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Restauratieverslag van een middeleeuwse pijnbank,
uit het Stadhuismuseum het Belfort te Sluis..

 De pijnbank is een sterk tot de verbeelding spreken voorwerp, wat een zeer oude indruk
maakt.(afb.1)
Tijdens de restauratie is het object uit elkaar gehaald.  Naar mijn mening  is het  geheel
origineel en naar ik denk uit de 16e eeuw, mogelijk nog ouder.
 De conditie was echter zeer slecht. Op veel plaatsen, ook inwendig, was houtrot aanwezig,
bijvoorbeeld midden in het voorwerp ter plaatse van de verbindingen.(afb.2, 5 en 6)
 Bovendien is het voorwerp in het verleden een keer behandeld met een wasachtige stof,
(afb.3)  die buitengewoon moeilijk was te verwijderen. Daardoor werd de restauratie sterk
bemoeilijkt, temeer daar die wasachtige stof  warm moet zijn opgebracht en tot in de
verbindingen was gelopen.

Uitgangspunt bij deze restauratie was de oude uitstraling geheel te behouden. Dit betekent dat
eventuele reparaties zo moesten worden uitgevoerd dat ze nauwelijks  zouden opvallen of , in
geval  dat ze wel zichtbaar waren, moesten ogen als oude reparaties .Kortweg gezegd: nieuw
ingezet hout moest ogen als oud rot hout.
Deze benadering stuit altijd op veel weerstand, omdat  daardoor een “vals historisch beeld”
kan worden gecreëerd.  In geval van de pijnbank is het juist mijn  bedoeling geweest het
object als “eeuwenoud object” te bewaren.
Waar normaliter vergaan en door houtworm aangetast hout wordt verwijderd en door nieuw
hout vervangen, moest  in dit geval dat oude aangevreten hout zo veel mogelijk blijven
bestaan.

De restauratie werd sterk bemoeilijkt door , zoals reeds gemeld, een overal op het hout
aangebrachte  wasachtige stof. In eerste instantie werd gedacht aan kaaswas.( afb 3)
Kaaswas is een, o.a. in de zuivelindustrie gebruikte synthetische was , welke op Hollandse
kazen wordt aangebracht om schimmelvorming te voorkomen.
Waarschijnlijk is dit in het verleden een keer aangebracht met de bedoeling het hout voor
verder rotten te behoeden. In de praktijk hebben veel van dit soort acties een averechts effect,
omdat het hout daardoor kan stikken en juist sneller verder rot.
De opgebrachte substantie kon met behulp van oplosmiddelen nauwelijks verwijderd worden.
Bovendien bleek dat de wasachtige laag erg hard was, terwijl kaaswas juist zacht is.
Met thinner, wasbenzine, terpentine en terpentijn. werd geprobeerd  de wasachtige laag te
verwijderen, maar dit had nauwelijks effect.
Dit bracht mij op een ander idee. Een wassoort die buitengewoon moeilijk oplost en
bovendien erg hard is, is carnaubawas.( afb 4)  Dit is een plantaardige was  die in de natuur op
bijvoorbeeld fruit zit, ter bescherming van de vrucht of andere delen van planten.
Wanneer men bijvoorbeeld carnauba toevoegt aan bijenwas blijven de schilfers carnauba vaak
onopgelost in de bijenwas achter en veroorzaken op het object kleine witte korrels, die voor
het oog storend  werken . Carnauba is echter wel smeltbaar. Het is dus het meest
waarschijnlijk dat of het object is behandeld met  gesmolten carnaubawas, of het is behandeld
met een andere wassoort waar op een of andere wijze carnauba aan is toegevoegd.



De overal aanwezige witte uitslag, de moeilijke oplosbaarheid en de harde oppervlakte wijzen
in die richting.
Door samenloop van omstandigheden bleek dat  het wel in aceton, zij het met  moeite,  kon
worden opgelost.

Allereerst werden de “armen en benen”van de middelste balk losgehaald door de toognagels
terug te slaan.  De toognagels bleken erg vast te zitten, niettegenstaande de speling op de
verbindingen. Bijgevolg konden de toognagels niet gaaf worden verwijderd. (afb. 15) Wel
konden enkele oude koppen worden gered, zodat het , bij het terugplaatsen van de toognagels
mogelijk was om het oude beeld te handhaven. De nieuwe toognagels konden dan dieper
worden ingeslagen, terwijl de nog overblijvende ruimte kon worden opgevuld met de
restanten van de oude toognagels.

Bij het loskomen van de onderlinge delen bleek bovendien houtrot aanwezig tot ( plaatselijk)
in de kern van het object. ( afb 5 en 6 )  Dit betekende dat sommige verbindingen zwak waren
en mettertijd nog zwakker zouden worden.
Om dit probleem te ondervangen werd, waar nodig in de pennen stukken koolstofstaaf
gelijmd met bison constructielijm ( 2 componenten ) op polyurethaanbasis ( afb 7 )

Deze versterken de pen tegen afbreken en zitten geheel binnen  in het voorwerp . Ze zijn
derhalve onzichtbaar. .

Vervolgens maakten we alle onderdelen zo goed mogelijk schoon met aceton. Ook dit kostte
veel tijd en moeite maar dit loste de wasachtige laag nog het beste op. Het beste gaat dit door
zogenaamde wattenschijfjes te gebruiken, die gebruikt worden voor het verwijderen van make
up. Op het witte schijfje is dan direct te zien of het vuil goed loskomt en bovendien of een
eventuele afwerklaag mee oplost  ( en men de bewerking moet stoppen ).

Het impregneren van de verrotte spintkanten was een volgend probleem. Wanneer een object
door houtworm is aangetast is het soms nodig het aangetaste hout  met een versterkende
kunsthars te behandelen. Er mag niet teveel kunsthars worden aan gebracht omdat dan krimp
ontstaat. Bij te weinig kunsthars zal het vermolmde hout nauwelijks sterker worden. Is de
kunsthars te dikvloeibaar , dan bereikt men alleen een oppervlakkige  versterking.
Wanneer nu een voorwerp sterk is aangevreten door houtworm, dan vormen de aanwezige
gaatjes een makkelijke ingang voor de te impregneren vloeistof, en anderzijds kan de  in het
voorwerp aanwezige lucht gemakkelijk weg als de vloeistof in het hout dringt.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om het aangetaste deel met een explosiebeveiligde stofzuiger
vacuüm te zuigen ( nooit een gewone stofzuiger gebruiken waarbij de opgezogen lucht
met gas langs de collector en de koolborstels ( dus langs de vonk) gaat), en tegelijkertijd
de vloeistof in het hout te laten dringen .
Bij de Pijnbank uit Sluis waren bijna alle gaatjes dichtgesmeerd met de wasachtige stof, die
ook na het schoonmaken met aceton goeddeels dicht bleven zitten. Bovendien was het de
vraag of die wasachtige stof zich niet zou mengen met de te impregneren vloeistof en er
daardoor een inferieur mengsel zou ontstaan.
Er werden drie producten uitgetest. Allereerst en sterk verdunde lijm op polyurethaanbasis.
Dit gaf wel een goede oppervlakkige versterking maar drong niet diep genoeg in.
In de tweede plaats een dun vloeibare kleurloze epoxy, dit gaf eenzelfde effect te zien.
Het derde product bleek wel te voldoen, namelijk Alabastine houtrot-stop.



Dit product is nog niet zo lang op de markt, het is echter erg duur. Het bestaat uit een in
aceton opgeloste kunsthars welke in het hout dringt en volgens de fabrikant verzwakt hout
versterkt.
Toegepast op de pijnbank bleek dit product diep genoeg in het hout te dringen en de zwaar
aangetaste spintkanten voldoende te versterken.
Om wat voor product gaat het hier? Afgaand op de pepermuntachtige geur, de plakkerigheid
en de irritatie die het op de huid veroorzaakt betreft het hier cyclohexanonhars opgelost in
aceton, wat ook de hoge prijs verklaart.
Cyclohexanonhars is een synthetische hars die ook in de schilderijenrestauratie wordt gebruikt
om schilderijvernis  van te maken, of als bindmiddel dient voor retouches.  Deze hars
verouderd nauwelijks en blijft oplosbaar in diverse oplosmiddelen.
 Talens schilderijvernis ( glanzend) is dus goeddeels hetzelfde, zij het dat de hars hier is
opgelost in terpentijn.
Volgens de fabrikant betreft het een” impregneermiddel op basis van ketoncondensaathars
opgelost in aceton.” Zie  http://www.enormjanvandenbroek.nl/download/Houtrotstop.pdf
Restauratoren zouden dus  eenvoudig dit middel  zelf veel goedkoper kunnen maken, met
inachtneming van de gezondheidsrisico’s.

Op twee plaatsen was de verbinding van de armen en benen beschadigd. Er kon tot in de
verbinding gekeken worden. ( afb 1 links van het midden)  Dit werd opgelost door plaatselijk
het aangetaste hout weg te frezen en er een stuk in te lijmen. Bovenin werd een oud stuk eiken
ingelijmd, onderin werd een nieuw stuk eiken ingelijmd.  Dit laatste met het oog op een
grotere sterkte.
Na droging van de lijm schaafden we deze stukken vlak af , in de vorm van het
oorspronkelijke middenstuk ( afb.8 t.m. 10)
Op deze manier konden we de oorspronkelijke afmetingen herstellen en was het mogelijk de
armen en benen weer goed aan de romp te monteren.

Na de verbindingen schoon te hebben gemaakt werden de armen en benen aan de romp
gelijmd  Er zat veel speling op de verbindingen. Deze speling kon door gebruik van de
spleetvullende bison Constructielijm worden gereduceerd, echter het nadeel is dat het object
dan nauwelijks uit elkaar kan. Deze lijm is moeilijk reversibel.
Daarom werd niet teveel van deze lijm gebruikt, maar wel genoeg om een voldoende sterke
verbinding te krijgen.
De overige speling werd later weggewerkt door de ruimte op te vullen met Multifast
bruislijm dunvloeibaar.
Dit is een soort purschuim wat zowel lijmt als ruimte opvult maar niet bijster hard wordt en
derhalve beter reversibel is.

De ingezette stukken werden vervolgens handmatig zo bewerkt dat ze er uit zagen als oud rot
hout en derhalve in het totaalbeeld het minst stoorden. (afb 11t.m. 13)

Als laatste moesten we de toognagels terug slaan. Zoals gezegd waren de meeste bij het
uitslaan gebroken en moesten er nieuwe toognagels komen.
De verbindingen van de  pijnbank bleken in het verleden erg op trek te zijn bevestigd.  Dit
houdt in dat men eerst in het deel waar het pengat in zit een rond gat voor de toognagel boort,
vervolgens de pen in de verbinding steekt, daarna de plaats van het tooggat aftekent op de
pen, de pen weer loshaalt en het tooggat zo in de pen boort dat het iets naar de borst toe zit.
Bij het inslaan van de toognagel zal deze de verbinding sterk aantrekken en de toognagel zal
in het midden iets krom worden.(afb. 14)

http://www.enormjanvandenbroek.nl/download/Houtrotstop.pdf


Het gevaar bestaat dat bij een te grote trek de verbinding kan beschadigen of de toognagel kan
breken.(afb.15) Soms kan zelfs de gehele verbinding inscheuren . Bij de pijnbank waren de
verbindingen door houtrot en ouderdom zo verzwakt dat het gevaar van schade bij het inslaan
der toognagels te groot was.
Dit losten we als volgt op:
In plaats  van eiken toognagels werden vurenhouten toognagels gemaakt van rechtdradig hout,
en de lengte van de toognagels was ca 3 cm korter als de oorspronkelijke lengte.
Het zachte vurenhout was in dit geval ongeveer even sterk als het oude eiken, daarmee werd
het gevaar van schade verkleind. (afb 16tm 19 )

De nieuwe toognagels werden eerst een tijd geïmpregneerd met Tenco houtconservering,  een
schimmeldodend middel.  Vervolgens werden, nadat de toognagels zo goed mogelijk passend
waren gemaakt, de nieuwe toognagels ingeslagen. Omdat de nieuwe toognagels 3 cm. korter
waren als de oude , bleef aan de boven en onderkant bij iedere toognagel een gat over van 1,5
cm diep(afb.20)
Aan de onderkant werd en overgebleven ruimte rond de nagel dichtgeschuimd met dezelfde
Multifast purlijm dunvloeibaar.   Nadat deze lijm was uitgehard werd het overgebleven gat
nogmaals geïmpregneerd met Tenco schimmeldood, en daarna werd er een losse eiken prop
ingeslagen.(afb. 21)
Aan de bovenkant werd  waar nodig hetzelfde gedaan, maar hier werden, om de nog
resterende 1,5 cm op te vullen , zo veel mogelijk de koppen van de oude toognagels gebruikt.
Het lijkt dus of de oude toognagels er nog in zitten, in werkelijkheid zijn het vurenhouten
toognagels met  los opgezette eiken  koppen.
Daarmee was het constructieve deel van de restauratie  afgerond.
Alle vernieuwde onderdelen zijn met waterbeits op kleur gebracht  (bruinachtig oranje en
verdund bruinzwart) . Om het uitgebeten effect , wat zo kenmerkend is voor oud, afgeleefd
hout te bereiken voegden we aan de beits een beetje krijt en/of bentoniet toe.
Tot slot maakten we de poten zoveel mogelijk van dezelfde lengte, zodat de pijnbank zo
stabiel mogelijk zou komen te staan. Bij het terugplaatsen is het wel zaak dit ter plekke te
controleren en eventueel onder de poten iets te leggen om ze allemaal op dezelfde hoogte te
krijgen.

Als laatste handeling werd het hele voorwerp langdurig geïmpregneerd  met Tenco
schimmeldood. Bij de poten kon dit door deze langdurig in een bakje met de vloeistof te
plaatsen, zodat deze maximaal in het hout kon dringen.(afb 22)

Onder aan de poten zullen, voordat het voorwerp terug gaat naar Sluis, op maat gemaakte
plaatjes zwart polyurethaan worden geschroefd met verzonken roestvrijstalen schroeven. Dit
dient om te voorkomen  dat wanneer het voorwerp weer op de vochtige grond zou komen te
staan, schimmels in het hout zouden dringen en het voorwerp verder achteruit zou gaan.

Tot besluit wil ik nog het volgende melden:  Aan de onderkant van een der armen was,
midden in de balk ter plaatse van de poot aantasting van gewone houtworm te zien. Er werd
echter een gaatje van de bonte knaagkever gevonden.

 Enkele interessante details zijn te zien op de hieronder volgende reeks foto’s.



Koudekerke, 21 augustus 2007

Riaan Rijken www.acrijken.nl

Afb. 1  De pijnbank in de kelder te Sluis

http://www.acrijken.nl


afb.2  houtrot tot in de verbindingen. Let op de schimmeldraden op de pen

afb 3 de wasachtige substantie, te zien als witte uitslag, zie ook de afbeelding hierboven



afb. 4 carnaubawas, zoals het in schilfers wordt verkocht.

afb.5 houtrot tegen de oppervlakte van het hout aan, ter plaatse van de verbinding



afb.6 Ook in het middenstuk plaatselijk houtrot. Let op de plek midden op de foto

afb.7 ingelijmde koolstofstaaf ter versterking van de pennen



afb.8  het verrotte stuk  onder de verbinding is weg gefreesd, het bovenste stuk is nog
aanwezig.

afb.9 de beide vulstukken zijn er op gelijmd, het onderste is reeds gedeeltelijk donker gebeitst.



afb. 10   het ingezette stuk na het er  in lijmen van de armen en benen

afb. 11



afb. 12

afb. 13 het ingezette stuk is bijgewerkt conform de overige delen



afb. 14 tekening van een getoogde constructie. D =toogpen, E = toognagel. Let op de
aftekening en de verplaatste tooggaten in de pen , schuin links boven D

afb. 15 twee oude toognagels waarvan de onderste doormidden is gescheurd



afb 16tm 19: de nieuwe vurenhouten toognagels



  afb 20 de toognagels aan de onderzijde

Afb 21   de eiken koppen van de toognagels zijn terug geplaatst.



afb. 22 de gerestaureerde pijnbank wordt geïmpregneerd met een schimmeldodend middel



afb 23  een afschrikwekkend voorbeeld van de wreedheid van toen: een afgebroken spijker ter
plaatse van de wurggaten.  Misschien vond zelfs de beul het wat al te gortig .
( hoop ik maar …………..)


