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Restauratieproject Nieuwer ter Aa
Liesbeth Boon
Opleiding Master-Glass, Tilburg
Studiejaar 2015-2016 (vierde en tevens eindexamenjaar)
Restaureren is een van de vaste onderdelen van het studieprogramma van de MasterGlass, postacademische opleiding voor monumentaal glas in Tilburg. Met het project in de
kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nieuwer ter Aa ben ik in de gelegenheid
om het restaureren van A tot Z mee te maken.
In dit verslag beschrijf ik alle werkzaamheden die ik daarbij heb uitgevoerd, van het
(helpen bij het) uithalen van de ramen tot en met het restaureren en documenteren van
één van de glas-in-loodpanelen.
Nieuwer ter Aa is een klein plaatsje dat valt onder de Gemeente Stichtse Vecht in de
provincie Utrecht. Het ligt in de buurt van Breukelen midden in het polderland. Hieronder
volgt eerst een stukje achtergrondinformatie over de kerk en de ramen.

De Nederlands Hervormde Kerk van Nieuwer ter Aa
De kerk aan de Kerklaan in het plaatsje Nieuwer ter Aa is een driebeukige laatgotische
bakstenen kruiskerk met koor, lage dwarsarmen, uitgebouwde sacristie en toren, uit 1475.
Het gebouw heeft een houten tongewelf. In het koor en het schip zijn een aantal
gebrandschilderde glas-in-loodramen te zien met wapens van adellijke families. Aan de
westkant bevindt zich een groots opgezet oksaal en orgel rijk voorzien van houtsnijwerk. Het
orgel is in 1898 vervaardigd door de Engelse firma Foster & Andrews in Hull. De kerk heeft
verder een klokkenstoel met een klok uit 1676 van een anonieme gieter, met een diameter
van 101,3 cm.1
De vensters aan de westkant hebben eenvoudige glas-in-loodramen opgebouwd uit
rechthoekige ruitjes van blank glas.
In het zuidportaal bevindt zich nog een glas-in-loodraam met Sint Cecilia aan het orgel.2
Eigenlijk is het wel bijzonder dat een raam met een heiligenafbeelding wordt geschonken
aan een hervormde kerk.
Nog een bijzonder feit is dat de banken in de kerk zó zijn geplaatst dat de blik van het
publiek naar het westen is gericht en niet naar het koor.
De oudste ramen van de kerk zijn voor het laatst gerestaureerd in 1897 door J.L Schouten
van het bekende glasatelier ‘t Prinsenhof te Delft. Eén ervan, het raam dat de studenten
Master-Glass onder begeleiding van Atelier Immanuel in Tilburg gaan restaureren, laat
helemaal rechts onderaan de volgende tekst zien:

1
2

Bron: Wikipedia
De heilige Cecilia is de patrones van de muziek
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te Nieuwer ter Aa
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Reparata
A.D. 1897
’t Prinsenhof
J.L. Schouten
Delft
Wikipedia vermeldt verder nog dat in het jaar 1896 de diaconie te Ter Aa een schenking
heeft ontvangen van f10.000 van ‘iemand uit Schotland’, ter nagedachtenis aan “zijne
onlangs overleden echtgenoote, eene afstammeling uit het oud-adellijk geslacht Van Reede
van Ter Aa”. 3
Met deze persoon uit Schotland wordt de zeer rijke Engelsman George Hudson Earle
bedoeld, die in 1883 in het huwelijk trad met Susanna Catherina Elisabeth baronesse van
Reede van ter Aa. Kitty, zoals de barones genoemd werd, was de dochter van Anne Gillis van
Reede van ter Aa en Johanna Engelina Marie Schimmelpenninck. Zij was niet de
ambachtsvrouwe van Ter Aa, maar een volle nicht van de laatste ambachtsvrouwe uit het
geslacht Van Reede.4
Het huwelijk heeft ruim 12 ½ jaar geduurd. Kitty overleed op 24 februari 1896. Volgens een
van de gebrandschilderde ramen is zij begraven in Torquay in Engeland. Na haar overlijden
heeft Earle uit liefde voor haar, de kerk in Nieuwer ter Aa de zes gebrandschilderde Van
Reede-ramen geschonken vervaardigd door de glazenier J.L. Schouten en liet hij twee
oudere al aanwezige ramen door hem restaureren. Ook heeft Earl toen het bovengenoemde
Engelse orgel geschonken. Op de betimmering van het orgel staat te lezen: “Dit orgel is
geschonken ter nagedachtenis aan de geliefde en hooggeëerde ‘Kitty Earle’, geboren
barones van Reede van ter Aa”.
In 1899 schonk hij de kerk nóg een raam dat in het zuidertransept is geplaatst, het St.
Ceciliaraam, ter herinnering aan een oom en tante van zijn vrouw.5

De restauratie in 2016
De huidige restauratie begint met de drie ramen (waaronder de twee oudste) in het koor. De
ramen worden in april teruggeplaatst in een museale opstelling waarbij de glas-inloodramen aan de binnenzijde worden geplaatst achter veiligheidsglas (blank, gelaagd glas).
Het veiligheids- of voorzetglas wordt zo spoedig mogelijk na het uithalen van de ramen
geplaatst. De vensters worden tot die tijd met platen hout dichtgemaakt.
De oude ramen zijn nog in een redelijke conditie maar vertonen op sommige plekken veel
breuk en oude reparaties (breukloodjes). Hier en daar zitten gaten in het glas.
Tegelijkertijd met de restauratie wordt de kerktoren aangepakt door aannemersbedrijf
Fokker b.v. uit Nieuwer ter Aa. Zoals vroeger gebruikelijk was, is de toren gemeentelijk
eigendom en het schip van de kerk van de kerkgemeenschap. In de jaren vijftig heeft de
3

Wikipedia noemt als bron: Het Nieuws van den Dag, 13 juni 1896
Een ambachtsheer of -vrouwe was de hoogste bestuurder van een ambachtsheerlijkheid,
het gewone bestuursgebied op het platteland in westelijk Nederland.
5
De informatie over Earle en zijn vrouw komt uit het tijdschrift van de Historische Kring
Breukelen; jaargang 9, nr. 4, 1994
4
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Boven
De tekst van de restauratie in 1897

Sint Ceciliaraam

Onder
Portret van Kitty Earle in een van de ramen
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kerkgemeenschap het kerkgedeelte laten onderheien om verzakking te voorkomen, maar bij
de toren is dit toen niet gebeurd. De toren wijkt van de kerk en vertoont daardoor scheuren
in de muren. Herstel is noodzakelijk, niet alleen voor het gebouw maar ook om verdere
schade aan de ramen te voorkomen.

Samengestelde ramen
In de twee oudste gebrandschilderde ramen zijn familiewapens te zien van het geslacht Van
Renesse van ter Aa en hun naaste verwanten. In een van de twee staat rechtsonder een
afbeelding van Kitty.
De andere zes jongere ramen zijn gewijd aan de familie Van Reede van Ter Aa (die in 1777
de Van Renesses opvolgde).
De oudste ramen maken de indruk dat ze gedeeltelijk zijn samengesteld met onderdelen uit
andere ramen. Er zitten delen in verwerkt die niet op een logische manier in het raam
passen, zoals de passers bovenin en sommige ossenkoppen die er een beetje ‘ingepropt’
lijken. Ook zitten er aan weerszijden van de naambordjes met de familienamen eindstukjes
van andere naamborden waarvan de rest ontbreekt. De eindstukjes van de naambordjes
zitten in het midden aan elkaar en lijken zo decoratie maar het is niet logisch en in de andere
ramen zitten ze niet. Wellicht zijn een aantal van deze onderdelen uit een ander oud raam
afkomstig uit de kerk of van een ander gebouw (het vroegere kasteel?) en zijn ze
hergebruikt. Ze zijn in ieder geval duidelijk niet voor deze ramen ontworpen.
Er zitten barokke versieringen in de ramen: guirlandes van fruit en bladeren en
vrouwenfiguren in barokkostuum als schilddrager. Ze zijn ingekleurd met zilvergeel en
emailles. Deze figuren zie je alleen maar in de drie ramen in het koor.
De figuren op de wapenschilden zijn fijn geschilderd met veel aandacht voor detail en een
aantal wapenschilden heeft een subtiele damastschildering als achtergrond. De
kerkbezoeker zal al deze fijne details vanuit de kerk nauwelijks kunnen zien. Daarvoor moet
je er echt met je neus bovenop staan.
Op het eerste gezicht lijken de oranjerode schilden met uitgespaarde figuren geëtst. Bij
bestudering in het atelier blijken ze echter gekleurd te zijn met emailverf, maar mooi egaal
gedaan in een warmrode kleur. Bij sommige schilden is wel gewerkt met überfang-glas en
zijn details erin gegraveerd.
Opvallend is het portret van Kitty, een mooi en fijn geschilderd portret in een medaillon,
omringd door engeltjes in een wat popperige stijl.
Nog een ander bijzonder detail is een afbeelding van een Pinksterscène uit de bijbel (de
uitstorting van de Heilige Geest), waarbij je een aantal figuren in grisaille- en
zilvergeelschildering ziet met vlammen op hun hoofden. Dit ruitje is een heel oud stuk in
renaissancestijl, en waarschijnlijk ook afkomstig uit een ander ouder raam. De afbeelding is
ook behoorlijk vervaagd en vertoont een met breuklood gerepareerde breuk.
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De ingepaste passer (links)
en ossenkop (onder)

Boven
De naambord-eindjes

Ruitje met Pinksterscène
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Boven
Vrouwen in barokkostuum als schilddraagsters
(Foto rechts: Atelier Immanuel)

Guirlande met groente en fruit en een os als schildhouder
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Boven
Voorbeelden van gedetailleerd schilderwerk en damastschildering als achtergrond
Onder
Portret van Kitty Earle in grisailleschildering; rechts: het gebruik van emailles in combinatie met zilvergeel
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Werkverslag
Ramen uithalen
Vrijdag 8 januari
Nieuwer ter Aa ligt op een klein half uurtje rijden van mijn eigen woonplaats Nieuwegein
(A2, afslag 5 Breukelen). Vanuit de verte zie ik de kerktoren al in de steigers staan. Het is een
goede dag om ramen uit te halen, droog en zonnig.
Na een korte kennismaking met het kerkje en de nodige instructies van Wim en Sibylle begin
ik samen met Evelien, Karin en Dagmara aan onze eerste klus: het poetsen van een van de
gebrandschilderde heraldische ramen in het schip. De bedoeling is om nu alvast een van
deze ramen schoon te maken om het effect te laten zien. Over de kerkbanken wordt eerst
door aannemersbedrijf Fokker b.v. uit Nieuwer ter Aa een plaat hout gelegd waarop een
steiger wordt geplaatst. Gewapend met stoffer, poetsrol, vezeldoekjes, Glassex en een fles
azijn klimmen we naar boven en gaan aan de slag. Er komt flink wat gruis, stof en vuil af van
de ramen. Helemaal helder wordt het nog niet, waarschijnlijk zit aan de buitenzijde nog flink
wat aanslag op de ramen en het is soms lastig te zien of ‘het vuil’ aan de binnenzijde aanslag
is of resten van een dunne grisailleschildering.
De volgende klus bestaat uit het assisteren bij het uithalen van de glas-in-loodpanelen van
een van de oudste ramen in het koor, het meest rechtse raam (raam 9) die wij gezamenlijk
gaan restaureren. Van tevoren is dan al voorbereidend werk gedaan door Atelier Immanuel.
De ramen zijn gefotografeerd en genummerd en er is verslaglegging gedaan.
Geconstateerde gebreken zijn al aangetekend.
Buiten en binnen zijn door de aannemer steigers geplaatst. Tussen het koor en het schip is
een stofscherm aangebracht.
Binnen wordt het voorbereidend werk gedaan: de bronzen (of koperen) wiggen waarmee de
dekstrippen vastzitten worden alvast losgetikt en glaasjes met loszittende scherven worden
afgeplakt met crêpetape zodat ze op hun plaats blijven zitten tijdens het uithalen en het
transport. De dekstrippen aan de buitenzijde worden verwijderd zodat Wim met een slijptol
de mortel kan inzagen die verder wordt uitgehakt door studenten. De ramen zitten in een
zogenaamde kloostersponning en zijn van buitenaf geplaatst. Alle dekstrippen en windijzers
worden hergebruikt.
Dan worden de panelen uitgehaald met een team binnen en een team buiten, waarbij de
volgende handelingen plaatsvinden:
- de roosjes en loodslabben losmaken;6
- raam eruit halen en merken;
- windijzers eruit halen, bij elkaar binden en merken.
Zo wordt paneel voor paneel behandeld. We werken van boven naar beneden. Het
terugplaatsen wordt straks juist andersom van beneden naar boven gedaan. Het voorzichtig
6

Roosjes zijn de bindloodeindjes die tot een soort opgerold knoopje zijn gewikkeld. De
bindloodjes worden aan het loodprofiel van het paneel gesoldeerd en zijn om het windijzer
geknoopt als extra versteviging. Zo kan de wind het paneel niet naar binnen drukken.
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Plaatsen van de steiger op de kerkbanken en de schoonmaak
(foto linksonder: Dagmara Gielen)
Rechtsonder
Lostikken van de wiggen
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Boven
het werk op de steiger buiten en binnen
Onder
losdraaien van de roosjes (links) en afplakken van de
breuken (rechts)
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Uithalen van de ramen en het tekenen van de mallen
voor de voorzetramen (foto’s onder: Evelien de Bruin)
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loswerken van de ramen en het uithalen wordt vooral door Wim gedaan. Het valt tegen hoe
weinig ruimte er in de sponning zit. Ze komen er niet echt gemakkelijk uit, wat een enkele
onvermijdelijke breuk oplevert.
Als de panelen eruit zijn, worden ze verzameld en ingeladen, evenals de rest van de
materialen en gereedschappen. Tot slot worden de maten genomen voor de voorzetramen.
De bovenste in de spits van de boog met behulp van kartonnen mallen. Van de andere
panelen wordt de dagmaat genomen plus één sponningmaat omdat de ramen in de gleuf
van de kloostersponning geschoven worden.
De boel wordt aangeveegd en netjes achtergelaten. De steiger op de kerkbanken is ook al
weggehaald. De kerk moet namelijk in het weekend gewoon weer beschikbaar zijn voor de
diensten.
Deze eerste dag heb ik vooral binnen geassisteerd en veel foto’s gemaakt. De maandag erop
worden de volgende ramen eruit gehaald waar ik ook bij zal helpen en vooral ook buiten,
zodat ik alles een keer heb gedaan.
Zaterdag en zondag 9 & 10 januari, lesweekend in Tilburg
Deze dagen worden besteed aan het beschrijven, opmeten, fotograferen en documenteren.
Ieder krijgt een paneel toegewezen. Deze werkzaamheden doen wij in Tilburg in Atelier
Immanuel. Het paneel wordt gedemonteerd en alvast voorzichtig droog gereinigd.
Maandag 11 januari
Een kille en regenachtige dag. Vandaag wordt met een kleinere ploeg gewerkt: Wim,
Dagmara, Karin en ik. Ook Sibylle is aanwezig. Wim slijpt weer eerst de mortel in, waarna
Dagmara, Karin en ik buiten de mortel eruit tikken met hamer en beitel. Een tijdrovende klus
waar ook kracht voor nodig is. Sommige delen gaan er gemakkelijk uit, andere delen zijn veel
harder. We gaan voorzichtig te werk. Het is ook even zoeken naar een goede werkhouding,
vooral omdat er nogal wat ruimte zit tussen de steiger en het raam.
Als dat werk gedaan is, gaat er weer een ploegje naar binnen, Wim blijft buiten, en de
panelen worden eruit gehaald op dezelfde manier als vrijdag.
Deze dag lukt het niet om alle twee de ramen eruit te halen. De derde wordt dinsdag gedaan
met weer met een ander ploegje. Het hakwerk zal dan ook met de slijptol worden gedaan,
zodat het wat sneller gaat. Iedereen heeft nu in ieder geval de gelegenheid gehad om
ervaring op te doen met het hakwerk.

Beschrijving van raam 9 en door mij te restaureren paneel 9.4
Raam 9
Een opvallende figuur op het rechter deel van raam 9 is de schilddraagster, een vrouw in
barokkleding die een schild vasthoudt dat op de grond steunt. Links van haar is een
bewerkelijk schild te zien waarop het wapen van Renesse te herkennen is. Het schild draagt
een helm met een kroon, aan weerszijden acanthusbladeren en boven de kroon torent een
ossenkop uit als schildhouder. Boven de os en de dame bevinden zich guirlandes met fruit en
groente. Aan de uiteinden, links en rechts van het raam, zijn de guirlandes met een rood
koord vastgeknoopt aan een voluut en aan het koord hangt een lange gele kwast. In het
midden is het onduidelijk waar ze aan opgehangen zijn. Het lijkt logisch als daar ook een
voluut of ander ophangpunt zou zitten, maar dat is er niet.
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Raam 9 aangegeven in de plattegrond uit de projectmap van Atelier Immanuel
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Raam 9 buiten en binnen met daarin aangegeven paneel 9.4 (foto’s: Atelier Immanuel)
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Boven: het gat met de noodreparatie
Onder: het open gat in de rand (foto’s: Atelier Immanuel, gefotografeerd op locatie)
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Het tafereel wordt boven en onder afgesloten met een grisailleschildering van een
architectuurlijst waarvan de bovenste nogal tweedimensionaal is weergegeven; de lijst
onderaan is veel ruimtelijker, met meer diepte en volume, geschilderd. Deze lijsten lopen
over de volle breedte van het raam. Boven en onder zijn wapenschilden weergegeven met
eronder de geslachtsnamen. In de spitsboog zijn passers verwerkt en helemaal bovenin is
weer het bewerkelijke schild te zien van Renesse.
In het paneel helemaal rechts onderaan zit het oudste glas met de Pinksterafbeelding en de
datum en ondertekening van de restauratie in 1987.
De geslachtsnamen die onder de wapenschilden van raam 9 zijn vermeld, zijn:
Boven:
Rhenesse
Vander . Aa

Arnhem
Bemmel

Rhenesse
v. Kuinr

Van der Haer
Van der Berg

Onder het grote Rhenessewapen met helm en os en de schilddraagster:
Van Baer
Van Gendt

v. Rechteren
Valckenaar

Giessen
Boetselaar
Persyn

Van Boren
Ysselstein

Rhenesse
Rhenesse

Rhenesse
Rhenesse
(Pinkstervoorstelling)

Paneel 9.4
Het deel dat door mij onderhanden genomen wordt, is paneel 9.4 met het hoofd van de
schildhoudster en guirlande.
Het paneel heeft bovenaan de wat vlak uitgevoerde architectuurlijst.
De middenpartij wordt gevormd door de guirlande met een appel, peer, druiven,
artisjokachtige delen en een wit plat bolletje met steeltje dat ik niet thuis kan brengen (een
soort paddenstoel of knolletje). De guirlande is ingekleurd met emailverf (rood, blauw) en
zilvergeel. Er zijn ook kleuren over elkaar heen gezet, waardoor mengtinten ontstaan (groen
en oranje).
Onder de guirlande is het hoofd te zien van de schildhoudster. Het is een fijn weergegeven
gezicht, kleine mond, smalle neus, ogen die je recht aankijken (en die een beetje loensen),
ronde boogjes als wenkbrauwen. De huid is abrikooskleurig (de typische Jean-Cousinhuidkleur). Het geelblonde haar is opgestoken met een bloemenkransje en een gestreepte
sjaal erin verwerkt. Verder zie je nog een stukje van haar halsketting met rode kralen en de
mouwen van haar jurk waarop een patroon van rechthoekjes is geschilderd in
grisailleschildering. De stijl is erg Frans.

Voorbereiding restauratie
Nummering
Het paneel is al genummerd door het atelier. De plank waarop het paneel ligt, wordt ook
voorzien van nummer en naam. Handig als je je paneel in de stapel moet terugvinden…
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Paneel 9.4

Doordruk
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Tape verwijderen
De tape waarmee de scherven zijn vastgezet, wordt voorzichtig verwijderd.
Opmeten
- Breedte x hoogte van het paneel inclusief de loodrand worden opgemeten.
Alle zijden worden gemeten. Er kunnen verschillen in zitten.
- Opmeten en noteren van andere details, zoals welk rand- en zetlood is gebruikt en de
plaats van de haften (bindlood).
Fotograferen
Het paneel wordt zowel op de lichtbak als zonder licht eronder gefotografeerd. Bij de laatste
manier vallen weer andere details op, bijvoorbeeld het ene ruitje heeft meer glans dan de
andere. Zo kun je zien wat jonger/ouder glas is; wat overgeschilderd en opnieuw gebrand is
(glanzende emailplekken). Over het algemeen geldt: hoe glanzender en helderder het glas,
hoe jonger.
Doordruk maken
Daarvoor worden eerst de resten van de bindloodjes verwijderd met de soldeerbout zodat
het paneel zo vlak mogelijk is.
De doordruk wordt gemaakt aan de goede kant, de schilderzijde. Er wordt een groot vel dun
(overtrek)papier op het paneel gelegd en daar wordt met contékrijt overheen
gewreven/gearceerd zodat je een afdruk krijgt. Deze wordt gefixeerd zodat je er
aantekeningen op kunt maken.
Bijzonderheden aangeven op doordruk
Met kleurcodes worden bijzonderheden aangegeven op de doordruk:
Rood = lacune (vervangen)
Donkerblauw = een eerdere restauratie (vervangen?)
Rood + blauw = een combinatie van de twee
Roze lijn = een breuk
Lichtblauwe lijn = breuklood (eerdere reparatie)
Lichtgroen = emailschildering (wees bijzonder voorzichtig)
Donkergroen = verlijmen
Bruin = loszittende verf (binnen- of buitenkant; email of contour)
Verder worden op de doordruk maten en soorten aangegeven van het gebruikte loodprofiel
en de plaatsen waar het bindlood heeft gezeten.
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De maten van het paneel
543 mm

548 mm

548 mm

678 mm

678 mm

677 mm

Breedte loodprofiel
12 mm voor het hele paneel behalve om het portret, dat is 8 mm
Onder het portret zit een extra loodprofiel van 10 mm om ruimte op te vullen
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677 mm

Demonteren en schoonmaken
Het paneel wordt voorzichtig uit elkaar gehaald. Het lood wordt nat gemaakt en vochtig
gehouden in verband met de giftige aanslag (loodwit). Eerst worden de loodslabben
verwijderd en dan wordt voorzichtig bij de rand van het paneel begonnen. Het lood kun je
daar gemakkelijk een stukje opzijtrekken en doorknippen. Het raam is gekit, maar het lood
laat redelijk makkelijk los. Er is vrij breed lood gebruikt: 12 mm, om het portret 8 mm, aan de
onder- en bovenzijde van het paneel 15 mm breed lood.
Vervolgens worden met een krabbertje voorzichtig de resten kit verwijderd van de randjes.
Na het droog reinigen wordt het glas schoongemaakt met een zacht sponsje en een sopje
van gekookt water en een paar druppels neutrale shampoo.
Daarna is het even wachten tot Rob Crèvecoeur met ons de panelen gaat bespreken en
verdere adviezen geeft over de behandeling.

Conditie van het glas
In het paneel zit veel breuk, deels gerepareerd met breuklood. Op het eerste gezicht waren
veel van die kleine breuken niet eens te zien vóór het uit elkaar halen van het paneel. Een
aantal van deze breuken, waarvan de delen nog precies aan elkaar passen, zullen koud
verlijmd worden. In deze situatie kan dat omdat het raam in een museale opstelling wordt
teruggeplaatst.
Van veel ruitjes ontbreekt een hoekje. Deze waren in het paneel dichtgemaakt door een
extra stukje lood ertegenaan te zetten.
Het glas is heel dun (1 tot 2 mm) en kwetsbaar, het voelt bijna als eierschaal. Het ‘blanke’
glas heeft een gelige, groenige of grijsgroenige tint. Er zijn verschillende soorten glas in het
paneel verwerkt, ouder en jonger.
In het ruitje linksboven, in de architectuurband, zit een gat, evenals in een van de middelste
ruitjes van de guirlande. Daar zal in ieder geval een stukje van het emailschilderwerk
aangevuld worden.
Rechtsboven in de architectuurband zit vermoedelijk een ouder stukje glas dan in de rest
van de band. Het is anders van kleur (het bruin is warmer van tint dan de andere glaasjes) en
het is zeer bobbelig. De andere glaasjes zijn vermoedelijk al eens vervangen. Met Rob
Crèvecoeur wordt overlegd of deze band wellicht geheel of gedeeltelijk vervangen moet
worden. Hetzelfde geldt voor de nogal donker uitgevallen band boven de guirlande.
De emailschildering van de guirlande ziet er redelijk goed uit op het blauw van de druiven
na. Op sommige plekken is daar de schildering weg en zie je een craquelé. Op de achterkant
kun je goed zien dat het los zit op sommige plekken.
Duidelijk is te zien dat de grisailleschildering en email aan de binnenkant zitten en alleen het
zilvergeel en Jean Cousin aan de buitenkant. Ook zijn latere emailrestauraties goed te zien.
De schildering is daar glanzender.
Opvallend is de slijtage van het zilvergeel bij de kwast. Daar zitten wat aangevreten
afgeschilferde plekjes. Opvallend is ook dat het bovenste deel van de kwast een zweem
oranje heeft en niet aansluit bij de onderkant van de kwast.
De huidkleur (Jean Cousin) van het portret van de schildhoudster vertoont ook
slijtageplekjes en ziet er daardoor wat pokdalig uit, maar verder ziet het brandschilderwerk
van deze figuur er redelijk goed uit.
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Conditie van het paneel met voorbeelden van schade en oude reparaties
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Veel ruitjes vertonen matte, aangevreten plekjes en putjes (goed te zien door een loep) en
sommige hebben een olieachtige glans, met name die van en rondom het portret. Deze
verschijnselen duiden op glascorrosie.
Onder het portret zat een dubbele rand lood om een ruimte op te vullen.

Aanpak van het paneel
Tijdens het bezoek van Rob Crèvecoeur aan Atelier Immanuel op 6 februari, in een van onze
lesweekenden, worden alle panelen die de studenten gaan restaureren uitgebreid (onder de
loep) bekeken en besproken. We onderzoeken de materialen en werkwijzen die toegepast
zijn en de conditie van het glas; we stellen vragen en krijgen advies over hoe bepaalde
problemen het beste aangepakt kunnen worden.
Dit is het plan van aanpak voor mijn eigen paneel 9.4:
Zwarte band boven de guirlande
Deze band vormt een wel erg zwarte streep in het geheel. We besluiten om hem te
vervangen door een iets lichtere band. Dat geldt dan ook voor het aansluitende paneel links
ervan (van Evelien).
De bovenste architectuurband
Het ruitje dat nog heel is (derde van links) blijft behouden en de rest wordt vervangen. De
band van het paneel aan de linkerzijde waar Evelien aan werkt, sluit erop aan en daar wordt
ook tenminste één bijzonder ruitje (waar een x op staat) van behouden. Verder worden de
andere ruitjes ook vervangen en komt er dus bijna een compleet nieuwe band. De banden
worden in goed onderling overleg met elkaar geschilderd, zodat ze goed aansluiten op
elkaar.
Afbladderend email
Het email wordt gefixeerd met een laagje Mowiliet. Mowiliet koop je in de vorm van
pareltjes die je oplost in ethylacetaat. Verhouding: 2 à 3 (gewichts-)% mowiliet.
Het gat in de guirlande
Het gat wordt opgevuld met een nieuw te schilderen stukje. Daarvoor kun je het beste een
iets groter stukje dan het gat nemen. Liefst meerdere exemplaren maken waaruit je de
meest passende kiest. Daar wordt de vorm uitgesneden en in het ruitje gelijmd.
Kwetsbare glaasjes met veel breuk
Breuken worden gelijmd met UV lijm of Araldite. Voor de goed sluitende breuken is UV lijm
geschikt. Voor het opvullen van kleine naden en openingen wordt Araldite gebruikt.
Daarna worden de ruitjes met niet-sluitende brede naden verlijmd op een dun plaatje float
met SilGel. Deze combinatie is mogelijk omdat na uitharding van UV lijm/Araldite de
verschillende lijmsoorten verder geen invloed op elkaar hebben.
Ontbrekende hoekjes
De hoekjes kunnen dichtgezet worden met lood, zoals in de oude situatie.
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Demonteren en resten kit verwijderen

Het uit elkaar gehaalde paneel
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Ruimte onder het portret
Daar wordt zoals in de oude situatie een extra loodprofiel aangebracht.
Eindafwerking
Het paneel wordt alleen aan de achterkant gekit.

Restauratieverslag
Ik probeer het raam eerst nog wat schoner te krijgen met Vanish Oxi Action. Alles wordt
goed nagespoeld in gekookt water en gedroogd.
Inmiddels heb ik ook een hoofdloep en een glasvezelstift (onder de goudsmeden beter
bekend als goudpolijstborstel) aangeschaft. De glasvezelstift probeer ik uit op wat zwart
gebleven randjes waar het lood heeft gezeten, om te kijken of de zwarte aanslag daarmee
verwijderd kan worden. Ik merk dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Een ‘groezellaagje’ op
een ruitje kan ook zo bedoeld zijn en dus een heel dun aangebracht grisaillelaagje zijn. Ik
besluit om dat verder met rust te laten. De stift is verder heel handig bij het reinigen van de
te lijmen breukrandjes. Ieder restje kit of ander materiaal kan in de weg zitten en de breuk
minder goed doen sluiten. Een goed sluitende breuk ‘zit op slot’, daar zit geen beweging in.
Voor het beschrijven van alle handelingen heb ik de ruitjes van het paneel genummerd, van
links naar rechts en van boven naar beneden. In totaal zijn het er 23.
Ruitjes 1 t/m 4
Deze vormen samen de genoemde architectuurband.
Alleen ruitje 3 is heel, de andere vertonen breuk. Ruitje 4 lijkt wel chips, zo bobbelt het. Het
is ook wat warmer bruin van kleur en lijkt ouder dan de andere ruitjes. Het onregelmatige
oppervlak moet vroeger tijdens het branden zijn ontstaan. De ovens waren toen nog niet zo
geavanceerd als nu.
Voor ruitje 1, 2 en 4 worden nieuwe gesneden uit blank antiekglas met enigszins
grijsgroenige tint. Atelier Immanuel beschikt over diverse tinten die we naast ruitje 3 op de
lichtbak keuren en we kiezen de kleur die het meest overeenkomt.
Ruitje 3 wordt alsnog schoongemaakt, dit had ik even laten liggen tot we besloten hadden
wat we met de rand zouden doen.
Behalve de kleur van het glas zoeken Evelien en ik ook de juiste contour/grisaille-kleur en we
proberen alvast de juiste wat pukkelige structuur te krijgen. Dat lukt het best met de
daskwast die in de natte grisaille geklopt wordt. We maken een lichte en donkere variant.
Daarvoor worden van verschillende bruine verven uit Sibylles voorraad proefplaatjes
gemaakt. We komen uit op contour C22 27 04.8003 met gom (een heel donker, wat grijzig
bruin). Contour C24 met gom (Weisbach Lössn. C. Erzgebirge; iets warmer donkerbruin, tikje
sepia) hebben we ook geprobeerd maar die is te warmbruin.
De glaasjes krijgen drie lagen grisaille:
- de eerste is een heel dunne gelijkmatige laag, waardoor het glas net wat minder
helder wordt;
- in de tweede laag worden de lijnen en vlakken aangebracht. De strepen krijgen eerst
een heel dunne lijn van contour met azijn. Daar wordt een bredere transparantere
streep tegenaan gezet die een pukkelige structuur met de daskwast krijgt.

28

Ruitje 1, 2 en 4 zijn
vervangen

Links
Grisailletesten
Rechts
Fasen van beschildering
(aan de rechterkant het te
kopiëren ruitje nr. 3)

1 Eerste dunne grisaillelaagje

2 Donkere lijnen en vlakken

3 Tweede grisaillelaagje
en lichte lijnen uitgeveegd
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-

De derde laag is weer een dun laagje over de vlakken heen. De lichtere strepen
worden uitgeveegd.

5 t/m 7
De ruitjes van de donkere band.
Ruitje 5 en 6 zijn gebroken, ruitje 6 is nog heel. Ze zijn bewerkt met een hele donkere, bijna
zwartbruine gespikkelde contourverf, ook heel dik zodat er nagenoeg geen licht meer
doorheen komt. De ruitjes hebben een witte aanslag van kalk/loodwit.
We vragen ons af waarom de ruitjes zo donker gemaakt zijn. Ze contrasteren nogal met de
rest van het raam. Bij de ruitjes in Eveliens paneel zie je ook nog een oude restauratie: daar
is met een ander bruin overheen gewerkt, dat ziet er nogal grof en niet zo fraai uit.
Hoewel de breuken netjes zijn en goed te lijmen, hadden we al besloten deze rand in zijn
geheel te vervangen door een iets lichtere, mildere band. Daarvoor worden uit hetzelfde
glas als voor de bovenste ruitjes nieuwe glaasjes gesneden. Contourverf C22 is hier ook de
juiste verf. In ruitje 7 loopt rechts onderaan in het hoekje de voluut door van ruitje 8. Het is
even zoeken naar de juiste toon. Te licht kan ook weer niet omdat de glaasjes moeten
aansluiten bij ruitje 8.
Ruitje 7 krijgt daarna nog een tweede stookgang: in het uitgespaarde hoekje van ruitje 7
worden de lijnen van ruitje 8 doorgezet met contour en de grisailleschildering aangebracht.
Het hoekje wordt aan de achterkant gekleurd met zilvergeel. Dit kan allemaal in één keer. In
de oorspronkelijke situatie is het hoekje overigens om een of andere reden niet geel
gemaakt. We besluiten om dat nu wel aan te passen zodat het mooi doorloopt in de vorm
van ruitje 8.
8
Ruitje met de voluut waaraan de guirlande is vastgebonden, met rood koord, appel,
bovenste stukje van een peer en blaadjes.
Opvallend zijn de emailschilderingen die meer glimmen dan de rest. Ook de kleur wijkt wat
af. Dit is een oude restauratie waarbij het blauwe email overgeschilderd en opnieuw
gebrand is. Ook de blaadjes zijn met een dun blauw overgeschilderd. Door het zilvergeel op
de achterkant krijg je optische menging en worden de blaadjes groen. De breukranden zijn
geknabbeld zodat het in het breuklood past. Daardoor zijn deze naden niet netjes te lijmen.
Het ruitje wordt op een drager van heel dun float gelijmd met SilGel en de naden worden na
het schoonmaken opgevuld met Araldite.
9
Ruitje met het andere eind van de guirlande met (een deel van) een artisjok en daarboven
een versiering van rode ovale bolletjeskrans.
Vooral het onderste deel vertoont veel breuk met hele kleine fragmentjes.
Een heel gepriegel, maar goed te lijmen. Het glas is zo broos en dun dat er nog onbedoeld
een breuk ontstaat, gelukkig goed te repareren.
De hoekjes linksboven en linksonder passen niet zo goed als de andere gelijmde deeltjes.
Ook dit ruitje wordt op een drager gelijmd en de naden opgevuld. Het hoekje rechtsonder
wordt met een stukje restglas aangevuld.

30

Boven
Ruitje 4 t/m 8 in de oude situatie
Rechts
Het nieuwe ruitje 7

Onder
Ruitje 8 wordt gelijmd op dun floatglas

Ruitje 9
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10 en 11
Ruitjes met een deel van de guirlande.
Deze zijn verder in goede staat. Alleen van 11 ontbreekt rechtsonder een klein hoekje. Dat
zou bedekt worden met een extra stukje lood maar uiteindelijk is het hoekje opgevuld met
een stukje glas.
12
Ook een ruitje met een deel van de guirlande. Te zien zijn een peervorm, bladeren en het
rode koord van de guirlande. Opvallend is dat de peer hier alleen met grisaille en oranjerode
emailverf is gekleurd en niet met zilvergeel zoals de andere peer en appel in het paneel.
Het lijkt of de voluut hier nog een extra boog heeft die door zou moeten lopen in ruitje 7
maar dat niet doet. In het paneel van Evelien (waar ruitje 8 en 12 één geheel vormen) is die
boog ook aanwezig en ook daar loopt die niet door in de donkere band. In mijn paneel is
alleen het hoekje uitgespaard in ruitje 7. In overleg wordt besloten om dit te zo handhaven.
Ook dit ruitje wordt op een drager gelijmd met SilGel en de naden worden opgevuld.
13
Dit ruitje heeft nog een deel van de artisjok van de guirlande.
Alleen het hoekje linksboven ontbreekt maar dat wordt bedekt door het loodprofiel. Verder
is het heel (de krassen op de foto zijn van de lichtbak).
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Ruitje 10 (links) en 11 (rechts)

Ruitje 12 voor en na de restauratie

Had de ronde vorm van de voluut
in ruitje 12 oorspronkelijk door
moeten lopen?

Ruitje 13

14
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14
Het ruitje met een deel van de guirlande en met het gat erin. Er zijn druiven, een peer, appel
en blaadjes op te zien. Het blauw van de druiven is deels afgebladderd. Aan de achterkant
kun je zien dat het blauwe email hier en daar los komt en is er een fijn craquelé te zien.
De breuken zijn goed te lijmen. In de oude situatie was achter dit ruitje met dubbelzijdig
klevende zwarte tape een glazen ruitje geplakt om de boel bij elkaar te houden en het gat te
dichten. Resultaat van een noodreparatie.
Het gat wordt opgevuld met een nieuw stukje glas waarop de schildering wordt
aangebracht. Ik zoek daarvoor naar voorbeelden in de guirlandes in de andere ramen. Dan
valt meteen op dat ze allemaal verschillend zijn. Er is niet volgens een vast patroon gewerkt,
er zijn allerlei variaties. Ik kan ze niet echt gebruiken om te kopiëren.
Ik leg ruitje nr. 10, dat erboven hoort, ertegenaan, leg dan het te beschilderen stukje glas
erop en trek de lijnen van de peer, appel en druif. Ik maak er twee zodat ik later de beste uit
kan kiezen. Voor de grisailleschildering gebruik ik C22 27 04.8003, voor de kleuren zilvergeel
ZN 8, ‘Blumenrot’ RGF 28 en ‘Parastone blauw’ 1. Om het matte uiterlijk van de
grisailleschildering aan de goede kant te behouden, breng ik de emailles, net als het
zilvergeel, aan op de achterkant. Het rood heeft namelijk een hoogglans en het matte blauw
dekt de grisaille te veel af. Dat zouden lelijke plekken worden op de voorkant.
Eerst breng ik het zilvergeel aan op de achterkant en brand die op 550 C°. Dan volgt het
Blumenrot, dat is een verf die op een hoge temperatuur gebrand moet worden (ik stook
hem op de laagst mogelijke temperatuur, 640 C°), en tot slot het Parastone blauw dat weer
op een lagere temperatuur gebrand moet worden (550 C°).
Het glaasje wordt daarna op maat gesneden zodat het precies in het gat past en dan gelijmd
met UV lijm.

Contour- en grisailleschildering
in fasen
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Boven
Zoeken naar de juiste kleur en het schilderstuk inpassen in het gat van ruitje 14

Onder
Retoucheerwerk en resultaat op de lichtbak (foto links: Sibylle Gielen)
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15
Ruitje met een deel van een artisjok.
De breuken zijn gelijmd. Bij het hoekje rechtsboven heeft een breukloodje gezeten. Het
stukje is geknabbeld en sluit niet meer met de oude breuk. Dit hoekje wordt aangevuld met
een stukje glas.
16
Het ruitje met de kwast (bovenste deel ervan) van de guirlande. Rechts is een
architectuuronderdeel te zien, een versiering in de vorm van een knop. Het is net als de
voluut gekleurd met zilvergeel
Dit ruitje was lastig te lijmen. De breuken sluiten op zich goed, maar het ruitje is niet vlak.
Het is ook heel dun, het voelt kwetsbaar als een eierschaal.
In de scherf linksboven zit in de punt bij de gele bolle kraal het begin van een scheurtje,
evenals in de punt van de grote scherf rechtsonder. Om te voorkomen dat ze verder
scheuren probeer ik er wat UV lijm in te ‘masseren’. Dat lukt bij de onderste redelijk goed,
bij de andere minder.
17
Een blank ruitje linksboven naast het portret.
Aan de rechterkant zit veel ruimte tussen dit ruitje en ruitje 18. Bij het zetten wordt de
ruimte opgevuld met een extra stukje lood zoals in de oude situatie. Verder is het ruitje heel.
18
Het blanke ruitje rechtsboven naast het portret.
Het is verder compleet en heel.
19
Een blank ruitje, gebroken.
Omdat het verder niet zo bijzonder is en geen schilderwerk heeft, besluiten we om het te
vervangen door hetzelfde glas als van de architectuurbanden (ruitjes 1 t/m 7).
20
Het ruitje linksonder naast het portret, met een stukje brandschilderwerk van de mouw van
de jurk in contour/grisaille.
Is compleet en heel.
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Ruitje 15

Ruitje 16

Ruitje 17 en 18

Ruitje 19 (links) is
vervangen
Rechts ruitje 20
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21
Het portret.
Bij de hals/schouder zit een breuk die goed te lijmen is.
22
Rechtsonder naast het portret met de andere mouw.
Het vertoont breuken die goed zijn te lijmen. Bij het gebrandschilderde deel ontbreekt aan
de rand een scherfje. Het gat is net te groot om te bedekken met het loodprofiel. Het wordt
opgevuld met Araldite dat op kleur is gebracht met pigmentstoffen.
23
Het ruitje met het onderste deel van de kwast en nog een klein stukje van de mouw.
De breuken worden gelijmd. De linker sluit niet helemaal, er ontbreekt boven een stukje, dat
wordt opgevuld met Araldite dat op kleur is gebracht met pigmentstoffen.
Linksonder ontbreekt het hoekje, dat met een stukje glas wordt aangevuld.
Alle vervangen (delen van) ruitjes zijn in enveloppen verzameld en blijven bewaard.
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Ruitje 21

Ruitje 22

Ruitje 23
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In lood zetten en kitten
Als al het lijm en schilderwerk is gedaan wordt het paneel in lood gezet. Aan de zijkant komt
nu breed y-lood en onder- en bovenaan 12-mm lood in plaats van de loodslab. Verder wordt
hetzelfde loodprofiel gebruikt als in de oude situatie: om het portret 8 mm en verder 12
mm. Aan de voorkant wordt het lood voorzichtig dicht gestreken na het solderen. Het paneel
wordt alleen aan de achterkant gekit en ook dichtgestreken.
Retoucheren
De laatste klus is het retoucheren, zowel op de lichtbak als bij daglicht. Een precies karweitje
waarbij met een transparante glasverf en fijn penseeltje en sateprikker beschadigingen langs
breuken aangestipt worden met de juiste kleur en textuur. Daarbij wordt terughoudend te
werk gegaan, het gaat alleen om de meest storende beschadigingen.
Het retoucheerwerk wordt gefixeerd met Mowiliet

Rechts
Paneel in nieuw loodprofiel
Onder
Dubbel loodprofiel onder het portret en de
opgevulde ruimte van ruitje 17 (boven
het portret)
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Boven: het ingezette stukje aan de achterzijde gezien en bevestiging van het paneel aan de windijzers,
waarbij het bindlood is gesoldeerd in plaats van vastgedraaid tot een roosje.

Onder: detail retouche (beide foto’s: Karin Faber)
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Vóór het retoucheren
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Na het retoucheren
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Plaatsen van de ramen
De ramen worden begin mei teruggeplaatst in de kerk. Helaas kan ik daar zelf niet bij zijn.
Dat vind ik wel jammer, maar door de foto’s en informatie van anderen kan ik dit laatste
stukje toch nog volgen.
Vóór het plaatsen is het voorzetglas er al ingezet door Atelier Immanuel. Het voorzet- of
veiligheidsglas is in loodprofiel gezet, dat fungeert als een buffer tussen de stenen sponning
en het glas. Het lood is gekit met een zuurvrije siliconenkit. Bij het opmeten van de
voorzetramen is van de dagmaat uitgegaan zodat er later netjes gevoegd kan worden (tegen
het loodprofiel aan).
In de montant (het stenen ‘kozijn’ of stijl) zit een zogenaamde kloostersponning, met een
schuine kant waardoor het paneel er makkelijker in te zetten of uit te halen is.

Plaatsen van een glas-in-loodpaneel in een
kloostersponning

De gerestaureerde panelen worden aan de binnenzijde teruggeplaatst met een paar
centimeter ruimte tussen paneel en voorzetglas. Voor dit doel zijn door Atelier Immanuel
messing frames gemaakt waarin de panelen worden aangebracht.
Boven en onder het raam zitten openingen om een verticale luchtstroom te creëren tussen
het voorzetglas en het glas-in-loodraam. De brede loodslabben van de panelen worden
tegen de montant aangestreken waardoor de zijkanten afgesloten worden. Daardoor
ontstaat een verticale ‘schoorsteentrek’ langs het hele raam voor de afvoer van condens. Dit
systeem moet aantasting door vocht voorkomen.
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Tekening van de oude constructie (boven) en de nieuwe museale opstelling (onder) in dwarsdoorsnede.

Museale opstelling van bovenaf gezien.

Aanbrengen van ventilatieopeningen.
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Model van een museale opstelling met het glas-in-loodpaneel in het
messing frame, bevestigd aan de windijzers en links het
voorzetglas.

Bevestiging van het messing frame aan de brugstaaf met ruimte
ertussen voor ventilatie.
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Plaatsen van het voorzetglas.
Door de brugstaaf zijn de lange bouten
geplaatst voor de bevestiging van de messing
frames (foto’s: Atelier Immanuel).

Afwerken van de loodbekleding over de montant (foto’s: Atelier Immanuel).
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Links
Het paneel wordt geplaatst.
Onder
Overzicht van de gerestaureerde ramen in het koor.
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Eindresultaat raam 9.
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