
Restauratieverslag van een 17e eeuwse Hollandse eiken  kast, 
aanwezig in het Provinciehuis te Middelburg 
 

 
 

Een buitengewoon fraai meubel uit de eerste helft van de 17
e
 eeuw, echter in een  slechte 

staat.  Een vergelijkbaar exemplaar is te zien in het Rembrandthuis in Amsterdam.  

 

Zichtbare mankementen: 
  

Als gevolg van vocht en schimmel zijn grote delen van de  kast, vooral aan de onderkant en 

achterkant totaal verrot en later vervangen door nieuwe onderdelen. Dit  zal voor de tweede 

wereldoorlog zijn gebeurd. Als zodanig is dit redelijk goed uitgevoerd. Helaas is de kast ook 



een keer met een staalborstel afgeraagd, of mogelijk licht gezandstraald. Het gevolg daarvan 

is een open nerf en nogal versleten details. Dit is niet herstelbaar. Bovendien is de kast nog 

een keer donker gebeitst, een veel voorkomende mishandeling van onze antieke meubels. 

Omdat de nerf zo open ligt is het ook niet mogelijk de beits te verwijderen. Bij het afschuren 

zou de slijtage nog groter worden.  Slechts met vocht, bijvoorbeeld ammoniak zou enige 

verbetering te bereiken zijn, maar in dit geval is het middel erger dan de kwaal. 

De onderste lijst is zeker een keer vervangen door en nieuwe, die uit meerdere stukken bestaat 

en van Mahoniehout is gemaakt ! Door de donkere beits valt dit nauwelijks op.  

Hoe is deze slechte staat gekomen? 

Er is maar een verklaring mogelijk: de kast heeft lange tijd op een erg vochtige plaats gestaan, 

waarbij vocht vanuit de grond of achterliggende muur in het hout drong. Daardoor  

hebben schimmels de kans gekregen zich te ontwikkelen. 

Op veel plaatsen  waren/ zijn de sporen daarvan nog te zien. Er bestaat een in hout levende 

schimmel, zeer berucht en bekend onder de naam  Huiszwam ( Serpula lacrymans), die het 

hout langzaam maar zeker omzet in pulp, waarbij het materiaal uiteenvalt in blokjes van ca 

1,5x1,5 cm. Dit wordt aangeduid met de Engelse term Cubic Rot. 

Een tweede gevolg van vocht, in dit geval in combinatie met het looizuur uit eikenhout is het 

roesten van spijkers. Dit type kasten zijn altijd geconstrueerd, d.m.v. pen- en gatverbindingen 

waarbij relatief weinig is gelijmd. In de deuren zitten panelen welke uit een grondplaat  

bestaan met in het midden een gestoken versiering. Daarom heen zijn lijsten aangebracht. 

Deze lijsten zijn gelijmd en gespijkerd 

Als dergelijk werk origineel is, is er van de spijkers haast niets te zien. De vierkante gesmede 

spijkers werden iets verzonken in het hout geslagen en het spijkergat opgevuld met een propje 

hout, met de draad mee. 

Bij dit meubel waren veel opvullende propjes verdwenen. Ook waren spijkers doorgeroest en 

in later tijd vervangen door nieuwe spijkers, wel gesmede, maar met veel te grote koppen. 

Willekeurig in het fraaie lijstwerk geslagen.  

De ladebodem was deels verrot, ook hier weer door de Huiszwam. Het was niet goed 

mogelijk de lade goed te gebruiken, omdat er nogal wat zwakke plekken in de bodem zaten. 

In de rechter deur was het oorspronkelijke slot, wat vrij groot is geweest, vervangen door een 

kleiner.  Dat oude grote slot zat vlak tegen de deur aan met een verdiepte slotkast. Maar om 

deze slotkast te laten verzinken moet er een flink stuk uit de constructie weg gekapt worden. 

Als dan het slot vervangen wordt door een kleiner, wordt de constructie erg zwak. De deur 

had dan ook nauwelijks meer verband. Ook was de middelste kolom, die de functie van 

slaglijst had, los geraakt van de deur. De lijm was vergaan en met enkele spijkers bleef de 

kolom hangen. 

Verder waren er overal kleinere stukken uit het meubel, of ervan af gebroken ( zie 

afbeeldingen.) 

In later tijd zijn de bovenste drie kolommen vervangen door nieuwe exemplaren, die wel goed 

zijn gemaakt. Waarschijnlijk is ook  het achterliggende hout vernieuwd. Hiervoor is dan wel 

oud  Eiken gebruikt want er zaten achter die kolommen resten van een groene verf. 

En als laatste: sommige onderdelen waren met zeer grote spijkers vastgeslagen op de 

constructie, in een geval zelf met een zogenaamde tienduimer, een spijker van ca. 20 cm lang. 

Conclusie:  deze unieke kast heeft een zwaar bewogen leven achter de rug: er is aan gewerkt 

door vakmensen maar ook door de meest minderwaardige knoeiers.  

 

Uitvoering van het werk 
 

Het beschrijven en fotograferen van alle beschadigingen  was in dit geval ondoenlijk. Het 

waren er vele honderden. 



Bij de restauratie zijn alle kapotte verbindingen hersteld en indien nodig  deels vernieuwd. 

Omdat het meubel zowel een sier-als gebruiksfunctie heeft heb ik ervoor gekozen om in ieder 

geval het constructieve deel goed bruikbaar te maken.. Daardoor moest de rechter onderdeur 

constructief geheel worden hersteld en de ladebodem vernieuwd.  

 

 
 

 
 

 
 
Boven: zwaar beschadigd  lijststuk van de bovenkast. Midden: overal gaten en stukken uit de kroonlijst, later 

opgevuld met stopwas, nadat we deze hadden verwijderd.  Onder: lijst die de naad tussen onderkast en bovenkast 

afdekt, in twee stukken gebroken en met moderne spijkers welke in het zicht kwamen aan elkaar bevestigd 



 
 

 
 

 
 
Boven: uitspringend lijststuk onder de linker bovenste kolom. In de cirkel was een gat aanwezig van 18 mm 

diameter, opgevuld met stopwas. Midden: na verwijdering van de stopwas kwam een tienduimse spijker in het 

zicht. Onder : hetzelfde bij de rechter kolom. 



 
 

 
 

 
 
Boven en midden: een los stuk lijst met een spijker vastgeslagen, waarbij deuken in de lijsten werden geslagen. 

Onder: resten groene verf onder de kolommen van de bovenkast. ( de foto  is rechtsom gedraaid)  



 
 

 
 

Boven : rechter leeuwenkop: afgebroken klauw en neus van de leeuw, met spijkers zijn de aangetaste restanten 

vastgezet. Links is de naad in de mahonie onderste lijst te zien.  Onder: met een propje opgevuld spijkergat, 

origineel 17
e
 eeuws ( rode cirkel)  Blauwe cirkel: later ingeslagen spijker  

 



 

                 
 

  
 
Boven links : slecht ingezet stuk in de onderkast ( zijkant ) waarvoor de horizontale lijst werd afgezaagd en te 

kort werd. Boven rechts: hoek zijkant/achterkant deels verrot en opgevuld met stopwas ( blauwe pijl) en na 

verwijdering van de stopwas ( rode pijl). Onder: verrotte hoek van de onderkast. 

 



 
 

 
 

Boven: later ingeslagen spijkers om de lijsten te fixeren op de deurconstructie. Onder: de rechter deur van de 

onderkast met losse lijsten en opengetrokken verbindingen, met vulstukjes aan elkaar geplakt. 



 
 

 
 
Boven: de speun van de rechter deur onderkast is in het verleden  vernieuwd. De schroeven zaten nauwelijks 

vast, omdat de lijst was verrot en afgekraakt. Onder :  met stopwas en spijkers was dit provisorisch hersteld. 

 



 
 

 
  

Boven: Dit bleef over nadat we de verrotte lijst deels hadden verwijderd. Onder: nog een ingezet stuk waarvoor 

de onderste  lijst deels werd afgezaagd, er ontbreekt ongeveer 1 cm. 

 



De ladebodem was gemaakt van het zogenaamde wagenschot. Dit is bij dergelijke kasten 

gebruikelijk. Wagenschot is dun eikenhout wat gemaakt wordt van kaarsrechte stammen, 

meest het zogenaamde Spessart-Eiken, naar de streek in Duitsland waar het vandaan komt. 

Die stammen werden vroeger tot vlotten samengebonden en met de Rijn meegestuurd. Er 

waren plaatsen langs de rivier waar men de vlotten opving en het hout verder bewerkte of 

verkocht. 

Wagenschot wordt als volgt gemaakt: Een stam wordt in vier delen, zogenaamde kwartieren 

gezaagd of gekloofd. Dan worden die vier delen weer opnieuw  gekloofd, naar de kern van de 

stam toe. Bij deze bewerking zullen er altijd planken ontstaan die een brede en een smalle 

kant hebben. 

Dit is nu juist het kenmerk van het oude wagenschot. Waarschijnlijk is het al in de 

Middeleeuwen zo toegepast. In mijn eigen collectie is een deel van een Gotische 

wandbetimmering aanwezig, afkomstig  uit het zeer oude Middelburgse pand Lange Delft 133 

( de voormalige apotheek op het hoekje van de Reigerstraat). Ook deze is gemaakt van 

gekliefd wagenschot.  

In de brede kant kun je gemakkelijk een groef schaven, de smalle kant wordt dan een veer. En 

met nog een profieltje aan de brede kant  krijg je een mooie eiken wandbetimmering, met een 

zich steeds herhalend verticaal  lijnenspel . 

 

Aangezien de ladebodem plaatselijk zo verrot was dat het handhaving niet meer verantwoord 

was, besloot ik een aantal delen te vervangen door nieuwe. Het is dan wel zaak deze er zo 

authentiek mogelijk er uit te laten zien.  

Nu wordt Spessart-Eiken nog steeds toegepast, meest als kwartiers fineer. Tegenwoordig 

wordt fineer gestoken en niet meer gezaagd. Deze techniek is te vergelijken met de vlees- en 

kaassnijmachine. Maar er blijft altijd een plankje over wat niet meer dunner gemaakt kan 

worden, deze plankjes staan in de handel bekend als fineerresten.  

De dikte varieert tussen de 20-15 mm. Dus met dit materiaal hebben we de mooist denkbare 

vervanger voor het gekloofde wagenschot. De soort is hetzelfde, de herkomst eveneens, de 

nerf en kwartierse vlam ( spiegels) ook nog eens. Beter kunnen we het niet treffen. 

 

 



 

De nieuwe bodemplankjes werden eerst onder een schaafmachine, waar een taps lopend 

vulstuk onder was gemonteerd , schuin  afgeschaafd, zodat ze overeen komen met het oude 

werk. Daarna  met de hand nog eens dun  afgeschaafd om machineslag te verwijderen 

De oude kleur is een gevolg van inwerken van o.a. ammoniakgas in de lucht op het eikenhout, 

het kleurt daardoor mettertijd  bruin. Dit proces kun je nabootsen door eikenhout in een 

afgesloten bak of zak te plaatsen met daarbij een schoteltje ammoniak. Binnen een dag is het 

donker geworden. Dit is niet helemaal de goede kleur, soms  moet er nog wat gebleekt of 

gebeitst worden maar het komt een heel eind in de richting. 

De nieuwe bodem komt visueel heel goed met de oude overeen. De lade kan nu weer normaal 

gebruikt worden. 

 

 
 
 De door Huiszwam aangetaste ladebodem 



 
 

 
 

 
 

Boven : de nieuwe delen van de ladebodem, schuin afgeschaafd  kwartiers Eiken. Midden: na het “roken “ met 

ammoniakgas.   Onder : het slot in de rechter onderdeur 



 
 

 
 

 
 
Boven: rechter onderdeur met losse slaglijst ( = middelste kolom, let op de kier, middelste pijl ) en opvulling met 

spie. Midden: het veel te grote sleutelgat, gevolg van het vervangen van het slot in later tijd. Onder: nieuwe 

opvulling van het slotgat in de deur. 



 
 

 
 
Boven: Rechter onderdeur  deels gedemonteerd. Onder : het kleurverschil tussen het donker  gebeitste en 

originele eikenhout 

 

 

 

Het overige werk bestond uit het –eindeloos- inzetten van stukken en kleine stukjes. Deze zijn 

er in gelijmd met een dunne pu-lijm op acetonbasis ( Multifast pur-lijm D4).   Bewust heb ik 



in dit geval geen lijm op waterbasis gebruikt.  Waar nog deels rot of aangetast  hout aanwezig 

was is de hechting met beenderlijm zeer slecht, terwijl lijm op acetonbasis dit juist wat 

versterkt. Resten van schimmels kunnen door lijm op waterbasis weer geactiveerd worden. 

Waar ijzer aanwezig is -en dat is op veel plaatsen, er waren veel spijkers in de kast geslagen- 

Kan dit tot blauwe vlekken , roestvorming en het daardoor uitvallen van het ingezette stukje 

leiden. 

Deze lijm is goed verwijderbaar. Bij een latere restauratie zal dit geen problemen geven. 

In totaal werden er ca. 260 stukken en stukjes ingezet. Zie hiervoor de foto’s.  

Deze reparaties zijn bijgekleurd met waterbeits en nadien 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. Niet boenen. 

Vanwege de open nerf zullen er snel pluizen blijven hangen als met een doek wordt afgestoft 

en geboend. 

 

 

Middelburg/Koudekerke , juni 2013 

 

Riaan Rijken 

www.acrijken.nl 

 

 

 

Volgende foto’s : alle ingezette stukken 

 

 
 

 
 

http://www.acrijken.nl/


 
 

 
 



 
 



 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


