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Inleiding
Museumvoorwerpen worden veelal genummerd door het inventarisnummer tussen
twee laklagen aan te brengen. Als lak worden verschillende laksoorten toegepast. Als
inkt wordt vaak Oost-Indische inkt gebruikt. In de praktijk blijkt het nummeren met
deze inkt lastig: een eenvoudige stift zou een verbetering betekenen. Voor dit doel is
in 1998 door het ICN onderzoek gedaan naar de combinatie van Paraloid B72 25% in
aceton en lichtechte stiften.*
Ofschoon de uiteindelijke methode in de testfase goede resultaten gaf, bleek die in de
praktijk niet goed bruikbaar. Bij het opbrengen van de afdeklaag loste het geschreven
nummer soms op.
Van alle geteste stiften is de inkt oplosbaar in organische oplosmiddelen. In combina-
tie met een lak op basis van een organisch oplosmiddel kan de inkt gaan vlekken. In
het vervolgonderzoek zijn deze lichtechte stiften onderzocht in combinatie met lak-
ken op waterbasis.

Nieuw onderzoek 
De 13 lichtechte stiften van het vorige onderzoek zijn onderzocht in combinatie met 
4 lakken op waterbasis. De samenstelling van de lakken is geïdentificeerd, het betrof
2 acrylaatlakken en 2 polyurethaanlakken. Van de lakken is de bestendigheid tegen
licht onderzocht: alle lakken bleken goed bestand tegen licht. De stiften zijn met een
grond en toplaag van de 4 lakken op verschillende ondergronden aangebracht en
daarna kunstmatig verouderd. Na veroudering vertoonden geen van de proefstukken
verschil in uiterlijk. 
Door een restaurator is onderzoek gedaan naar de manier waarop geplaatste num-
mers verwijderd kunnen worden. Een testpanel bestaande uit acht personen heeft
volgens een werkvoorschrift met verschillende combinaties van lak en stift op mate-
rialen genummerd. 
Van de 4 onderzochte lakken kwam Golden Polymer Varnish with UVLS (matte) lak
als beste uit de test.

Goedgekeurde stiften voor het nummeren in combinatie met de onverdunde 
Golden Polymer Varnish with UVLS (matte) lak:

zwart 
• Pilot ultrafine no xylene SCA-UF
• Edding 1800 profi-pen 0,5 mm
• Rotring Finograph 0,4 pigmented ink
wit
• Edding 780 paint marker 

Opmerking
Paraloid B72 in combinatie met Oost-Indische inkt blijft bruikbaar voor het numme-
ren van museumvoorwerpen. De nieuwe methode is gebruikersvriendelijker en veili-
ger daar hier gebruik gemaakt wordt van een lak op waterbasis (geen organische
oplosmiddelen) in combinatie met de onderzochte stiften.

*Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Instituut Collectie Nederland op verzoek van en
i.s.m. het Landelijk Contact van Museumconsulenten. Meer informatie over het onderzoek
is beschikbaar in het ICN-onderzoeksrapport no. 97/66, Het nummeren van museum-
voorwerpen. Dit rapport ligt ter inzage in de bibliotheek van het ICN en in de bibliotheek
van het LCM. Nadere informatie over het onderzoek bij W.G.Th.Roelofs (t 020 305 47 28)
of Suzan de Groot (t 020 305 47 40)

Het nummeren van
museumvoorwerpen
met schrijfstiften
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Gebruiksaanwijzing 
Praktische uitvoering
• Zoek een onopvallende plek uit om het nummer aan te brengen.
• Zet een nummer zoveel mogelijk op éénzelfde plek.
• Zet een punt achter een nummer dat op de kop ook leesbaar is, zoals 808 en 969.
• Breng de onverdunde Golden acrylaatlak met een kwastje aan in de vorm van een

klein rechthoekig vlakje.
• Begin altijd met een dun laagje. Als dit laagje geabsorbeerd wordt door de poreuze

ondergrond, breng dan direct nogmaals een dunne laag aan. De lak voorkomt dat
de inkt waarmee het nummer wordt aangebracht in het voorwerp dringt.

• Laat de lak minimaal 30 minuten drogen.
• Breng hierop klein, maar duidelijk leesbaar het inventarisnummer aan.
• Gebruik alleen een in het onderzoek goedgekeurde stift of inkt (zie ommezijde).
• Laat het nummer minimaal 30 minuten drogen.
• Dek het nummer ter bescherming af met een dun laagje onverdunde Golden 

acrylaatlak 
• Laat de lak wederom minimaal 30 minuten drogen.
• Maak na gebruik de hals van het flesje schoon met water om te voorkomen dat de

sluiting vastkleeft. 
• Spoel het kwastje schoon met water.

Neem de volgende regels in acht
• Voorkom aanraking met ogen of huid.
• Nooit eten, drinken of roken tijdens het gebruik.
• Werk niet te lang achtereen met het middel.
• Maak gebruik van handschoenen van neopreen of rubber.

Nummer verwijderen
• Na constatering van een fout bij het opbrengen van een nummer kan het nummer

verwijderd worden met behulp van een oplossing bestaande uit 1 deel alcohol en 1
deel water.

• Wanneer het nummer langere tijd na het opbrengen verwijderd moet worden,
raadpleeg dan een restaurator.

Niet gebruiken op voorwerpen van
• papier
• textiel
• kunststof

Adressen
Materiaalsetjes zijn verkrijgbaar bij
• Gelders Oudheidkundig Contact, Postbus 4040, 7200 BA Zutphen, 

t 057 551 18 26
• Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland, Postbus 11187, 2301 ED Leiden, 

t 071 513 37 39 

De materialen zijn ook los verkrijgbaar
• De Golden Polymer Varnish with UVLS (matte) lak is verkrijgbaar bij Peter van

Ginkel, kunstenaarbenodigdheden, Postbus 33, 1160 AA Zwanenburg, 
t 020 407 44 07

• De stiften zijn verkrijgbaar bij de kantoorboekhandel.

Zie ook
Syllabus Basiscursus 
Documentatie en Registratie
Hoofdstuk 3 Het nummeren van museumvoorwerpen
LCM-publicatie nr.4
2de editie, augustus 1998
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Nummeren van museumvoorwerpen met schrijfstiften 
Nieuwe materialen getest – update 2003 
 
 
 
 
Inleiding 
In ICN-Informatie Nr. 3 ‘Nummeren van museumvoorwerpen met schrijfstiften’ uit 2000 worden 4 stiften 
aangeraden, die zijn geselecteerd op basis van hun goede lichtechtheid en hun goede hechting op de 
aanbevolen Golden Polymer Varnish with UVLS (matte) lak, een acryllak op waterbasis. 
Inmiddels zijn er 5 jaar verstreken sinds het onderzoek en zijn er nieuwe of andere stiften op de markt. 
Langzamerhand druppelen er ook berichten binnen dat de stiften niet goed hechten op de lak en vlekken bij 
het aanbrengen van de tweede laklaag. Ook hecht de lak op sommige materialen niet zo goed als bij de tests 
het geval was. Omdat er wordt gewerkt met commercieel verkrijgbare merkproducten is het mogelijk dat de 
producent het productieproces wijzigt waardoor producten veranderen terwijl sommige producten zelfs 
helemaal van de markt verdwijnen, zoals de Rotring Finograph pen. We hebben dus in de zomer van 2003 
nieuwe lak en stiften gekocht en die getest. Daarbij hebben we gelet op de hechting van de lak op 
verschillende oppervlakken, de hechting van de stiften op de lak, de vlekbestendigheid van de stiften bij het 
aanbrengen van de toplaklaag en de lichtechtheid van de stiften. 
 
Golden varnish 
We hebben dit keer 2 lakken getest, de matte ‘Golden polymer varnish with UVLS’ matte (#7720-5) en de 
glanzende variant ‘gloss’ (#7710-5). Beide zijn verkrijgbaar bij de kunstenaarsbenodigdhedenwinkel. Uit FT-IR 
analyse bleek de samenstelling van de lak ten opzichte van die uit 1998 niet te zijn veranderd. Hoewel de 
gevoeligheid van de methode niet uitsluit dat er zeer kleine veranderingen zijn. De lakken werden met een 
kwast aangebracht op verschillende oppervlakken, waarbij vooral veel kunststoffen werden meegenomen 
omdat die tot nu toe niet getest waren (zie tabel 1). Na 3 uur drogen werd met een plakbandtest de sterkte 
van de hechting bepaald. Daartoe werd helder 3M plakband (plakt sterker dan de matte versie) op de lak 
geplakt en er weer afgetrokken. Als de lak met het plakband van het oppervlak werd getrokken, kreeg de lak 
een min (-), als de lak bleef zitten scoorde die een plus (+). Hoewel de hechting op de helft van de geteste 
materialen een min scoorde, vinden wij de hechting toch voldoende. De plakbandtest is een zware test en wij 
verwachten niet dat de laklaag in het dagelijks gebruik zulke krachten zal ondervinden. Daarentegen is het 
gunstig dat de lak in geval van nood op deze manier veelal zonder oplosmiddelen verwijderd kan worden. In 
onze beleving was op een glanzend oppervlak de glossy lak de minst opvallende, terwijl de matte lak dat op 
een mat oppervlak was. Wij vinden echter de matte lak een veel prettigere ondergrond om op te schrijven. 
Verder viel bij het opbrengen van de lakken op koper op dat er corrosie optrad aan de rand van de gelakte 
vlakjes, hetgeen met een lak op waterbasis niet verwonderlijk is. Bij hout heeft de lak de neiging in het 
materiaal te trekken en moeten er extra onderlagen worden aangebracht om te voorkomen dat er rechtstreeks 
op het hout wordt geschreven. 
 
Tabel 1. Hechting van Golden polymer varnish with UVLS mat en glans op verschillende materialen 
Oppervlak Mat Glans 
Aluminium + - 
Koper + + (corrosie) 
Glas + + 
Aardewerk met glazuur - - 
Vurenhout - - (trekt in) 
Leer - - 
Tupperware polyetheen - - 
Melamine + + 
Plexiglas - - 
Bakeliet + +/- 
Polystyreen +/- + 
Siliconenrubber - - 
PVC - - 
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Stiften 
Vervolgens hebben we de twee lakken met verschillende stiften beschreven (zie tabel 2). We hebben 
lichtechte, watervaste stiften uitgezocht die in de kantoorboekhandel of kunstenaarsbenodigdhedenwinkel te 
koop zijn. Bij de stiften hebben we gelet op de hechting van de inkt op de matte en de glanzende lak en op 
het vlekken bij het aanbrengen van de toplaklaag. Hierbij moet worden opgemerkt dat in ICN-Informatie Nr 3 
wordt beschreven dat de onderste laklaag tenminste 30 min moet drogen en dat de inkt tenminste 30 min 
moet drogen voor het aanbrengen van de toplaklaag. Wij hebben de onderlaag langer laten drogen en onze 
ervaring was dat de inkten na 30 min nog niet allemaal droog waren waardoor op zich goede inkten toch 
vlekken bij het aanbrengen van de toplaag (Edding 1800, Pilot, Unipin). Dat is volgens ons ook de reden 
waarom bij sommige gebruikers door ons goedgekeurde pennen in het gebruik toch vlekten. Voor met name 
de Edding 1800, die goed voldoet in de tests, zal men het nummer langer moeten laten drogen. 
 
De overzichtstabel met de testresultaten is op de ICN-website (www.icn.nl) terug te vinden. Hier worden in 
tabel 2 de resultaten van de vlekbestendigheid bij aanbrengen van de toplaklaag, de lichtechtheid van de 
stiften en onze eindconclusie slechts samengevat. 
Alle geteste stiften maakten de belofte van lichtechtheid waar. In de Xenotest (ISO 105-B02 ‘Colour fastness 
to artificial light: Xenon arc fading lamp test’) presteerden ze allemaal beter dan BWS 7 (totale dosis 24463 
kJm-2). Dat gold zowel voor stiftlijnen opgebracht op matte als op glossy lak, en zowel voor onbeschermde 
stiftlijnen als voor lijnen afgedekt met een toplaklaag. Bij de gebruikte stralingsdosis vertoonde de lak ook 
geen vergeling. De nummers zullen in het gebruik niet onleesbaar worden door verbleking in het licht. 
Het verschil in de stiften schuilt in het vlekken bij opbrengen van de toplaklaag. De Edding 780 (zwart en wit) 
komt met de Pentel super fine point wat dat betreft als beste uit de test, met name omdat ze een korte 
droogtijd hebben. Ze vlekken niet bij aanbrengen van de toplaklaag, ook niet wanneer die met kracht al 
‘poetsend’ wordt aangebracht. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Edding een tip van 0,8 heeft wat 
onprettig werkt en klein schrift bemoeilijkt. De Edding 1800 en de Copic multiliner voldoen ook goed, maar 
ze hebben een langere droogtijd. Ze vlekken alleen op bepaalde materialen in combinatie met de ‘glossy’ lak, 
en alleen als er krachtig met de toplaklaag over het nummer wordt gepoetst. Dat is volgens ons onder 
normale omstandigheden echter niet het geval. 
 
Tabel 2. Vlekbestendigheid bij aanbrengen van de top laklaag, lich echtheid(BWS) en overall testresultaat van 
stiften (hoe meer plusjes, hoe beter de prestatie) 

t

Merk Vlekbestendigheid Lichtechtheid Overall 
Edding 1800 Profipen 0,3 + >7 + 
Edding 780 (zwart) 0,8 ++ >7 ++ 
Edding 780 (wit) 0,8 ++ >7 ++ 
Staedtler pigment liner 0,3 - >7 - 
Pentel super fine point MF50 ++ >7 ++ 
Pilot drawing pen 0,2 - >7 - 
Copic multiliner 0,3 + >7 + 
Unipin fineline o,2 - >7 - 
 
 
Slotopmerkingen 
Met de combinatie van een commercieel verkrijgbare acryllak op waterbasis en een stift zoals die in dit 
onderzoek zijn getest, kan de meerderheid van de museumobjecten op eenvoudige en veilige manier worden 
genummerd. De keuze voor een acryllak op waterbasis vindt zijn oorsprong in het feit dat de commercieel 
verkrijgbare ‘permanente’ stiften inkten op basis van organisch oplosmiddel bevatten en met een lak van 
bijvoorbeeld Paraloid in oplosmiddel altijd zullen vlekken. Een lak op waterbasis hecht echter niet op alle 
oppervlakken even goed. Er kunnen zich in de praktijk gevallen voordoen waarin de acryllak niet voldoet. Dan 
zal bijvoorbeeld Paraloid in alcohol of aceton in combinatie met Oost-Indische inkt uitkomst kunnen bieden. 
Wij laten die beslissing aan de gebruiker over. 
 
 
Informatie: 
Instituut Collectie Nederland 
Afdeling Onderzoek 
Suzan de Groot  suzan.de.groot@icn.nl 
Agnes Brokerhof  agnes.brokerhof@icn.nl 
Juli 2003 

http://www.icn.nl/
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Vlekbestendigheid van de inkt bij het aanbrengen van de toplaklaag op verschillende oppervlakken 2)
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mat glans mat glans mat glans mat glans mat glans mat glans mat glans mat glans mat glans mat glans mat glans mat glans mat glans BWS
Edding 1800 Profipen 0,3 LF, PI + + + + + + (+/-) + + (+/-) + + + 0 + + (-) + + + + + + + + (-) + + + + >7 +
Edding 780 (zwart) 0,8 LF, WR, PM + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + >7 ++
Edding 780 (wit) 0,8 LF, WR, PM + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + >7 ++
Staedtler pigment liner 0,3 LF, WP, DP - + (--) - +/- (-) - - + (-) -- + + (-) - 0 - - (--) + (-) - (--) - + (-) + - +/- - (--) - + (-) + +/- >7 -
Pentel super fine point MF50 P + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + >7 ++
Pilot drawing pen 0,2 LF, WR, PI - - - - (--) - -- + (-) -- - + + 0 - - (--) + (-) - (--) - - (--) + - - - (--) - - + - >7 -
Copic multiliner 0,3 WP, CP, PI + + + + + + (+/-) + + (-) + + + 0 + + + + (-) + + + + + + + + + + >7 +
Unipin fineline 0,2 WP, FP, PI + +/- + +/- + - + (-) - + + + + - - + (-) - + + + + +/- + (+/-) - + (+/-) - + >7 -

1) 2) 3) 4)
LF = light fast normaal aanbrengen van toplaklaag is rustig heen en weer kwastend in 4 lagen Lichtechtheid volgens ISO 105-B02 ++ = zeer goed
WR = water resistent + = vlekt niet bij normaal aanbrengen top laklaag Xenotest + = goed
WP = water proof +/- = vlekt licht bij normaal aanbrengen top laklaag BWS = blue wool standard - = slecht
DP = document proof - = vlekt bij normaal aanbrengen top laklaag BWS 7 = 24463 kJm-2
CP = copic proof (wat dat ook moge betekenen) -- = loopt totaal uit bij normaal aanbrengen top laklaag
FP = fade proof 0 = niet te zien
P = permanent ( ) = afwijkend resultaat bij krachtig poetsen bij aanbrengen van top laklaag
PI = pigmented ink
PM = paint marker




