
Scheuren in papierbehang of loshangende vellen zien er 
vaak dramatisch uit. Het behang lijkt praktisch verloren. 
Maar met de huidige kennis en restauratietechnieken valt 
er meer te redden dan je denkt.

Inleiding
Of historisch papierbehang nu in het zicht is gebleven of tijdens de 
renovatie van een pand tevoorschijn komt, altijd vraagt het om 
een speciale behandeling voor toekomstig behoud. Bij actieve 
conservering gaat het om handelingen aan het papierbehang zelf, 
bij passieve conservering om het optimaliseren van de bewaar-
condities. Voor actieve handelingen, hoe eenvoudig ook, is het 
raadzaam een gespecialiseerde restaurator in te schakelen.
Deze technische brochure gaat in op schades die bij papierbehang 
kunnen ontstaan, op het inventariseren en het voorkomen van 
schades en het herstel. Ook is er aandacht voor de reconstructie 
van papierbehang en het weghalen en bewaren van behang-
vondsten die ter plekke niet behouden kunnen blijven. 
Deze brochure sluit aan op de cultuurhistorische brochure 
Historisch Papierbehang van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed.

Historie
Telkens als een pand van eigenaar verandert, verandert het 
interieur mee. Dat geldt ook voor de wandbekleding. Zo is vaak 
meerdere keren een nieuw behang op de wanden aangebracht, en 
soms zelfs op het plafond. De reden kan zijn dat het oude papier 
beschadigd was, vooral op hoeken en randen, of verkleurd of 
vervuild. Misschien vonden de nieuwe bewoners het patroon 
‘ouderwets’ of wilden ze een andere inrichting. Zo zijn er in de 
loop der tijd vaak dikke behangpakketten op de muur ontstaan. 
De afgelopen decennia is veel kennis opgedaan van de geschiede-
nis, de productie, de ontwikkeling en het herstel van papieren 
behang. Door gedegen onderzoek van diverse soorten specialis-
ten, ter plekke en in archieven en laboratoria, is er meer inzicht 
gekomen. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van de 

Schade aan en herstel 
van historisch papier-
behang

Nederlandse Stichting Historisch Behangsels en Wanddecoraties 
(SHBW) in 1992 en de opkomst van gespecialiseerde papierbe-
hangrestauratoren, meerdere publicaties, betere onderzoeksme-
thoden en niet te vergeten veel waardevolle interieurrestauraties 
in historische gebouwen. Het hoge niveau van restauratie 
stimuleerde vaak weer andere opdrachtgevers om het behang in 
hun interieurs te laten onderzoeken en herstellen. Inmiddels is 
veel ervaring opgedaan. Behangrestauratie is bij zorgvuldig 
interieurherstel niet meer weg te denken. Soms halen bijzondere 
behangvondsten zelfs de krant of tv.

Eigenschappen behang en soorten schades
Om schades aan papierbehang te kunnen herkennen en te 
voorkomen zal hierna de eigenschappen van papierbehang 
worden toegelicht.

Eigenschappen van papierbehang
Papierbehang, inclusief de drager, bestaat uit een gelaagde 
structuur. Alle toegepaste materialen hebben specifieke eigen-
schappen en reageren verschillend op licht, temperatuur en vocht. 
Gerekend vanaf de zichtlaag kan de opbouw bestaan uit:
- de vernislaag van het behang
- de verflagen van het patroon van papierbehang
- de grondering of het fond van het behang
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Eetkamer villa Eikenrode in Nieuw Loosdrecht. Interieur en behang in zeer slechte 
staat ten gevolge van langdurige verwaarlozing.



- de papieren drager
- de lijm waarmee het behang tegen de ondergrond is bevestigd
- de papieren steunlaag: een grondpapier, laag kranten of ouder 
behang
- de constructieve drager: pleisterwerk, houten planken of 
betengeling met linnen of jute.

Papierbehang aangebracht op een betengeling is het meest 
gecompliceerd om te herstellen. Betengeling bestaat uit een 
houten raamwerk waarop linnen, jute of een combinatie daarvan 
is gespannen en met spijkers vastgezet. 

Een belangrijk aandachtspunt is ook de zuurgraad van het papier. 
Een te hoge of te lage zuurgraad kan leiden tot schade.

Gevoeligheid voor licht
Papierbehang is gevoelig voor zowel, kunstmatig, als natuurlijk 
daglicht. Wanneer papierbehang lange tijd bloot staat aan 
kunst- en daglicht, versnelt dat het verouderingsproces. Hoe snel 
dit gaat, is onder meer afhankelijk van de belichtingsduur, de 
lichtsterkte en de hoeveelheid ultraviolette en infrarode straling. 
Kleuren verbleken, houthoudend papier vergeelt en wordt bros. 
Dit laatste geldt vooral voor de papierbehangsels vanaf het laatste 
kwart van de negentiende eeuw. Deze bevatten veel houtpulp en 
lijmstoffen, anders dan het oudere behang vervaardigd van 
lompenpapier.

Gevoeligheid voor relatieve vochtigheid en temperatuur
Papierbehang en de dragers staat onder invloed van allerlei 
zaken., zoals de luchtuitwisseling tussen binnen en buiten, de 
aanwezigheid van mensen, planten, verwarming, en zonwering. Is 
de relatieve luchtvochtigheid te hoog, dan ontstaan schimmels. 
Een ander fenomeen is het corroderen (roesten) van spijkers en 
nagels, maar ook van de ijzerhoudende pigmenten in verf en de 
ijzerdeeltjes in papier. Wordt de lucht te droog, dan gaan het 
papier en de houten drager krimpen. De verflagen kunnen loslaten 
van het papier. Er kunnen ook papierscholletjes opstaan en 
scheuren ontstaan.

Gevoeligheid voor vuil en stof
Papierbehang is gevoelig voor vuil en stof. Stof is hygroscopisch 
dat wil zeggen dat het vocht aantrekt . Afhankelijk van diverse 
factoren kunnen vuil en stof zich vastzetten aan het oppervlak of 
zich nestelen in de poreuze ondergrond van het papierbehang. 
Ingekapseld vuil is lastiger te verwijderen dan vuil aan de opper-

Laagopbouw van papierbehang zichtbaar achter voormalige vitrinekast in 
kostuumkamer, museum Bisdom van Vliet te Haastrecht

Detail laagopbouw van papierbehang, grondpapier met zilvervisvraat, jute steundoek 
gespijkerd op houten tengellat, kostuumkamer, museum Bisdom van Vliet te 
Haastrecht

Binnenvallend zonlicht op het panoramabehang ‘Chasse dite d’après Vernet’, 1835, 
particulier woonhuis te Balk
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vlakte. Andere veelvoorkomende vormen van vervuiling zijn 
nicotineaanslag door roken, vet en zuur door aanraking en roet 
door kaarsen, kolenkachels en openhaardvuur. Denk ook aan 
uitwerpselen van insecten.

Biologische schades
Schimmels en zwammen zijn altijd het gevolg van een te hoog 
vochtgehalte in het materiaal. Schimmels verzwakken het papier 
door lijm- en celluloseafbraak. Daarnaast maken ze zwarte, gele, 
roze en bruine vlekken in het behang.
Insecten zoals zilvervisjes en houtwormen, muizen en ratten 
kunnen gaten in het behang maken en uitwerpselen achterlaten. 
Ook vleermuizen, vogels en huisdieren kunnen het behang 
beschadigen.
Voor het zilvervisje bijvoorbeeld is het papierbehang zowel 
voedselbron als behuizing. Het ‘graast’ het oppervlak van het 
behang af. De houtworm boort gaatjes in het behang en legt zijn 
eieren tussen de papierlagen. De larven voeden zich met het 
papier en de lijm. Ze boren zich door het papierbehang en knagen 
complete gangen. Dit wordt meestal pas ontdekt wanneer de 
larven verpopt zijn en de volwassen kevers zich een weg naar 
buiten eten. Wat te zien is aan de vele uitvlieggaten.

Bouwkundige gevolgschade
Klimatologische omstandigheden en biologische schades hangen 
nauw samen met bouwkundige factoren. Verzakkingen van het 
gebouw kunnen leiden tot scheuren in het papierbehang. 
Lekkende dakgoten, badkamers, waterleidingen en optrekkend 

Sterk vervuild behang uit het tweede kwart van de negentiende eeuw, afkomstig uit 
Donkerstraat 25 in Harderwijk
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Schimmelexplosie aan achterzijde van papierbehang ten gevolge een lekkage van een 
badkamer op de bovengelegen verdieping in kabinet op de bel-etage van landhuis 
Oud-Amelisweerd in Bunnik

Detail schimmelexplosie aan achterzijde van papierbehang in kabinet op bel-etage 
van landhuis Oud-Amelisweerd in Bunnik

Eetkamer van Verhildersum in Leens waar het behang van omstreeks 1860 zwaar is 
aangetast door vleermuizen die zich hierachter hadden genesteld
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vocht tasten het klimaat in een vertrek aan en veroorzaken 
schimmelvorming en zwammen. Langdurige leegstand versnelt de 
algehele aftakeling van de interieurs in een pand.

Mechanische schade
Ook mensen veroorzaken veel mechanische schade. Denk aan 
krassen en scheuren die ontstaan tijdens het dagelijks gebruik van 
een ruimte. Meubels kunnen door verplaatsing langs het papier-
behang schuren of er doorheen steken. Papierbehang rondom een 
wandschakelaar of deurklink vertoont na jaren slijtage en 
vetvlekken. Schoonmaakacties met veren plumeau of stofdoek 
kunnen door wrijving tot sleetse plekken leiden. Ook plakband, 
punaises en nietjes veroorzaken veel schade aan het 
papierbehang.

Onderzoek
Onderzoek naar historisch papierbehang kan de geschiedenis van 
een pand beter in beeld te brengen en de conditie helpen 
vaststellen. De aanleiding kan herstel aan een gebouw zijn of een 
brand waarbij een nieuwe vondst van papierbehang wordt 
gedaan.

Schade-inventarisatie
Om over conservering of herstel te kunnen nadenken, dienen eerst 
de schades aan het papierbehang in kaart gebracht zijn. Dit kan 
onder meer met een conditieopname (ook wel: schade-inventari-
satie). Van elke schade wordt dan de exacte locatie én de oorzaak 
vastgesteld.
Grote scheuren in het papierbehang kunnen bijvoorbeeld zijn 
ontstaan door scheuren in het pleisterwerk, maar hoe zijn die 
laatste ontstaan? Is het gebouw aan het verzakken of zijn er 
vochtproblemen? Wat is daarvan de oorzaak: optrekkend vocht 
door een hoge waterstand? Een lekkage als gevolg een verstopte 
of slecht doorlopende dakgoot, een defecte wasmachine op een 
bovengelegen etage? Elke oorzaak leidt weer tot een ander 
behandelingsplan.

Schades constateren met divers licht
Grote scheuren, gaten en watervlekken zijn met het blote oog 
zichtbaar. Overige schades zijn beter vast te stellen met verschil-
lende belichtingsmethoden. Met strijklicht zijn schades te vinden 
die minder makkelijk met direct licht waarneembaar zijn, zoals 
kleine scheuren, gaten, opstaande verf, beginnende onthechting 
van de papieren drager, schimmels en zoutuitbloei. Doorschijnend 
licht, waarbij een lamp achter het papierbehang wordt geplaatst, 
geeft inzicht in de laagopbouw van het papierbehang. Ook 
scheuren, gaten, overlappende naden, vullingen en overschilde-
ringen zijn zo goed te zien. Een UV-lamp brengt overschilderingen 
en vernislagen aan het licht, omdat die door de straling op een 
andere manier fluoresceren.

Materieel vooronderzoek
Via tests en metingen is te achterhalen welke vezels en pigmenten 
gebruikt zijn. Allereerst kan de watergevoeligheid van de kleuren 
worden getest. Dit is een vrij eenvoudige test waarbij een vochtig 
watje op de verflaag wordt gelegd. Indien er verf op het watje 
achterblijft, dan is de verf watergevoelig. Het is hierbij van belang 
dat de verschillende kleuren separaat worden getest.

Het meten van de zuurgraad
De belangrijkste oorzaak voor achteruitgang van papierbehang is 
een te hoge zuurgraad (pH-waarde). Omdat elke kleur een andere 
pH-waarde heeft, zijn meerdere metingen nodig. De ideale 
pH-waarde van papierbehang ligt tussen de 6 en de 8.

Slijtage papierbehang ter plaatse van een lichtschakelaar door dagelijks betasten in 
Vroenhof te Warmond

Schade ten gevolge van lekkages: verkleuringen in het behang en loslatende delen.

Torenkamer in kasteel de Sandenburg te Langbroek
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Schimmeltest
In geval van schimmelvorming kan een schimmeltest worden 
uitgevoerd. Bij een schimmeltest wordt met speciale wattenstaaf-
jes over het beschimmelde oppervlak gestreken. De staafjes gaan 
daarna in een schimmelkweekkast. Na ongeveer drie dagen blijkt 
of de schimmels zijn gaan groeien. Zo niet, dan is er geen 
schimmel aanwezig.
 
Vezel- en pigmentanalyse
Met een vezelanalyse is na te gaan of het houthoudend of 
lompenpapier betreft. Chinese papieren behangsels hebben weer 
een heel andere samenstelling dan het behang gemaakt van 
papiersoorten in het Westen. 
Een specialist kan in een laboratorium ook pigmenten, kleurstof-
fen en bindmiddelen analyseren. Een monster van enkele 
millimeters groot wordt onder de microscoop bekeken. De 
vergroting maakt de laagopbouw, de dikte van de lagen, de 
verdeling van de pigmenten en de kleurstoffen in het bindmiddel 
zichtbaar. Voor de identificatie van de materialen is allerlei 
apparatuur beschikbaar. Zo’n analyse is vooral interessant bij 
papierbehang uit de negentiende en twintigste eeuw, de tijd 
waarin veel synthetische (vaak ook giftige) pigmenten zijn 
toegepast, zoals het arseenhoudende Schweinfurter groen. Het 
onderzoek geeft bovendien inzicht in het oorspronkelijke uiterlijk 
van het behang, want soms is het pigment verkleurd. Bovendien is 
het van belang om vooraf aan een conservering of herstel te 
achterhalen of de gebruikte pigmenten giftig kunnen zijn. Tot slot 
helpt onderzoek om de materialen voor conservering te bepalen. 

Voorkomen van schades
Het behoud van papierbehang in situ is met kleine ingrepen te 
verbeteren. Voorop staat de beheersing van het klimaat en het 
licht. We geven hier de standaard museumwaarden aan. Die zijn 
buiten een museale omgeving lang niet altijd haalbaar, maar 
bieden wel richtlijnen.
 

Klimaat optimaliseren
Voor het behoud van papierbehang is klimaatbeheersing een van 
de belangrijkste voorwaarden. Probeer de relatieve luchtvochtig-
heid en temperatuur vooral zo constant mogelijk te houden. Een 
ideale relatieve luchtvochtigheid voor een interieur met papierbe-
hang is tussen 50% en 55%. Boven de 65% ontstaan schimmels en 
gaan metalen corroderen. Onder de 50% gaat papier krimpen, 
laten de verflagen los van de papieren drager, gaan papierschol-
letjes opstaan en ontstaan scheuren. Laat de schommelingen in 
relatieve luchtvochtigheid per jaar niet boven de 5% uitkomen. De 
ideale temperatuur voor papierbehang is tussen 16° tot 18° C, met 
een maximale schommeling van 3° C in een jaar.
De relatieve luchtvochtigheid en temperatuur zijn te controleren 
met een thermohydrograaf (mechanisch) of een datalogger 
(digitaal). 
Ernstige vochtproblemen ontstaan niet alleen door lekkages en 
optrekkend vocht, maar ook door beperkte ventilatie. Het is dus 
zaak regelmatig te ventileren en dat de lucht wordt gefilterd zodat 
schimmelsporen, schadelijke gassen en stofdeeltjes zich niet in de 
ruimte verspreiden.

Lichttoetreding beperken
Daglicht en kunstlicht zijn onder alle omstandigheden schadelijk 
voor papier. Idealiter mag papierbehang niet aan een lichtsterkte 
van meer dan 50 lux worden blootgesteld. Houd papierbehang zo 
veel mogelijk uit het licht. Wanneer een vertrek met oud behang 
niet in gebruik is, kan het beter geheel verduisterd worden met 
bijvoorbeeld luiken of overgordijnen. Andere oplossingen zijn 
UV-werende folie tegen de ruiten en UV-werende rolgordijnen 
voor de vensters. Lees hierover meer in de RCE-brochures 
Historische zonwering, Moderne zonwering en Glasfolies.

Vermijd beschadigingen
Bij directe aanraking kunnen krassen, gaten en scheuren in het 
behang ontstaan. Ook kan er op de aanraakpunten vet en vuil 
hechten. Bescherm onderdelen van het behang rondom wand-
schakelaars en deurklinken met een glasplaat. Bij meubelen die 
tegen de wand staan en voorwerpen aan de wand, zoals schilde-

Foto links: Detail sprinkhaan. In daglicht zijn de verkleurde overschilderingen 
zichtbaar, handgeschilderd Chinees papierbehang, circa 1840

Foto rechts: Detail sprinkhaan. In strijklicht worden opstaande verfschollen, 
delaminatie, deformatie en naden zichtbaar

Foto links: Detail sprinkhaan. In doorschijnend licht worden scheuren, overschilderingen, 
vullingen en de papierstructuur zichtbaar

Foto rechts: Detail sprinkhaan. In ultraviolette straling kleuren de overschilderingen 
donkerpaars
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rijen, voorkomt een schijfje kurk van 1-2 centimeter dikte het 
direct contact met het behang. Een beetje afstand tussen object en 
papierbehang bevordert bovendien de luchtcirculatie en gaat 
stof- en schimmelvorming tegen. Hang objecten liever tegen de 
binnenmuur op dan tegen een buitenmuur. 

Regelmatige schoonmaak
Laat het reinigen van het papierbehang over aan specialisten. 
Maak het interieur waar het behang zich bevindt regelmatig 
schoon, want vuil vormt een ideale leefomgeving voor schimmels 
en schadelijke insecten. Papier is gevoelig voor vocht, dus is het 
beter alleen droog te reinigen door de vloer te stofzuigen en stof 
op meubels en andere voorwerpen te verwijderen met een 
geitenharen plumeau of kwast.
Vermijd bij het afnemen van stof direct contact met het papierbe-
hang, bijvoorbeeld bij het afstoffen van een afdeklijst van een 
lambrisering en kozijnen van deuren en ramen. In een museale 
omgeving wordt vaak een logboek bijgehouden waarin staat wie, 
wanneer, welke werkzaamheden heeft verricht en met welke 
apparaten dit is gebeurd. 

Regelmatige controle
Loop het interieur regelmatig na op waterschade, schimmels en 
insecten. Let op oppervlaktevuil, vervormingen in het papierbe-
hang, onthechting van de papieren drager, losse en opstaande 
randen, opstaande verfdeeltjes, mechanische schade zoals 
krassen, scheuren, vlekken, en biologische schade zoals aantasting 
door schimmels, zwammen, houtworm, muizen, ratten en 
vleermuizen. Registratie van insecten kan door lokdoosjes te 
plaatsen met een plakbodem waarop alles wat daar loopt, blijft 
vastzitten. Een tweemaandelijkse controle en vervanging van het 
doosje geven een beeld van de populatie insecten in de ruimte.

Herstel van papierbehang
Voor conserverende en restauratieve handelingen is het altijd 
raadzaam een restaurator in te schakelen. Bij elke schade zal hij 
eerst testjes doen om een zo mild mogelijke ingreep te bepalen. 
Op basis van de waardestelling en schade-inventarisatie is het 
mogelijk een plan te maken voor het herstel van het papierbe-
hang. De behandeling van papierbehang wordt zo veel mogelijk 
afgestemd op het interieur als geheel. Schilderingen op het hout- 
en stucwerk, de kleuren van de overige interieuronderdelen, 
glas-in-loodvensters, marmer, tegelwerk, schouwstukken en vaste 
vloerkleden spelen allemaal een rol bij het vaststellen van het 
gewenste resultaat.
Bij conservering of restauratie is het belangrijk het doel van het 
herstel voor ogen te houden en te bepalen wat haalbaar is. 
Afhankelijk van de staat waarin het papierbehang zich bevindt, 
valt de keuze dan op actieve conservering of restauratie van het 
papierbehang. Actieve conservering wil zeggen dat het papierbe-
hang ter plekke behandeld wordt. Het doel is de bestaande 
conditie van het papierbehang te optimaliseren. Het papierbehang 
blijft dus aan de wand zitten. Denk hier aan droog reinigen, 
scheuren repareren en eventuele ontbrekende delen aanvullen 
met getoond papier. 
Nadeel van zo’n behandeling is dat de restaurator weinig kan doen 
aan de achterzijde van het papierbehang. Bovendien zit het 
behang (verticaal) tegen de wand, waardoor de specialist allerlei 
creatieve oplossingen moet zoeken om plaatselijke reparaties uit 
te voeren. Zit het papierbehang tegen een betengeling, dan 
bemoeilijkt dat onder meer het aandrukken. Toch heeft conserve-
ring van papierbehang in situ altijd de voorkeur, omdat dan zo veel 
mogelijk van het oorspronkelijke materiaal behouden blijft. 
Restauratie is erop gericht om het betreffende terug te brengen 
naar een vooraf afgesproken toestand.

I Herstel op locatie

Droog reinigen
Een van de eerste behandelingen van het papierbehang is vaak 
droog reinigen. Het papierbehang wordt er schoner van, met als 

Deur met beschermplaatje in Vroenhof te Warmond
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mogelijk nadeel dat vlekken en beschadigingen meer gaan 
opvallen. Gewone huishoudelijke hulpmiddelen zoals plumeaus 
en stofdoeken kunnen ongewild veel schade aanrichten. Een 
restaurator gebruikt afhankelijk van de fragiliteit van het papier-
behang speciale sponsjes, geitenharen kwasten en een museum-
stofzuiger. Deze stofzuiger heeft een klein mondstuk, regelbare 
vermogen en dubbele filters om te voorkomen dat de opgezogen 
vuildeeltjes en schimmelsporen zich weer in de ruimte versprei-
den. Een gaasje voor het mondstuk voorkomt dat loslatende delen 
in de stofzuigerzak verdwijnen.

‘Roet’ sponsjes
Dieper ingedrongen vuil en roet zijn ook te verwijderen met een 
latex sponsje. Deze ‘roetspons’ is gemaakt van gevulkaniseerd 
rubber. Een restaurator gebruikt deze sponsjes totdat ze helemaal 
zwart zijn van het opgenomen vuil- en stofdeeltjes. Bij poede-
rende verf en bij wolscheersel van een velouté-behangsel is een 
roetspons taboe omdat de lichte wrijving te veel materiaalverlies 
materiaalverlies veroorzaakt. Bij hardnekkiger vuil zoals uitwerp-
selen van insecten, kaarsvet, lijmresten en corrosie kiezen 
restauratoren meestal een scalpelmesje. Om schade tijdens het 
werk te voorkomen gebruiken zij een hoofdloep of microscoop.

Vullen van lacunes
Gaten en ontbrekende delen van papierbehang kunnen ingevuld 
worden met op kleur gebracht papier. Soms vult de restaurator 
het motief aan door retouches. Hij beperkt zich daarbij tot de 
gerepareerde delen.

Corroderende spijkers en nagels
Spijkers en koperen nagels die corroderen, moeten vervangen 
worden door roestvrijstaal materiaal. Een alternatief is de spijkers 
te behandelen met bijvoorbeeld een synthetische vernis om te 
voorkomen dat het roest in aanraking komt met het papierbe-
hang. Het roestwerend middel mag natuurlijk niet op het behang 
zelf terecht komen. Dit is een oplossing om spijkers te behouden 
omwille van hun authenticiteit.

Reiniging met een museumstofzuiger van de achterzijde van het papierbehang voor 
een deel in biljartkamer, Kasteel Keppel te Laag Keppel

Links: Vondst van neogotisch papierbehang op blinde deur in prentenkabinet, eerste 
verdieping, museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam

Rechts: Na schoonmaak met roetspons van het neogotisch papierbehang op blinde 
deur museum Ons’ Lieve Heer op Solder te Amsterdam

Links: detail voor behandeling papierbehang ontdekt achter voorzetwand, 
achterkamer, Trou moet Blijcken Haarlem

Rechts: detail na opvulling met getoond Japans papier, achterkamer, Trou moet 
Blijcken Haarlem
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II Herstel in atelier
In een restauratieatelier kan het behang diverse natbehandelingen 
ondergaan, zoals wassen, consolideren en aanbrengen van een 
nieuwe steunlaag van Japans papier en stijfsel. Daardoor krijgt het 
papierbehang meer stevigheid, wordt het schoner en helderder 
van kleur en in sommige gevallen kunnen ook vlekken deels of 
geheel verdwijnen. Voor zo’n ingreep wordt alleen gekozen 
wanneer het papierbehang bedreigd wordt en het risico van 
aantasting groter is dan het belang van het behoud in situ.

Uitname komt in beeld wanneer dieper doorgedrongen vuil, 
rook- en nicotineaanslag en watervlekken verwijderd moeten 
worden. Eerst worden de voor- en achterzijde grondig droog 
gereinigd, pas daarna volgt de natte reiniging, meestal in 
combinatie met andere natbehandelingen. 
Schimmels zijn aan te pakken door het papierbehang met een 
ethanoloplossing in te spuiten. Zo verdwijnen de uiterlijke 
schades, maar ethanol doodt de schimmelsporen niet. Het is 
daarom zaak het klimaat na de behandeling te optimaliseren 
zodat de schimmels niet opnieuw kunnen groeien.

Behouden of vervangen?
Soms verkeert het papierbehang in zo’n slechte staat, dat herstel 
niet meer mogelijk is. In een andere situatie kan de wens bestaan 
om op basis van een behangfragment het beeld van een eerdere 
periode op te roepen. In beide gevallen is het mogelijk een 
reconstructie of een interpretatie van het oude papierbehang op 
de wand aan te brengen. 

Reconstructie
Het is mogelijk papierbehang exact te laten namaken. Bij een 
papierbehang van voor de mechanisatie, dus voor 1840-1850, kan 
gekozen worden voor blokdruk en eventueel zelfs lompenpapier. 
De patronen kunnen in hout worden uitgesneden en de lijmverf 
kan opnieuw op de authentieke wijze worden gemaakt. Dit is 
echter zeer tijdrovend en dus kostbaar. Een bedrijf als Adelphi 
Paper Hangings in Sharon Springs (NY) levert blokdrukbehangsels 
naar originele ontwerpen. Sommige oude behangfabrieken 
waarvan de bedrijfscollectie bewaard is gebleven, werken nog 
steeds met eigen originele houten drukblokken, zoals de firma 
Zuber & Cie in Rixheim. Hier zijn nog altijd blokdrukbehangsels te 
bestellen, zoals de beroemde panoramabehangsels. 
Een goedkoper alternatief vormt de zeefdruktechniek. Het 
voordeel is dat de afdruk net als bij de blokdruktechniek een 
profiel geeft aan papierbehang. Het nadeel is dat de verf van het 
patroon heel gelijkmatig verdeeld wordt, waardoor de print wat 
vlakker overkomt dan die van een blokdruk.

Fotomechanische reproductie
De digitale reproductietechnieken zijn inmiddels zo geavanceerd 
dat ze zich lenen voor het reproduceren van papierbehang van na 

1850. In museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam is 
bijvoorbeeld een papierbehang met een neogotisch patroon 
gereconstrueerd. Het papierbehang bevond zich op een deur die 
door een later aangebracht beschot uit het zicht was verdwenen. 
In 2011 is deze deur vrijgelegd en geconserveerd. Vervolgens is een 
digitale reproductie gemaakt, waarmee de hele ruimte is behan-
gen. Andere voorbeelden van digitale reproducties van papierbe-
hang hebben laten zien dat het reliëf van de verf en het papier, 
hoe miniem ook, vaak ontbreekt, waardoor deze reproducties vlak 
ogen.

Reproductiebehang Arthur and Robert Stripe, 1799, Adelphi Paper Hangings. 
Dagelijkse eetkamer, huis Barnaart in Haarlem

Detail reproductie van het neogotisch papierbehang op blinde deur museum Ons’ 
Lieve Heer op Solder te Amsterdam door N. Lingbeek

Ju
di

th
 B

oh
an

 In
te

ri
eu

r 
Re

st
au

ra
ti

e 
20

12
Ju

di
th

 B
oh

an
 In

te
ri

eu
r 

Re
st

au
ra

ti
e 

20
16

8
—

Schade aan en herstel van papierbehang



Origineel papierbehang uit de tijd zelf toepassen
Soms zijn er nog ongebruikte papieren behangsels uit de tijd zelf 
beschikbaar. Maar hoe ouder het papierbehang is, des te moeilij-
ker dat wordt. Complete kamers inrichten met papierbehang van 
voor WO II of eerder is vrijwel onmogelijk. Wel zijn er oude 
behangzaken die nog papieren behangsels uit de jaren 1960 of 
1970 op voorraad hebben. Zo is de Belgische behangwinkel van 
het familiebedrijf Priem in Gent een begrip. In Nederland heeft de 
firma Swiet een groot assortiment vintage behangsels en 
sierranden die je via internet kunt bestellen.

Soms kan een restant van het papierbehang gebruikt worden voor 
het vullen van ontbrekende of beschadigde stukken. Een zwaar 
beschadigd papierbehang uit 1860 in de borg Verhildersum bij 
Leens, kon hersteld worden met een ongebruikte rol papierbehang 
die op zolder was gevonden. In de buitenplaats Vroenhof in 
Warmond zijn reststukken van een papierbehang van rond 1920 
gebruikt om de ontbrekende delen aan te vullen.

Alternatief binnen de leverbare papieren behangsels
Onderzoek naar behangsporen kan er ook toe leiden dat de 
opdrachtgever op zoek gaat naar een acceptabel alternatief 
binnen de huidige leverbare behangsels. Sommige fabrieken in 
Engeland maar ook elders gebruiken nog hun oude drukrollen of 
hebben de originele patronen vertaald naar de huidige tijd. In 
Engeland zijn dat de bedrijven Sanderson, Little Greene, Morris & 
Co en Zoffany, Cole & Son en Farrow & Ball. Afgezien van Zuber & 
Cie is in Frankrijk bij de firma Thibault een grote hoeveelheid 
behangsels met historische patronen leverbaar. In Zweden zijn 
Sandberg en Duro de specialisten op dit terrein. Er zijn ook nog 

veel kleine bedrijfjes die historische behangsels kunnen maken. 
Gespecialiseerde bedrijven of specialisten in Nederlanden kunnen 
hierbij advies geven.

Papierbehang verwijderen en bewaren
Het op z’n plek laten zitten van papierbehangfragmenten heeft 
altijd de voorkeur. Is het geen optie om het behang in het zicht te 
houden, dan kan een voorzetwand uitkomst bieden. Toch zullen er 
ook situaties zijn waarbij het besluit valt om het papierbehang af 
te nemen. 
Schakel hiervoor liefst een deskundige in, zoals een in papierbe-
hang gespecialiseerde restaurator. Al zal dat niet altijd haalbaar 
zijn om financiële én praktische redenen. Op een bouwplaats 
moet vaak snel gehandeld worden om het bouwproces niet te 
verstoren. Hieronder volgt daarom een aantal tips voor het 
verwijderen en bewaren van papierbehang.

Papierbehang op betengeling
Papierbehang op een betengeling van linnen of jute is vrij 
gemakkelijk af te nemen. Je kunt dit het best in z’n geheel 
afnemen en zorgvuldig opslaan. 

Papierbehang op pleisterwerk
Wanneer papierbehang rechtstreeks op een gepleisterde wand is 
aangebracht, hangt het van de vochtigheid van de muur af en van 
de gebruikte lijm, of het behang makkelijk loslaat. Hoe droger de 
wand des te beter. Ook de kwaliteit van het pleisterwerk kan een 
rol spelen. Bamboe spatels zijn hiervoor het meest geschikt. Deze 
zijn relatief dun, iets buigzaam en minder scherp dan metalen 
gereedschappen. Met deze spatels is het gemakkelijk om achter 
het papierbehang te komen zonder dat het snel beschadigt.

Papierbehang op hout
Papier geplakt op een houten ondergrond is vaak lastig te 
verwijderen. Hiervoor is vaak water nodig en dat kan het papier-
behang beschadigen. Overleg met een deskundige en de gemeen-
te wat de mogelijkheden zijn.

Gebruik van water
Gebruik liefst geen vocht bij het verwijderen van papierbehang. 
Vocht tast zowel het papier als de verflagen aan. Een behangres-
taurator zal van tevoren eerst de watergevoeligheid van de 
verschillende kleuren testen, voorafgaand aan een (natte) 
behandeling. 

Bewaren
Het is belangrijk het papierbehang zuurvrij op te bergen; liggend 
ingepakt tussen vloeipapier in zuurvrije kartonnen dozen of grote 
folders. Een depot met een gestabiliseerd klimaat is de meest 
ideale situatie voor papierbehang, maar niet altijd voorhanden. 

Woonkamer met behang van rond 1920 in Vroenhof te Warmond
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Hebt u vragen?
Bel dan 033 – 421 7 456 of stuur een mail naar info@cultureelerfgoed.nl.

www.cultureelerfgoed.nl

 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

September 2018

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden.

Bewaar de dozen in ieder geval in een droge, donkere ruimte waar 
de temperatuur niet al te veel schommelt. en bijvoorkeur van de 
vloer.

Documentatie
Voor welke aanpak ook wordt gekozen, documentatie in woord en 
beeld is altijd belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het omschrijven 
van: de locatie waar het verwijderde papierbehang was aange-
bracht, een verantwoording van de gemaakte keuzes, en een 
restauratieverslag. Documentatie kan van eigenaar op eigenaar 
worden overgedragen en bovendien digitaal aan het archief van 
de gemeente en de Rijksdienst. Het vormt belangrijke informatie 
voor toekomstige onderhoud of restauraties. 

Omgevingsvergunning en subsidie
Historisch papierbehang kan belangrijk bijdragen aan de monu-
mentale waarde van een monument. Herstel ervan is vanwege de 
kwetsbaarheid specialistisch werk. Ondeskundige reparaties 
kunnen tot onherstelbare schade leiden. Voor herstelwerk is dan 
ook vaak een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.
Specialistisch onderhoud, inspectie, onderzoek en analyse van 
historisch papierbehang ter voorbereiding hiervan komen – voor 

zover het gaat om een vast interieuronderdeel van een rijksmonu-
ment (een zogenoemd bestanddeel) van monumentale waarde – 
in beginsel in aanmerking voor subsidie in het kader van de 
instandhoudingsregeling.

Adressen
www.historischebehangsels.nl
www.sanderson-uk.com
www.littlegreene.com
www.william-morris.co.uk
www.zoffany.com
www.cole-and-son.com
www.eu.farrow-ball.com
www.zuber.fr
www.thibautdesign.com
www.sandbergab.se
www.durosweden.se
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Met dank aan: Judith Bohan, Bernice Crijns en Richard Harmanni

Reproductie van behang bij Artis in Amsterdam
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