSHUIZE UTRECHT 
 

Claudia Junge-Dijkman 
Restaurator voor historische binnenruimten 

 
 
Achter de statige renaissancegevels van het huis op de hoek van Pausdam en de Kromme 
Nieuwegracht in Utrecht is een bijzondere zaal verscholen. 
Het pand werd in 1517 in opdracht van de latere en tot nu toe enige Nederlandse paus 
Adriaan Florisz. Pieter gebouwd. De naamgever van het huis heeft er echter nooit 
daadwerkelijk gewoond; in 1522 was hij benoemd tot Paus Adrianus IV en een jaar later 
overleed hij. Oorspronkelijk was het een rechthoekig pand met een traptoren aan de noord- 
en de zuidzijde. Latere eigenaren lieten het pand veranderen en uitbreiden. Zo werd in 1633 
een poortgebouw aan de zuidoost kant aangebouwd en in 1714 een gang aan de oostkant 
geplaatst. Rond 1830, toen het Rijk eigenaar werd en het als ambtswoning van de 
gouverneur in gebruik werd genomen, is het pand aan een grondige renovatie onderworpen. 
Toen werd de oostelijke aanbouw met de Statenzaal, later Bal- of Spiegelzaal, gerealiseerd. 
In het vervolg van deze tekst zal dieper worden ingegaan op de recente restauratie van deze 
zaal. 
 

Afb.1: Paushuize met trapgevel en speksteenlagen, rechts het poortgebouw 
 
In 2008 besloot de provincie Utrecht Paushuize te renoveren. Het pand zou gedeeltelijk 
gebruikt worden als werk- en ontvangstruimten voor de commissaris van de Koningin met 
verhuurbare ruimten voor vergaderingen en recepties. Men wou de ruimten zoveel mogelijk 
terug brengen in de oorspronkelijke historische staat. Om deze reden werd aan Hylkema 
Consultants gevraagd een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren en een voorstel voor de 
herindeling van het pand te maken. Onderdeel van dit onderzoek was een kleurhistorische 
verkenning van de vertrekken op de bel-etage. Bij dit beperkt onderzoek werd vastgesteld 
dat er in de Spiegelzaal nog onderdelen van de 19de eeuwse interieurafwerking aanwezig 
waren. In het onderzoeksrapport werd geadviseerd om de interieurafwerking van de 
representatieve ruimten van de begane grond te herstellen en de kleurstelling af te stemmen 
op een inventariserend kleur historisch onderzoek. Na het uitwerken van de bouwplannen 
werd in 2010 begonnen met de renovatie. Toen de ontmanteling was afgerond begonnen 
Peter Dijkman en ik in maart 2010 met het kleuronderzoek van voornamelijk de salons op de 
begane grond en de Balzaal. Het onderzoek resulteerde in een voorstel voor de restauratie 
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en reconstructie van de 2e uitmonstering van de zaal. Uiteindelijk kregen wij de opdracht om 
de zaal – in iets minder dan een jaar – te restaureren. 
 
 
1. Mooi rood en veel vragen 
 
De zaal heeft een Neoclassicistische uitstraling met een cassettenplafond boven een 
kroonlijst en wanden met een cordonlijst die onderbroken wordt door vlakke boog nissen. In 
de bestaande situatie was de zaal wit geschilderd met enkele lichtblauwe accenten. Bij de 
wanden wisselden spiegelvlakken in de boog nissen en lichtblauwe wandbespanningen op 
de penanten elkaar af. Afgezien van een paar haarscheuren in het pleisterwerk en enkele 
plekken met loslatende verf leek de zaal in goede staat te verkeren. 
Al tijdens het bouwhistorische onderzoek door bureau Hylkema waren fragmenten van een 
oudere beschildering van de zaal teruggevonden die correspondeert met de uitmonstering 
die te zien is op een archieffoto van omstreeks 1915. Bij de ontmanteling van de zaal 
kwamen nog meer niet overschilderde delen van deze afwerking in het zicht; tussen de blind- 
nissen en de deuren waren op de penanten putti geschilderd op een donkerrood fond. 
Daaronder bevond zich een lage, zwarte lambrisering met een gesjabloneerde band. Andere 
details die wel op de historische foto te zien zijn ontbreken: zo is wel hetzelfde rode fond en 
de zwarte lambrisering in de drie vlakke nissen van de westwand te voorschijn gekomen 
maar de vrouwenfiguren die hier geschilderd waren, ontbreken. Zijn deze mogelijk 
overschilderd of is er een andere reden voor hun verdwijning?  
 

Afb.2: Archieffoto van de balzaal in neo-Pompejaanse stijl, rond 1915 
 
De geschilderde afwerking is duidelijk geïnspireerd op het herontdekte Pompeji en de daar 
gevonden decoratieve en figuratieve muurschilderingen en kleurstellingen. De vraag is alleen 
of dit ook de oorspronkelijke uitmonstering van de zaal was of deze uit een latere fase 
stamt? Als er nog een oudere afwerking was, hoe zag die er dan uit? Zijn er nog andere 
afwerkingen te vinden? Veel van deze vragen kunnen beantwoord worden door een grondig 
stratigrafisch en topografisch onderzoek. Voor vragen met betrekking tot datering kan 
archiefonderzoek meer uitsluitsel geven. 
Uit het historisch onderzoek van Paula van de Heiden is het volgende uit de archieven naar 
boven gekomen: In de bestekken van de architect Christian Kramm uit 1830 is helaas niets 
terug te vinden over de uiteindelijke afwerking van de zaal. Het is wel duidelijk dat de zaal 
toen al zijn huidige vorm kreeg met cassettenplafond, nissen, lijsten en twee paar dubbele 
deuren. Maar over het schilderwerk is niets vermeld en er zijn ook geen rekeningen of 
andere bronnen gevonden die hier iets over melden. 
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Afgezien van enkele kleinere onderhoudsbeurten zou de zaal pas in 1888 een geheel 
nieuwe afwerking krijgen. Dit is vermeld in het Jubileumboek van 1903 voor de 
rijksbouwkundige J. van Lokhorst. Behalve een foto dat dezelfde uitmonstering laat zien als 
die van 1915 is er verder vermeldt dat de lunetschilderingen in de boog nissen zijn 
uitgevoerd door de Rotterdamse kunst- en decoratieschilder W.A. Fabri. 
De witte overschildering van de zaal vond rond 1930 plaats, bij latere renovaties en 
onderhoudsbeurten hield men het lichte kleurbeeld in stand, plaatste spiegels in de nissen 
en veranderde de wandbespanningen op de penanten. 
 

Afb. 3: De ontmantelde balzaal in maart 2011, na het verwijderen van spiegels en 
wandbespanningen kwamen delen van een oudere uitmonstering in het zicht 
 
 
2. Het inventariserend kleuronderzoek 
 
2.2 De eerste afwerking 1830 
De oudste afwerking van de zaal uit de bouwtijd was een lichte marmerimitatie. Deze was 
direct op de gladde stuclaag geschilderd in een zeer matte verf, waarschijnlijk kalk- of 
lijmverf. Om deze afwerking goed te kunnen achterhalen was het nodig grotere 
vrijlegvensters te maken, aangezien de marmerimitatie zeer subtiel was geschilderd. Dit 
betekende dat op diverse plaatsen de 2e polychrome afwerking verwijderd zou moeten 
worden. Een andere moeilijkheid was de goede hechting van de jongere lagen waardoor de 
1e afwerking niet onbeschadigd kon worden vrij gelegd. Uiteindelijk is aan de noordwand van 
de zaal in een van de vlakke nissen een plek gevonden waar de 1e uitmonstering relatief 
onaangetast bewaard was gebleven achter spiegels, plaatmateriaal en een makkelijke 
verwijderbare overschildering. Door het bestuderen van dit venster kon een vergelijking met 
wat kleinere sonderingen op andere plekken gemaakt worden. 
Zo kon de conclusie getrokken worden dat de hele zaal oorspronkelijk geschilderd was in 
deze lichte marmerimitatie en er geen differentiaties waren aangebracht. 
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Afb. 4: Eerste afwerking Balzaal; marmerimitatie 
 
 
2.2 De tweede afwerking 1888 
 
De tweede afwerking van de zaal in kaart brengen was een stuk eenvoudiger maar wel vele 
malen omvangrijker. Door de historische foto wisten wij precies op welke plekken te zoeken 
en waar differentiaties te verwachten. In veel gevallen was het nuttig om een smalle strook 
vrij te leggen om zo de verschillende patronen en kleuren te laten zien van de 
architectuuronderdelen. Het verwijderen van de overschilderingen was het beste mechanisch 
uit te voeren met scalpel (mesjes).  
Voor de meeste onderdelen konden wij op deze manier achterhalen hoe de 2e afwerking 
eruit heeft gezien. Het plafond had blauwe cassetten met beige rozetten, die weer rood en 
geel waren afgezet. De balken zelf waren beige met groene biezen ter accentuering. 
De kroonlijst (foto, afb.5) had een gele grondkleur met oker, roodbruin en turkooizen 
sjabloonmotieven. Alleen op het fries kon geen volledige informatie gevonden worden. Hier 
was wel het rode fond aanwezig maar van de decoratie die op de foto te zien was, ontbrak 
elke spoor. Mogelijk was deze decoratie met elfachtige wezens en planten oorspronkelijk 
een behangborder die men verwijderd heeft voor het overschilderen en is de rode kleur een 
tussentijdse oplossing geweest voordat de border is geplakt. Op de wandvlakken, tussen 
kroonlijst en cordonlijst, werden grotere stukken vrijgelegd. Dit was mogelijk omdat de 
overschilderingen hier minder goed hechten. Het was ook noodzakelijk om de deels met 
sjablonen en deels met de hand geschilderde motieven goed in kaart te brengen. De 
cordonlijst en de rondbogen waren okergeel geschilderd met wat fijn sjabloonwerk. In de 
lunetten van de blind nissen werd alleen de zwarte grondkleur gevonden en niets van de 
figuratieve schilderingen die op de historische foto te zien waren. In de tweede boog van de 
westwand was wel iets bijzonders aan de hand, hier is op het zwarte fond een soort afdruk 
van de oorspronkelijke afbeelding achtergebleven. Ook vonden wij hier lijmresten met de 
afdruk van schilderdoek. De schilderingen waren dus op doek geschilderd en vervolgens op 
de pleisterlaag gelijmd (marouflagetechniek). De bevestiging hiervoor vormen twee recent 
teruggevonden doeken. Deze doeken waren oorspronkelijk in het midden van de kopse 
kanten van de zaal geplaatst en werden waarschijnlijk op een ander moment dan de andere 
doeken verwijderd omdat men hier luchtroosters plaatste. Deze doeken zijn uiteindelijk weer 
in Paushuize terecht gekomen. Op de achterkant van de doeken bevinden zich lijmresten 
met zwarte verf. Dit bevestigde nogmaals dat het hier om marouflages gaat. In de drie vlakke 
muur nissen van de westwand, waar de schilderingen met de dames ontbreken, wijzen ook 
lijmresten met afdrukken van doek op marouflages, ook hier waren ooit doeken geplakt. De 
decoratie van het fries van de cordonlijst kon niet helemaal achterhaald worden, de zwarte 
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grondkleur was er nog wel en in een hoekje was ook een klein stukje van de decoratie 
bewaard gebleven, maar helaas was het niet volledig. De randen van de boog nissen waren 
voorzien van een okerkleurige steenimitatie, de ornamenten en de biezen waren zwart 
geschilderd. De kandelabermotieven op de pilasters aan de kopse kanten zijn zeer moeilijk 
vrij te leggen, maar zijn wel volledig aanwezig onder de overschilderingen. Om geen 
onnodige schade toe te brengen is tijdens het kleuronderzoek maar een heel klein stuk vrij 
gelegd.  
 

Afb. 5: De kroonlijst 
 

 
Afb.6: Detail van de schildering op een van de acht penanten, die na het verwijderen van de 
wandbespanningen op de oost en westwand van de zaal tevoorschijn zijn gekomen. Deze 
schilderingen horen bij de tweede afwerking van de zaal. Op elk van deze penanten is een 
voorstelling van 2 engelen met verschillende attributen te zien. 
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De figuren zijn heel virtuoos en luchtig geschilderd, de penseeltoetsen zijn heel vloeiend en 
sierlijk gezet en alle acht composities verschillen van elkaar. De schilderingen zijn uitgevoerd 
in olieverf. De rode achtergrondkleur is op de ondergrond getamponneerd. In strijklicht is een 
licht glansverschil tussen achtergrond en figuren waar te nemen; wat er op wijst dat de rode 
kleur in een latere fase een keer “opgefrist” werd. Helaas zijn alle vlakken beschadigd door 
opgespijkerde houten frames en in het midden zijn sleuven uitgehakt voor een 
elektriciteitsleiding.  
Het kleurbeeld en de decoraties van de tweede afwerking van de zaal met de lage zwarte 
lambrisering, de donkerrode muren met engelfiguren, voornamelijk lichtblauw en okergeel 
voor boven wand en kroonlijst zijn heel duidelijk geïnspireerd op voorbeelden van 
Pompejaanse muurdecoraties. De schilderingen zijn zodanig toegepast in de bestaande 
zaal, dat de architectuur volledig tot zijn recht komt. 
  
 
2.3 De derde afwerkingsfase 
 
Rond 1930 heeft men de schilderingen op doek verwijderd en de zaal wit geschilderd. Men 
paste toen enkele goudkleurige accenten toe; op het fries van de kroonlijst werd een 
palmettenband gesjabloneerd en de rozetten en hoofdjes van de boog nissen waren 
goudkleurig geschilderd. De op de penanten gespijkerde frames voor de wandbespanningen 
moeten al uit deze periode stammen, anders waren de engelfiguren niet onoverschilderd 
bewaard gebleven. De witte afwerking van de wanden werd nog 4 keer herhaald, de 
goudkleurige accenten verdwenen later weer. De spiegels in de boog nissen en lunetten 
werden in 1961 geplaatst. Het is zeer waarschijnlijk dat de wandbespanningen enige malen 
zijn veranderd. 

 
 
Foto: Stratigrafie van de genummerde verflagen op de wand in de zaal. 1 is de oudste 
afwerking, de lichte marmerimitatie, 2 is het rood van de neo-Pompejaanse afwerking, 3-7 de 
witte afwerkingen van de 3e afwerkingsfase 
 
 
3. Proefreconstructie 
 
De afweging om niet de oorspronkelijke maar de 2e afwerking van de zaal te herstellen heeft 
te maken met het feit dat tijdens de ontmanteling veel van de 2e afwerking in zicht was 
gekomen. De andere reden is de bijzonderheid van de deze afwerking, er zijn in Nederland 
geen vergelijkbare zalen te vinden die in neo-Pompejaanse stijl zijn geschilderd. Door het 
kleuronderzoek weten wij hoe de overschilderde onderdelen van de zaal eruit hebben 
gezien. Een volledige restauratie en reconstructie was echter niet mogelijk, we missen een 
groot deel van de lunetschilderingen en de doeken van de drie wand nissen ontbreken. Maar 
al voor het plaatsen van de doeken was een vereenvoudigde wandafwerking uitgevoerd, die 
wij nu konden toepassen. En tijdens de restauratie werden nog details gevonden die het 
beeld verder completeerden. Voortschrijdend inzicht bood nieuwe perspectieven voor de 
omgang met de lacunes. Het maken van een proefreconstructie vormde in het 
besluitvormingsproces een onmisbare schakel 
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Na het uitvoeren van het inventariserend kleuronderzoek hebben wij voorgesteld om in de 
noord westhoek van de zaal een proef uit te voeren om de 2e afwerking te reconstrueren en 
deels te restaureren. Op deze manier kon meer inzichtelijk gemaakt worden hoe de zaal eruit 
zag, welke materialen geschikt waren en kon een realistische inschatting gemaakt worden 
van de kosten van het herstel. 
Uitgangspunt van onze proef was dat we alleen zoveel originele schildering vrijlegden als 
nodig om een motief verantwoord te kunnen reconstrueren en de reconstructie uit te voeren 
op het bestaande verflagenpakket. Alles vrijleggen was geen optie. Naast het feit dat je dan 
latere afwerkingen vernietigt, zou het veel meer tijd en dus geld kosten om alles vrij te 
leggen. Vrij leggen brengt ook het risico met zich mee dat er nieuwe beschadigingen 
ontstaan waar de hechting van de latere lagen heel goed is. Ook waren er grote stukken 
wand, waar het pleister vernieuwd was en geen schilderingen meer aanwezig waren. Door 
het plaatselijk reconstrueren van de decoraties bewaar je het laagpakket op de muren en is 
het mogelijk om in relatief korte tijd een hele bijzondere interieurafwerking te laten herleven. 
 

Afb. 8: Proefreconstructie in de zuid/westhoek. Voor de proef werd met twee verschillende 
verfsystemen gewerkt. Voor de reconstructie van het decoratieve schilderwerk aan plafond 
en kroonlijst werd gekozen voor siliconehars-emulsieverf. Deze verf zou goed hechten op de 
witte lagen die waren uitgevoerd in kunstharsdispersie zonder daarbij spanningsverschillen 
te creëren. Ook zou de waterdampdoorlatendheid niet verder verminderen. Het kleurpalet en 
de matheid van siliconehars-emulsieverf waren zeer geschikt om de vrij gelegde originele 
schildering te benaderen. Op de wanden waren de witte overschilderingen uitgevoerd met 
alkydharsverf en was een meer glanzende verf nodig die goed aan moest sluiten bij de niet 
overschilderde schilderingen op de penanten. Hiervoor hebben wij een aantal verven getest. 
De keuze viel op een combinatie van een grondlaag - iets lichter en koeler van kleur – op 
alkydharsbasis en de afwerkingslaag uitgevoerd in olieverf. Hiermee kon optisch het beste 
de originele verf benaderd worden, wetend dat de glans na verloop van tijd nog wat verder 
zal afnemen.  
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Nadat de proef door de opdrachtgever positief werd ontvangen en door de gemeentelijke 
monumentenzorg goedgekeurd, werden wij gevraagd een voorstel en offerte voor de 
restauratie en reconstructie van de 2e afwerking van de Balzaal in te dienen. 
 
4. De uitvoering van de restauratie en reconstructie 
 
We hebben een zo gedetailleerd mogelijk behandelplan opgesteld, waarin wij van elk 
onderdeel de toestand beschrijven, welke behandeling wij voorstellen en hoeveel tijd dit zal 
kosten. Volgens onze planning was het mogelijk om met 3 medewerkers in een jaar tijd de 
neo-Pompejaanse afwerking van de zaal te restaureren en reconstrueren. Naast ons hebben 
wij nog een medewerkster aangetrokken en tijdelijk werkte er een stagiair mee aan de 
reconstructie van plafond en kroonlijst. 
Een prioriteit van ons werk was het verder vrijleggen van de figuratief beschilderde 
wandvlakken tussen kroonlijst en cordonlijst. Al tijdens het kleuronderzoek waren er aan de 
zuidelijke, oostelijke en noordelijke wandvlakken grotere vensters van de decoratie uit 1888 
vrij gelegd. Het viel ons op dat de enige maanden eerder vrijgelegde schilderingen er een 
stuk lichter en minder vergeeld uitzagen. Dit is typerend voor olieverf: afgedekt vergeeld en 
verdonkert deze verf. Onder invloed van daglicht verdwijnt dit effect geleidelijk. Bij lichte 
kleuren zoals hier, is dit effect sterker. Om deze schildering de tijd te geven om weer te 
kunnen bleken, legden wij deze eerst helemaal vrij. De schilderingen van de noord-, oost- en 
zuidwand waren in redelijk goede staat, ze vertoonden wel enige scheuren en de pleisterlaag 
was plaatselijk onthecht of bros. Het schadeherstel van het pleisterwerk kon meteen 
plaatsvinden, met de retouches werd gewacht in verband met het beschreven lichter worden 
van de verflaag. Aan de westkant was onder het wit alleen nieuw pleisterwerk te vinden, 
daarmee is de decoratieve afwerking hier verloren gegaan. Wij maakten daar naar het 
voorbeeld van de vrijgelegde vlakken een reconstructie.  

Afb. 9: Bovenin is de vergeling van de lichtblauwe olieverf zichtbaar nadat deze net is vrij 
gelegd in vergelijking met het stuk eronder wat al maanden blootgesteld is aan daglicht. 
 
De tweede grote stap was de reconstructie van het plafond en de kroonlijsten. Hiervoor was 
een vaste steiger in de zaal geplaatst, heel belangrijk om continu te kunnen werken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Het plafond was in redelijke staat, de onderkanten en zijkanten van de balken waren echter 
eerder met vezelvlies beplakt, de reden hiervoor was de scheurvorming in het pleisterwerk. 
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Onder het vlies waren de beschadigde restanten van de kleurafwerkingen terug te vinden. 
Wij hebben ervoor gekozen om het dit vlies niet te verwijderen, om zijn functionele reden en 
om verlies van de oorspronkelijke verflaag te voorkomen. Waar het vlies onthecht was, 
hebben wij het weer vastgezet. Na reiniging en reparatie van vliesonthechtingen en 
beschadigingen aan balken en rozetten hebben wij de reconstructie van de oorspronkelijke 
kleurafwerking op de bestaande lagen met siliconehars-emulsieverf uitgevoerd, zoals in de 
proef voorgesteld. Het mengen van de kleuren voor de reconstructie gebeurde visueel door 
kleurtestjes naast de vrijlegvensters te zetten. De reconstructiekleuren zijn iets lichter en 
koeler dan de originele kleuren. Hierdoor zijn ze te onderscheiden van het elkaar. De voor 
het onderzoek noodzakelijk vrijgelegde vensters en stroken werden in de reconstructie 
geïntegreerd en dienen als referentie.  
 

Afb. 10: Aan de kroonlijst is alleen verder vrij gelegd ten behoeve van meer inzicht in de 
afwerking van 1888. Net als aan het plafond is hier een reconstructie uitgevoerd op de 
bestaande lagen. Het zijn repeterende patronen die uitgevoerd zijn met sjablonen, een 
makkelijk te reproduceren techniek. De sjablonen hebben wij zelf vervaardigd aan de hand 
van de vrij gelegde patronen. De relatief dikke verf wordt met speciale kwasten door het 
sjabloon getamponneerd. Het fries vormt hierbij een uitzondering. Omdat er geen decoratie 
meer aanwezig was, hebben wij alleen het rode fond gereconstrueerd.  
 
Vanaf de cordonlijst en de rondbogen werd een reconstructie uitgevoerd met olieverf. Op de 
fries werd alleen de zwarte fond-kleur hersteld. De decoratieve invulling van het fries was 
niet opgenomen in de opdracht, omdat er op het moment van de opdracht niet genoeg 
informatie over beschikbaar was. Omdat in het fries van de kroonlijst en in de lunetten van 
de boog nissen ook alleen de fondkleuren gereconstrueerd werden, leek dit hier tevens een 
goed oplossing. Een andere bepalende factor was de relatief korte tijd die wij hadden voor 
de restauratie van de zaal. 
De restauratie van de rode penantvlakken met de engelen was een bijzondere uitdaging. 
Deze waren zeer beschadigd. De randen waren meerdere keren wit overschilderd en konden 
niet zonder schade vrijgelegd worden. De structuur van de originele schildering was niet 
helemaal glad omdat de verf tamponnerend was opgebracht, de witte randen lagen hoger en 
waren glad geschilderd. Om dit effect te minderen moest de witte overschildering eerst 
gedund worden en diende de reconstructie van de rode olieverf in de zelfde tamponeer- 
techniek uitgevoerd te worden. Om het storende glansverschil op te heffen, is over het rood 
van de originele schildering een dunne laag licht rood ingekleurde retoucheervernis 
opgebracht. Bij het kleuronderzoek hadden wij ontdekt dat het rode fond al eerder opnieuw 
was geschilderd waarbij de figuren zorgvuldig waren uitgespaard. De planten die op het 
zwarte fond van de lambrisering waren geschilderd, moesten zover vrij gelegd worden dat 
een verantwoorde reconstructie mogelijk was. De figuratieve voorstellingen werden 
terughoudend aangevuld om het storende effect van de lacunes terug te dringen. 
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Afb. 11: De reconstructie van de cordonlijst met het zwarte fries. Links in beeld de 
reconstructie van de steenimitatie (tufsteen) met zwarte biezen en de plastische onderdelen 
eveneens zwart.  
 

 
Afb. 12: Penant tijdens de restauratie, het glansverschil tussen reconstructie en origineel 
werk is nog te groot. Het gips van de oude uitgesmeerde reparatie heeft de verf aangetast. 
Dit effect kon geminderd worden door de rood ingekleurde retoucheervernis. De grote lacune 
moet nog gesloten worden, het decoratieve band op de randen is al gereconstrueerd. 
 
Niet alle origineel pleisterwerk van de wanden kon behouden worden, met name in de 
boognissen was het door zoutbelasting en schimmelbeval aangetast. Dit is onder andere het 
gevolg van eerdere ingrepen zoals het afdekken met plaatmateriaal en spiegels geweest. 
Aan het begin van ons werk werd aangetast pleisterwerk verwijderd en vernieuwd door een 
geschikte reparatiemortel. Later zijn de fondkleuren teruggebracht.  
Op de pilasters van de centrale nissen van de noord- en zuidwand waren 
kandelabermotieven geschilderd. De schildering was bijzonder fijn en gedetailleerd 
uitgevoerd. Daarom was het nodig om een pilaster helemaal vrij te leggen als voorbeeld voor 
de reconstructie van het kandelabermotief op de andere drie pilasters. 
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Afb. 13: Detail van het vrijgelegde kandelabermotief, de kleine witte stippen zijn het gevolg 
van de zeer goed hechtende overschildering. Het vrijleggen was zeer tijdintensief en leverde 
niet altijd een bevredigend beeld op. Daarom was in zulke gevallen reconstructie een goed 
alternatief om de originele schildering niet aan te tasten en het visuele beeld te completeren. 
 
 
5. Een bijzondere vondst 
 
Aan beiden kopse kanten van de zaal zijn links en rechts in de nissen spiegels geplaatst, op 
de foto van 1915 is deze situatie ook al te zien. Hier werden grote spiegels teruggeplaatst. Er 
was geen decoratief schilderwerk uit te voeren. In de nissen in het midden bevond zich 
onder de witte overschilderingen een extra stuclaag, hieronder is in de noordelijke nis het 
rode fond en de zwarte lambrisering te vinden. Afwijkend is een subtiel meandermotief op 
het rode fond.  
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Afb. 14: De grote verrassing was de vondst in de zuidelijke nis: op het rode fond is een 
medaillon van de jonge vorstin Wilhelmina, gedragen door twee engelen, geschilderd. Op het 
zwarte fond van de lambrisering is en pelikaan met drie jongen aan zijn borst geschilderd. 
Deze nis was goed te ontdoen van een dunne stuclaag en de overschilderingen. Ze vertoont 
enkele scheuren en kleine beschadigingen die goed te restaureren was. De schildering is 
waarschijnlijk in 1890 gemaakt, het jaar dat Wilhelm III overleed en Wilhelmina officieel 
koningin werd, mogelijk door de zelfde schilder die de andere engelen maakte. Op de foto 
van 1915 is geen schildering in de nis te zien, toen was het al weer overschilderd met het 
rode fond kleur. Hoe lang het in zicht was, weten wij niet. Het is aannemelijk dat men het 
kinderportret weg liet schilderen toen Willhelmina volwassen werd. De opdrachtgever was in 
elk geval verheugd met deze vondst en wilde het graag weer in het zicht. 
 
 
6. De afronding 
 
In de laatste fase van het werk lag de focus op het goed samen laten komen van de 
reconstructie en de originele afwerking door het retoucheren van kleine beschadigingen als 
ook door het invullen van grotere storende lacunes. Deze laatste fase viel samen met de 
afronding van de verbouwing van Paushuize. Hierdoor zouden ook in de Balzaal andere 
werkzaamheden moeten plaatsvinden die veel stof en overlast met zich meebrachten zoals 
de behandeling van het parket, het inzetten van nieuwe openslaande deuren naar het terras 
en het plaatsen van brandmelders en camera’s. Hier waren duidelijke afspraken nodig om 
iedereen goed zijn werk te laten doen en te zorgen dat uitgevoerd werk van de anderen niet 
weer beschadigd werd.  
Bij een van de laatste overlegmomenten is door de interieurspecialisten van het RCE geuit 
dat het wenselijk was om de 2 friezen en de lunetten van de boog nissen toch een 
verdergaande invulling te geven als alleen maar de fondkleuren. De relatief grote vlakken in 
een zware monochrome kleurstelling werden nu toch als storend waargenomen. Binnen de 
bestaande opdracht was hiervoor echter geen ruimte meer – en ook geen tijd om dit voor de 
opening te realiseren. Ondertussen was er wel beter historisch fotomateriaal gevonden 
waarop de ontbrekende informatie heel gedetailleerd te zien was. Van het fries van de 
cordonlijst waren de kleuren bekend en door de foto kon ook het motief achterhaald worden. 
Door de twee terug gevonden doeken van de lunetschilderingen was het mogelijk om 
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kleurgebruik en manier van schilderen te bestuderen. En ook hier zijn de motieven van de 
ontbrekende doeken te achterhalen met behulp van de foto. Om de opdrachtgever te 
overtuigen van de mogelijkheid en de toegevoegde waarde van een nog completere 
reconstructie van de zaal hebben wij op het eind van het werk een proef voor het zwarte fries 
en een lunetschildering met griffioenen uitgevoerd. En zoals afgesproken hebben wij medio 
december 2011 de werkzaamheden in de zaal afgerond. Het resultaat is door de 
opdrachtgever en critici positief ontvangen.  
 

Afb. 15: Afgeronde Balzaal in 2012. De twee friezen zijn ondertussen gereconstrueerd. 
 
 
7. De vervolgopdracht 
 
Begin 2012 kregen wij de nieuwe -opdracht om de twee friezen en de 9 ontbrekende 
lunetschilderingen van de zaal te reconstrueren. Voor het fries van de cordonlijst was al een 
proef gemaakt die als voorbeeld diende voor de uitvoering. Het motief van de fries van de 
kroonlijst kon met behulp van de zwart/wit foto gereconstrueerd worden. Omdat het motief 
vergelijkbaar is met dat van de cordonlijst, werd ervoor gekozen om de zelfde kleuren te 
gebruiken.  
Bij de lunetschilderingen ligt het ingewikkelder. Ondanks het feit dat in de nieuwe opdracht 
duidelijk was geformuleerd dat een reconstructie moest uitgevoerd worden op basis van de 
historische foto van 1915 wou de opdrachtgever in plaats hiervan in de lunetinvullingen de 
afbeeldingen van negen stadswapens uit de provincie Utrecht. Als restauratoren ging onze 
voorkeur uit naar het verder completeren van de neo-Pompejaanse afwerking van de zaal. 
Er was genoeg informatie om de lunetschilderingen historisch verantwoord te kunnen 
reconstrueren. Het schilderen van wapens op deze plaatsen zou de zaal, die 
gereconstrueerd was op basis van gedetailleerd onderzoek, geen recht doen. Er werd alsnog 
afgesproken om een proefpaneel met een wapen uit te voeren en te beoordelen.  
Omdat wij ons niet kunnen vinden in deze tussentijdse wijziging in de opdracht maar wel de 
wens van de opdrachtgever begrijpen en tegemoet willen komen, hebben wij een alternatief 
bedacht. De wapens kunnen geschilderd worden in de lege nis tegenover het portret van 
Willhelmina. Bij het kleuronderzoek was op deze plek immers geen figuratieve invulling 
gevonden en kunnen de wapens als een eigentijdse toevoeging gezien worden. In de 
lunetten kunnen dan de reconstructies uitgevoerd worden zoals oorspronkelijk afgesproken. 
Wij hopen dat ons alternatief ook de voorkeur van de opdrachtgever zal krijgen en wij de 
reconstructie van de zaal tot een goed eind kunnen brengen. 
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8. Duurzaamheid 
 
Vermeldenswaard is dat bij de renovatie en restauratie van Paushuize het aspect van 
duurzaamheid een belangrijke bouwopgave was. Voor de Balzaal betekende dit dat er een 
energiezuinige verwarming in de vloer geplaatst is zodat deze geen schade toebrengt aan de 
wanden met de decoratieve gereconstrueerde afwerking en de blootgelegde originele 
schilderingen. Ook de verlichting van de Balzaal is met energiearme led-verlichting via de 
historische lichtpunten in twee kroonluchters gerealiseerd. Voor de geschilderde afwerking 
betekent duurzaamheid dat na weloverwogen vooronderzoek en voorbereidingen 
restauratie-gericht en economisch gewerkt is. Daarnaast is met stabiele duurzame 
materialen gewerkt waardoor behoud in de toekomst gewaarborgd is. 
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De WTA stelt zich voor 
 

Wetenschappelijk – Technische Groep voor Aanbevelingen inzake 
Bouwrenovatie en Monumentenzorg. 

 
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen, 
researchafdelingen en adviesorganen, een uitgebreid aanbod van kennis op het 
gebied van renovatie en instandhouding van het gebouwenpatrimonium. Van die 
kennis zou de bouwrenovatiemarkt en daarmee ook de zorg voor de monumenten 
meer kunnen profiteren dan nu het geval is, en dat eens te meer daar het 
zwaartepunt van die zorg geleidelijk verschuift van de traditionele restauratie naar 
renovatie en onderhoud en bovendien de “jonge“ monumenten met een geheel 
eigen conserveringsproblematiek, in de zorg worden betrokken. 
 
Probleem is echter dat dit grote kennisaanbod niet zo gemakkelijk is te overzien en 
zich bovendien steeds aanpast. Het adagium “bouwen is traditie” gaat steeds minder 
vaak op, en dat geldt evenzeer voor renovatie - en onderhoudstechnieken. 
 
Kwaliteit, bruikbaarheid en actualiteit van kennis staan daarbij voorop. De 
Nederlands-Vlaamse afdeling van de WTA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De 
WTA beijvert zich voor onderzoek en de praktische toepassing daarvan op het 
gebied van onderhoud aan gebouwen en monumentenzorg. 
 
Daartoe worden bijeenkomsten van wetenschappers en praktijkdeskundigen 
georganiseerd, waar een specifiek probleem inzake onderhoud van gebouwen en 
duurzaamheid van gebruikte bouwmaterialen en methoden zeer intensief wordt 
onderzocht. In studiewerkgroepen op onder meer het terrein van houtbescherming, 
oppervlaktetechnologie, metselwerk, natuursteen, statische/dynamische 
belastingen van constructies, versterking en consolidatie, monitoring worden 
kennis en ervaringen uitgewisseld. 
Resultaten worden vertaald in een richtlijn voor werkwijzen en 
behandelingsmethoden. Gezien de kwaliteit en de heterogene samenstelling van de 
werkgroepen, kunnen die richtlijnen, zogenaamde Merkblätter, beschouwd worden 
als objectief en normstellend. Zij worden in brede kring verspreid door middel van 
publicaties in de vakpers en in het tijdschrift “Bausubstanz” gepubliceerd dat aan alle 
leden 4x per jaar wordt toegestuurd. 
 
Leden van de WTA kunnen aldus, door een actieve vertegenwoordiging in 
werkgroepen bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke normstellende 
advisering. 

 



 

 
 
 
In beginsel staat het lidmaatschap open voor allen die vanuit hun functie of 
belangstelling bij de bouw, restauratie en het onderhoud van gebouwen betrokken 
zijn. Werkgroepen worden samengesteld op basis van deskundigheid en ervaring 
van de participanten. Deelname is altijd vakinhoudelijk. Leden hebben het recht 
voorstellen te doen voor de op- en inrichting van nieuwe werkgroepen en gebruik te 
maken van door de WTA geleverde faciliteiten zoals een vakbibliotheek en enig 
administratieve ondersteuning. 
 
Het betreft daarbij niet alleen advisering, maar ook het harmoniseren van de 
verschillende internationale technische regelgevingen. Hiertoe biedt de Nederlands-
Vlaamse tak van WTA een uitstekende mogelijkheid. 
 
Wanneer u belangstelling heeft voor de WTA of één van de hiervoor genoemde 
vakgebieden of werkgroepen kunt u met de WTA Nederland-Vlaanderen contact 
opnemen. 
 
Kosten van het lidmaatschap bedragen: € 170,--  
per jaar per persoon, 
Eenmalig inschrijfgeld van: €  25,-- 
Een ondersteunend lidmaatschap voor bedrijven en instellingen kost minimaal  
€ 170,-- tot € 610,-- per jaar, al naargelang het aantal werknemers. 
Eenmalig inschrijfgeld vanaf: €  25,-- tot € 150,-- 
  
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
Correspondentieadres Nederland 
A. Bloemaerthoek 11  
NL - 4907 RD OOSTERHOUT  
T +31 (0) 162  471 840  
F +31 (0) 162  471 841 
E  info@wta-nl-vl.org 
Internet: www.wta-nl-vl.org 
 
 
Correspondentieadres België 
Mevr. Kristine Loonbeek 
P/a KU Leuven 
Departement Burgerlijke Bouwkunde 
Afdeling Bouwmaterialen en Bouwtechnieken  
Kasteelpark Arenberg 40 bus 2448 
3001 Heverlee 
T  +32 (0)16 32 16 54 
F  +32 (0)16 32 19 76 
E  Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be 
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COLOFON 
 
 
Concept en eindredactie 
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
 
©  WTA en Auteurs 2013 
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
 
De auteurs dragen zorg dat hun bijdrage geen inbreuk op auteursrechten 
inhoudt. Zij dragen de rechten op hun bijdrage over aan WTA NL/VL. 
 
 
 
Foto’s: - Anna Bergmans, Erfgoedonderzoeker Onroerend Erfgoed 
 - Angelique Friedrichs, SRAL Maastricht 
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Nr Lijst verschenen syllabi Jaar ISBN nummer 
1 Stad beeld 1992  
2 Nieuwe ontwikkelingen 1993  
3 Restaureren & Conserveren 1994  
4 Kleur bekennen 1994  
5 Hout 1996  
6 Gevelreinigen 1996  
7 Kalk 1997 90-76132-01-1 
8 Metaal 1997 90-76132-02-1 
9 Kwaliteit in de restauratie 1998 90-76132-03-8 
10 Natuursteen deel 1 1998 90-76132-04-6 
11 Natuursteen deel 2 1999 90 76132-05-4 
12 Mortels in de restauratie 1999 90-76132-06-2 
13 Pleisters voor restauratie en renovatie 2000 90 76132-07-0 
14 Bereikbaarheid van monumenten 2000 90-76132-08-9 
15 Schoon van binnen 2001 90-76132-09-7 
16 Glas in lood 2001 90-76132-10-0 
17 Scheuren in metselwerk en pleisters 2002 90-76132-11-9 
18 Biodegradatie 2002 90-76132-12-7 

19a Zouten in natuursteen- en baksteenmetselwerk 
2003 90-76132-14-3 

19b Surface and structural consolidation of masonry 
20 Authenticity in the restoration of monuments 2003 90-76132-13-5 
21 Kleur, Pigment en Verf in Restauratie 2003 90-76132-15-1 
22 Graffiti op monumenten: een last of een lust 2004 90-76132-16-x 

23 Isolatie en klimaatbeheersing van monumenten 
(Hoe) is het mogelijk? 2004 90-76132-17-8 

24 Monumenten en water 2005 90-76132-18-6 
25 Monitoring en Diagnose 2005 90-76132-19-4 

25a CD MDDS Damage Atlas 2005 geen 

26 Valorisatie en Consolidatie van Monumentale 
Betonconstructies 2006 90-76132-20-8 

27 Restauratie en onderhoud van monumentale 
gebouwen 2006 

10: 90-76132-21-6  
13: 978-90-76132-21-1 

28 Restauratie, onderhoud en beheer van 
monumenten 2007 978-90-76132-22-8 

29 Herbestemming van Religieus Erfgoed 2007 978-90-79216-01-7 
30 Zout en behoud? (nieuwe ontwikkelingen) 2008 978-90-79216-02-4 
31 Beton behouden – theorie in de praktijk gezet 2008 978-90-79216-03-1 

32 Ondergrondse Monumenten: Zichtbaar - 
Onzichtbaar 2009 978-90-79216-04-8 

33 Interventies en hun consequenties 2009 978-90-79216-05-5 
34 Effect of Climate Change on Built Heritage 2010 978-3-937066-18-9 
35 Gevelbehandeling van erfgoed: Erg of goed? 2010 978-90-79216-06-2 

36 Scheuren, Scheefstanden, Verzakkingen 
(Instortingsgevaar?) 2011 978-90-79216-07-9 



 

37 Jonge monumenten voor de huidige samenleving 2011 978-90-79216-00-0 

38 Historische vensters: typologie, duurzaamheid, 
antiek glas, ramen, kozijnen 2012 978-90-79216-08-6 

39 Natuursteen natuurlijk!? 2012 978-90-79216-09-3 
40 Wand en plafondschilderingen 2013 978-90-79216-10-9 

 
Informatie: zie website www.wta-nl-vl.org 
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