
Restauratieverslag van laat 17e eeuwse Hollandse rankenkast, 
object nr EB-M108 , aanwezig in het Provinciehuis te Middelburg 
 

 

Een fraai meubel uit de  late17
e
 eeuw of vroege 18

e
 eeuw  in een vrij goede  staat. Het meubel 

is gemaakt van eiken gefineerd met Indisch palissander. Deze fineerlaag is oorspronkelijk 

donker paarsbruin geweest, maar verschiet altijd.  Het meubel krijgt daardoor een meer 

oranjerode kleur, ook te zien op het reisbureau van Michiel de Ruyter, eveneens in het 

provinciehuis. 

 

 
 



Deze kast is van een type wat gemaakt is vanaf de tweede helft van de 17
e
 eeuw. Massief 

tropisch hardhout wordt makkelijker verkrijgbaar en meubels die geheel gefineerd zijn komen 

in zwang. De constructie wordt ook anders: waar  er eerst  sprake was van een boven- en 

onderkast, gemaakt als twee moeilijk hanteerbare aparte delen  die op elkaar passen, worden 

er nu meubels gemaakt die uit losse onderdelen bestaan en in elkaar gezet kunnen worden. 

Bouwpakketten dus. Hierdoor wordt het mogelijk om de kasten veel groter te maken. Dat sluit 

weer  aan bij de bouwstijl die op dat moment in de mode raakt: de classicistische barok.  

Ook deze kast bestaat uit losse onderdelen: onderstel met laden, zijkanten, deuren, 

achterschot, boorden en/of binnenwerk en kap. 

 

Zichtbare mankementen: 
  

De staat van dit meubel was nog vrij goed. Op sommige plaatsen was het fineer plaatselijk los 

geraakt en/of opgebold. Een lelijk mankement was dat de deurpanelen, van massief eiken en 

slechts aan een kant gefineerd, naar binnen toe krom getrokken waren en het  er op 

gespijkerde /gelijmde lijstwerk mee hadden getrokken. Verder ontbraken hier en daar kleine 

stukjes fineer. Het binnenwerk was wat doorgezakt. De zijpanelen waren gekrompen zodat 

aan een kant een lelijke kier te zien was. Bovendien was links onder in de zijkant van het 

onderstel een lelijke scheur aanwezig. 

 

 

Uitvoering van het werk 

 
Grootste probleem was in dit geval de krom getrokken deurpanelen. Het is een vuistregel in 

het vak dat ieder stuk hout wat aan een kant gefineerd, geschilderd of gelakt wordt, krom 

trekt. Ook triplex en multiplex zal altijd opgebouwd worden uit een symmetrisch aantal lagen. 

m.a.w. de kern, in dit geval het eiken grondhout, moet in evenwicht zijn.  Zelfs het mooiste 

kwartiers gezaagde eikenhout zal als gevolg van het belijmen met fineer, als dat slechts aan 

een kant  is gebeurd, krom trekken. 

Een echt “mooie” oplossing voor dit probleem bestaat niet.  Men zou kunnen denken aan het 

fineren van de achterkant, maar dan zal eerst die achterkant vlak moeten worden…… hoe dat 

te doen als  het grondhout krom is ? 

Bevochtigen lijkt een optie, is echter een tijdelijk oplossing, want vocht wat ingebracht wordt 

moet er ook weer uit bovendien is de binnenkant van de kast geheel van kwartiers gezaagd 

eikenhout. Daarnaast is het gebruik van beenderlijm bij fineerwerk vaak problematisch. 

  

Deze stelling lijkt op vloeken in de kerk. Beenderlijm is reversibel, is hetzelfde product als 

wat vroeger is gebruikt. Het lijmt goed, wat kan dan het bezwaar zijn ? 

 

Het bezwaar zit hem in het dunne, moderne fineer. Het oude, vaak half handmatig, half 

mechanisch gezaagde fineer, was altijd minimaal 2 mm dik, vaak dikker. . Het moderne fineer 

vaak net iets meer dan 1 mm. 

Als we nu een stuk modern fineer met beenderlijm op het grondhout plakken, en we hebben 

dat zo vlak mogelijk erop bevestigd, volgt het afwerken. Meestal schrapen met een 

schraapstaal en fijn schuren. Tot zover niets aan de hand. Maar dan? 

Bezien we een oud stuk fineerwerk, ik bedoel daarmee 17
e
 of 18

e
 eeuws werk,  dan is dat 

altijd spiegelglad afgewerkt en zo vlak als een plaat. 

In eerste instantie lijkt  het  gemakkelijk om dat ook zo te krijgen met modern fineer. Maar de 

ellende begint bij het bijkleuren of politoeren.  Beenderlijm neemt water op en kan daardoor 

sterk zwellen. Alcohol laat de lijm minder zwellen maar wel gedeeltelijk. Als we het nieuwe 



stuk fineerwerk dan met beits behandelen gaat de onderliggende lijmlaag sterk zwellen en 

verdwijnt ons mooie, glad afgewerkte oppervlak grotendeels, Wat blijft is een bubbelig 

oppervlak wat nogal verschilt van het oorspronkelijk werk. Theoretisch zou je dan weer 

kunnen wachten tot de lijmlaag weer gekrompen is. Ik heb daar zelf nooit goede ervaringen 

mee gehad.  

Om dit te voorkomen gebruiken wij bij restauraties altijd dik gezaagd fineer, althans als het 

17
e
 of 18

e
 eeuws werk betreft. Dit wordt dan met beenderlijm geplakt en reageert vanwege de 

grotere dikte minder met vocht. Het vocht blijft grotendeels in het hout en komt minder in de 

lijm. 

Dit fineer zagen we gewoon met de lintzaag ( zaagbreedte 40 mm) van een groot blok hout. 

Als gebruik van dun fineer onvermijdelijk is gebruiken wij als lijm een dun vloeibare  

polyurethaanlijm op acetonbasis.  Deze moet wel zeer goed vlak geklemd worden ! 

Polyurethaanlijm zet namelijk sterk uit.  Voor een klein stukje kan altijd beenderlijm gebruikt 

worden, het probleem van het opzwellen speelt in dat geval nauwelijks.  

 

In het onderhavige geval was het onmogelijk de deuren van dergelijke grote  afmetingen aan 

de achterkant te fineren, zonder risico op verdere complicaties 

Er is uiteindelijk gekozen voor de methode de panelen deels in te zagen op ¾ van de 

houtdikte om daarmee de spanning te verminderen, dun hout buigt immers makkelijker als dik  

hout. Met kleine weggewerkte schroeven konden we de panelen weer vlak trekken.  De 

schroefgaatjes( boven de kop ) vulde ik op met eiken propjes met de draad mee. De ontstane 

zaagsneden vulde ik op met strookjes oud eiken. ( zie afbeelding ) 

 

 
 
Boven: Deurtjes van het binnenwerk van de bovenkast, eveneens krom getrokken. Zaagsneden opgevuld met  

strookje oud eiken. 

 

 

De zijkanten waren traditioneel geconstrueerd: een pen en gat verbinding met toognagels. Die 

konden we er makkelijk uit slaan om de zijkant die beschadigd was en kierde te herstellen. Er 

is een strookje palissanderhout op gelijmd waardoor de afmeting beter past.  hierna is de 

zijkant weer in elkaar gezet. 



Het achterschot kierde eveneens, ook dit is door een der delen breder te maken, beter passend 

gemaakt. 

De scheur in de linker zijkant van het onderstel is opgevuld met een twee componenten 

epoxy, op kleur gebracht met droog pigment. Vanwege spanning in het hout kon deze scheur 

niet gelijmd worden. 
 

 

 
 

Boven: de kier tussen stijle en paneel als gevolg van krimp. Onder: de scheur in de zijkant van de onderkast 

 

 

De vele ontbrekende stukjes fineer zijn met beenderlijm en dik, zelf gezaagd fineer opgevuld. 

Deze stukjes zijn niet bijgekleurd. De tijd laat zelf palissanderhout verschieten waardoor wat 

eerst paarsbruin wordt  mettertijd een oranjerode kleur aanneemt. 

Op verzoek van provinciemedewerker de heer R Nijholt maakten we ook twee extra sleutels. 

Hiervoor gebruik ik meestal een oude sleutel waarvan ik de baard vervang door een nieuwe, 

of deze wijzig. ( zie afbeelding) 

Deze ingezette stukjes zijn aangetipt met schellak, om wegzinken van de waslaag te 

voorkomen. Zo krijgen de stukjes ongeveer dezelfde glans als het oude werk. 

De kast is met bijenwas op terpentinebasis geboend. 

 

Onderhoudsadvies: de kast afstoffen met een zacht borsteltje op een stofzuiger. Maximaal 1x 

per jaar licht boenen met bijenwas of antiekwas ( geel ) op terpentinebasis. 

 

Middelburg/Koudekerke , augustus  2013 

 

Riaan Rijken   www.acrijken.nl 

http://www.acrijken.nl/


 

 
 

Boven: de scheur in de linker zijkant onderstel. Onder: oude sleutels( 1 en 3 vanaf  links)  , en nieuwe (2 en 4),  

bedoeld  als reserve. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


