
Low key meeting on keying out 

RN Werkgroep Schilderijen - Online meeting, woensdagavond 27 oktober 2021 

Sprekers: Cecil Krarup Andersen, Marjan de Visser 

Moderators: Susan Smelt, Johanneke Verhave (+ verslag) 

Aantal deelnemers Werkgroep Schilderijen (incl. bovenstaande): 21  

 

Toen Juul Bierings in onze app-groep vroeg naar een leverancier van spieën, greep Marjan de Visser direct 

de telefoon om te vragen of dat nou wel nodig was dat spieën. Daar zijn toch ook andere, minder invasieve 

methodes voor? 

En zo ontstond het idee om onze eerste thematische online bijeenkomst te organiseren rond het onderwerp 

spieën. We hebben een bijdrage gevraagd aan Cecil Krarup Andersen, docent aan de Royal Danish Academy 

in Kopenhagen. Cecil is gepromoveerd op en gespecialiseerd in de relatie tussen mechanische aspecten van 

schilderijen op doek en hun preventieve en actieve conservering. En Marjan zou haar aanvullen met 

voorbeelden over keuzes rondom niet spieën uit haar atelier. 

Cecil ging in een korte presentatie snel door de werking van uitspieën en het effect hiervan. Ze liet zien dat 

elk doek, afhankelijk van de stijfheid van de materialen, bij uitspieën een breekpunt bereikt, waar er in de 

verschillende materialen onomkeerbare schade wordt veroorzaakt. De stijfste materialen breken daarbij eerst, 

zoals de vernislaag, of dunne verflagen, terwijl het doek (mits nog niet helemaal verteerd) juist in de 

diagonale richting best wel ruimte heeft om mee te geven. Belangrijke conclusies waren dat er goed naar 

alternatieven moet worden gekeken / als er gespied wordt, dit langzaam gedaan zou moeten worden (liefst 

niet hameren) / dat schilderijen niet structureel moeten worden behandeld als ze net uit een ander klimaat 

komen (twee weken acclimatiseren) / stijve 

systemen (bijvoorbeeld een niet verouderde  

lijmbedoeking) beter bestand zijn tegen de 

structurele impact dan flexibele systemen 

(bijvoorbeeld washarsbedoekingen). Hieruit volgt 

ook dat onbedoekte schilderijen kwetsbaarder 

zijn voor uitspieën dan bedoekte schilderijen. 

 

Marjan vulde Cecil aan met een vijftal 

voorbeelden van verschillende soorten van 

achterkantbescherming met inleg tot 5 mm van 

het doek, maar ook manieren om spanning te 

verbeteren aan de randen, bijvoorbeeld met 

extra spanningsbruggen van stroken doek die met BEVA aan de randen van het schilderij en het spieraam 

werden geplakt. Marjan probeert in de praktijk zo min mogelijk om dragers af te spannen. Als het echt niet 

anders kan, vermijdt ze het om de spanranden glad te strijken. Ze heeft veel kwetsbare schilderijen van de 

Groningse schildersbeweging De Ploeg, vaak gemaakt met kwalitatief minder goede materialen, met haar 

pasklare oplossingen en zónder uitspieën in een veel stabielere conditie kunnen brengen, waardoor de 

doeken nu veel minder klapperen tijdens transport en hanteren.  

Haar case studies maakten prachtig duidelijk hoe je per schilderij kan kijken naar de beste oplossing.  

 

Er werd door de 20 deelnemers gevraagd naar materialen, naar het uitspieën van dwarslatten, naar het 

verschil tussen de spieën ‘vast’ zetten en echt uitspieën. Nuttige tips kwamen langs zoals uitspieën met een 

Afbeelding van Marion Mecklenburg; die zowel Cecil als Marjan 

heeft overtuigd van de schadelijke effecten van uitspieën. 



(snelspan) lijmklem in plaats van de hamer, de Japanse Dahlia Pressure Sprayer, de boekschroef, dubbelzijdig 

zuurvrij tape van Reisaco voor het plakken van achterkantplaten. Maar een snelle inventarisatie gaf 

tegelijkertijd aan dat de meeste deelnemers, waaronder ik, toch vaak ‘gewoon’ uitspieën. Deze korte 

bijeenkomst heeft mij in ieder geval aan het denken gezet! 

 

We besluiten de bijeenkomst met de vraag of er behoefte is om verder te gaan met dit onderwerp; maar dan 

in de vorm van een dag met uitgebreidere presentaties en case studies/workshops. De deelnemers zijn daar 

zeker voor en Cecil en Marjan zijn bereid om daar aan mee te werken. Ook heeft Marjan met Bill Wei over 

het onderwerp gesproken aangezien hij dit jaar zijn boek over Mechanical Porperties heeft geschreven. Hij 

zou ook graag mee werken aan een vervolgbijeenkomst. To be continued! 

 

                Marjan                                                                                              Cecil 
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En Marjan’s aantekening van de eye-opening workshop die ze in 2012 volgde van Marion Mecklenburg: 

https://www.restauratieatelier.com/wp-content/uploads/2014/01/Marion-Mecklenburg-INP-Parijs-mei-

20121.pdf 
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Poster van Feroza Verbene over achterkantbescherming met Lexaan/evazote en boekschroeven: 

 

 


