
EEN HEUS MONNIKENWERK… 
 
Sinds meer dan een jaar zijn een viertal houten beelden uit de Sint-Niklaaskerk weg en in behandeling 
voor memel, kleine gaatjes in het hout veroorzaakt voor een houtmijt. Niet leuk als dit in huis zit, nog 
minder in de kerk. De behandeling is een heus monnikenwerk.  
 
Momenteel wordt het Mariabeeld dat rechts vooraan in een nis staat, onder handen genomen. Een 
omslachtig en secuur proces!  
Via inspectie met een microcamera worden er beelden gemaakt van het aangetaste hout.  Op 
bepaalde plaatsen is het binnenhout van het Mariabeeld sterk verpulverd door de insectenvraat. Via 
injectie wordt een lange naald tot bij de kern gebracht, waarna dit druppelsgewijs verhard kan worden 
in verschillende fasen. 
 
Een tweede onder handen te nemen probleem is de afwerkingslaag. De verflaag is al lang vervaagd, op 
sommige plaatsen komt het pleisterwerk los. Het originele bladgoud is aangebracht op een rode 
ondergrond (preparaat) een zogenaamde boluslaag. Deze zit op vele plaatsen niet meer volledig aan 
het hout gehecht.  De fixatie gebeurt mede door aanbreng van een fixeermiddel via spuit en fijne 
naald. Het bladgoud zelf is veelal gecraqueleerd en loszittend, dit wordt gefixeerd met behulp van 
fixeerwas die wordt aangebracht met warme spatels. 
 
Het beeld is op verschillende plaatsen vrij slordig overschilderd met een synthetische verflaag, deze 
brengt de onderliggende verflaag schade toe en wordt daarom ook aangepakt. In een eerste stap 
wordt de vervuilde toplaag van de verflaag met behulp van solventen verwijderd. Beide gezichten zijn 
reeds overschilderd geweest en vertonen een vergeelde (synthetische) vernislaag. Het blauwe kleed 
van Maria is mede overschilderd, waarop een sterk verdonkerde (vermoedelijk boenwas?) laag is 
aangebracht, deze wordt met behulp van solventen en wattenstaafjes, stapsgewijs verwijderd. Het 
tempo van deze afname bedraagt +- 1 dm² / 8uur. 
 
Je merkt het… een precisiewerk dat enkel door vaklui kan gebeuren.  
 
Op de volgende bladzijden zie je het proces dat hier kort in een tekst gegoten werd, verduidelijkt met 
beelden.  
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Behandeling aangetast hout kern: (foto’s binnenzijde beeld via microcamera-inspectie) 
 

Binnenzijde beeld is sterk verpulverd door insectenvraat, via injectie wordt een lange naald tot bij de 
kern gebracht, waarna dit druppelsgewijs verhard kan worden in verschillende fasen. 



Macro-opname: afwerkingslaag, sterk adhesie van de verflaag, alsook plaatselijk loshangende 
pleisterlaag. 

 

Het originele bladgoud is aangebracht op een rode ondergrond (preparaat) een zogenaamde 
boluslaag, deze zit op vele plaatsen niet meer volledig aan het hout gehecht, de fixatie gebeurt mede 
door aanbreng van een fixeermiddel via spuit en fijne naald. Het bladgoud zelf is veelal 
gecraqueleerd en loszittend, dit wordt gefixeerd met behulp van fixeerwas welke wordt aangewend 
met een warme spatula. 



Oude restauratie-herstelling van de hand, deze is aangebracht met dierlijke lijmen en doek, welke 
losgemaakt wordt en met behulp van scalpel en pincette verwijderd. 

 

 
 

Nadien wordt de hand opnieuw verstevigd en herbevestigd. 



Het beeld is op verschillende plaatsen vrij slordig overschilderd met een synthetische verflaag, deze 
brengt de onderliggende verflaag schade toe en wordt vervolgens verwijderd. 

 

In een eerste stap wordt de vervuilde toplaag van de verflaag met behulp van solventen verwijderd. 
 

 

Onderliggende rode parelkrans wordt stillaan zichtbaar. 



Beide gezichten zijn reeds overschilderd geweest en vertonen een vergeelde (synthetische) 
vernislaag, hier op de foto is deze bij het Kind nog aanwezig en bij Maria reeds verwijderd met 
solventen. 



Het blauwe kleed van Maria is mede overschilderd, waarop een sterk verdonkerde (vermoedelijk 
boenwas?) laag is aangebracht, deze wordt met behulp van solventen en wattenstaafjes, stapsgewijs 
verwijderd. (Het tempo van deze afname bedraagt +- 1 dm² / 8uur) 

Zicht op de blauwe overschildering en verdonkerde waslaag (in de diepte van de plooien is er zicht op 
de lichtere, onderliggende blauwe verflaag) 

 

Na verwijdering overschildering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderliggende originele lichtblauwe verflaag restant overschildering met donkere waslaag 


