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INLEIDING 
Deze scriptie vormt een samenbundeling van reeds verschenen literatuur m.b.t. het onderwerp in 

combinatie met een onderzoek naar het gebruik en de conservatie van stucmarmer in België. Een 

eerste doelstelling van dit verslag was een bondig maar zo volledig mogelijk overzicht te geven van 

materialen, gebruikt voor stucmarmer. De materialen worden beschreven, samen met hun invloed op 

de werking van de mortel en hun degradatieverschijnselen. Een tweede en derde luik worden 

gevormd door de beschrijving van de techniek en een overzicht van degradatieverschijnselen en 

conservatieproblematiek. Na een bondige historiek, die zich beperkt tot enkele Europese voorbeelden, 

volgt een meer specifiek veldonderzoek naar enkele Belgische toepassingen van stucmarmer. Zo 

bleek o.a. dat het gebruik ervan samenhangt met de stijl van een bouwwerk en zijn buitenlandse 

invloeden aanwijsbaar. Deze scriptie is een eerste aanzet tot de kennis van het gebruik en kan verder 

aangevuld worden. 
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1. NOMENCLATUUR, AANVERWANTE TECHNIEKEN EN WAAROM STUCMARMER? 
1.1 Nomenclatuur 

Deze scriptie behandelt een bijzondere vorm van stucwerk dat met behulp van pigmenten en door polijsten 

het uitzicht van marmer verkrijgt. De gipsdeeg bestaat uit een gipssoort die meestal door toevoeging van 

organische en of anorganische materies een zeer grote hardheid bereikt en daardoor polijstbaar wordt. 

Omdat het materiaal zo zeldzaam is in onze contreien bestaat er geen geijkte Nederlandstalige benaming 

voor. De in Duitsland gangbare term “Stuckmarmor” is letterlijk vertaald in het Nederlands (Stuck = gips, 

stuc en Marmor = marmer “stucmarmer”. Er is echter veel begripsverwarring en “Stuckmarmor” is niet de 

enige term die men in de literatuur terugvindt. 

 

“Scagliola” kan duiden op het hele gebied van ambachtelijk en architecturaal verwerken van stucmarmer. In 

een kunsthistorisch ingeburgerd jargon echter, slaat deze term slechts op inlegwerk waarbij door de 

bewerking van het gekleurde stucmarmer het eindresultaat een zeker figuratief effect aanneemt, zoals 

florale ornamentiek (afb. 1) of  voorstellingen van landschappen, figuren...
1
 Deze intarsiatechniek zou 

afkomstig zijn uit Carpi, een klein dorpje niet ver van Modena (Italië). Dit is echter niet zeker want ook 

München staat bekend voor zeer vroege voorbeelden van scagliola. Wanneer scagliola niet meer gebruikt  

wordt voor decoratieve tekeningen, maar moet dienen voor grotere natuurlijke steenimitaties, wordt in dit 

verslag de voorkeur gegeven aan de term “stucmarmer”. Een reden hiervoor is o.a. de Duitstalige  

benaming  “Stuckmarmor-Intarsia”.  

 

 
1. Voorbeeld van een 17

de
 eeuwse scagliola, toegeschreven aan de school van Gavignani (Capri) 

 

 

“Scagliola” is een uit Italië afkomstige benaming die afgeleid zou zijn van “scaglie”, translucente schilfers 

van de seleniet gipssoort. Ook tijdens de 17
de

 eeuw bedoelde men met scagliola een gipssoort (seleniet of 

sericoliet) die voorkwam in de Appenino Emiliano en die gebrand werd tot 300°C. Het materiaal was, 

omwille van zijn transparantie en glans, tevens bekend tijdens de oudheid onder de naam “lapis 

specularis”.
2
 Andere verouderde Italiaanse benamingen voor scagliola zijn: “lavori di scagliola”, “colla 

scagliola”, “mischia” of “lavoro di mischia”. 

 

De in Oostenrijk gebruikelijke term “Kunstmarmor” is eerder misleidend, aangezien hiermee ook elke andere 

of moderne steenimitatie kan bedoeld worden, die technisch niks met Stuckmarmor te maken heeft. 

 

Met Poliergips  of Glanzstuck bedoelt men, éénkleurige of meestal effen witte stucmarmer. Met deze 

technische variant is volplastische sculptuur vervaardigd zoals bv. de heiligenbeelden en putti van de altaren 

van de bedevaartskerk Vierzehnheiligen (Balthasar Neumann). Of bijvoorbeeld de heiligenbeelden in de 

bedevaartskerk van Melchtal (Zwitserland).  

 

 

In Frankrijk  gangbare benamingen voor artificiële materies aangewend voor marmerimitaties zijn o.a. “stuc 

au Plâtre” en “stuc au Chaux” of “marbre factice
3
”... “Scagliole” en “scaiole” zijn bekend maar voor 

stucmarmerintarsia gebruikt men eerder “stuc peint”. 

 

Een Engelse handelsnaam is “Bossi-work”, refererend naar de Italiaan Bossi die tussen 1785 en 1798 

tafelbladen en schouwstenen maakte in scagliola.
1
 

                                                 
1
 NEUMANN, E., Materialen zur Geschichte der Scagliola; in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, band 55, Verlag 

Anton Schroll & CO,  Wien  1959, p 75 - 158. 
2
 WITTENBURG, C., Baroque Artificial Marble, Environmental Impacts, Degradation and Protection, ENVIART Protection and 

Conservation of European Cultural Heritage, Research Report N° 9, p 7. 
3 DIDEROT et d’ALEMBERT, Encéclopédie ou Dictionnaire Raisonné des sciences, des Arts et des Métiers, Stuc ou Marbre Factice. 



 

 

 

1.2 Aanverwante technieken 

Een groot deel van de begripsverwarring rond stucmarmer vloeit niet alleen voort uit vele streek-en 

tijdsgebonden synoniemen. De ruime verscheidenheid aan aanverwante technieken en varianten speelt bij 

dit fenomeen zeker ook een rol. Als ondeskundige is het vaak moeilijk te zien om welke techniek het nu juist 

gaat. Toch zijn er meestal kleine aanwijzingen (het kleurgebruik, de glans, een lacune...), zichtbaar die dit 

wel duidelijk maken. De verschillende aanverwante procédés worden opgesplitst in 2 groepen: de 

steenimiterende en de intarsia-of inlegtechnieken, noodzakelijk om verwarring te voorkomen met de 

zogenaamde scagliola’s. Sgraffito, een graveertechniek, is ook verwant omdat er zoals bij scagliola fijne 

lijnen uitgesneden worden om contouren e.d. aan te duiden. Verscheidene steenimitaties worden  

geschilderd, zoals die in olie of in temperaverf. Deze imitaties worden niet besproken, omdat ze meestal vrij 

snel herkenbaar zijn en omdat ze technisch totaal verschillend zijn. Toch zijn er technieken die niet op 

schilderen zijn gebaseerd zoals terrazzo, waarbij men werkt met marmerstukjes samengekit met bindmiddel, 

veelal geslepen en gepolijst... 

 

A. Marmerimiterende technieken 

- terrazzo (granito) 

Terrazzo is een techniek die door de Romeinen zou geïntroduceerd zijn. Door toevoeging van brokjes 

marmer in plaats van grind in mortels ontstond na verloop van tijd door slijtage een mooi gepolijste vloer 

(afb. 2). Deze ontdekking leidde tot een verdere verfijning van de techniek. Het is  pas in de 18de eeuw dat 

terrazzo-werkers zich ook in andere Europese landen gingen verspreiden. Terrazzo wordt verkregen door 

meestal marmerstukken en schilfers met kalk of cement en water tot een specie te mengen en na 

verharding te slijpen met zandsteen, eventueel te polijsten. Terrazzo is vaak aan te treffen in combinatie met 

mozaiek waardoor lijnen en ornamentiek ontstaan. Omdat een terrazzo-vloer geen constructieve functie 

heeft, wordt ze meestal gedragen op de zgn “draagvloer”. Deze draagvloer kan direct op de aarde 

aangebracht zijn , maar ook op een onderconstructie zoals metslewerk, hout  of een fundering. Op deze 

draagvloer wordt dan meestal nog een “tussenvloer” aangebracht, waarop de 1,5 tot 2,5 cm dikke 

terrazzolaag wordt aangebracht.
4
 

 

Enkele overeenkomsten met de stucmarmertechniek zijn o.a. het werken met een lagensysteem, het 

“spatelen” en polijsten van de eindlaag en het gebruik van marmersukken in deze eindlaag, zoals er ook 

albaststukjes in het stucmarmer van huis van Saceghem te Gent voorkomen. Het schadebeeld is omwille 

van de gelijkaardige opbouw vergelijkbaar. De meest voorkomende vorm van schade bij terrazzo is 

scheurvorming. Ook bij stucmarmer kunnen omwille van verzakkingen zo’n scheuren voorkomen. Door 

thermische of andere spanningen kunnen zowel bij stucmarmer als terrazzo de verschillende structuurlagen 

(buitenste laag en ondergrond) van elkaar loskomen 

 

 

 
2. Close-up van een terrazzo vloer. 

 

Toch is terrazzo anders dan stucmarmer om volgende belangrijkste redenen: het werd vooral toegepast 

voor vloeren, stucmarmer voor zuilen, lijstwerk en wandpanelen, scagliola voor tafelbladen, 

altaarantependia... Niettemin bestaat er een gipssoort “estrisch-of estrikgips” die omwille van zijn hardheid 

wel eens voor vloeren gebruikt werd (bijvoorbeeld de vloer in de antichambre van Syon House van de 

gebroeders Adam). Terrazzo is uiteindelijk een granietimitatie, de afstand tussen de kleine marmerstukjes is 

zeer klein. Bij stucmarmer primeert veelal de “kneed-en snij” structuur van de gekleurde gips. Uit dit 

                                                 
4 RDMZ, Behoud en beheer, informatiebrochure terrazzo. 



 

onderzoek is echter gebleken dat de grens tussen de stucmarmer-en de terrazzo-techniek soms heel vaag 

is. In de vestibule van het voormalig “Huis van Saceghem” te Gent werd de stucmarmermassa rijkelijk 

voorzien van kleine albast-en stucmarmerschilfertjes... 

 

- stucco lustro 

Stucco lustro is een schildertechniek. Bestanddelen zijn kalk, zand van verschillende korrelgroottes en 

kwarts-of steenpoeder.
5
 Het bindmiddel van stucco lustro is dus anders dan dat van stucmarmer, waarbij 

men gips gebruikt. In tegenstelling tot stucmarmer kan stucco lustro wel buiten aangewend worden. De 

buitenste en fijnste laag, bestaande uit kalk, fijn kwartszand en steenmeel, kan eventueel al op kleur 

gebracht worden met pigmenten. Het uiteindelijke marmereffect wordt echter bekomen door schilderen met 

penseel, spons. Hierdoor is stucco lustro eveneens te onderscheiden van stucmarmer (lacune). De 

kleurschakeringen bij stucco lustro zijn geschilderd en  zijn dus enkel aan de oppervlakte of door indringing 

net iets dieper aanwezig. Bij stucmarmer worden verschillende  kleurdegen aangemaakt, die op hun beurt 

met elkaar worden vermengd. De stucmarmerlaag (rond 0,5 cm) is daarom volledig gekleurd. 

 

- Schildpadimitaties 

De hoornlaag (keratine) op het schild van de Cawaan-of Caretschildpad is in de meubelkunst gebruikt 

geweest voor marmerimitaties. Deze imitaties zijn meestal rood – zwart gevlekt en zijn een nabootsing van 

de Rouge Royal, een kenmerk waardoor je ze kan onderscheiden van stucmarmer. Op een ondergrond  

werd eerst vermiljoen of een ander pigment aangebracht. Ook bladgoud werd gebruikt.  Nadien werd door 

middel van verlijming de hoornlaag aangebracht, die op sommige plaatsen het licht doorliet en dus rood 

werd en op andere plaatsen zwart kleurde. 

 

B. Intarsiatechnieken 

- Pietre Dure 

Pietre dure is inlegwerk met marmer en halfedelstenen (afb. 3). Het is de dichtste variant van de scagliola 

techniek. Met een kleine zaag wordt vorm gegeven aan de verschillende platte stenen. Afgewerkt worden 

deze vormen zo nauwkeurig geassembleerd dat de contactzones onzichtbaar worden. Op deze manier 

kunnen zowel ornamentiek als taferelen (bv. landschappen) ontstaan. Met pietre dure zowel als met 

scagliola zijn “steenschilderijen”, tafelbladen, onderdelen van kabinetten en ander meubilair... vervaardigd. 

 

Zich inspirerend op antieke kunst (opus alexandrinum) stichtte Fernando I de Medici in 1588 officieel de 

“Galleria dei Lavori”. Het was een pietre dure atelier waar kunstenaars de techniek uitbouwden. Vandaag is 

in Firenze het onbekende museum van pietre dura nog steeds te bezichtigen.
6
 

 

Het verschil met scagliola is in de eerste plaats het materiaal. Na grondig bestuderen wordt al snel duidelijk 

dat het om steen of halfedelstenen gaat. Dit kan o.a. worden bevestigd door dichtgespatelde poriën, meestal 

aanwezig bij scagliola. Ook de techniek verschilt wezenlijk. De intarsiën bij scagliola zijn meestal in een 

ondergrond uitgesneden en later met een anderskleurige plastische massa opgevuld. Bij pietre dure is 

sprake van afzonderlijk samengevoegde frangmenten. Sommige scagliola’s (zoals die van Wilhelm 

Fistulator) bestaan echter wel uit samengevoegde fragmenten. 

 

                                                 
5
 VIERL, P., Putz und Stuck: Herstellen Restaurieren; München, Callway, 1987, p 160 - 207. 

6 GIUSTI, A., The Museum of Opificio delle Pietre Dure in Florence, Masterpieces, 1999. 



 

 
3. Cabinet paneel, bloemenvaas in pietre dure techniek, Firenze Museum of Opificio Delle Pietre Dure, 1690. 

 

C. Sgraffito 

Sgraffito werd reeds in Pomeji en later ook in Italië en Zuidtirol veelvuldig gebruikt in interieurs en gevels. De 

voorstellingen zijn meestal gestileerd zoals ornamenten, bloemen, figuren, dieren... 

 

Het is een techniek die rechtstreeks op de muurwand wordt uitgevoerd, zoals dat bij vlakke stucmarmer 

soms ook het geval is. Bij sgraffito worden twee anderskleurige kalkbepleisteringen boven elkaar op een 

beraapte muur gezet. De onderste laag is meestal zwart of donkerkleurig, de bovenste contrasteert en is wit 

of geel. Na de tekening met houtskool of krijt, volgt het voorkrassen en uitkrassen waardoor de donkere 

bepleistering zichtbaar wordt. 

 

1.3 Waarom stucmarmer? 

Ook in België, zij het in beperkte mate, is stucmarmer gebruikt voor de inrichting van interieurs Voorbeelden 

van het gebruik van stucmarmer in België zijn o.a. het Chinees Paviljoen te laken (1900-1910), twee 

zijaltaren in de Abdij van Averbode (1774), de schoolkapel van het instituut OLV Presentatie te Sint-Niklaas 

(1840), jachtpaviljoen De Notelaer te Hingene (eind 18de eeuw), Vlaams Cultureel Centrum De Markten te 

Brussel (1911)... Het is duidelijk dat in deze gevallen om bepaalde redenen stucmarmer boven natuurlijk 

marmer verkozen werd.   Dit was ook het geval in het Münchener Residenz in de 16de en 17de eeuw, waar 

het maken van Scagliola (figuratief-of ornamentiek inlegwerk met stucmarmer) een strikt voor koninklijke 

doeleinden bestemde aangelegenheid was. Marmoristen (Familie Fistulator) stonden rechtstreeks in dienst 

van de landvorsten en werden verplicht het recept (het Arcanum) geheim houden, uit vrees dat het luxueus 

materiaal aan zeldzaamheid zou verliezen.7
  

Ook in Engeland wordt het materiaal omwille van zijn 

zeldzaamheid geapprecieerd. In de 16de eeuw reeds worden er door Engelsen tijdens hun Grand Tour 

Scagliola’s opgemerkt in Italië en overgebracht naar Engeland (bv. haardpanelen in the queeen’s closet in 

Ham House). Een eerste reden waarom de bouwheer stucmarmer verkiest is het bijzondere, 

wonderbaarlijke karakter van het materiaal met zijn onbeperkte mogelijkheden en, daarbij aansluitend, de 

bewondering en het respect voor de desbetreffende ambachtsmens(en). 

 

                                                 
7 Een standaardwerk voor de geschiedenis van scagliola is: NEUMANN, E., Materialen zur Geschichte der Scagliola; in: Jahrbuch der 
kunsthistorischen Sammlungen in Wien, band 55, Verlag Anton Schroll & CO,  Wien  1959, p 75 - 158 



 

 

4. Het Chinees Paviljoen te Laken 

 

Een mooi voorbeeld hiervan vinden we terug in Laken (afb. 4). Het Chinees Paviljoen dat Leopold II begin 

20ste eeuw liet bouwen, moest voldoen aan bepaalde vooropgestelde ideeën. Het was zijn wens een 

luxueus restaurant op te richten in Chinese stijl, zodat hij tijdens het diner zakenmensen en industriëlen 

vertrouwd kon maken met de vreemde cultuur om hen nadien aan te sporen transacties te verrichten. De 

shock mocht echter niet te groot zijn en in de binnenruimte zijn op eclectische wijze ook meer vertrouwde 

versieringen aan te treffen. Het is duidelijk dat Leopold II wilde scoren met elk detail in het restaurant. Ook 

de excentrieke aard van het gebruikte stucmarmer (imitatie van Rouge Royal, uitgevoerd door Parijzenaars), 

had de bedoeling menig bezoeker te imponeren en op subtiele wijze een vreemde sfeer te creëren.  

 

Het is dus een fabel dat, zoals men wel eens placht te schrijven, stucmarmer een “goedkoop” surrogaat voor 

marmer is. In de letterlijke zin is het inderdaad zo dat natuurlijk marmer een zeer rijkelijk product is. De hoge 

kostprijs van het marmergesteente wordt door verschillende factoren bepaald. Niet alleen de zeldzaamheid 

speelt hierbij een rol, ook ontginnings -en transportkosten deden de prijs aanzienlijk stijgen. De vele en 

arbeidsintensieve bewerkingen, met als laatste het polijsten, hebben ongetwijfeld de kostprijs ook verhoogd 

en het is dus best mogelijk dat de geldelijke waarde van marmer vroeger hoger lag dan die van stucmarmer. 

De in de literatuur beschreven ingrediënten voor stucmarmer zijn o.a. fijnste en meest kwalitatieve (albast, 

seleniet e.d.) gips, die trouwens in vele gevallen ook getransporteerd moest worden. Pigmenten, al zijn het 

aardepigmenten, zijn nog steeds zeer duur en vormen een belangrijke component van stucmarmer. Om 

marmerstuc te maken is niet alleen kennis vereist, maar ook een groot aantal bewerkingen. Franz Xaver 

Bader (altaren te Averbode) bijvoorbeeld gebruikte bij zijn imitaties tot 9 verschillende kleurpasta’s in 1 

“broksteen”  om een kleurdegradé te bekomen van licht naar donker. Aan de grondslag van een porievrij en 

tot hoogglans gepolijst oppervlak ligt het tot acht keer “spatelen” en schuren van het oppervlak. Er moet dus 

onderscheid worden gemaakt tussen “rijkelijk” in de zin van financieel en “rijkelijk” in de zin van bedoeld om 

rijkelijk en buitengewoon over te komen.  

 

Merkwaardig genoeg zijn er, in tegenstelling tot vele luxeprojecten, voorbeelden van stucmarmer 

teruggevonden in meer bescheiden bouwkunst; bijvoorbeeld de schoolkapel van het Instituut OLV 

Presentatie te Sint Niklaas (1840). Dit is een bewijs dat het materiaal eender welke gedaante kan aannemen 

en, zoals het in de denkwijze van de 19
de

 eeuw past, zich aanpast aan de functie of uitstraling die het 

gebouw moet hebben. 

 

Een tweede, niet te verwaarlozen reden waarom men stucmarmer boven natuurlijk marmer verkoos, is terug 

te vinden bij complexe interieur-constructies. In de 18de eeuwse altaarkunst in het algemeen komen vaak 

stucmarmeren structuurelementen voor (kasten). Neemt men bijvoorbeeld het hoofdaltaar van “die Wies”  

(een Zuidduitse, eind achttiende-eeuwse  bedevaartskerk) dan vallen meteen de enorme sierlijkheid en de 

buitengewone slankheid van de zuilen op. Het lichte gewicht zou kunstenaars toegelaten hebben 

makkelijker, sneller en inventiever om te springen met de constructie van deze altaren of andere 

structuurelementen.  De afgewerkte holle zuilen kunnen net zoals bij een decorstuk opgebouwd, verankerd 

en samengevoegd worden. De dragende functie wordt door houten balken en latten in het binnenste van de 

zuilen bewerkstelligd. De onbeperkte mogelijkheden van het materiaal komen ook sterk naar boven bij 

monoliete zuilen van vrijwel onbeperkte hoogte. 

 

Het hoofdvoordeel van stucmarmer ligt echter volgens velen in de mogelijkheid gelijk welke kleurvariant en 

structuur van marmer te bekomen. De marmerist kan en zal zich ongetwijfeld door de natuur hebben laten 



 

inspireren, maar wijkt bijvoorbeeld af op gebied van adering, “bandering” of kleur en overtreft op zijn manier 

de natuur (interpreteert het ontstaansproces). Het is dan ook in Barok-of Rococo-interieurs, waar 

kunstenaars op zoek gingen naar een doorgedreven grilligheid en speelsheid, dat deze verwilderde vorm 

van marmergips vaak voorkomt. De altaren en poortomlijstingen in de Abdijkerk van Averbode zijn het 

voorbeeld bij uitstek voor België van stucmarmer die zo artificieel is dat hij terug natuurlijk wordt. 

 

Wat ook een aanzet kan zijn tot het gebruik van kunstmarmer is het feit dat de mens steeds op zoek is naar 

vernieuwing en variatie op bestaande zaken. Ook in kunstambachten is vaak geëxperimenteerd geweest 

met technieken en materialen. Zo zou stucmarmer, net zoals de eind 19
de

-eeuwse staal-en glasarchitectuur, 

een relatief nieuw product zijn geweest, dat dan ook op vrij grote schaal is toegepast. Ook bij scagliola, een 

inlegtechniek met stucmarmer, is dit het geval. Men zou kunnen zeggen dat het een verderborduren op, of 

een variant is van pietra dura-techniek. Lang
8
 toont zelfs een rechtstreeks verband aan tussen 

natuurmarmerintarsia en Scagliola: “Kleine of grote voegen tussen de ingelegde steen en de grondplaat 

waren onvermijdelijk. Om deze op te vullen gebruikte men een met pigmenten en lijm gemengde gips, die 

afgezien van de contourlijn niet opviel, omdat hij mee gepolijst werd. Na een onbekende tijdspanne werd 

deze noodoplossing omgezet in een aparte techniek.”  

 

Stucmarmer staat, onder alle imitaties, het dichtst bij de natuur en het plastisch aanvoelen van marmer. Het 

is een zeer flexibel materiaal waarmee zowel luxueus als bescheiden, inventief als imiterend kan 

omgesprongen worden. De rijkdom van de natuur zal echter nooit worden overtroffen door de mens. 
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und Untersuchungen zur Zwölfhundertjahrfeier, Schwabenverlag Ellwangen 1964, p 846. 



 

2. DE GEBRUIKTE MATERIALEN 
 
De materialen in de hierna volgende opsomming zijn in meer of mindere mate gebruikt voor stucmarmer. Ze 

hoeven echter geen beperking of uitsluitsel te vormen. Er werd een beknopte volledigheid nagestreefd en 

voor uitvoerigere informatie wordt verwezen naar de desbetreffende literatuur. 

 

2.1 Aanmaakwater 

Een meer dan belangrijk bestanddeel van stucmarmer is aanmaakwater. Door opname van kristalwater 

wordt het poedervormige hemihydraat omgezet in een vaste gipsmassa. Theoretisch gezien gebeurt dit 

proces als volgt: 

 

(Ca SO4)2 . H2O + 3H2O -> 2(CaSO4.2H2O) 

 

De uiteindelijk opgenomen hoeveelheid water is procentueel gezien 100 gram per 537 gram hemihydraat. 

 

De hoeveelheid aanmaakwater bij gips varieert echter naar gelang de toepassing. Hoe meer  water men 

gebruikt hoe meer vloeibaar en hoe minder hard de gipsmassa uiteindelijk wordt.  Om een harde deeg te 

bekomen gebruikt men bij stucmarmer uitzonderlijk weinig aanmaakwater waardoor de hardheid navenant 

wordt. De snelle kristallisatie ten gevolge van deze gipsovermaat wordt tegengegaan door een kleine 

hoeveelheid lijmstof bij het water of bij de gips te voegen. Door bepaalde stoffen aan het water toe te 

voegen kan het zijn dat de oplosbaarheid van de het hemihydraat in het water vermindert en op die manier 

ook de uitharding wordt vertraagd. Voorbeelden van zulke stoffen zijn: glycerine, alcohol, ether, suiker, 

citroen-fosfor-boor-en melkzuur en hun zouten, soda
9
.  

 

Omdat vele gipssoorten gebrand worden op slechts 127°C  kan het kristalwater door hoge temperaturen 

(bv. kaarsen, verwarmingstoestellen) uit de gips verdwijnen waardoor de samenhang gedeeltelijk of volledig 

verdwijnt. Deze degradatievorm werd bijvoorbeeld vastgesteld in huis van Saceghem te Gent, waar op de 

plaats van de warmteontwikkeling het oppervlak werd geërodeerd. 

 
2.2 Gips 

Uit het Grieks: gypsos, uit het Latijn: gypsum = pleister  

 

Voor stucmarmer is door de geschiedenis heen lang niet één gipssoort
10

 gebruikt. Men gaat er vanuit dat 

voor stucmarmer de oudste gebruikte gipssoorten seleniet en albastgips zijn. Deze producten waren van 

nature uit reeds zeer hard en kristallijn. Hun brandtemperatuur ligt daarom ook hoger dan die van “normale 

gips” die tussen de 120 en 180° C schommelt. Seleniet werd meestal rond de 300 – 350° C gebrand. Omdat 

gips een sedimentair gesteente is en er bijgevolg harde en zachte lagen voorkomen, werd het brandproces 

van een gips empirisch bepaald. Zo is in de Encéclopédie Diderot et d’Alembert een “brandcriterium” terug 

te vinden voor “Marbre Factice”: 

  

“...On casse les pierres à plâtre de Paris avec des marteaux, en morceaux à-peu-près gros comme un petit 

oeuf, ou comme une grosse noix. On enfourne ces morceaux dans un four que l’on a fait chauffer, comme si 

on vouloit y cuire du pain; on bouche l’ouverture du four. Quelque tems après on débouche le four pour en 

tirer un ou deux des petits morceaux de plâtre que l’on casse avec un marteau. Si l’on s’apperçoit que la 

calcination a pénétré jusqu’au centre du petit morceau, de façon  cependent qu’on y remarque encore 

quelques points brillans, c’est une marque que la calcination est à son point de perfection...” 

 

 

Albastgips en seleniet zijn ongetwijfeld zeer dure gipssoorten. Omdat de gewenste kwaliteit niet altijd 

beschikbaar was, zijn stucadoors en chemici (vooral in de 19
de

 eeuw) gaan experimenteren met 

brandprocessen om zo de kwaliteit en hardheid van gips te verbeteren. Bekende gipsproducten die hieruit 

zijn voortgevloeid zijn o.a. “Keenes Cement” en “Scott”s cement”, beide gebruikt voor stucmarmer. Niet 
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 Hardheid: 1,5 – 2  Streep: wit  Kleur: kleurloos en, afhankelijk van de insluitingen wit, grijs, geel, bruin, blauwachtig  

Transparantie: doorzichtig of doorschijnend  Morfologie: kristallen in plaatjes (grote doorzichtige tabletten – Mariaglas), vezelige 
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kristallijne of compacte massa’s (variëteit Albast)  Oplosbaarheid: lost gemakkelijk op in warm water. 

Soortelijk gewicht: 2,3 – 2,4  Kristalstelsel: monoklien  Kristalvormen: er zijn ongeveer 70 vormen bekend, waarvan de tabletten, 

prisma’s, naalden en lenzen het meest voorkomen Chemische samenstelling: 32,57 % CaO, 46,50 % SO4, 29,93 % H2O. 



 

alleen met het brandproces, maar ook met de gipsaanmaak werd gespeeld. Bernhard Ludwig (1892) 

beschrijft in het hoofdstuk “harden van gipsafgietsels”  de theorie van Abaté. Die heeft als uitgangspunt gips 

een zo groot mogelijke hardheid doen krijgen door hem met de kleinst mogelijke hoeveelheid water aan te 

maken en nadien door druk  zijn kristalrooster en daardoor ook zijn samenhang en sterkte  te verbeteren. 

Abaté gebruikt hiervoor een afgesloten molen die, gevuld met hemihydraat en draaiend om zijn eigen as, in 

verbinding staat met een damptoevoer. De juiste hoeveelheid damp, nodig voor hydratatie wordt op 

voorhand bepaald en na korte tijd volledig opgenomen door de gips. Met de bekomen pulverige massa 

vulde men dan de mal die daarna op een hydraulische pers werd gezet. Het aldus bekomen afgietsel is zeer 

compact en hard en kan als marmer worden gepolijst. 

 
Tegenwoordig is het branden van gips een continu proces, waarbij twee hoofdtypes kunnen ontstaan. 
Bètagipsen ontstaan bij branding onder normale atmosferische druk. De vochtigheid wordt niet 
gecontroleerd. Ze vertonen een grote wateropname en leveren een zacht en poreus eindproduct op. Wordt 
de oorspronkelijke gipssteen echter onder hoge druk gebrand, dan ontstaan de zgn. alpha gipsen. Deze 
vormen een fijne kristalstructuur, en harden na een geringe wateropname uit tot zeer harde materialen met 
een dichte oppervlaktestruktuur. 
 
Tenslotte moet nog begrepen worden dat gips geen zuivere stof is. Het is een natuurproduct en bevat 
steeds verontreinigingen. Deze verontreinigingen kunnen trouwens ook afkomstig zijn van het branden of 
herbranden van gips. Zo zijn strontium sulfaat, kalk, kwarts, veldspaat en verschillende kleimineralen 
gekend als een natuurlijke verontreiniging van gipssteen. 
 
A. Albastgips 
Albastgips is een op marmer gelijkende soort van dicht gips met de theoretische samenstelling 
CaSO4.2H2O. Het is zelden schitterend wit doch gewoonlijk grijs, ook wel geelachtig, roodachtig wit en 
blauwachtig grijs, meermalen gevlekt, geaderd en gewolkt. Het is zeer zacht (hardheid 1.5, met de nagel 
bekrasbaar). Vindplaatsen in Albastron, Duitsland, Italië (Volterra), Engeland en de Karpaten. Een variëteit 
is kalkalbast. Sinds 1400 vindt dit enigszins op marmer lijkende materiaal zijn toepassing bij de 
vervaardiging van beeldhouwwerken van beperkt formaat. In Engeland (Nottingham, Londen en York) 
ontwikkelde zich in de 14

de
 en 15

de
 eeuw een industrie van retabels in albast. Albast is ook gebruikt als 

gipspoeder en in stucmarmer gebeurde het wel eens dat men kleine of grotere ongebrande albaststukken of 
splinters in het deeg verwerkte (Hotel Della Faille De Leverghem te Antwerpen, Huis van Saceghem te 
Gent) Omwille van de gelijkaardige hardheid kon op die manier gelijkmatig geschuurd-en gepolijst worden. 
 
 
B. Marmercement  
Marmorcement, ciment Keene, Keene’s cement...  
 
Marmercement is een gipssoort die literatuurgewijs  zeker gebruikt is geweest voor stucmarmer. Hij dankt 
zijn naam aan de hardheid die hij bereikt, maar heeft eigenlijk weinig met cement te maken. Marmercement 
ontstaat wanneer de nog warme normaal (120-180° C) gebrande gipsbrokken in een aluinoplossing worden 
gedrenkt en na droging opnieuw worden gebrand tot op een temperatuur van rond de 950 – 1000 °C. Men 
heeft het ook soms over branden tot roodgloeihitte in een oven voor estrikgips (afb.5). In plaats van de 
gipsbrokken kan men ook het fijngemalen poeder in een aluinoplossing drenken. Hierbij maakt men de gips 
aan tot een gietbare consistentie, die na uitharding in stukken wordt geslagen en na droging wordt 
gebrand.

11
 

 
De aluinoplossing bestaat uit 80 gram ijzervrije aluin in 1 liter water. Dit is belangrijk want ijzer zou de gips in 
meer of mindere mate geel doen verkleuren.  Fritsch heeft het  meer specifiek over “alun de 
potasse”,(Al2O3,3SO3 + K2O,SO3 + 24H2O). Aangezien aluin beter oplosbaar is in warm water en de 
aangegeven hoeveelheid niet oplosbaar is in water van 8°C, werd warm water aangewend. Men dompelt de 
gipsbrokken dus volledig onder in de aluinoplossing, tot ze volledig zijn geïmpregneerd. De droging gebeurt 
gewoon aan de lucht. Na het branden hebben de stukken een melkachtig mat uitzicht, zijn vol barsten en 
laten zich makkelijk tot poeder reduceren (verpulveren). 
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5. een “Kalkschachtoven”, gebruikt voor het branden van kalk, estrikgips en marmercement (uit Bohnhagen, Der stukkateur 
und Gipser) 

 
Deze aluingips wordt enorm hard, maar (volgens Fritsch en Bernhard) bekomt men de mooiste en meest op 
marmer lijkende afgietsels wanneer men deze gips nogmaals aanmaakt in de bovenvermelde 
aluinoplossing. De zetting gebeurt dan wel traag, maar het oppervlak van zulke afgietsels kan gepolijst 
worden en men verkrijgt doorschijnende gedeelten zoals bij albast of marmer. Dergelijke gips kan tevens 
gemengd worden met chroomgeel, ultramarijn (azuurblauw), Pruisisch blauw, karmijn etc. Deze pigmenten 
worden tijdens het mengen toegevoegd en laten toe een zeer gevarieerde marmer te maken. 
 
De invloed van aluin op gips  (aluinage) is bestudeerd geweest door Landrin (Comptes rendus 1874, t. 
LXXIX, p231). Hij concludeerde dat de invloed van aluin gebaseerd is op het sulfaatzuur (gecombineerd) 
van dit zout dat het calciumcarbonaat (hetgeen volgens hem altijd in gipssteen aanwezig is) omvormt. 
Bovendien is opgemerkt dat marmercement aangemaakt in zure afgeroomde melk een extreme hardheid 
vertoont na 24 uur... 
 
Met de zgn. Estrisch-of estrikgips werden vloeren gemaakt.  
 
C. Scott’s cement 
In 1854 ontdekte Scott dat waneer kalk blootgesteld wordt tijdens het branden aan zwaveldampen, 
verkregen door verbranding van zwavel, niet meer hydrateert, maar gemalen en gemengd met water 
hydraulische eigenschappen vertoont. Vertrekkend van dit feit bereidde Scott deze hydraulische kalk door 
kalksteen te branden op een geperforeerde bodem waaronder in een vlammenoven zwavel in potten werd 
verbrand. Het bekomen product was geelachtig, hardde slechts langzaam maar bereikte een goede 
hardheid. Dit materiaal is gebruikt in Engeland bij de constructie van militaire bouwwerken. 
 
Scott ontdekte dat het bekomen product telkens calciumsulfaat bevatte in concentraties die varieerden naar 
gelang de brandtemperatuur, maar dat de hydraulische eigenschappen afkomstig waren van een combinatie 
van de gebrande kalk (CaO) en het calciumsulfaat CaOSO3). Het calciumsulfaat vormt zich hier door 
synthese van CaO, zuurstof uit de lucht en door zwaveldioxide SO2, bekomen door  verbranding van zwavel. 
 
Zich baserend op dit feit, bracht Scott een verbetering in het proces te weeg door gebluste kalk of gemalen 
kalksteenpoeder intiem met stucadoorgips te vermengen. Dit bevochtigd en tot baksteenvormen 
omgevormd product, wordt gedroogd en gebrand tot witgloeihitte tot aan de slakvorming. De bekomen, zeer 
harde stukken, worden gemalen tot een fijn poeder. Aangezien het mengsel van gips en kalk gevoeliger is 
voor slakvorming dan gips alleen en aangezien het mengsel tot samensmelting kon gebracht worden, 
bekomt men een dichtere massa, veel zwaarder dan de calcinatie van gips alleen. Aan dit feit wordt de 
hardheid van Scott’s cement toegeschreven. De Scott’s cement die de grootste uithardingscapaciteit  bezit 



 

en een stabiele volumeconstante bezit bestaat uit 41,2 gewichtsdelen gebrande kalk en 100 gewichtsdelen 
calciumsulfaat. Deze composiet heeft tevens de grootste opnamecapaciteit voor hydraatwater.  
 
Scott’s cement is hydraulisch, maar het is beter hem te laten uitharden in een vochtig milieu dan volledig 
onder water. Na uitharding bezit de cement een mooie granulatuur, een grote stevigheid en is hij polijstbaar. 
Maar er kunnen slechts kleuren toegevoegd worden die ongevoelig zijn aan de alkalische reactie. 
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2.3 Kalk(cyclus)

 13
 

De meeste recepten voor stucmarmer vermelden enkel gips.  Het valt echter te betwijfelen of gips een 
beperking was bij de bereiding van de mortel. Zo is bv. in Vierl

14
 te lezen dat bij de preparatie van het 

lijmwater steeds een weinig kalk moet worden bijgevoegd om de gelvorming tegen te gaan. Dit zou nadelig 
zijn voor de verwerkbaarheid en de uitharding. “Gipsen” zoals Scott’s cement zijn in feite producten 
verkregen door synthese, waarbij het uitgangsproduct ook kalk was. Tenslotte kan de beraping voor 
stucmarmer bestaan uit een kalk-zand mortel, die door spanningen de stuc kan afstoten. 
 
Door het branden en verpulveren van kalksteen of schelpen verkrijgt men een product dat grotendeels 
bestaat uit calciumoxide (ongebluste kalk) of uit calciumhydroxide (gebluste kalk) en dat de eigenschap 
bezit langzaam te verharden aan de lucht onder de gezamelijke werking van atmosferische waterdamp en 
kooldioxide. Hydraulische kalk is dan weer een product met een min of meer grote verhouding aan silicaten, 
alumaten en silico-alumaten van calcium. Het bezit de eigenschap te binden en te verharden onder water en 
is dus een hydraulisch bindmiddel. 
 
2.4 Lijmstoffen 
Het toevoegen van een organische lijmstof aan de stucmarmermortel kan verschillende redenen hebben. 
Lijm zal de kristallisatie van de gipsmoleculen vertragen en zo een langere en betere verwerking toelaten. 
Niet alleen door het brandproces en de toevoeging van aluin bij gips, maar ook door toevoeging van deze 
organische stoffen zal de hardheid van  gips verbeterd worden.  Tenslotte zijn lijmen mede verantwoordelijk 
voor de glans na het polijsten. Er zijn 2 manieren om de lijm in de mortel te brengen. De meest gangbare is 
het aanmaakwater op voorhand te mengen met de kleefstof. Meestal gebeurt dit in bain-Marie, maar 
bepaalde lijmen kunnen ook koud worden bereid. Een andere methode is een droge menging. Hierbij wordt 
de droge  lijmstof gemengd met het gipspoeder. Onderscheid wordt gemaakt tussen lijmen van plantaardige 
en van dierlijke afkomst: 

 
A. Plantaardige lijmen: muco-gluciden 
De macromoleculen waarmee bepaalde reservedelen van planten (wortels, granen, vruchten...) zijn 
opgebouwd vertonen in water veelal een gelvormend en klevend vermogen. Het gaat hier om zetmeel, dat 
voornamelijk bestaat uit twee polymeren: amylose en amylopectine

15
 Het is vooral het amylopectine dat 

bruikbaar is voor lijmpap omwille van zijn sterke viscositeit in oplossing, zijn stabiliteit en omdat het niet 
gelleert of onomkeerbare gels vormt.

16
  

 
- heemstwortel  
Malvacaea Althaea officinalis 
Uit het Grieks: althos = genezen 
Een 19

de
 eeuws Duits voorbeeld van een zetmeellijm is “heemstwortel”. Heemst is een groot kruid van zilte 

standplaatsen, bij ons groeiend langs de zeekant, in zilte rietlanden e.d., ook wel ontsnapt uit cultuur. Het is 
een vanouds bekend geneeskruid: wortelstokken, bladen en bloemen werden bij hoest en verkoudheid 
gebruikt.

 
De Althaeaplant, heeft zich voor het begin van de jaartelling al uit de Aziatische steppen naar 

Europa verspreid, en heeft zich hier goed kunnen aanpassen. Hij werd al vermeld in een van de 
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Amylose (+/- 20 %) 

bestaat uit onvertakte, spiraalvormig-gewonden ketens, opgebouwd uit 250 – 300 -D-glucose bouwstenen. Verschillende van deze 
ketens worden aan elkaar gebonden door H-bruggen. 
Amylopectine (+/- 80 %) 

bestaat uit struikvormig vertakte en langere ketens, opgebouwd uit duizenden -D-glucose bouwstenen. Vertakkingen bemoeilijken de 
vorming van H-bruggen 
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 MASSCHELEIN – KLEINER, L., Cursus toegepaste scheikunde Conservatie Restauratie (Antwerpen): Oude vernissen,  bind & 

kleefmiddelen, Brussel 1978. 



 

verordeningen van Karel de Grote, werd nadien gedurende de gehele Middeleeuwen gekweekt en is lange 
tijd in kloostertuinen geëxploiteerd. Vandaar is Heemst op het platteland verwilderd.
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De Althea wortel werd echter niet alleen voor geneeskundige doeleinden gebruikt. Dit blijkt ondermeer uit 
het stucadoorshandboek van Bernhard Ludwig 1893

18
, die zegt dat o.a. “Eibischwurzel” als 

verhardingsvertrager bij de bereiding van stucmarmer en stuc kan gebruikt worden. Door het mengen van 
gebrande verpulverde gips met 2 – 4 % fijngemalen heemstwortel en 40 % water bekomt men een deeg. 
Het hoge pectine gehalte in Eibisch (volgens Ludwig 50 %) zorgt ervoor dat de gipsbrij vettig wordt, na een 
uur uithardt en zo taai is dat men ze goed kan bijvijlen, snijden, draaien en boren. Een mengsel van gips 
met 8 % gemalen Eibischwortel verlengt het  uithardingsproces nog meer en verhoogt de taaiheid. Zulk 
mengsel kan men met een klophout op een glasplaat uitwalsen. Na uitdroging kan de dunne plaat makkelijk 
van het glas verwijderd worden en kan men reeds een politoer aanbrengen door te wrijven. Wanneer de 
stucmassa met aarde-of andere pigmenten wordt gemengd, verkrijgt men zeer mooie marmerimitaties. Ook 
kan de massa na droging met wateroplosbare verven gekleurd worden en naderhand met lijnolievernis, en 
door polieren lakken waterdicht gemaakt worden. 
 
Omdat suikers en uronzuren hoofdbestanddelen zijn van muco-gluciden en talrijke hydrofiele OH-groepen 
bevatten, zijn de meeste van deze substanties oplosbaar in water. Het kleefvermogen is afhankelijk van de 
hoeveelheid gevormde waterstofbruggen (OH-groepen). Filmvorming gebeurt door verdamping van het 
water. De gevormde films zijn broos, vandaar dat er dikwijls weekmakers of waterretentieagens aan 
toegevoegd worden, die het snelle uitdrogen verhinderen: glycerine, sorbitol, ureum, ethyleenglycol. Tijdens 
het verouderingsproces worden de macromoleculen gedegradeerd in kleinere fragmenten, waardoor ze 
gevoeliger worden aan water. De films zijn bovendien heel gevoelig aan schimmels en andere micro-
organismen.

 
Het in heemstwortel aanwezige zetmeel wordt gehydrolyseerd in producten met een lager 

moleculair gewicht en tenslotte in glucose door zuren en enzymen van het diastase type. Deze hydrolyse 
doet zich waarschijnlijk ook voor tijdens het verouderingsproces.  
 
B. Plantaardige lijmen: gommen 
-Arabische gom 
Onder andere Landrin bemerkte in zijn in 1874 verschenen werk “Des causes qui modifient la prise du 
plâtre” de vertragende werking van Arabische gom in gips

19
. De Arabische gom is afkomstig van een 

Acaciaboom, met name de Varek Acacia of Senegal Acacia. Deze boom groeit in het gebied dat zich 
uitstrekt van Senegal over de Rode Zee tot Indië. De exsudatie van de gom wordt gestimuleerd door brede 
incisies van 5 tot 10 cm in de schors van de boomstam. Arabische gom is het zout van calcium, magnesium 
of kalium van een organisch zuur, arabisch zuur. Analyse toont aan dat dit zuur is samengesteld uit: 
 
L-arabinose (30,3 %) 
D-galactose (36,8 %) 
L-rhamnose (11,4 %) 
glucuroninezuur (13,8 %) 
 
De aanwezigheid van rhamnose varieert volgens de acaciasoort. 
 
 
C. Dierlijke lijmen: huidenlijm, beenderlijm 

Het gebruik van dierlijke lijmen als huiden-of beenderlijm voor stucmarmer is algemeen bekend. Deze droge 
lijmstoffen zijn nog steeds in poeder-parel-of bladvormi verkrijgbaar in de handel. Voor het gebruik moeten 
ze een dag zwellen in water, waarna ze in hun vooropgestelde concentratie in bain-marie worden 
opgewarmd. Voor stucmarmer schommelt deze concentratie rond de 3 à 10 %. Omdat de kwaliteit van deze 
lijmen kan verschillen is het belangrijk op voorhand een proefje te doen zodat men weet welke concentratie 
men moet aanhouden. Een ideale verwerkingstijd is bijvoorbeeld 6 tot 8 uur.  
 
Chemisch gezien bestaan dierlijke lijmen uit collageen, dat opgebouwd is uit proteïnen die dan weer 
gevormd worden door aaneenschakeling van aminozuren. Door hydrolyse kan men gelatinen bekomen met 
een hoog moleculair gewicht, zoals fotografische gelatinen (150 000 – 50 000), voedingsgelatinen of in sterk 
gefragmenteerde en onzuivere vorm: dierlijke lijmen (MG 40 000 – 10 000). 
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De lange flexibele moleculen nemen in oplossing een schroeflijnvormige gedaante aan, waardoor ze kunnen 
overgaan van sol-naar gel-toestand. Deze gel-toestand is voor het werken met stucmarmer nadelig en kan 
worden tegengegaan door toevoeging van een weinig kalk in de lijmpap. 
 
D. Dierlijke lijmen: vislijm 
Het gebruik van vislijm voor stucmarmer is waarschijnlijk beperkt gebleven. Wegens het laag moleculair 
gewicht vormt visgelatine geen gel. De films zijn gevoelig aan water zijn weinig sterk. In een recept van 
Johannes Brosterhuijsen uit 1628: "Marmor factit", wordt vislijm vermeld:  
 
“Neemt wit-calck incorporeert hem met cabbelingh of stremles (=stremsel) van kernemelck menghet onder 
sulcke couleuren alstu lust; droogh sijnde slijpt het met een puijmsteen zant en water, men geeft het glantz 
met vischlijm."
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E. Dierlijke lijmen: Eiwitten 
Meestal zijn de eiwitten afkomstig van eieren, het is echter ook mogelijk dat men het eiwit uit bloed wint. 
Men gebruikte vooral eiwit bij vervaardiging van witte stucmarmeren sculpturen, de zogenaamde poliergips 
of glanzstuck. 
 
Rowbotham en Richardson vervaardigen stucmarmer door gips met een eiwitoplossing aan te roeren, het 
naar believen met pigmenten te mengen en dan de temperatuur van het kokende water af te doen nemen 
om het eiwit te coaguleren. Dit laatste kan ook door toevoeging van tanine gebeuren. 
 
2.5 Vulmiddelen 
Om bepaalde effecten in de marmertekening te bekomen, om eventuele krimp tegen te gaan, om de 
stevigheid te verbeteren of om de verwerkbaarheid van de mortel aan te passen werden vulmiddelen in 
stucmarmer of in ondergrond gebracht. Dit zijn inerte materialen, die samengebonden worden door het 
bindmiddel (gips, kalk, lijm…). Voorbeelden hiervan zijn: albaststukjes, verpulverde stucmarmer, 
doodgebrande gips (dat geen water meer opneemt), maar ook zand, papierpulp, houtmeel, haar... kunnen 
hiervoor gebruikt worden. Meestal worden vulmiddelen enkel gebruikt in de ondergrond. Toch zijn er 
voorbeelden bekend van stucmarmer die dan meestal albaststukjes bevat. 
 
A. Haar 
Over het gebruik van haar bij stucmarmer is slechts weinig terug te vinden in de literatuur. Haar is zeker 
gebruikt bij stucwerk in het algemeen en werd waarschijnlijk ook geregeld gebruikt voor de ondergrond van 
stucmarmer. Zo bevat een zuilfragment stucmarmer uit Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) haar. De toevoeging 
van haar in de mortel had waarschijnlijk als doel plastische eigenschappen van de mortel te verbeteren   en 
zo makkelijker de ronde zuilvorm te bewerkstelligen. 
 
B.Zand 
Voor de raaplaag wordt wel eens gebruik gemaakt van een gips-zand mengsel. Meestal vermeldt men er 
ook bij dat het zand scherp moet zijn, en dus geen rivierzand is. Dit heeft alles te maken met de stevigheid 
van de mortel. Het is duidelijk dat scherpe zandkorrels beter in elkaar haken dan het ronde rivierzand. 
 
 
2.6 Pigmenten-kleurstoffen 
Pigmenten of kleurstoffen werden gebruikt om de mortel verschillende kleurgradaties te geven en zodoende 
een marmertypische structuur te imiteren. Vaak leest men dat het uiteindelijke resultaat van de imitatie 
afhangt van de kunde van de stucbewerker en dat kleurcombinaties, net zoals de verschillen in 
marmersoorten oneindig zijn. Het is slechts door stucmarmer grondig te bestuderen dat men kan zien hoe 
kleuren en pasta’s gemengd zijn. Het zijn de natuurlijke, minerale en kalkechte pigmenten die het meest 
geschikt zijn voor het maken van stucmarmer. 
  
 
Men beweert wel eens dat in de Barokperiode alle pigmenten van de frescoschilderkunst tevens werden 
gebruikt voor scagliola. Pigmentanalyses

21
 van Zuidduitse scagliola’s van de 17

de
 en 18

de
 eeuw duiden op 

minerale pigmenten: geel ijzerhydroxide, verschillende rode ijzeroxiden, kolenzwart, groene aarde, zinnober, 
auripigment, lapis lazuli. Belangrijk is dat alkali-echte en lichtechte pigmenten gebruikt worden. Naast 
minerale pigmenten werden  ook organische kleurstoffen gebruikt. Tanines van galnoten, campêche, 
walnootpel, lampen-en beenderzwart zijn typische voorbeelden van donkere kleuren. Deze  organische 
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kleurstoffen werden meestal eerst in alcohol gedrenkt om hun vetresidu op te lossen. Vandaag gebruiken 
restauratoren soms organische verfstoffen om kleine barsten te retoucheren.

22
  

 
Het is heel moeilijk, zoniet onmogelijk, om een volledig chronologisch overzicht te geven van alle vaak of 
minder vaak gebruikte pigmenten en kleurstoffen (zie tabel in blijlagen). Tegenstrijdigheden komen zowel in 
verschillende handboeken en vakliteratuur als in chemisch onderzoek voor. Bij het onderzoek naar de 
samenstelling van de stucmarmer in “The Dukes Chapel van de abdij van Krzeszów (Polen) ging men als 
volgt te werk bij de pigmentanalyses: een staal ter grootte van een naaldpunt werd geïsoleerd en 
getransfereerd naar een microscopisch glas. Een druppel aceton werd toegevoegd en het staaltje werd 
geplet met een agaatsteen. Met de bedoeling het pigment van de gips en de lijm te scheiden, werd het glas 
op een hete plaat gelegd, waarna enkele druppels water toegevoegd werden. Na droging werd dit principe 
tien keer herhaald. Het effect van deze handeling is het oplossen en het rekristalliseren van de gips aan de 
rand van de waterdruppel, terwijl het pigment in het midden overblijft. Na deze scheidtechniek werden de 
pigmenten geanalyseerd met een polarisatie microscoop (Orthoplan Pol van Leitz). Hiervoor werden ze 
opgezogen door capillariteit met een hars (Meltmount van Cargille Inc. met brekingsindex van 1.662) en 
bekeken onder translucent licht met een vergroting tot 1200 keer. De identificatie van de pigmenten was 
gebaseerd op volgende parameters: kleur, brekingsindex, birefringence, optisch karakter, interferentiekleur, 
splijting. Voor het onderzoek naar blauwe pigmenten werd een Chelsea filter gebruikt. Bovendien werden de 
pigmenten geïdentificeerd met een SEM-EDX elektronenmicroscoop (zowel door backscattering en 
secondary electrons). 
 
Alle onderzochte pigmenten, met uitzondering van indigo, waren van minerale oorsprong. Voor rode 
schaduwen werd vooral gebruik gemaakt van rode ijzeroxiden, die meestal kleine hoeveelheden gele 
ijzeroxiden bevatten. In de meeste gevallen was het ijzeroxide zeer fijn van korrelgrootte (met granen van 1 
tot 2 micrometer in diameter), ook caput mortuum werd teruggevonden.

23
 

 
Degradatie is ook bij gebruik van pigmenten en kleurstoffen van toepassing. Na onderzoek in  het 
Chorlottenburger Schoβ in Berlin en de Jesuitenkirche van Mannheim werd vastgesteld dat de groene aarde 
geel tot geelbruin was verkleurd. Eerst werd deze degradatie toegeschreven aan een fotochemisch proces, 
maar uit verdere analyse is gebleken dat groene aarde, ingebed in zwavelzure kalk (gips), onder 
atmosferische invloed tot een geelbruine ijzerverbinding wordt omgezet.

24
 Bij indigo daarentegen zou de 

kleurdegradatie wel te maken hebben met de impact van straling, tezamen met het vergelen van de 
oppervlakkige oliefilm.  

  
2.7 Andere anorganische Toeslagen 
Anorganische toeslagstoffen werden gebruikt om de hardheid en de weerstand van stucwerk te verhogen en 
om de verwerkingstijd van de mortel te verkorten of te verlengen. Wanneer bijvoorbeeld de uitharding van 
de gipsmassa op een bepaald moment gewenst was (plastische versieringen), bestrooide men het 
oppervlak ervan met zout (keukenzout, watervrij kopervitriool, koolzuur natrium). Volgens Fritsch zijn het 
precies de zouten die het verstarren van de gips versnellen die ook de oplosbaarheid van gips in water 
verhogen, en omgekeerd. De hardheid kan worden  verbeterd door de gips aan te maken in een 
aluinoplossing en – of hem nadien ermee te impregneren en – of hem dubbel te branden onder toevoeging 
van aluin (Keene’s cement). Niet alleen zouten werden gebruikt, ook de toevoegingen van steenpoeder, 
marmerpoeder, kwarts, zand, kalk (hydraulisch, slakken), lood as, zinkvitriool e.d. gaven gips de gewenste 
eigenschappen.  
 
A. Borax

25 
tinkal, boorzure soda, di-Natriumtetraboraat decahydraat 
 
Borax is een zout dat, in tegenstelling tot de meeste andere zouten, de verharding van gips uitstelt.  De 
chemische samenstelling is Na2(B4O7).10H2O, hetgeen overeenkomt met 16.26 % Na2, 36.51 % B2O3 en 
47,23 % H2O. Een andere schrijfwijze is Na2(B4O5(OH) 4).8 H2O. Het is een veelal kleurloos tot wit mineraal 
met een vettige glans. Het kristalstelsel is net zoals gips monoklien. Typerend voor borax is de zwakke 
zoetachtige alkalische smaak. Het verliest snel water aan de lucht, wordt dan dof en valt als poeder uiteen, 
tevens makkelijk oplosbaar in water. Borax komt voor in uitgedroogde afzetting en in modder van zoutmeren 
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en playa’s, vergezeld van vele ander mineralen. Het komt ook voor in korsten of efflorescenties op gronden 
in aride gebieden en in oplossingen en afzettingen van hete bronnen. 
 
Het snelle uitharden van gips is in veel gevallen ongewenst. Om het tegen te gaan gebruikte men in plaats 
van normaal water een verzadigde oplossing van borax in water, die volgens het gebruik verder verdund 
werd in water. Hoe sterker de concentratie hoe langer het verwerkingsproces. In volgend overzicht wordt 
met volumedelen gewerkt: 
 
1 d. verzadigde boraxoplossing in 12 dn. water verlengt het uitharden 15 min.  
 
1 d. verzadigde boraxoplossing in 8 dn. water verlengt het uitharden 50 min.  
 
1 d. verzadigde boraxoplossing in 4 dn. water verlengt het uitharden 3 – 5 uur  
 
1 d. verzadigde boraxoplossing in 2 dn. water verlengt het uitharden 7 – 10 uur 
 
1 d. verzadigde boraxoplossing in 1 dn. water verlengt het uitharden 10 – 12 uur 
 
Deze tijden zijn, volgens de verschillende aangewende producten ook verschillend. Boraxoplossing kan ook 
in kokend water worden bereid. Bij afkoeling zullen zich kristallen vormen, maar het vloeibare afgegoten 
gedeelte is de boraxoplossing bij normale temperatuur.
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Als men er vanuit gaat dat deze gegevens juist zijn, zou een oplossing van 30 gram borax per liter water het 
uitharden van gips 10 – 12 uur verlengen. 
  
 
B. Aluin (zie ook  Keene’s plaster) 
Bij aluin zijn er twee moglelijkheden: 
 
-een gipsafgietsel wordt geïmpregneerd met een aluinoplossing  
-de gipsstukken worden tussen 2 brandstadia gealuiniseerd en daarna wordt het poeder in aluinwater 
aangemaakt 
 
Bij de eerste methode dompelt men afgietsels meerder weken onder in een aluinoplossing (12 tot 13 delen 
water, 1 deel aluin). Zo bereikt een buste uit gips die 4 weken in deze oplossing gelegen heeft een 
beduidende hardheid en is weerstandig voor nagelkrassen en slagen van een ijzeren hamer! Naast dit 
voordeel stelt zich wel het probleem dat dergelijke afgietsels vlekkerige grauwachtige verkleuringen kunnen 
hebben en zeer gevoelig zijn voor vocht. In gewoon water gelegd worden ze zo week dat ze met de vinger 
kunnen ingedrukt worden.  
 
Bij de andere methode behandelt men de vers gebrande gipsstukken met aluin. Of men nu de stukken in 
een geconcentreerde aluinoplossing legt en me ze hiermee verzadigt of men maakt de verpulverde stukken 
met deze aluinoplossing aan, in beide gevallen brandt men de gealuiniseerde gips een tweede keer in een 
gipsoven of een Tiegel tot roodgloeihitte. Aanhoudende gelijkmatige temperatuur is hierbij zeer belangrijk. 
Het bekomen product heeft een mat, melkwit uitzicht en is makkelijk te verpulveren. Bij overdreven hitte 
worden de stukken langs de buitenkant steenhard en dit is wat men doogebrande gips noemt.  
 
Wordt deze gips in gewoon water aangemaakt, bekomt hij geen bemerkenswaardige hardheid. Deze 
hardheid bekomt men wel wanneer de dubbelgebrande gips in een aluinconcentratie wordt aangemaakt (12 
dln. Water 1 dl. Aluin). Afgietsels die met deze gips werden aangemaakt, blijven iets langer vochtig, maar 
nemen nadien een hardheid aan die met Alabaster of marmer vergeleken kan worden. Dun gegoten delen 
worden als het ware transparant zodat hierdoor een marmertypisch uitzicht verkregen wordt. Dikkere platen 
zijn nauwelijks met een hamer te verbrijzelen. De oppervlakte neemt een goede politoer aan. 
 
2.8 Afwerkingsproducten 
Als afwerkings-of beschermlaag werd en wordt stucmarmer behandeld met olie, was, zeepoplsossing, vet of 
andere. Historisch gezien gaat men er meestal van uit dat olie gebruikt werd. Na deze behandeling wordt 
het oppervlak nog eens opgewreven met een leren lap of een linnen doek om hoogglans te bekomen. De 
aanwending van zulke materialen heeft m.a.w. gevolgen voor het aspect, het uitzicht van de marmerstuc. 
De verandering van brekingsindex zorgt voor een glansverhoging en door het aanbrengen van dergelijke 
substanties worden de kleuren intensiever. In vele gevallen is echter niet duidelijk welk product origineel 
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gebruikt is. Zo is het gebruik van was in de 17
de

 en 18
de

 eeuw zeer omstreden.
27

 Het is tevens mogelijk dat 
in de loop van de geschiedenis de marmerpleister meerdere keren werd voorzien van een afwerkingslaag. 
Door cross-linking kunnen afwerkingslagen vergelen en irreversibele verbindingen vormen. Tegenwoordig 
behandelt men stucmarmer met was ter bescherming van vocht. Niettemin zijn er restauratoren die het 
gebruik van was veroordelen omdat ze vrezen voor potentiële verdonkering van het oppervlak en omdat de 
beschermende functie van was om stucmarmer voor vocht te beschermen, niet wetenschappelijk bewezen 
is. 
 
A. Oliën 
Vermoedelijk werden er in de 17

de
, 18

de
, en 19

de
 eeuw (naast zwijnenvet en zeepoplossingen) enkel oliën 

gebruikt, die in de 20
ste

 eeuw werden aangevuld met wassen en schellak. Een olie is een drogende materie 
en vormt, wanneer ze aangebracht werd in een dunne laag, een film. Dit droogvermogen is verbonden met 
een hoeveelheid meervoudig onverzadigde vetzuren, dat minstens 65 % moet bedragen. Gebruikte oliën 
zijn o.a. lijnolie (uit de zaden van de Linum usitatissimum). Tijdens het verouderingsproces van lijnolie gaan 
polymerisatiereacties verder. De film wordt steeds harder en er worden zuurverbindingen gevormd. De 
brekingsindex stijgt en benadert die van bepaalde pigmenten waardoor de transparantie verhoogt.

28
 Andere 

olies reeds gebruikt in de 17
de

 en 18
de

 eeuw voor stucmarmer zijn: olijfolie en walnootolie. 
 
 
B. Wassen 
Twee belangrijke wassen moeten zeker vermeld worden: carnaubawas en bijenwas. In een recent 
conservatierecept wordt een mengsel van deze wassen aanbevolen in verhouding 1/3 als beschermlaag 
voor stucmarmer.

29
 Carnaubawas is een harde bladwas, afkomstig uit de poriën van de “Copernicia 

Prunifera”, een Braziliaanse palmboom. Hij heeft een hoog (83 – 91°C) smeltpunt en door zijn hardheid is hij 
breekbaar. Carbaubawas wordt vaak bij andere wasmengsels bijgevoegd om bepaalde eigenschappen (als 
glans, weerstand...) te verbeteren. Bijenwas is een dierlijke was met een lager (62- 70 °C) smeltpunt en een 
kleinere hardheid dan Carnauba. Het bevat vooral esters van zuren en alcoholen met lange ketens (tussen 
21 – 36 C’s). Bijenwas is oplosbaar in aromatische en chloorhoudende koolwaterstoffen en in warme 
ethanol.

30
  

 
C. Andere 
Naast oliën en wassen zijn voor de 17

de
 en 18

de
 eeuw nog zwijnenvet en zeepoplossingen gebruikt. 

Aanvullende coatings in de 20
ste

 eeuw zijn: parafine-olie, schellak, microkristallijne was e.d. 
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3. DE GEBRUIKTE TECHNIEKEN 

 

3.3 De stucmarmertechniek 

In tegenstelling tot scagliola heeft stucmarmer een puur “imiterende” functie. De interieurdecoratie is 

zowel gebruikt voor vlakke alsook driedimensionale architectonische onderdelen: zuilen, basementen, 

wandbekledingen, lijstwerk... Belangrijk om weten is dat de stucmarmer geen dragende functie heeft. 

Ze vormt immers slechts een bekleding (bepleistering), aangebracht op een houten, stenen (...) 

meestal beraapte ondergrond. De draagkracht en samenhang zijn dus afhankelijk van deze 

onderconstructie. Voorkomende scheuren en barsten kunnen een gevolg zijn van het werken van de 

ondergrond, maar ook van andere spanningen als verzakkingen of trillingen. 

 

Omwille van de vele stucmarmersoorten-en vormen, zijn er enorm veel manieren om stucmarmer te 

maken. De beschreven methoden stammen meestal uit de 19
de

 eeuw, wat niet wil zeggen dat in de 

17
de

 en 18
de

 eeuw stucmarmer anders gemaakt werd. Afhankelijk van de marmersoort (die dan weer 

samenhangt met de stijl van het interieur) worden de mengprocédures bepaald. Zo werden eind 16
de

, 

begin 17
de

 eeuw netwerkstructuren gemaakt, samengesteld uit zich telkens herhalende bruine, 

roodbruine en okerkleurige partikels. Begin 18
de

 eeuw worden deze structuren dan weer door grote 

aders gebroken. De patronen zijn levendiger, de kleuren meer contrasterend. In de Rococo wordt 

natuurlijk marmer werkelijk overtroffen door vloeiende vormen en asymmetrische structuren, met 

ingetoomde kleurtonen (bruin, oker, roos, helgeel, grijs...). Ook combinaties van natuursteen en 

stucmarmer komen voor.
31

 Dit is een zeer algemene indeling, en naast een chronologische 

stijlopeenvolging zijn er ook regionale en persoonlijke stijlen. Zo is eenbepaald neoklassiek 19
de

 

eeuws  stucmarmer uit België, eenvoudig van structuur met lange fijne aders. Toch is het nodig een 

notie te hebben van de techniek om de opbouw, bepaalde structuren en details te begrijpen en te 

bewonderen. 

 

De opbouw van een stucmarmeren geheel is afhankelijk van de aard en de moeilijkheid van de te 

bepleisteren structuur. Hierdoor zijn, beeldhouwkundig gezien, twee werkmethoden ontstaan: (1) het 

werken op een ondergrond en (2) het werken in een mal. Het eenvoudigste systeem is de 

marmerpleister rechtstreeks op de muur aan te brengen. Het muuroppervlak in kwestie zal meestal 

vooraf beraapt worden. De poortomlijstingen in de zijkoren in de abdij van Averbode zijn dit echter 

niet. Hier bestaat de ondergrond uit Diestiaanse zandsteen, die regelmatig van structuur en vrij ruw is. 

Door vooraf goed te bevochtigen en door het werken met een aanzetpap is een beraping blijkbaar niet 

noodzakelijk.  

 

Bij het werken op een ondergrond (muuroppervlak, zuil...) is het van belang dat de vooraf 

aangebrachte raaplaag reeds vlak of vormelijk uitgewerkt is. Zo zal de ondergrond van een ronde 

kolom vooraf worden uitgewerkt met rijen of trekmessen, of zal men het profiel in de nog weke 

stucmarmer aanbrengen met een liniaal of met een sjabloon. Wanneer men op een lattensysteem 

werkt dient men op voorhand goed in te schatten hoe breed dit raamwerk moet worden. Wanneer een 

zuil een dikte van bv. 50 cm heeft, de stucmarmerpleister 0.5 cm dik is en de raaplaag 2 cm, dan kan 

men er vanuit gaan dat het lattenwerk een breedte heeft van 47.5 cm. De enige in literatuur 

teruggevonden werkmethode voor het maken van zuilen en pilasters is die van Bernhard uit 1893
32

. 

Om pilasters en zuilen uit stucmarmer te maken wordt vooraf een kern uit hout gemaakt die 5 cm in 

doormeter kleiner is dan de geprojecteerde zuil. De omvang van deze kern benagelt men met 

verdubbelde splinters of banden om een hechting te verkrijgen voor de volgende “Anwurf”. Deze laag 

bestaat uit gips of uit gips aangemaakt met lijmwater en wordt aangebracht met een troffel. Als deze 

beraping is uitgedroogd moet ze, voor dat de stucmarmer wordt aangebracht, worden bevochtigd met 

water. Na het uitdrogen van deze laag, kunnen de oneffenheden worden weggewerkt met een schaaf 

(waarbij men de zuil best op een schraag legt). Het poreuze oppervlak wordt verdicht door 

aanbrengen van een dunne gipsbrei, waarna door schaven met een haalmes een marmerachtige 

gladheid wordt bereikt. Het begin van de politoer wordt door schuren met  puimsteen bekomen. Met 

een spons wordt het oppervlak steeds gereinigd en genat. Na deze bedient men zich van polijstaarde 
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en houtskool en als laatste wordt glans bereikt met gezeemd leer dat in een mengsel van verpulverde 

polijstaarde en boomolie wordt gesopt.  

 

Bij de opbouw van complexe stucmarmerconstructies (bv. altaren, grafmonumenten...) wordt wel eens 

gebruik gemaakt van op voorhand gefabriceerde “kasten”. Deze onderdelen worden in het atelier 

afgewerkt en bestaan uit een zorgvuldig uitgemeten raamwerk, beraapt en bepleisterd. Om 

economische redenen wordt aangenomen dat de kasten voor montage reeds volledig afgewerkt en 

gepolijst werden.
33

 Voor de altaren in Averbode is waarschijnlijk van dit systeem gebruik gemaakt. 

Een schematische voorstelling van zo’n kast kan er als volgt uitzien: 

 

 
6. Schematische voorstelling van een stucmarmerkast 

 

(1) De stucmarmermortel is een stugge massa, die als een vast deeg op schijven kan worden 

gesneden. Deze schijven hebben een dikte van 0,5 tot 1,5 cm en worden met een stevige troffel 

(messing of koper) op de ondergrond verlijmd. Vaak worden deze schijven, die enorm kunnen 

verschillen van grootte, vrij dicht bij elkaar of over elkaar aangebracht. De eventuele smalle en 

onregelmatige tussenruimten kunnen later worden opgevuld en vormen aders of andere 

onregelmatigheden . Of andersom: grote bandvormige aders worden aangebracht en de 

tussenruimten worden nadien opgevuld.  

 

Om de schijven op de ondergrond te verlijmen gebruikt men  een soort van aanzetpap. Deze bestaat 

uit een overeenkomstig gekleurde en met sterk verdund lijmwater aangeroerde gips en wordt 

“Batschuko” genoemd
1
. Het is van belang dat de marmerstuc goed tegen de ondergrond wordt 

vastgedrukt en gelijmd. Dit kan met een troffel gebeuren, maar ook met een klophout...  
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Bij het maken van het deeg zijn er, algemeen gezien, twee manieren van mengen: de droge en de 

natte menging
34

. De oude methode is het natmengen, waarbij de pigmenten met water worden 

aangedeegd en vervolgens bij de witte marmerdeeg  worden gevoegd. Dit marmerdeeg is 

samengesteld uit gips (zie hoofdstuk over gips), aangemaakt in lijmwater (zie hoofdstuk over lijm) 

e.a.. 

 

A. Natmengen 

Het aandegen van pigmenten in water heeft als gevolg dat de pigmenten wat opzwellen en daardoor 

een spaarzamer gebruik mogelijk wordt. Kleurstoffen van organische oorsprong worden soms in 

spiritus gedrenkt, omdat ze steeds een vetresidu bevatten, die het oplossen in water onmogelijk 

maakt. Het zijn vooral harszwart, lampenzwart uit roet gewonnen en alle soorten van beenderzwart, 

uit knoken en hoorns gewonnen die dit probleem hebben. 

 

Deze opgeloste of aangedeegde pigmenten worden aan de in lijmwater aangemaakte gips 

toegevoegd. Door kneden of bewerking met een kleine troffel ontstaat een gelijkmatig gekleurde 

massa. Meestal is een natuurlijke marmerkleur echter samengesteld uit verschillende basiskleuren en 

van daaruit moet bij stucmarmer ook worden uitgegaan.  

 

Het gekleurde deeg wordt in een aantal (afhankelelijk van de beoogde imitatie) delen verdeeld. 

Volgens persoonlijke smaak worden deze delen verlicht en-of verdonkerd en op die manier worden 

kleurschakeringen bekomen.  Het verlichten kan door toevoeging van witte marmermortel gebeuren. 

Het verdonkeren kan door verdere toevoeging van de uitgangskleur, alsook door toevoeging van 

andere kleuren bewerkstelligd worden. Bij restauraties en opvullingen vindt dit mengproces slechts in 

kleine hoeveelheden plaats. De juiste kleurafstemming is bij natmenging zeer moeilijk te bekomen. 

 

B. Droogmengen 

Wat wel een zeer nauwkeurige kleurmening mogelijk maakt, is het droogmengen. Bij deze methode is 

ook de opstelling van een kleurrecept mogelijk. Niet alleen een uitmuntend kleurgevoel, ook 

proefondervindelijke tests zijn nodig om de grondtoon te bekomen. Waarschijnlijk is voor grote 

projecten steeds het droogmengprocédé toegepast omdat in natmengen in  grote hoeveelheden te 

lang zou duren. 

 

Het pigmentpulver wordt bij het poedervormige hemihydraat toegevoegd en het mengsel wordt 

meermaals zeer fijn gezeefd. Zowel de gips als de pigmenten kunnen kluitjes (door vochtinwerking) 

bevatten. De kluitjes in de gips verwijdert men voor de kleurtoegift door zeven. Ook de pigmenten zijn 

meestal licht vochtig waardoor ze samen met de gips pareltjes vormen. Deze kan men gewoon door 

de zeef drukken, slechts datgene wat reeds hard is moet men verwijderen. Pas dan wordt het 

mengsel met het lijmwater tot een mortel aangemaakt. Ook deze grondtoon wordt vervolgens gedeeld 

en  tot verschillende kleurschakeringen verder gemengd.  

 

In stucmarmer vindt men vaak onregelmatige grote of kleinere brokstenen terug. Ze worden gemaakt 

door het verscheuren, het versnijden, of zelfs door het verkruimelen van de kleurenpasta’s. Deze 

deeltjes worden gemengd en tot de gewenste vorm gebald.  

 

Om aders te verkrijgen zijn er twee manieren.  Zeer fijne helle of donkere aders kunnen worden 

bekomen door de brokstenen in het stof van gips en pigmenten te drukken of rollen. Hierdoor 

ontstaan zeer fijne lijntjes tussen de verschillend gekleurde brokstenen.  Wanneer al deze in gips-

pigment gerolde pastadelen worden opengespreid, kunnen krachtige grotere aders gemaakt worden. 

Hiervoor gebruikt men in hetzelfde lijmwater aangemaakte gips (eventueel gekleurd met witte, rode, 

gele, violette... aardkleuren) die iets dunner is: “de sauce”.  

 

Door toevoeging van de sauce zal de gefragmenteerde mortel beter verwerkbaar worden. De sauce 

kan op de opengespreide brokstenen gespat, gegoten of gestreken worden waarna alles wat op de 

werktafel ligt, voorzichtig tezamen geschoven en gedrukt wordt, tot eindelijk een grote deegrol 

ontstaat. Door al deze bewerkingen is een droog, vochtig en nat materiaal verenigd, dat naar een 
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gelijkmatige vochtigheid moet evolueren en omwille van de verdere bewerking tot een zekere vastheid 

moet gekomen zijn. De deegrol wordt namelijk in schijven gesneden en wanneer hij hiervoor te week 

is, versmeren en verlopen de moeizaam bekomen structuren. Derhalve moet het stucmarmerdeeg, 

zoals bij een gistdeeg, even te rusten gelegd worden. De met een natgemaakt mes of ijzerdraad 

gesneden schijven kunnen vervolgens met een bevochtigde troffel op een beraapte ondergrond of in 

een geïsoleerde mal worden aangebracht.  

 

(2) Complexe vormen (rocaille, lijstwerk, sculptuur...), maar ook soms vlakke delen, worden vaak in 

een mal vervaardigd. Behalve het mengen, is dit systeem eigenlijk een omgekeerd werken. Men 

begint met de buitenste stucmarmerlaag, die men in een (meestal rigide) mal of negatiefvorm 

estampeert. Deze mal kan uit (verschillende delen) gips bestaan en moet dan vooraf goed worden 

geïsoleerd zodat de lijmmortel niet aan de binnenzijden zou kleven. Dit kan door een schellak, en 

zeep of olie gebeuren. De mal kan ook eenvoudig zijn en bv. bestaan uit glas. Wanneer dit het geval 

is, schijnt het in sommige gevallen niet nodig te zijn te isoleren. Bijvoorbeeld bij het gebruik van 

heemstwortel (zetmeellijm) wordt aangenomen dat bij een concentratie van 5% de stucmarmer niet 

aan het glas blijft kleven.  Na het aanbrengen van de marmerstuc, wordt de raaplaag en eventueel 

houten versteviging als ondergrond aangebracht. Deze kan volgens Vierl bestaan uit een kalk-zand 

mengsel, maar mag volgens anderen, dan weer in geen geval kalk bevatten. Fink
35

 bijvoorbeeld 

vermeld in zijn boek een artikel uit de “Allgemeine Bauzeitung”, waarin beweerd wordt dat: 

 

“...Massieve wanden, die met stuko-marmer bedekt moeten worden, moeten geheel ruw, zonder 

enige kalkpleister zijn, omdat deze laatste met het op te brengen gips niet verbindt...” 

 

Wat verder lezen we dat de grondlaag of grondbepleistering bestaat uit de helft gips en de helft 

scherp zand, dat met slap lijmwater wordt omgeroerd (2.5 ons lijm en 8 à 10 emmers water). Eigen 

aan het werken in een mal is dat men de dikte van de verschillende aangebrachte lagen niet goed 

inschatten kan. 

 

 

C. Het schuren en polijsten van stucmarmer 

Vooraleer over te gaan tot schuren en polijsten is het van belang dat het oppervlak gelijkmatig vlak is. 

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de zgn. “Rackler”, een instrument met een scherp 

dubbelzijdig lemmet van ongeveer 20 cm lang en 3 tot 4 cm breed (afb. 7). Het wordt gebruikt 

wanneer de stucmarmer nog niet volledig is uitgehard. De door aandrukken en aankloppen verkregen 

oppervlakte wordt ermee recht gesneden-of geschild. Het gevaar van deze ingreep is dat men door 

onvoorzichtig racklen snel te diep zit en zo de Batschuko of zelfs de ondergrond te voorschijn komt. 

Zeker bij ronde zuilen e.d. is dit het geval en in deze gevallen moet de stucmarmer wat dikker 

aangebracht worden en kan er weg gemarkeerd worden. Dit gebeurt met een liniaal of een sjabloon 

dat in de massa gedrukt wordt.  

 

 
7. “Rackler” voor het effenen van weke stucmarmer (afb. uit Vierl) 

 

Zodra de stucmarmer is uitgehard is wordt het oppervlak met een schaaf van de grootste 

oneffenheden ontdaan. Daarna kan worden overgegaan tot het slijpen en het schuren. Dit moet nat 

gebeuren opdat de lijm niet verbrandt, omwille van de afvoer van slijpmateriaal (ongewenste krassen) 

en omwille van het hoger rendement. Voor elke schuurbeurt wordt het poreuze oppervlak met de zgn. 

spatelmassa overstreken. Dit is een dikvloeibaar gipsmengsel, bestaande uit slap lijmwater en gips, 

                                                 
35

 FINK, F., De stukadoor, Praktisch Hand-en Hulpboek, vertaling uit het Duits door SCHEFFELAAR, P.D., 1867. 



 

op grondtoonkleur gebracht met pigment. Het overvloedige moet worden afgeschraapt met een smal 

plankje van beukenhout met aan één kant een scherpe rand
3
, maar zou bv. ook met een schraapstaal 

of paletmes kunnen gebeuren. Het spatelen moet net zoveel keer herhaald worden tot er geen poriën 

meer zichtbaar zijn. Dit kan twee tot drie keer zijn. Voor het aanbrengen van een volgende 

spatelmassa moet de eerste uitgehard zijn. Logischerwijs worden de schuurmiddelen steeds fijner en 

harder. Het hoofddoel van polijsten is het verkleinen van de kras, om uiteindelijk een volkomen effen 

en glanzend oppervlak te krijgen.  

 

De eerste echte schuurbeurt gebeurt (in het geval van een vlak muuroppervlak) met een grote vlakke 

zandsteen van gelijkmatige en fijne korrel en wordt zolang volgehouden tot de bepleisterde wand 

volkomen vlak is. Na  het schuren met zandsteen en het spatelen kan verder worden geschuurd met 

verschillende stenen. Vaak vermeldt men als volgende schuursteen puimsteen. Puimsteen is een 

schuimachtig vulkanisch glas, ontstaan bij gasrijke en taai-vloeibare lava. Er bestaan tegenwoordig 

ook synthetisch gemaakte puimstenen, waarbij korrelgroottes Nr. I, II, III, en IV gebruikt worden. Er 

wordt net zolang geslepen tot de aangebrachte spatelmassa volledig verdwenen is. De “Grünstein”, 

een zeer fijne groene zandsteen,  wordt na de puimsteen gebruikt, daarna de Kelb- of Schlangenstein 

en de “Zieher” (meer informatie werd over deze stenen niet gevonden). Het polijsten gebeurt met de 

bloedsteen of hematiet, een ijzeroxide houdend mineraal (uit het Grieks haima, bloed (Plinius)). De 

hardheid van hematiet is 6.5, schaal van Mohs en ligt theoretisch gezien beduidend hoger dan die van 

gips (1.5-2, schaal van Mohs).Vindplaatsen zowel Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland als Italië.
36

 

 

 
D. Afwerkingslagen 
Nadat het oppervlak volkomen is gepolijst, wordt vaak een afwerkingslaag aangebracht. Deze kan 
bestaan uit een drogende olie, maar ook uit was, zeepoplossing, vet of andere. Na het aanbrengen 
van de afwerkingslaag moet het oppervlak opgewreven worden met een linnen doek of met  gezeemd 
leer voor het verkrijgen van hoogglans. 
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3.2 De Scagliolatechniek
 
 

Met de intarsia-techniek scagliola
37

 zijn zowel zuiver ornamenteel werk als figuratieve taferelen gemaakt. 

Voorbeelden hiervan worden aangehaald in het hoofdstuk “scagliola geschiedkundig”. Meestal is een 

scagliolapaneel vlak, maar niet altijd. In München (residentieel paleis) werden ronde zwarte zuilen 

aangetroffen die ingelegd waren met gele, blauwe en rode stucmarmer. Ook altaarantependia, 

tafelbladen, tableaux en wandbekledingen komen voor. 

 

 
8. één van de scagliola zuilen in de Imperial Hall (residentieel paleis München) 

 

Wandbekledingen kunnen rechtstreeks op het bepleisterde  muurwerk worden uitgevoerd, maar ook als 

aparte panelen in het atelier worden voorbereid, die dan later aan de muur worden gemonteerd. Dit is of 

was het geval bij de gebombardeerde “Reiche Kapelle”. De panelen gemaakt door Wihlem Fistulator 

(bijbelse taferelen) werden in een tweede werkfase tussen de ornamentele tableaux van zijn vader 

aangebracht. De scagliola’s in het Chinees tuinpaviljoen in Edingen werden rechtstreeks op het 

muuropperlvak uitgevoerd. 

 

Omdat men bij deze techniek steeds de voorkant bewerkt, zou men denken dat scagliola steeds op een 

ondergrond en niet in een mal wordt gemaakt. Toch is er een voorbeeld bekend (de scagliolatableaux 

van de St.-Lorenz Basilik te Kempten, Beieren)
38

 waarbij de bolle basispanelen in een mal werden 

gemaakt en waarbij de ornamenten na het ontkisten in de zwarte ondergrond werden gesneden. Bij de 

vroege Carpiaanse scagliola’s vertrok men vanuit een volledig zwartgekleurde ondergrond. De witte 

intarsiën werden uitgesneden, -gestoken of gegraveerd. Men zou dit kunnen doen in de nog plastische 

massa, maar ook in de reeds uitgeharde, gespatelde en gepolijste massa.  

 

Vermoedelijk gebeurde het snijden in de harde geschuurde stuc om volgende redenen. Meestal gaat het 

om zeer ingewikkelde structuren. Het is vrijwel onmogelijk om in 6 à 8 uur (uithardingstermijn) de stuc 

aan te brengen, te nivelleren en de tekening uit te snijden. Een andere reden heeft met de afwerking te 

maken. Elke schuur-en polijstbeurt van stucmarmer en scagliola wordt voorafgegaan door een 

spatelbeurt, die de porien vult. Deze spatelmassa heeft logischerwijs dezelfde kleur als de stuc. 
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Wanneer de zwarte ondergrond reeds volledig glad en uitgespateld is, zou er geen gevaar meer bestaan 

dat de zwarte poriën worden opgevuld door de witte spatelmassa gebruikt voor de witte intarsiën. Dit 

wordt ook duidelijk bij het graveren van zwarte fijne lijntjes in de witte stuc, een bewijs dat ook de witte 

intarsiën volledig werden uitgespateld en geschuurd. Wanneer men dit principe doortrekt naar de 

polychrome scagliolen (zoals die van Fistulator), kan men zich beter inbeelden hoe arbeidsintensief 

zulke werken wel zijn.  

 

De vooropgestelde tekening wordt na het maken van het basispaneel overgebracht (ingedrukt). Fink 

beweert dat het uitsnijden van de intarsiën met een mes, “dat eene regte snede en eenen krommen rug 

heeft, zodat het voorste gedeelte eene punt vormt”. Gezien de hardheid van de stuc zou het niet 

verwonderlijk zijn dat ook beitels of gutsen werden gebruikt en het mes enkel werd gebruikt om de 

omtrekken van de tekening zuiver uitgesneden werden.  

 

De scagliolamassa tussen de omtrekken wordt dan verwijdert (guts, beitel...). Men leest wel eens dat de 

intarsiën tot op de grondlaag van de draagplaat worden verwijderd. Bij onderzoek naar de 

scagliolapanelen in het koorgestoelte van de St. Lorenz in Kempten  is vastgesteld dat de “Einlegearbeit” 

slechts tot 2 mm dik is. Om een betere hechting te bekomen werd de zwarte ondergrond vooraf 

opgeruwd. Van groter belang is eigenlijk dat de tekening bij het achtereenvolgens schuren en polijsten 

niet lijdt (doorschuren). Het opvullen gebeurt vervolgens met plastische, anders gekleurde en-of 

gestructureerde stucmarmer.   

 

Het is lang niet zeker of alle scagliolen in een stucmarmeren ondergrond werden uitgesneden. Zo lezen 

we in een artikel
39

: “Besondere Bedeutung besitzt hier die Technik der Scagliola, bei der unterschiedlich 

gefärbte und in der Zeichnung verschiedenartig strukturierte Gipsschichten, in exaktem Schnitt 

miteinander verzahnt, auf einen Trägergrund aufgebracht und in mehreren Glättungs-und 

Poliervorgängen zu einer hochglänzenden Oberfläche verschliffen werden.” Ook wanneer men de 

polychrome stuckmarmor-intarsiën van bv. Wilhelm Fistulator bestudeert, kan geconcludeerd worden dat 

bij deze werken geen sprake is van het uitsnijden in een stucmarmer ondergrond, maar van het 

samenbrengen van verschillende stucmarmerdelen, zoals dit ook gebeurt bij de pietre dure techniek (afb. 

8). 

 

 
9. Wilhelm Fistulator, Perspektivarchitectuur, Antiquarium der Residenz München, hier werden 

verschillende “Gipsschichten” samengebracht 

 

 

In de context van het 17
de

 eeuwse Münchense scagliola-ambacht kan nog vermeld worden dat de vorm 

en de grootte van een tableau door een architect werd vastgelegd en dat de Scagliolist de uitvoering 

ervan overnam, “wie es im vorgemalt wird”. Het atelier van Blasius Fistulator telde zo’n tien handlangers, 

waarvan er twee steeds bezig waren met “compactiment schneiden” (de inlegstukken) en waaronder 

anderen dan weer de taak hadden te “heben, legen, schleiffen, paliern”
40

. 
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Tenslotte is het nuttig te weten dat scagliola soms aanvullend koud beschilderd werd. 
 
3.3 De Glazstuck techniek 

 

Glanzstuck is een driedimensionale modelleertechniek met mortel. Een sculptuur wordt volgens een 

lagensysteem opgebouwd en bijgesneden met spatels en messen. De laatste laag de Glanzstuck-laag of 

Feinputz-laag, bestaat uit stucmarmer en kan als marmer worden gepolijst. Aangenomen wordt dat voor 

deze Glanzstuck-laag vaak gebruik is gemaakt van eiwitten (bloed) in de stucdeeg. In de bedevaartskerk 

van Melchtal (Zwitserland 1925) werden nog nieuwe Glanzstuck figuren geplaatst. Deze techniek is het 

meest gebruikt in 18
de

 eeuws Zuidduitsland. Alle heiligenfiguren, engels en putti uit bv. de 

Vierzehnheiligenkirche (18
de

 eeuwse bedevaartskerk in Zuidduitsland) zijn Glanzstuckfiguren. Er moet 

onderscheid gemaakt worden  tussen de vervaardiging van de  heiligenbeelden en de engelen enerzijds en 

de putti (bv.puttihoofden) anderzijds.  

 

De heiligenbeelden zijn rond een kern uit ijzeren staven en mazendraad gemodelleerd. Enkele beelden 

vertonen verluchtingsgaten, bij andere wordt de ventilatie dan weer geregeld door openingen in de 

aansluitende altaararchitectuur, zoals dit voor de zittende figuren op het baldakijn van het genadealtaar 

vermoed wordt. Luchtuitwisseling is tevens bewerkstelligd door verborgen spleten in de wijd gedrapeerde 

gewaden. 

  

De kern van de figuren is zeer gedetailleerd en kwaliteitsvol uitgewerkt. Dit getuigen enkele niet met 

glansstuc bepleisterde partijen, zoals de voet van Christophorus (genadealtaar). De kern is kruisgewijs met 

een tandijzer of gelijkaardig materiaal opgeruwd, om de volgende laag voldoende hechting te bieden. Ook 

de beide fijnstuclagen zijn op deze manier voor elke schuurbeurt bekrast geweest. Zelfs in de afsluitende  

politoer bevinden zich nog bepaalde zones waarin sporen van vervaardiging zichtbaar zijn.  

 

De beedlhouwkundige kwaliteit van de gezichten van de heiligen van het genadealtaar, het noordelijk 

zijaltaar en vele engelen aan alle altaren is beduidend lager dan de figuren op het hoogaltaar en het 

zuidelijk zijaltaar. Opvallend zijn de weinig gedifferentieerde ogen, een klassieke neuspartij en vervlakte 

lippen, die niet alleen door de schuurgangen te verklaren zijn. 



 

4. SCHADEMECHANISMEN  EN CONSERVATIE VAN STUCMARMER 
Omwille van het aparte materiaaltechnische karakter van stucmarmer, zijn er een aantal vaak 
voorkomende schadebeelden, die in hun details kunnen verschillen naar gelang de algemene opbouw 
van het geheel of naar gelang de impact van de schadefactor. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijk 
verband tussen de vorm en constructie van de drager en de daarmee gepaard gaande scheuren of 
afsplitsingen door de werking ervan. Vochtschade zal des te groter zijn bij langdurig en omvangrijk 
oplossen. De belangrijkste factoren die substantiële schade aan stucmarmer veroorzaken zijn de 
inwerking van vocht en mechanische spanningen. Andere uitwendige degradatieoorzaken zijn o.a. de 
inwerking van stralingen, haarden van vervuiling, reinigingsmiddelen, warmteïnvloeden e.a. 
 
4.1 Reiniging 
Afhankelijk van de aard van de vervuiling of ongewenste stof (bv. was of schellaklaag) aanwezig aan 
de oppervlakte wordt het reinigingsmiddel bepaald. Dit kan gebeuren aan de hand van een aantal 
testen. In het beste geval volstaat een droge reiniging. Vaak moeten echter oplosmiddelen gebruikt 
worden en wanneer er sprake is van kleuraantasting worden wel eens abrasieven (Tripelpasten) 
gebruikt.

41
  Een reiniging gebeurt volgens de geldende restauratienormen en hangt samen met het 

restauratieconcept van het interieur waarin zich de stucmarmer bevindt. Respect voor het behoud van 
patina en andere criteria zijn mede verantwoordelijk in het bepalen van een reinigingsmiddel. 
 
Het is mogelijk dat de stucmarmer in het verleden reeds werd behandeld (reiniging, aanbrengen van 
olie of was...) en dat men met andere woorden niet meer met een originele situatie te maken heeft. 
“Zum Reinigen wird eine Mischung von halb Benzin, halb Terpentin, in manchen Fällen auch 
Salmiakgeist angewandt. Mit leinenen, darin getränkten Lappen werden alle Flächen überrieben, 
Putzlappen müssen dabei reinlich und zahlreich zur Hand sein. Warmes Leinöl bei dunklem, Olivenöl 
bei hellem Marmor wird reichlich aufgetragen. Weißer Marmor darf nicht geölt werden, sondern wird 
nur poliert.”
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4.2 Schade ten gevolge van vocht 
In eerste instantie kan stucmarmer worden aangetast door inwerking van vocht. Dit komt omdat de 
bindende bestanddelen (gips-lijm) oplosbaar zijn in water. Theoretisch gezien lost er 2.5 gram gips op 
in 1 liter water.
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 Men zou kunnen denken dat door een afsluitende behandeling met olie of was de 

stucmarmer beschermd is tegen vocht. Hierover bestaan echter tegenstrijdigheden in de literatuur (bv. 
Reithmeir die beweert dat was wel beschermt). Er zijn alleszins voorbeelden genoeg bekend waar 
stucmarmer duidelijk schade vertoont ten gevolge van de inwerking van vocht.  Niet alleen bij 
lekkages, maar ook in verwarmde ruimten met een groot publieksverkeer kan er zich door condensatie 
vocht op het oppervlak gaan manifesteren. Een bekend voorbeeld van vochtschade zijn de consoles 
in een schoolkerk te Sint-Niklaas (afb. 10). Hier zijn duidelijk druipsporen zichtbaar, die afkomstig 
kunnen zijn van een lek of van zich opgestapeld condensvocht. De binnenruimte werd ooit verkleind 
door en vals plafond en verwarmd door een gaskachel. Het zich rondom opstapelende condensvocht 
op de koude muren is op gegeven momenten gaan samenparelen en afdruipen. Het vocht heeft hier 
dus niet alleen een oplossende bedrijvigheid maar ook een schurende werking. 
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10. druipsporen door inwerking van vocht 

 
Het belangrijkste element inzake preventieve conservering van stucmarmer is dan ook het stabiliseren 
van het microklimaat in de ruimte, met de bedoeling de condensatie op wanden te vermijden. Dit kan 
o.m. worden bereikt door de luchtcirculatie tussen interieur en exterieur te reduceren, of met andere 
woorden het aanbrengen van tochtstrips en een luchtsluis. Tijdens kritieke periodes kunnen 
verwarmingstoestellen aangezet worden, die de marmerpleister opwarmen.  Langzamerhand kan 
oppervlaktevochtigheid de oorzaak zijn voor een verlies aan glans. Door oplossen van gips en lijm 
ontstaan poriën waardoor het licht niet meer regelmatig wordt verstrooid. Bovendien zijn deze poreuze 
(“abmehlende”) oppervlakten gevoeliger voor moeilijk te verwijderen vervuilingen. Poreuze 
stucmarmer wordt wel eens “bespateld”. Dit wil zeggen dat er in de grondtoon een spatelmassa wordt 
aangemaakt, die voor elke schuurbeurt wordt aangebracht op het oppervlak en als doel heeft de 
poriën te sluiten, waarna er gepolijst wordt. Deontologisch gezien is deze methode niet te 
verantwoorden omdat de originele oppervlaktestructuur wordt gewijzigd en op irreversibele manier 
wordt aangevuld met een vreemd materiaal. De spatelmassa wordt bovendien zeer hard waardoor 
met grove schuurmiddelen geslepen moet worden. In het geval van weinig poreuze oppervlakten kan 
een impregnatie met huidenlijm volstaan om de glans terug te winnen. Bij sterk verweerde 
oppervlakten wordt gebruik gemaakt van kiezelzuurester als consolidatiemiddel.
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Bij doorgedreven vochtinwerking ontstaan lacunes. Deze zijn zoals dat regelmatig het geval is bij 
stucmarmer eveneens poreus en vatbaar voor donkerkleurige vervuilingen. In de pas gerestaureerde 
Presentatiekerk zijn deze lacunes niet opgevuld, noch gereinigd. Opvullen in originele techniek zou 
een riskante aangelegenheid zijn omdat de kleurbepaling zeer moeilijk is en omdat, voor het verkrijgen 
van glans, steeds geschuurd moet worden en hierdoor onvermijdelijk origineel materiaal wordt 
meegenomen. Er wordt soms gebruik gemaakt van een buffer (bv. 2 % Paraloïd B72 in aceton) om 
het originele oppervlak te beschermen en om de invulling makkelijk te kunnen uitvoeren. Deze 
beschermingslaag wordt nadien verwijderd.
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 Als vulmiddel werd gebruik gemaakt van albastgips, krijt, 

knokenlijm en pigmenten. Bij kleine lacunes is het niet altijd mogelijk of nodig in originele techniek 
aanvullingen te maken. Hiervoor kan een ander (commercieel of zelfgemaakt) vulmiddel gebruikt 
worden dat nadien geretoucheerd wordt. Wanneer men toch besluit in originele techniek aan te vullen 
heeft men bovendien de mogelijkheid de glans te laten afwijken van de originele zodat het verschil 
zichtbaar is. 
 
Ter bescherming van vocht aan de stucmarmerzijde,  kan het oppervlak eventueel behandeld worden 
met een waslaag. Door het aanbrengen van was krijgt stucmarmer een intensievere kleur-en 
dieptewerking, alsook een sterkere glans ten gevolge van de verandering in brekingsindex. Het is 
belangrijk dat voor de conservatiebehandeling in samenspraak met het restauratieconcept dat 
vooropgesteld werd, de glansgradatie bepaald wordt. In het artikel van Reithmeir C. wordt een 
vloeibaar mengsel van vier delen bijenwas en één deel carnaubawas aanbevolen dat nadien  wordt 
opgewreven met een wollen doek en gepolierd wordt met leer. 
 
Naast vocht dat afkomstig is van de binnenruimte of van een lek, is er ook vocht dat langs de rugzijde 
via de muur en de ondergrond door capillariteit naar de oppervlakte wordt gezogen. In tegenstelling tot 
zijn dicht uitzicht is stucmarmer weldegelijk poreus. Onderzoek naar structuur en poriën
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 heeft 

uitgewezen dat stucmarmer een totale porositeit bezit van 30 – 35 % bij volume. Macroporiën 
(luchtbellen) hebben een doormeter van 10 micrometer tot 1-2 mm. Naast deze poriën zijn er nog 
twee types van intergranulaire poriën met een grootte van enkele microns tot minder dan 1 
micrometer. Bovendien is tussen 55 en 70 % van dit porievolume toegankelijk voor water. Dit vocht is 
van oorsprong uit de bodem, of uit een vochtige buitenmuur. Om dit vocht in de toekomst te vermijden 
moeten de bestaande dakgoten en eventuele lekken worden gedicht. Vaak gaat dit ingesloten vocht 
gepaard met een hoeveelheid opgeloste zouten, die door kristallisatiecycli schade kunnen 
aanbrengen. Deze zouten kunnen bv. afkomstig zijn van  uitwassingen van bv. dolomiet in de 
metselmortel, waarna ze kunnen reageren met de stucmarmer.  
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Eerstom veroorzaakt materiaalvochtigheid een verlies aan inwendige binding van gips. In latere fase, 
eventueel in samenspel met zouten, kan het zijn dat de marmerpleister wordt afgestoten van zijn 
ondergrond (afb. 11). Dit heeft grotendeels te maken met de verschillen in materiaaleigenschappen. 
De harde en minder poreuze stucmarmer is een vochtbarrière voor de ondergrond, waardoor vocht 
zich langzamerhand opstapelt tussen beide lagen. Het zijn de zgn. “hygroscopische” zouten die reeds 
door schommelingen in de relatieve vochtigheid in een gebouw van vloeibare naar kristalfase kunnen 
overgaan. Deze overgang gaat gepaard met een volumevergroting en door deze druktoename 
ontstaan eerst barstjes op microscopische, maar later op macroscopische schaal. De waarde van 
relatieve vochtigheid waarop hygroscopische zouten overgaan naar vloeibare fase wordt de 
“evenwichtsvochtigheid” genoemd. Zo lost MgCl2.6H2O reeds op bij RV 33 %, K2CO3.2H2O bij 44 %, 
NaCl bij 76 %...
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 Ontzouting van dergelijke muren door spoeling of het werken met kompressen zou 

een riskante aangelegenheid zijn omdat misschien ook het gips zou oplossen. Belangrijker is de 
vochtbron af te sluiten en de relatieve vochtigheid in de binnenruimte onder controle te houden zodat 
er geen kristallisatiecycli meer plaats kunnen vinden. 
 

  
11. het afstoten van de stucmarmer van zijn ondergrond door de inwerking van vocht 
 
Afstotende marmerpleister werd aangetroffen in het scheldepaviljoen “De Notelaer”, waar de wanden 
van het salon a l’Italienne, met stucmarmer bezet werden. Er is werkelijk sprake van een afpellen en 
kromtrekken van de stucmarmerlaag. Op sommige plaatsen bedraagt de afstand tussen  
stucmarmerlaag en raaplaag meer dan een halve cm. Dergelijk afpellen van de stucmarmer herstellen 
is mogelijk door injecteren met warme lijm en een muurwaartse druk uit te oefenen: “en se 
fragmentant comme une coquille d’oeuf, elles ont ainsi retrouvé leur planéité.”
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 Het aanbrengen van 

lijmen is ook een gevoelig punt. Het is een vreemde toevoeging en slechts door bindmiddelanalyse 
kan achterhaald worden welke samenstelling de originele lijm had. Wanneer men besluit gebruik te 
maken van dierlijke (proteïnen bevattende) lijmen voor conservatie kan het nuttig zijn een 
beschermingsproduct in het lijmmengsel toe te voegen. Volgens Masschelein
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 kan hiervoor gebruik 

gemaakt worden van boorzuur, β-naphtol en zinksulfaat. 
 
Vocht kan een aanleiding zijn tot de groei van schimmels en andere micro-organismen. Stucmarmer 
bevat vaak proteïnen (afkomstig van de lijm) en dit is eigenlijk een ideale voedingsbodem voor zulke 
zaken. De scagliolapanelen in het Chinees tuinpaviljoen te Edingen wordt heden vermoedelijk 
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bedreigd door schimmelgroei (microscopisch onderzoek is nodig). Bij een recent bezoek werden 
zwarte spikkeltjes aangetroffen op bepaalde delen van de intarsia en lijsten, diezelfde 
verontreinigingen waren tevens zichtbaar ter hoogte van barsten (afb. 12). Voor de behandeling van 
schimmels kan gebruik gemaakt worden van een in de handel verkrijgbaar disinfectiemiddel en van 
een mengsel bestaande uit 70 % ethanol en 30 %water (cursus microbiologie

50
). Dit mengsel zou 

vocht onttrekken aan de schimmel en de eiwitten denatureren. 
 
4.3 Schade ten gevolge van de drager 
Vaak bestaat de onderconstructie van stucmarmer uit een houten latwerk (bv. kast), waarop eerst een 
raaplaag en dan de marmerpleister werd aangebracht. Door schommelingen in temperatuur en 
vochtigheid of door materiaalvochtigheid kan, omwille van het hygroscopisch karakter, de drager 
afwisselend uitzetten en krimpen. Mogelijk worden deze spanningen doorgezet tot in de marmerstuc, 
met barsten tot gevolg. Meestal is de omvang van deze barsten vrij beperkt en vallen ze enkel op door 
het vastgelopen vuil dat zich in de loop der jaren opstapelde. Een reiniging zou dus, wanneer de stuc 
niet wordt afgestoten, kunnen volstaan om het storende effect teniet te doen. Om te vermijden dat er 
zich in de toekomst nog vuil vastzet in de barsten, kunnen ze eventueel worden opgevuld en 
geretoucheerd.   
 

 
12. vermoedelijke schimmelgroei op scagliola 

 
Wanneer blijkt dat als gevolg van het werken van de ondergrond de marmerpleister afstoot, kan er 
geconsolideerd worden. In de vakliteratuur wordt hiervoor vaak huidenlijm aanbevolen, maar ook 
acrylaatlijm (plextol) worden in verdunde concentraties gebruikt. In het artikel van Agnini

51
 werd voor 

het verlijmen van stucmarmer gebruik gemaakt van Plextol D 541, waarbij met ethanol voorbevochtigd 
werd. Daarna volgde injecteren met sterk waterverdunde Plextol om een goede indringing te bereiken. 
Om een optimale kleefkracht te garanderen werd hetzelfde bindmiddel nog eens aangebracht in 
concentratie 1/1. Deze lijmen kunnen door middel van injectie achter de stucmarmer geïnjecteerd 
worden. Eventueel moeten de losgekomen schillen geklemd worden. Aangezien het werken van een 
hygroscopische ondergrond nauw samenhangt met vochtigheid, moet ook bij dit schademechanisme 
de eventuele vochtbron afgesloten worden en de relatieve vochtigheid constant gehouden worden.  
 
Stucmarmer die rechtstreeks op het muurwerk werd uitgevoerd of ermee in verbinding staat, is 
onderhevig aan het zetten van het gebouw en kan als gevolg van verzakkingen meescheuren met de 
gehele muur. Dit is ook het geval voor de zgn. “kasten” die in contact staan met een verzakkende 
vloer. In het Chinees tuinpaviljoen in Edingen heeft men een scagliolapaneel van een verzakte muur 
verwijderd om het te kunnen verlijmen en verstevigen langs de achterzijde. Hiervoor werd een stut 
aangebracht en werden de bakstenen een voor een voorzichtig weggehaald. Deze 
verstevigingsmethode is geen alleenstaand geval. Ter versteviging kunnen verschillende materialen 
gebruikt worden. Men kiest best materialen die niet of weinig gevoelig zijn aan thermische of andere 
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spanningen en die bovendien niet door vocht kunnen worden aangetast (inox?). Belangrijk is ervoor te 
zorgen dat ze op een zo min mogelijk destructieve manier worden aangebracht en op een zo 
makkelijk mogelijke manier weer te verwijderen zijn.   
 
Marmerpleister aangebracht op de muur is ook gevoelig aan trillingen. Gebouwen gelegen aan 
verkeersdrukke plaatsen (bv. het Chinees paviljoen te Laken)  staan voortdurend op hun fundamenten 
te trillen. Ook deze trillingen kunnen een oorzaak zijn van voorkomende barsten in gebouw en 
stucmarmer. 
 
4.4 Schade ten gevolge van straling 
Zoals reeds aangehaald in het hoofdstuk over materialen kunnen de kleurende bestanddelen van de 
stucmarmermortel worden aangetast door inwerking van lichtstralen. In de schilderkunst zijn er veel 
voorbeelden bekend van pigmenten die verkleuren of hun intensiteit verliezen. Dit zijn ingewikkelde 
fotochemische  
processen (bv. oxidatie), die meestal gepaard gaan met de degradatie of de inwerking van andere 
componenten in de stucmarmermortel (het vergelen van olie, invloed van de gips zelf...). In het 
Chinees paviljoen van Edingen bestond de derde restauratiefase van het interieur uit een “ponçage 
extrêmement fin et léger de l’ensemble des panneaux. Suppriment ainsi la diffusion du pigment noir et 
l’oxidation superficielle des pigments, les couleurs d’origine ont été ravivés ». Alweer kunnen dus 
vragen deontologische vragen gesteld worden en in dit geval werd het schuren van het oppervlak 
gezien als opoffering voor het terugwinnen van de originele kleuren.  
 
Ook warmtestraling kan een aanleiding zijn tot verwering van stucmarmer. Gips wordt gebrand op een 
temperatuur die schommelt van 120 tot 180° voor “normale stucgips”, op ongeveer 300°C voor 
“seleniet” en uitzonderlijk hoger tot witgloeihitte voor het bekomen van “marmercement” of “estrikgips”. 
De resultante hiervan is een bros materiaal dat makkelijk tot poeder (bv. hemihydraat) gemengd kan 
worden. Bij aanhoudende opwarming van een nabijgelegen verwarmingsapparaat is het mogelijk dat 
ook hier de stuc zijn inwendige sterkte verliest en als poeder uiteen valt. Het stopzetten van deze 
schadefactor en een consolidatie zou bij dit schademechanisme een oplossing bieden. 
  
4.6 Besluit 
Conservatie van stucmarmer kan zowel op technisch als deontologisch vlak verschillende 
bedenkingen doen ontstaan. Het terugwinnen van glans, originele kleur e.d. gaan vaak gepaard door 
irreversibele inbreng van een vreemd product of door schuring van het originele oppervlak. Daarbij 
moet in rekenschap worden gebracht dat stucmarmerconservatie steeds samenhangt met het 
totaalconcept, doorgevoerd in het interieur. Het is steeds van belang preventieve conservering in te 
schakelen. In een tabel die zich in de bijlagen bevindt staan schademechanismen en oplossingen, 
zoals teruggevonden in literatuur, kort samengevat. 

 

 



 

 

5. HET GEBRUIK VAN STUCMARMER GESCHIEDKUNDIG 
Over het ontstaan van stucmarmer is veel geschreven. Meestal neemt men aan dat de techniek reeds 
eind 16

de
 eeuw zijn intrede doet en zich al ontwikkeld had voor er scagliola wordt gemaakt. Men 

beweert zelfs dat de Grieken witte  mortels kenden die konden worden gepolijst. Het voorkomen van 
recepten voor stucmarmer situeert zich in de 18

de
 eeuw (Croeker 1743, Krünitz 1780, Arclais de 

Montamy 1767, Diderot et D’Alembert).  Vanaf de 17
de

 eeuw tot op sommige plaatsen nog in de 20
ste

 
eeuw is de techniek wijd verbreid en wordt stucmarmer regelmatig gebruikt voor de inrichting van 
interieurs van kunsthistorisch belangrijke bouwwerken. Het gebruik van stucmarmer heeft echter geen 
echte stijl-of plaats gebonden functie. Toch is het zo dat in bepaalde landen marmerpleister eerder 
voor barok, dan wel voor neoklassieke doeleinden gebruikt werd. Het leek interessant om het gebruik 
van stucmarmer in andere landen aan te halen als referentiepunt voor België. 
 
5.1 Engeland 
Het gebruik van stucmarmer in Engeland zou niet plaatsvinden voor 1750. Daarvoor werd echter wel 
scagliola ingevoerd vanuit Italië. Eén van de vroegste voorbeelden hiervan is bijvoorbeeld de 
haardbekleding in the Queens Closet te Ham House, Surrey (1674)

52
. Het zijn een aantal panelen, 

bestaande uit zwarte stuc en versierd met acanthusranken, bloemmotieven en zuilen, die duidelijk 
verwantschap vertonen met de Carpiaanse scagliola’s uit dezelfde periode. Voor de bekleding van 
grotere architecturale delen of wanden was invoer quasi onmogelijk en moest de arbeid uitgevoerd 
worden op de gewenste plaats. De eeuw van Verlichting in Engeland was een van de belangrijkste 
perioden op gebied van cultuurgeschiedenis en economie. Vroeger dan in andere landen, worden in 
Engeland reeds in het begin van de 18

de
 eeuw neoklassieke bouwwerken opgericht. In deze periode 

spreekt men niet onterecht van Palladianisme, waarin men streeft naar een samensmelting van 
bouwwerk en landschap. Ook in Schotland is deze vorm van architectuur niet zeldzaam. Eén van de 
vroegst dateerbare voorbeelden van in Engeland vervaardigd stucmarmer bevindt zich in een landhuis 
van Robert  Adam. Het is mogelijk dat andere architecten (James Wyatt, Henry Holland) hem de 
toepassing voor waren. Hoe dan ook is het Adam die het materiaal, waarschijnlijk ontdekte in Italië, 
het regelmatig gebruikte in zijn interieurs en, naast de in het volgend hoofdstuk besproken firma 
“Richter en Bartoli”, vermoedelijk ook Italiaanse stucadoors in dienst had. 
 
Robert Adam werd in 1728 in Schotland geboren en in de tweede helft van die eeuw bouwt hij een 
groot aantal landhuizen en gebouwen en ontwikkelt hij een zeer persoonlijke binnenhuisarchitectuur, 
die van grote invloed is geweest op de cultuur van de 18

de
 eeuw. De door de broers Robert en James 

Adam gebouwde heren-en landhuizen zijn indrukwekkende bouwwerken, die desondanks functioneel 
en praktisch zijn gebouwd en ingericht. Typisch aan deze bouwwerken is dat alle 
architectuurelementen (exterieur, interieur, tuin..) met elkaar in overeenstemming werden gebracht. 

53
 

Adam kreeg ook vaak de opdracht bestaande huizen uit te breiden of te renoveren. Dit was tevens het 
geval voor Kedleston Hall te Derbyshire(1766), een landhuis waarin ook stucmarmer voorkomt. Het 
betreft hier een reeks pilasters aan de deurflanken van het salon (afb. 13). Het zijn statige, 
rechthoekige pilasters met ionische kapitelen, waarop een driehoekig fronton rust. Enkel de schacht is 
uitgevoerd in groene stucmarmer, waarin witte en zwarte brokstenen verwerkt zitten.  
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13. deurflanken in groene stucmarmer te Kedleston Hall, Derbyshire 1766 door Robert Adam. 

 
Er zijn geen bewijzen, en het verband is alleen op foto vast te stellen, maar de groene stucmarmer in 
de poortomlijsting van het salon in Hotel Della Faille De Leverghem (1789) te Antwerpen, blijken van 
identieke samenstelling te zijn. (zie stucmarmer in België) In dat geval zijn de lichte delen stukjes wit 
tot rose gekleurde albast en de donkere, zwarte stucmarmer. De architect van dit bouwwerk is niet 
bekend, maar  het is wel duidelijk dat er een zekere invloed bestaat van het gebruik van neoklassiek 
stucmarmer in Kedleston. 
 
De antichambre van Syon House is een van de mooiste kamers die Robert Adam ontwierp. 
Elementen uit de klassieke vormgeving werden zeer polychroom op elkaar afgestemd. De zaal is 
vooral bekend geworden om zijn groene zuilen die uit de Tiber geborgen zijn en in 1765 naar 
Engeland zijn overgebracht. Ook de vloer is enorm kleurrijk en bestaat uit stucmarmer (afb 14). Ze is 
symmetrisch opgebouwd en bestaat uit enkele concentrische cirkels waarin rode, gele en blauwe 
bloemmotieven worden voorgesteld. De huidige vloer is echter niet origineel en stamt uit omstreeks 
1819. Over het maken van zulke vloeren is niet veel bekend geworden,  maar kan vergeleken worden 
met het maken van een immense polychrome scagliola. Het is mogelijk dat bepaalde ornamentele 
delen als aparte panelen op voorhand werden gemaakt en later in de ondergrond werden verlijmd... 
 



 

 
14. de antichambre van Syon House, niet de zuilen, maar de vloer is stucmarmer 

Adam was niet de enige die scagliolavloeren gebruikte. John Carr  ontwierp (nam het werk over van 
Henry Flitcroft) rond 1760 voor het salon van Wentworth Woodhouse, Yorkshire, een immense 
scagliolavloer. Het is geweten dat voor beide architecten Italiaanse stucadoors (Charles Clerici) in 
dienst genomen werden.  
 
5.2 Duitsland 
In Duitsland werd in de 18

de
 eeuw enorm veel marmerpleister gebruikt. Naar aanleiding van een 

bezoek aan München worden enkele voorbeelden en “Wessobrunner” stukadoors besproken. 
 
A. Vierzehnheiligen 
Zoals in Engeland het gebruik van 18

de
 eeuwse neoklassiek stucmarmer primeert, is marmerstuc in 

Duitsland vaak gebruikt voor Barok-en Rococo bouwkunst: altaren, wandbekledingen, zuilen... 
Befaamd is de “Scagliola Werkstatt” van de familie Fistulator Pfeiffer, die reeds in de vroege 17

de
 

eeuw werkzaam waren aan het hof en die decoratieve panelen vervaardigden.  
 
Een zeer bekend voorbeeld van Rococo marmerstuc is de tussen 1743 en 1772 gebouwde 
bedevaartskerk “Vierzehnheiligen”, nabij Lichtenfels (Beieren), naar een ontwerp van Johann 
Bal thasar Neumann. Aanvankelijk was deze artillerie-ingenieur en ging geleidelijk aan over naar 
de bouwkunst. Na een jaar in Milaan verbleven te hebben, treedt hij in 1719 in dienst als hofarchitect 
van prins-bisschop Johann Philip Franz von Schönborn. Neumann heeft een omvangrijk oeuvre en 
bouwde meer dan zeventig kerken. 
 
Rond 1759 werd een verdrag voor “Stuckierung” van de kerk gesloten. Het verdrag verplicht “denen 
Stukkador als Johann Michael Stukkodor Von augspurg feichtmayer Franz Xavery feichtmayr Und 
Johann Georg Yblherr” de kerk van stucwerk te voorzien. De werkzaamheden werden waarschijnlijk 
pas in 1764 opgestart, omwille van een zevenjarige oorlog. Het zijn zowel de altaren (hoofdaltaar, 
zijaltaren, en genadealtaar) alsook de zuilen die in stucmarmer werden afgewerkt. Deze altaren zijn 
ingenieus in de van curven doordrongen ruimten geplaatst. Het genadealtaar bevindt zich in het 
midden van de kerk. De beelden op de altaren zijn in  Glanzstuck. 
 
Johann Georg Üblher  werd op 23-03-1703 in Gaispoint, het huidige Wessobrunn, geboren. Hij 
stamt niet af van een traditionele stucadoorfamilie, dan wel van een timmermansfamilie. De 
zelfstandige ontwikkeling van Üblhers begint zeer laat, maar is des te krachtig. Hij heeft een aantal 
essentiële werken in pronkruimtes in de regio Kempten, zoals zijn eerste hoofdwerk, de troonzaal van 
de Kemptense residentie. Het zwaartepunt van Üblhers werk ligt in de figuurbeeldhouwkunst, die door 



 

de ateliergemeenschap met Feichtmayr overtuigender en verfijnder wordt. Zijn beelden kenmerken 
zich door een uitgesproken gewilde, weke en homogene modellering. Kenmerkend voor de 
uitbeelding van zijn ornamentiek zijn de asymmetrisch aangezette C-curven, de grote en plastische 
kartouches. Hij legt de schelpkern van de rocaille vrij en gebruikt samen met (J.M.F.) een typisch 
komposietkapiteel, waarbij de acanthusbladeren door asymmetrische schelpfiguren vervangen 
worden.  
 
Franz Xaver (1698 – 1764) en Johann Michael Feichtmayr  (1696 – 1772) stammen beiden af 
uit Wessobrunn. Ze zijn tezamen met de derde broer Anton in Augsburg terug te vinden, waar ze rond 
1724 de Dominikanerkirche van stucwerk voorzien. Een ander werk van Franz Xaver is de 
Stuckierung van de Stiftskirche Stams, tussen 1731 en 1734. 
 
Johann Michael Feichtmayr was zowel stukadoor, stucbeeldhouwer als ornamentsteker. Zijn eerste 
leerervaringen bij zijn vader, waarna hij 1722 als “Lernknecht” in het atelier van de Augsburgerse 
muurmeester Johann Paulus begint en er in 1725 uit vrijgesproken wordt. Over de volgende vijftien 
jaar is weinig bekend. Toch is het zo dat Feichtmayr een van de meest voorname stukadoors en 
altaarbouwers is van de Zuidduitse Rococo. JMF werkt samen met de grootste architecten van de 
Duitse laatbarok (tevens Johann Michael Fischer) en onderneemt volledige interieurinrichtingen. Bij 
deze projecten wordt in de regel de ornamentiek aan hem en zijn “Trupp” toegeschreven. De 
plastische werken (Glanzstuck) worden door beeldhouwers gemaakt: J.G. Üblher, J.J. Christian, 
Joachim Günther, Johann Georg Weckenmann en P. Verhelst (?).
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Omdat ten gevolge van de vertraging de werken pas in 1764 begonnen zijn, is het ondenkbaar dat 
Johann Georg Üblher (sterft op 17-4-1763) en Franz Xaver Feichtmayr (sterft op 28-4-1764) aandeel 
hadden in het stucwerk. Het ontwerp van de Stuckierung was van Johann Michael Feichtmayer en 
stilistisch is aan te wijzen dat het ornament in de Vierzehnheiligen van de hand van Johann Michael 
zijn, op dat moment de autoriteit op gebied van ornamentiek. Vermoedelijk zijn de meeste 
altaarfiguren wel deels onder invloed van of zelf door Üblher gemaakt. Deze invloed wordt vooral in de 
sterkste figuren (zoals Sebastian van het rechter zijaltaar, de heilige Blasius of Georg van het 
genadealtaar) duidelijk.
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 De Vierzehnheiligen werd onlangs aan een “Gesammtrestaurierung” 

onderworpen (1990). Naast deze bedevaartskerk is o.a. ook “die Wies” rijkelijk voorzien van 
stucmarmer. 
 
B. Badenburg (in het park van Schloß Nymphenburg, München) 
Schloß Nymphenburg kent een bewogen geschiedenis met vele bouwfasen onder verschillende 
vorsten. Badenberg (een van de paviljoenen in het park) werd gebouwd onder keizer Max Emmanuel 
en in de periode 1718-1721 ontworpen door Joseph Ef fner . In 1715 werd hij hofarchitect en in 
1724, na de dood van Zuccalli, hoofdarchitect.  Badenburg bevindt zich in het zuidelijk gedeelte van 
het park en werd gebouwd als keizerlijk badhuis. Het grondplan van het bouwwerk wordt gedomineerd 
door de grote receptie en bankethal. Naast deze zaal is er nog een antechambre, een slaapkamer, 
een kabinet, een opslagplaats en niet te vergeten de badkamer. 
 
De badkamer (afb. 15) is ongewoon groot voor zijn tijd. Tot aan het waterniveau was het onderste 
gedeelte van het bad origineel bezet met lood. De muren hierboven zijn versierd met blauwwitte  
Dutch (Delftse)  tegeltjes. Immense consoles in stucwerk ondersteunen de galerij, die het bovenste 
gedeelte van de kamer omgeeft. De gehele wanden van deze galerij bestaan uit stucmarmer: pilasters 
met composietkapitelen, waartussen, geprofileerde panelen bestaande uit zwarte en roodgetinte 
stucmarmer. De decoratieve plafondschildering is van de Franse kunstenaar Nicolas Bertin (gemaakt 
in Frankrijk en opgerold voor transport naar München). De schildering in grisaille stelt fontijnen en 
mythologische scènes, refererend naar het baden,  voor. Dit zijn o.a. Hercules die een steen naar de 
waternimfen gooit, badende Diana, Leda met de zwaan 
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De stucmarmer op de galerij werd gemaakt door Johann Georg Bader , Stukkator en Marmorierer. 
Hij werd geboren in 1675 en stierf 1726. Eén van zijn eerste werken in 1699 zijn twee zijaltaren en 
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een hoogaltaar in stucmarmer in de Benediktinerstift van Kremsmünster.
57

 JGB werkte tevens in 
andere ruimten van de keizerin. Zo wordt hij verantwoordelijk geacht voor het overbrengen naar en het 
aanvullen van de scagliolapanelen in de Kammerkapelle van Sloß Schleißheim (München 1724). 
Deze Kunstmarmor – Intarsia waren afkomstig van het Residentieel Paleis en werden in 1629 
gemaakt door Wilhelm Pfeiffer (Fistulator). Zijn aanvullingen in scagliolatechniek zijn de altaarnis,  de 
altaartafel en de vensterlijsten. Boven het altaar van deze kamerkapel bevindt zich een schilderijtje uit 
het atelier van Peter Paul Rubens (1726)!
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15. badkamer in Badenburg (Schloß Nymphenburg, München) stucmarmer door J.G. Bader 

 
5.3 Zwitserland 
Dat in de bergdorpjes in Zwitserland de tijd al wat langer blijft stilstaan is niet verwonderlijk. De 
bedevaartskerk Maria Melchtal is een zeer laat voorbeeld (1926-1930) van een neobarok kerkje, 
uitgerust met spectaculaire blauwe en rode stucmarmer en altaarsculpturen in Glanzstuck. Melchtal 
ligt ten zuiden van Luzern op 890 m boven de zeespiegel.  
 
Op de Generalversammlung van 27 september 1925 werd het project van Josef Steiner voor een 
nieuwe bedevaartskerk, die gebouwd zou worden tegenover de oude kapel, goedgekeurd. Er werd 
een zeskoppige bouwcommissie opgesteld, bestaande uit: De aarde-, muur-, beton- en 
verputzwerken: door architect Robert Omlin (Sachseln) en bouwmeester Ad. Grass (Schübelbach/SZ), 
timmermanswerken door Remigus Windlin (Kerns), de dakbedekking door Paul Dillier (Sarnen) en 
Josef Kaiser (Zug) en de loodgieters waren Simon Ettlin (Kerns) en Alois Herzog (Luzern). 
 
Het zou duren tot 6 mei 1926 tot de eerste “spadesteek” door de bedevaartskapelaan P. Michael Iten 
in de buurt van het huidige genadealtaar werd gezet. Na een winterstop werden de werkzaamheden 
eind april 1927 verder gezet, waaronder ook “die Stukkaturen der Firma Gr iessl & Zotz,  Zug .”. 
Deze firma heeft zowel voor de altaren, de preekstoel als de Glanzstuckfiguren gezord. In de jaren 
1929 en 1930 werd de kunstzinnige inrichting van de binnenruimte  traditioneel en consequent 
doorgezet. Deze werkzaamheden waren o.a.  het vervolledigen van de vergulding, het maken van de 
grote stucmarmerpreekstoel, plaatsing van de ontbrekende altaarbeelden...
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16. Hoofdaltaar in de Wallfahrtskirche Maria Melchtal 1926-1930 

 
17. genadealtaar in de Wallfahrtskirche Maria Melchtal 1926-1930 

 
 
5.4 Polen 
Krzeszów (Grüssau) is een klein dorpje dat zich in het zuidwesten van Silesia in Polen situeert en 
waar zich een Cisterciënzerabdij bevindt. De geschiedenis van de abdij gaat terug tot in 1289. De 
oude gotische kerk en klooster, gebouwd rond die tijd, overleefden tot in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw. Het bouwen van een nieuw barok bouwwerk was een reactie ten gevolge van het 
succes van de Reformatie. In 1727 werd de beslissing genomen om het oude complex volledig te 
vernielen. De eerste werkzaamheden begonnen op 6 juli 1728 en rond 1731 was de eerste 
constructiefase klaar. In de volgende jaren werd druk doorgewerkt aan het interieur en intussen, op 3 
juli 1735, werd de kerk ingewijd. 
 
De “Hertogenkapel” werd ontworpen en samen opgetrokken met de kloosterkerk. Ze werd gebouwd 
om de tomben van de hertogen, vroeger in de middeleeuwse kerk gesitueerd, in onder te brengen. 
Ignacio Provisore, een Italiaanse stukadoor en de auteur van de indrukwekkende stucmarmer, werd 
betaald voor zijn werk op 27 februari 1736. De kapel  bestaat uit twee symmetrische delen, 
overkoepeld en verbonden met elkaar. De afstand tussen de vloer en de lantarens in de koepels 
bedraagt 15 meter en de diameter van een koepel 8.5 meter. De vloer werd betegeld met hexagonale 
tegels uit zwarte en witte marmer. De oppervlakte van de muren en alle architecturale en decoratieve 
elementen zijn bedekt met stucmarmer van verschillende patronen en kleuren.  Beeldhouwwerken en 



 

ornament zijn in witte stucmarmer, koepels en plafond zijn versierd met muurschilderingen. De 
middeleeuwse stenen versierd met beeldhouwwerk van Bolko I en Bolko II, die vroeger de oude 
sarcofagen bedekten in de oude kerk, werden op de nieuwe barokke tomben uit zwarte stucmarmer 
geplaatst. 
 
De gebruikte stucmarmer creëert een plechtig, maar geen droevige atmosfeer. Het nieuwe 
kleurenpalet breekt met traditionele regels en dus zijn pilasters en zuilen roze en blauw, 
corresponderend met de kleuren van de muur. Kapitelen en basementen zijn verguld. Dit aangenaam 
kleurenpalet zorgt voor een contrastrijke achtergrond voor de witte beelden en de zwarte 
inscriptiepanelen en tomben. 
 
De stucmarmer werd gecreëerd door Alberto Ignat io Provisore . Deze Italiaan kwam van Wenen 
waar hij het vak leerde door mee te werken aan de herinrichting van de Jezuïetenkerk (1703-1705). In 
Silesia voerde hij talrijke stucmarmerdecoraties uit in belangrijke bouwwerken: Aula Leopoldina in de 
universiteit van Wroclław en de universiteitskerk (1728 – 1732)  alsook de Hertogenhal (1734-1738) in 
een ander imposant Cister.. abdij te Lubiaz. De kunstenaar stierf op 9 juli 1743 in Wroclław.
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Polen vandaag 
Vandaag wordt nog steeds stucmarmer onderwezen aan de Akademia Sztuk Pieknych, als 
lesonderdeel van de cursus beeldhouwterminologie en beeldhouwtechnieken in het eerste jaar. Deze 
cursus bestaat ondermeer ook uit het maken van stucmallen. Studenten worden verondersteld een 
stucmarmerpaneel te maken ter grootte van  ongeveer 70-50 cm, eventueel met intarsia. 
 
5.5 Oostenrijk 
De invloed en de verspreiding van stucmarmer is ook in Oostenrijk voelbaar. Zeker voor de streek van 
Salzburg is dit niet verwonderlijk, aangezien ze grenst aan het Zuidduitse Beieren, centrum van 
Scagliolakunst. Het gebruik is echter verder geëvolueerd en als typologisch voorbeeld kan de Sankt 
Karlskirche te Wenen genomen worden, die net zoals bij Duitse voorbeelden van gebouwen met 
stucmarmer in hoogbarokke stijl werd opgetrokken. De werkzaamheden werden van 1716 tot 1722 
aangevat onder leiding van de architect Johann B.  Fischer von Er lach  en werden door zijn zoon 
Joseph E. (die de plannen voor de koepel deels veranderde) van 1724 tot 1739 beëindigd. Stucwerk 
(waarschijnlijk ook de marmerstuc) werd door A.  Camesina vervaardigd. 
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18. Interieur van de Karlskirche te Wenen 1716-39 
 

5.6 De andere landen 
In andere Europese landen, waarbij Frankrijk en Italië op de eerste plaats komen, zal men ongetwijfeld 
talrijke voorbeelden van stucmarmer terugvinden. Het is zelfs zo dat deze beide landen een zeer 
belangrijk aandeel hadden in de productie van het materiaal. Bij gebrek aan didactisch materiaal  of 
verwijzingen kunnen geen voorbeelden worden besproken, tenzij de uitvoerige beschrijving over het 
ontstaan van de scagliolatechniek in Italië het volgende hoofdstuk. Ook in Nederland bevindt zich 
stucmarmer: de kolommen in het trappenhuis van het huis van de Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen aan het Spaarne te Haarlem, de wanden van de koepelzaal van Nieuwe gracht 7, 
Haarlem en het altaar van de kerk te Thorn.

61
 

                                                 
61 JANSSEN, C.F., Behoud en Herstel, Restauratietechnieken en Monumentenzorg, Fibula-Van Dishoeck-Haarlem, p 79. 



 

 

6. HET GEBRUIK VAN SCAGLIOLA GESCHIEDKUNDIG 
 

 
19. altaarbekleding in scagliola techniek van Giovanni Gavignani (Carpi, San Niccolò) 
 

 
6.1 Carpi (Opperitalië) 
Veelal situeert men de oorsprong van scagliola in Carpi (Italië, niet ver van Modena). Het bescheiden 
stadje is historisch gezien een vrij belangrijke plaats geweest. Dit wordt zichtbaar door een groot 
kasteel dat zich aan de andere plaats van het marktplein bevindt, en waar belangrijke vorsten 
troonden. In de eerste helft van de 16

de
 eeuw zou Carpi onder invloed hiervan zijn ontwikkeld tot een 

centrum van wetenschap en schone kunsten. Carpi is niet alleen bekend geworden voor zijn scagliola, 
maar ook om zijn “polychrome Xylografie” en “truciolo” een fijn vlechtwerk.  
 
Er bestaat een theorie62 dat Guido Fass i  alias Guido del  Conte (1584-1649) de uitvinder van de 
scagliolatechniek is, aldus vele auteurs. Hier is echter onenigheid over en in 1959 heeft Neumann63 

deze theorie weerlegd. Hij deed dit door de definitie van “scagliola” zeer eng te bekijken. Hij spreekt 
slechts over scagliola wanneer met verschillend gekleurde stucmarmer een voorstellende of 
ornamentele  intarsia (tableau, altaartafel, wandbekleding...) is vervaardigd. De met zekerheid van 
Fassi bekende werken zijn door hem gemaakte stucmarmeren ondergronden, die later door Carlo 
Francesco Ghibertoni, beschilderd werden (heiligenafbeeldingen) en geen inlegwerk. Hij maakte ook  
platen, altaaromramingen, pisasters, zuilen in de stucmarmertechniek, reeds bekend uit de 16

de
 eeuw. 

Het is in Duitsland dat de vroegst dateerbare scagliola’s zich bevinden. 
 
Toch is het zeker dat Carpi tijdens de 17

de
 en 18

de
 eeuw een centrum was waar scagliola gemaakt 

werd. Het stadje heeft een geschiedenis op zich en de Carpiaanse scagliolakunst  kan zelfs in 
verschillende stijlperioden worden onderverdeeld. Er zijn tevens verschillende meesters geweest, 
waarvan men weet dat ze de techniek verspreidden en op hun beurt meesters opleidden.   
 
Een eerste opmerkelijke figuur is Giovanni Gavignani  (1615-1680). Hij maakte onder andere de 
altaarbekleding van een zijaltaar van de San Niccolò te Carpi (afb.5). Het paneel heeft de grootte van 
het altaar en is rechthoekig van vorm. De basiskleur is zwart, maar de ornamentele tussenruimten zijn 
in witte stuc ingelegd. Naast een omzoming en twee met krachtige acanthus ranken versierde 
boorden, is het paneel verdeeld in drie velden. In het middelste veld bevindt zich een ovalen 
omraming met bloemen waarin zich een tafereel bevind overeenkomstig met de titel van het altaar (in 
dit geval de voorstelling van de Immaculata Conceptio). In de twee buitenste velden zijn bloemvazen 
afgebeeld. Dit decoratieve systeem is gelijkaardig met de gelijktijdige textiele altaarantependia van 
dezelfde streek. Het scagliola “paliotto” is uitgevoerd in de zgn. “Niello-Techniek”. Dit wil zeggen dat 
de basiskleur zwart is en de uitsparingen zijn ingevuld met witte stucmarmer en dat de schaduwen als 
lijntjes zijn uitgegraveerd met een graveerstift, eveneens opgevuld met hellere stucmassa. 
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Naast altaarbekledingen heeft Giovanni Gavignani, zoals elke andere Capriaanse scagliolist kleine 
zelfstandige paneeltjes en gedenkplaten gemaakt. Ook tafelbladen werden regelmatig op bestelling 
vervaardigd en zijn nog vrij talrijk aanwezig. Zo bezit het Kunsthistorisch museum van Wenen 8 
Carpriaanse tafelbladen in scagliola. De tafels zijn versierd met acanthusornamenten, kartouches, 
vogels en bloemen. Bij een tweede type is de rand van de tafel versierd met geniën en grotesken. Het 
zwarte middenveld wordt doorbroken door een pronkerig bezitswapen. 
 
 

 
20. Giovan Marco Barzelli (seconda metà del XVII secolo) Paliotto raffigurante l'addolorata e vasi di fiori 
probabilmente dalla chiesa di S. Maria delle Grazie, Carpi. 

 
 
Met een volgend werk (afb. 1) kan een overgang worden aangeduid van de strenge zwart-wit techniek 
naar een bonte veelkleurigheid. De donkere geornamenteerde rand sluit nog aan bij de vroege 
scagliola. Het middendeel is echter gebroken wit waarop 6 bloemen (tulpen en lelies) symmetrisch zijn 
geordend. De botanische boekillustratie heeft waarschijnlijk als voorbeeld gediend voor de wat 
onbeholpen, niet ruimtelijke, weergave.  
 
De hoofdmeester van deze nieuwe (eind 17

de
 eeuwse) stijl is echter Giammarco Barzel l i , ook wel 

Giovan Marco Barzel l i  genaamd (zie ook afb.6). Bepaalde karakteristieken en motieven zoals de 
zwarte ondergrond, de vazen de Christelijke tafereeltjes duiken ook in zijn werk op. Toch zijn 
verschillen zichtbaar. In tegenstelling tot Gavignani wordt de strenge indeling van het tableau 
verworpen en wordt het volledige vlak als beeldveld gebruikt. Misschien wel het grootste verschil is het 
gebruik van polychrome stucmarmer voor te intarsiën, waarmee naturalistische bloemmotieven i.p.v. 
acanthusornamentiek werden gemaakt. Vanaf Barzelli (indien niet vroeger) is de scagliolakunst zich 
over de grenzen van het hertogdom Modena beginnen uitbreiden.  
 
De werken van Marco Mazel l i  (1640 - ?) worden in de opperitaliaanse scagliolakunst beschouwd 
als een derde stijlrichting die overeen zou komen met de hoogbarok. Van hem wordt gezegd dat hij 
ook samengewerkt heeft met Giovanni  Pozzol i  en Giovanni Massa, de hoofdmeesters van de 
Capriaanse scagliola, eerste helft van de 18

de
 eeuw. Mazelli’s ornamentele werk is nog grilliger. De 

bloemranken woekeren tot in de buitenste hoeken van de paliotto. Dit is ook terug te vinden in de 
andere dekoratieve kunsten van de 17

de
 en 18

de
 eeuw zoals tekstiel, houtintarsia of pietre dure.  

 
 

 
21. scagliola-Paliotto van Giovanni Pozzoli en Giovanni Massa, 1698 
 



 

 

Om dit te illustreren een tableau (afb. 6) waaraan Pozzoli en Massa aan samengewerkt hebben. Rond 
de middencartouche is een rankenmotief uitgesneden dat de volledige oppervlakte van het veld 
inneemt. Welk aandeel Pozzoli en Massa individueel hadden is niet exact geweten. Van Pozzoli wordt 
gezegd dat hij een geroutineerde ornamentist was. Massa was sterk op gebied van voorstellen en zou 
dus het tafereel in de cartouche vervaardigd hebben.  
 
Giovanni Massa (1659 – 1741) werd door Tiraboschi (1707) beschreven als il più perfetto operator 
di scagliola, che ancor avesse avuto quell’arte. In ieder geval was hij een vernieuwer. Hij was immers 
de eerste die de vlakke en ornamentele decoratiestijl verwierp en scagliola radikaal en consequent 
gebruikte voor polychrome ruimtelijke of schilderachtige taferelen. Dit is echter alleen van toepassing 
voor Opperitaliaanse scagliola omdat in Zuidduitsland (zie verder) dit principe reeds twee of drie 
generaties vroeger ontwikkeld was. 
 

 
22. Giovanni Massa (prima metà del XVIII secolo) 
Paliotto raffigurante la visitazione probabilmente dalla chiesa di Cibeno, Carpi 
 
 

Een van zijn werken is bijvoorbeeld de altaarbekleding van de San Bernardino in Carpi (1728). Het is 
de voorstelling van een uitzicht vanuit een met lijsten en zuilen gedecoreerd bouwwerk op een lager 
gelegen parklandschap. Naar het vluchtpunt van het perspectief loopt een middelweg. In 
overeenstemming met de 18

de
 eeuwse  tuinromantiek is het parklandschap bezaaid met bomen, 

ruïnes en andere gedenktekens. De villa’s uit de noordelijke Apenijnen en de zuidelijke Alpen zouden 
hiervoor als voorbeeld gediend kunnen hebben. Opvallend aan dit werk is ook dat door de 
perspectiefwerking en het standpunt van het paneel (grond) de blik van de toeschouwer naar boven 
wordt gevoerd en “de hemel zich opent”. 
 
Na de dood van Pozzoli en Massa daalt de productie van scagliola enorm. Na Saverio Zanoni (1699 – 
1754) vervalt het Carpiaanse scagliola ambacht zoals ook alle andere kunststromingen opkomen, 
culmineren en eindigen.  
 
Carpi was richtinggevend voor Opperitaliaanse scagliola, maar was uiteraard niet het enige 
productieve dorp uit diezelfde streek. Dit bewijzen de vele in dezelfde techniek uitgevoerde 
kunstwerken, misschien van onbekende meesters. 
 
6.2 Toscane 
Het is vooral in de steden Firenze, Lucca en Livorno in Toscane  dat scagliola werd gemaakt. Deze 
steden stonden zeker met elkaar in verbinding omdat beïnvloeding zichtbaar is. Het vroegst 
dateerbaar voorbeeld uit Toscane  bevindt zich momenteel in het Victoria & Albert Museum in Londen. 
De meester is onbekend, maar men weet dat ze rond 1726 in Livorno voor een Engelse lord van 
Lichfield House werd gemaakt. Gelijkaardige motieven komen voor: een zwart basispaneel waarin 
acanthusmotieven en arabesken zijn uitgesneden,  in het midden een ovalen medaillon met het 
toepasselijk wapenschild en aan de zijkanten kleinere medaillons met zeelandschapjes. De maker van 
dit tafelblad werd waarschijnlijk geïnspireerd door Zuiditaliaanse  scagliola’s uit het eerste kwart van 
de 18

de
 eeuw, eerder dan gelijktijdige of vroegere Opifice delle pietre dure werken. 

 
Uit Lucca is een ander werk bekend geworden van een zekere Piet ro Antonio Paol in i  (1732). Dit 
tafelblad is bijzonder omdat het totaal verschillend is van de eerder geziene scagliola’s. Het is een 
stilleven in de vorm van een trompe l’oeil, hetgeen ook voorkomt in de stillevenschilderkunst van de 
17

de
 eeuw en de houtintarsiakunst van de 15

de
 en 16

de
 eeuw.  In een zwarte ondergrond zijn 

verschillende voorwerpen gerangschikt: een potloodtekening van een saterhoofd, een viool, een roos, 
een notenboek een plan van de citadel van Barcelona... 



 

 
Enr ico Hugford (1695-1771), de beroemdste Toscaanse scagliolist, stamt af van een Engelse 
uurwerkmakerfamilie. De vader van Enrico is rond 1686 naar Toscane uitgeweken, waar hij van 
Cosimo III de titel van hofuurwerkmaker verkreeg. Ook zijn broer was bedrijvig in de kunstwereld. 
 
 

 
23. Scagliola tableau van Enrico Hugford (Museo dell’Opificio delle Pietre Dure) 
 
 
Enrico ging op zestienjarige leeftijd naar de abdij van Vallombrosa (Benidictijnerorde) . In 1723 werd 
hij naar Marradi gestuurd  waar hij de scagliolakunst van de plaatselijke broeders heeft geleerd. 
Hugford keerde terug naar Valombrosa, waar hij tevens abt werd en zijn werkplaats had. Zijn bijdrage 
aan de scagliolakunst is vooral de ontwikkeling van een met sterke contouren afgelijnde intarsia naar 
een schilderachtige en natuurgetrouwe weergave van landschappen en figuren. Hierdoor ontwikkelt 
scagliola zich in de richting van de schilderkunst. Dit werd ook reeds zichtbaar in werken van Massa 
en in München werd deze verfijning reeds rond 1630 toegepast.  
 
In het Museo dell’Opificio delle Pietre Dure in Firenze worden twee landschaptableaux van Hugford 
bewaard (afb 9). Er wordt een stroomlandschap voorgesteld, omgeven door vreemde rotspartijen.  
Deze overhangende rots doet aan  “capricci” (populaire volkse landschapsschilderkunst uit de 6

de
 en 

7
de

 eeuw) en aan de fantastische landschappen van Salvator Rosa denken. Rond deze veel naïevere 
werken uit Vallombrosa hangt ook steeds een romantische waas. Toch moeten ze in de 18

de
 eeuw 

zeer populair en waardevol geweest zijn. Zo is geweten dat groothertog Peter Leopold Enrico Hugford 
in Vallombrosa bezocht om de vordering van zijn werk te bekijken en dat verscheidene Europese 
galerijen en hoven maar al te graag een van zijn werken zouden willen bemachtigen. Eigenlijk was in 
deze tijd de oorspronkelijke functie van scagliola, nl. een decoratieve kunst, verloren en werden de 
tableaux vooral gezocht als curiositeit. Een gevolg hiervan was dat de recepten, die vooraf al eerder 
zelden werden doorgegeven, nu volledig geheimgehouden werden. 
 
Zo was ook Hugford terughoudend op gebied van leerjongens. Hij had twee assistenten en zijn enige 
student was Lamberto Chr is t iano Gor i  (1730-1801). Na een leerperiode schilderkunst bij de 
broer van Enrico Hugford (Ignazio Hugford) zal Gori zeven jaar in Vallombrosa verblijven om het 
scagliola-ambacht aan te leren. Gori zou als eerste het penseel hebben gebruikt in plaats van een 
spatel om de vloeibare scagliolamassa in de ondergrond aan te brengen. Hij kon op virtuoze wijze 
materiële textuur natuurgetrouw weergeven. 
 



 

In een eerste periode zal Gori de landschapsstijl van zijn meester overnemen. In een zeelandschap 
(Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig) bijvoorbeeld keert de typische overhellende rots 
terug. Andere van zijn werken zijn minutieuze scagliolakopieën naar oudere (bv Renaissance) 
schilderijen.  
 
 

 
24. Lamberto Christiano Gori, Tischplatte aus Scagliola, 1768 

 
 
In overeenstemming met de neoklassieke stijl van het einde van de 18

de
 eeuw maakte Gori ook een 

antiekiserende werken. Een tafelblad uit 1768 bestaat uit een glanzend zwarte ondergrond met een 
ornamentele rand en een rechthoekig middenveld waarin een “triomfo romano” wordt afgebeeld. Deze 
reliëfimitaties doen denken aan de klassieke grisaille techniek. (afb. 10) 
 
6.3 Zuidduistland 
Het is in Zuidduitsland, meer bepaald in het  “Münchener Residenz”, dat de eerste scagliola’s werden 
gemaakt (rond 1607 en vroeger volgens Neumann). In tegenstelling tot de Carpiaanse waren deze 
vroege Duitse “Kunstmarmorintarsien” reeds polychroom. Een ander opmerkelijk verschil tussen beide 
landen is de sociale status van de ambachtslui. In Italië is voornamelijk sprake van gewone burgers 
die in opdracht van kerken werkten, of van enkele teruggetrokken broeders die zich met deze kunst 
bezighielden. In Duitsland daarentegen stonden scagliolisten rechtstreeks in dienst van hun 
“Landesfürsten” en was scagliola een hoffelijk voorbehoud.  
 
Zeer bekend geworden is de familie Pfeiffer, die hun familienaam tot Fistulator hebben vertaald in het 
Latijn. De stamvader Blasius Pfe if fer , was reeds in 1585 aan het hof van Herzog Wihelms V 
werkzaam. Hij had twee zonen. W ihelm Fistu lator  was hiervan de meest beduidende en zou in 
samenwerking met zijn vrouw en zijn kinderen het Münchense scagliolabedrijf leiden. In 1612 kreeg hij 
een vaste hofbezoldiging en in 1621 werd hij als kunstenaar aangesteld. Met zijn drie kinderen (Franz, 
Ferdinand en Maria Theresia) zou Wihelm Fistulator werkzaam zijn geweest in de jaren dertig tot en 
met zestig van de 16

de
 eeuw.  

 
Eén van de vroegste en belangrijkste voorbeelden is de scagliolabekleding van de “Reiche Kapelle” 
(Münchener Residenz). Het is een privaatoratorium dat hertog Maximilian I in de eerste jaren van de 
17

de
 eeuw liet bouwen. Het laatmaniëristische gebouw is spijtig genoeg tijdens de Tweede 

Wereldoorlog verdwenen. Het schatbestand en verschillende van de panelen zijn gered. Van het 
originele interieur zijn wel nog enkele foto’s bewaard gebleven. Hierop is zichtbaar dat de volledige 
wand met geometrisch gerangschikte scagliolatableaux zijn bekleed. De met zilver, goud, edelstenen 
en ivoor beklede en ingelegde ebbenhouten meubelen benadrukken het “Gesamtcharakter”. Naar 
verluit is de kapel gereconstrueerd. 
 
De Reiche Kapelle werd in 1607 ingewijd. Er werd echter nog tot laat in de 17

de
 eeuw aan het interieur 

doorgewerkt. Zo zijn er minstens twee werkstadia zichtbaar. De ene is waarschijnlijk door Blasius 
Fistulator gemaakt en bestaat uit verschillende ornamentele panelen (streng gestileerde acanthus-
motieven). De andere “Kunstmarmortafeln” bestaan uit een cyclus van voorstellingen uit het 
Marialeven en enkele decoratieve bloemenvazen, gemaakt door Wihelm Fistulator. Het is echter zeer 
moeilijk deze twee kunstenaar uit elkaar te houden omdat ze stilistisch zeer dicht bijeen stonden. 
 
De tien panelen over het leven Maria vormen een vrijwel onovertroffen voorbeeld van scagliola (afb. 
11). Andere panelen zijn o.a. getiteld: De vlucht naar Egypte, De twaalfjarige Jezus in de tempel, Het 
afscheid van Jezus van zijn moeder... Iconografisch verwijzen deze afbeeldingen dus naar het 
Marialeven van Dürer terug. Toch zijn deze werken, en vooral dan de landschappelijke achtergronden 



 

zeer vrij opgevat. Op enkele panelen is ook de zeer streng verkorte architectuur, typisch voor 
Münchense scagliola’s uit de veertiger jaren, zichtbaar. Opmerkelijk is dat deze “Tafeln” reeds alle 
figuratieve en schildertechnische kwaliteiten bevatten, die in Italië pas eind 17

de
, begin 18

de
 eeuw 

ontwikkeld werden. Bij andere werken van Wihelm Fistulator komen tevens zwarte, tevens uit 
stucmarmer bestaande omkaderingen voor, met intarsiën van bloemen, vruchten en insecten. 
 

 
25. Wihelm Fistulator (rond 1630-32) Jozeph als Zimermann, München, Residenz, Reiche Kapelle 

 
 
Ook in de zgn. “Grottenzimmer” (Münchener Residenz) komen bijzonder mooie “Scagliola-
Wandvertäfelungen” voor, mogelijk door Wihelm Fistulator of door Paulus Fistulator gemaakt. De 
afbeelding op deze rond 1640 vervaardigde panelen zijn woekerende bloemmotieven, waarin zich 
vogels, en allerlei andere dieren (hond) bevinden. Ongeveer gelijktijdig ontstonden in het 
“Herzkabinett” scagliolen met architectonische voorstellingen. Kenmerkend zijn weer de zich in de 
diepte verkortende zuilengalerijen waardoor de zijkanten zich lijken te verbreden. (zie afb. 9) 
Vermoedelijk zijn deze taferelen geïnspireerd op de 16

de
 eeuwse zuilen-en perspectiefboeken van 

Vredeman de Vries en navolgers. 
 
Het later werk van de familie Pfeiffer alias Fistulator kan niet met zekerheid herkend worden. 
 
De bekendste begin 18

de
 eeuwse Kunstmarmorintarsiator is Dominikus Z immermann. Hij was 

bouwmeester, stukadoor en schilder (1685 – 1766). Mogelijk is het antependium uit de parochiekerk 
van Sölb (omstreeks 1730) ook van hem. Het paneel bevindt zich momenteel in het Bayerisches 
Nationalmuseum te München.  
 



 

 
26. antependium uit de Pfarrkirche van Sölb, om. 1730 

 
6.4 Frankrijk 
Afgeleid van de recepturen m.b.t. stuc peint (Jaques Savary des Bruslons 1726, Didier d’Arclais de 
Montamy 1765 e.a.) wordt verondersteld dat ook in Frankrijk het ambacht reeds vrij vroeg tot 
ontwikkeling werd gebracht. Vijf grote panelen bevinden zich momenteel in het “Cabinet de la 
Pendule” in het kasteel van Versailles. Het zijn voorstellingen van plannen of landkaarten van het park 
van Versailles en de wouden van Saint-Germain-en-Laye, Marly, Compiègne en Fontainebleau, 
gedateerd rond 1730-1736. De auteurs van deze panelen zijn de koninklijke cartograaf Joseph 
Ducy en “lieutenant d’infanterie” Andr ieux de Benson. Waarschijnlijk zijn dit de cartografische 
auteurs en niet de daadwerkelijke ambachtsmensen.  
 
 
6.5 Engeland 
In Engeland werd reeds vroeg scagliola uit Italië ingevoerd. Het voorbeeld bij uitstek is de 
haardbekleding in Queen’s Closet in Ham House, London, die waarschijnlijk tussen 1673 en 1675 
gemonteerd werd en die tot de Opperitaliaanse scagliola worden gerekend. Dit is overigens ook het 
vroegst dateerbaar voorbeeld van scagliola in Engeland. Kort daarna kunnen twee tafelbladen met 
vogels en speelkaarten worden aangestipt (Newby Hall, Yorkshire).  
 
De eigenlijke Engelse scagliolakunst begint pas rond 1760, met namen zoals John Augustus 
Richter  en Domenico Barto l i . Deze twee heren hadden in Londen in de Great Newport Street 
een bedrijfje. Van Richter is geweten dat hij in 1764 enkele porfier imiterende kunststeenzuilen voor 
Holland House, Kingsgate, Kent vervaardigde, kort na 1766 een door Robert Adam ontworpen 
marmerschoorsteen voor Walpole’s Strawberry Hill maakte en rond 1777 (samen met Bartoli) “two 
statuary tables inlaid of scagliola according to Messrs. Adams disaing”. Voor vele van de Richter-
Bartoli werken zou Robert Adam de ontwerper zijn. 
 
Tussen 1785 en 1789 was op het gebied van scagliola in Dublin de Italiaan Boss i werkzaam, die 
table tops en chimey pieces in de stijl van Robert Adam vervaardigde. Naar hem luidt de Engelse 
handelsnaam Bossi-work. 
 
6.6 Oostenrijk 
Bepaalde delen van Oostenrijk (bv. Tirol) werden zeker beïnvloed door de Zuidduitse 
scagliolabedrijvigheid.  Anderzijds stond bv. Wenen bekend om zijn zeer beduidende Marmorierer 
traditie. Of er werkelijk sprake was van een echte Scagliolistenschule is niet bekend. De schilder en 
mozaïekmaker W olfgang Köpp von Felsenthal , die schijnbaar alleen en zonder navolging 
gewerkt heeft.  
 
Köpp werd geboren op 24 december 1738 in Eisenstadt en in de jaren 52-60 studeerde hij aan de 
Weense academie. Hij stierf in Wenen in 1807. Een werk van Köpp is bijvoorbeeld een romantisch 
opgevat en met eenvoudige mensen bevolkt Italiaans ruïnelandschap, dat verwantschap vertoont met 
de iets vroegere of gelijktijdig ontstane landschapcapricci van de Florentijnse scagliolaschool. Köpp 
maakte ook enkele portretten in scagliolatechniek, waaronder, dat van keizer Leopold II, keizer Josef II 
en veldmaarschalk Laudons, die zich in de Pietradura-Zimmer in het Hofburg van Wenen. Köpps 
werken waren geliefd en werden over heel Europa verspreid. 
 
 



 

 

7. STUCMARMER IN BELGIE 

In vergelijking met andere midden-Europese landen zoals Duitsland, is het gebruik van stucmarmer in 
België schijnbaar beperkt en anders gebleken. Toch mag het gebruik en de kwaliteit van dit 
“zeldzaam” materiaal zeker niet worden onderschat. Een gebrek aan (her)kennis en veldonderzoek 
zijn waarschijnlijk de aanleiding voor deze onwetendheid. Uit disrespect, bijvoorbeeld wanneer het 
hout tevoorschijn kwam, is men stucmarmer gaan verwijderen of is de marmerstuc verdwenen onder 
een schilderlaag. Hierbij kan het voorbeeld aangehaald worden van de gesloopte kolommen van een 
negentiende eeuws herenhuis uit de Regentiestraat te Sint-Niklaas. Ook in het Osterriethhuis  (de 
huidige “Artesia” bank) op de Meir te Antwerpen bevinden zich vermoedelijk overschilderde 
stucmarmerzuilen. Mogelijk bevindt er zich veel onbekend stucmarmer in privéwoningen. 
 
Uit dit beperkt onderzoek is gebleken dat vanaf vooral het tweede deel van de 18

de
 eeuw en verder tot 

in de 19
de

 en 20
ste

 eeuw stucmarmer weldegelijk gebruikt is voor de inrichting van interieurs in België. 
In contrast met  Duitsland, Oostenrijk, Polen...  waar stucmarmer vooral gebruikt werd voor Barokke 
architectuur,  bevinden zich vele Belgische stucmarmervoorbeelden in de klassieke trend. Het “Huis 
van Saceghem” te Gent bijvoorbeeld (1773) is gebouwd in Lodewijk de XVI-stijl en kent dus een 
sterke Franse invloed. Ook het scheldepaviljoen “De Notelaer” is ontstaan in dezelfde periode en voor 
het ontwerp deed men beroep op Charles de Wailly, een Franse architect. Rond de jaren 1770 
bestond er een internationale tendens die streefde naar een meer architectonische decoratie. Terwijl 
het hof beroep deed op architecten van internationale allure of vorming (Servandoni, Jadot, Dewez), 
voltrok het fenomeen zich in de steden via een ander mechanisme. Het waren vooral de architectuur-
en ornamentprenten-en boeken, academieonderwijs en enkele Fransgevormde architecten die de 
drijfveer vormden voor dit mechanisme.
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Ook de altaren in de abdijkerk van Averbode zijn ontworpen volgens klassieke principes en bevatten 
ornamentiek die samenhangt met de Lodewijk de XVI stijl en met stucmarmer. Deze ornamentiek 
bestaat meestal ook uit stuc en is vaak beschilderd of voorzien van goud. Zo werden meermaals 
“modillons” onder de stucmarmeren kroonlijst teruggevonden. Dit zijn de kleine consoles in bladvorm 
onder de kroonlijst.

65
 Daarnaast werden tevens vierkante verdiepte cassetten, voorzien van bloemen 

en rozetten, tandlijsten, arabeske motieven, composietkapitelen e.d. in combinatie met marmerstuc 
opgemerkt. Zelf in een kerkje van omstreeks 1840 werd dezelfde ornamentiek aangetroffen. 
Waarschijnlijk werd ook dit  
 
stucwerk uitgevoerd door diegenen die de marmerstuc aanbrachten en was er sprake van een 
“totaalproject”. (zie afbeeldingen 27, 28). 
 
De technische vooruitgang (ontwikkeling openbaar vervoer, openbare verlichting, lift) en een ander 
gedragspatroon (riolering, watervoorziening) zijn bepalend geweest voor kenmerken van 19

de
 eeuwse 

architectuur in België. Wereldtentoonstellingen en foto’s waren de aanleiding voor buitenlandse of 
zelfs exotische bouwkunst. Na het bezoek van de wereldtentoonstelling in Parijs bouwt koning 
Leopold II een Japanse toren en een Chinees paviljoen, voorzien van kunstmarmer. Deze uitzonderlijk 
prestigieuze projecten vormden echter geen uitsluitsel voor stucmarmer. Ook voor iets meer 
bescheiden burgerlijke en kerkelijke bouwkunst werd stucmarmer gebruikt. Zo zijn er in Sint-Niklaas 
voorbeelden bekend van 19

de
 eeuws stucmarmer in een kleine neoromaanse kerk en in een 

neoklassiek herenhuis. 
Het laatst gedateerd teruggevonden voorbeeld is het gebouw van de Cristalleries du Val St. Lambert, 
1911 (Oude Graanmarkt te Brussel). De spiegelzaal met stucmarmeren zuilen is in een neo-Lodewijk 
XVI stijl. Het zou dus kunnen dat men voor de inrichting van de zaal bewust voor marmerstuc koos, 
omdat men wist dat het materiaal 140 jaar voordien ook gebruikt werd voor de “pure” Lodewijk stijl. 
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 27. kroonlijst waaronder modillons en rozetten in de kerk van 
o.l.v. Presentatie te Sint-Niklaas omstreeks 1840. 
 

 
28. Kroonlijst met modillons en rozetten, altaren in de abdij van Averbode, 1773. 

 
Stucmarmer is een materiaal dat vanaf de Barok en in sommige landen zelfs nog ver tot in de 20

ste
 

eeuw adequaat wordt gebruikt en beschreven in literatuur. In België wordt een belangrijk deel van het 
stucmarmergebruik opgenomen door klassieke interieur-vormgeving, dat zowel voorkomt bij kerkelijke 
als bij burgerlijke boukunst. Stucmarmer, zoals het toegepast werd in Zuidduitsland, voor de inrichting 
van 18

de
 eeuwse Barokke bedevaartskerken werd niet teruggevonden in België. Het zou dus mogelijk 

zijn dat men in België pas later marmerstuc is gaan gebruiken (bv. na een periode van ontdekking en 
popularisering). Vreemd genoeg zijn er tevens zeer vroege voorbeelden bekend geworden. (scagliola 
van Enghien 1743).  

 
Uitzonderingen op het (neo-) Lodewijk XVI of neoklassiek stucmarmer is het Chinees Paviljoen in het 
Park van Edingen (1741), het Maison Autrique van Horta in Art-Nouveau-stijl (1898) en het Chinees 
paviljoen te Laken (1901-1910). De aard van geïmiteerde of imaginaire marmersoort verschilt 
naargelang de beoogde stijl en toepassing, zoals men in de 19

de
 eeuw vond men dat de stijl moest 

overeenstemmen met de gevoelens die het gebouw werd verondersteld op te roepen en dat hij aan 
het bouwwerk zijn waarachtige eigenheid moest verlenen.
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 Zo is het stucmarmer in het Maison 
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Autrique mysterieus van aard en past het stucmarmer in het Lakense paviljoen perfect in het 
decadente interieur. 
  
De ambachtelijke kennis en vaardigheid zijn in de meeste gevallen van hoge kwaliteit.  Bepaalde 
technische details en inventies bewijzen dat het hier niet gaat om éénmalige projecten, maar dat er 
werkelijk een gespecialiseerd bedrijf aan het werk is geweest. Hoeveel bedrijven er geweest zijn en 
hoe hun kennis werd overgeleverd is niet geweten. Misschien zijn er enkele (familie-) bedrijven 
geweest die voorzien waren van enige vorm van opleiding. Of is ook hier sprake geweest van 
geheimhouding? Niet alleen de geïmiteerde marmer, maar ook de werkmethode en afwerking 
verschillen, wat aan meerdere ondernemingen doet denken. Het dient ook vermeld te worden dat 
bepaalde projecten werden uitgevoerd door buitenlandse ondernemingen. Het stucmarmer en de 
imitatiesteen in het Chinees paviljoen te Laken werden gemaakt door een Franse onderneming, terwijl 
de altaren in Averbode dan weer door het Atelier van Franz Xaver Bader, een Beierse stucadoor, 
gemaakt werden. Dit is een fenomeen dat vaak te zien is, o.m. ook in Engeland, waar veel Italianen 
werkzaam zijn geweest. 
 
Vermoedelijk is stucmarmer in België dus ontstaan onder invloed van buitenlandse (meestal Franse) 
factoren. Ook in Wallonië (Luik) in de 18

de
 eeuw zijn er verschillende Italiaanse stucadoors actief 

geweest. Bijvoorbeeld
67

 de stucadoors Jean-Antoine Moretti, François-Marie en Pierre Cantoni en 
Jérôme Parini, die tussen 1735 en 1741 in “La Maison des Etats” in Luik werkten en nadien nog 
betrokken waren bij verschillende projecten. Stucdecoraties blijken niet alleen in handen van Italianen 
geweest te zijn. Ook Duitse gipsbewerkers waren in de 18

de
 eeuw in België aanwezig. Zo is naast 

Bader ook de naam Jean-Baptiste Zimmermann overgeleverd. Het is natuurlijk ook mogelijk dat 
Belgische kunstenaars de buitenlandse techniek in onze kontrijen introduceerden. 
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7.1 Het “pavilion dit  Chinois”,  Edingen  1743  

In het park van Enghien (Edingen) bevindt zich een merkwaardig Chinees paviljoentje (bouwjaar 

1636) , waarvan de binnenmuren en het plafond voorzien zijn van scagliola en stucmarmer (1743). 

Het werd onlangs aan een grondige restauratie onderworpen en samen met het park op de lijst van 

“patrimoine exceptionnel” van Wallonië geplaatst.  

 

 
29. Het Chinees Paviljoen in het park van Edingen 

 

De vloer van de perfect kubische binnenruimte is betegeld met wit Cararisch marmer en de 

lambriseringen bestaan tot op een hoogte van 85 cm uit rode en grijze marmer afkomstig van Rance 

en Philippeville. Boven deze marmerplint wordt het decor (inclusief plafond) gevormd door scagliola 

taferelen en stucmarmer. Elke binnenmuur werd door verticale rode stucmarmerlijsten  in drie 

traveeën verdeeld, waarvan de deuren telkens de centrale travee beslaan. Binnen deze traveeën zijn 

gele stucmarmerlijsten terug te vinden. Deze vormen de omkadering rond de figuratieve 

stucmarmerintarsia of scagliola.  Deze taferelen bestaan uit een ondergrond van zwarte stucmarmer, 

waarin polychrome stucmarmer als inlegspecie gebruikt werd. 
68

 

De maker stelde met de techniek Chinese scènes voor, die blijkbaar geen strikt iconografisch 

programma volgen en met andere woorden Chinoiserieën zijn. Dit wordt o.m. duidelijk in de 

personages: gewapende mannen en waardigheidsbekleders in tuinscènes, ondenkbare gedragingen, 

disproportie tussen personages en natuur, associatie van acties... De voorgestelde dieren hebben hun 

symbolisch karakter verloren en dienen slechts als ornament, kortstondige vegetatie bestaande uit 

ruikers met lotusbloemen, bananenplanten en pluimen, gefantaseerde muziekinstrumenten, 

balustrades en bruggen die voorkomen zonder water... Verder werden  esoterische symbolen, een 

datum (1743), de initialen (JR), het wapen van de d’Arenberg e.d.  verspreid over de afbeeldingen. De 

kunstenaar heeft zich ongetwijfeld laten inspireren door Chinese motieven, maar bracht gefantaseerde 
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elementen samen tot scènes die ontbreken aan filosofische of spirituele achtergrond (hetgeen niks 

van  het buitengewone karakter  afdoet).
69

  

 

Jean Ris wordt in de archieven van de familie d’Arenberg vermeld als een “sculpteur en plâtre”. Veel is 

echter niet geweten over deze persoon, en waar hij zijn inspiratie over de techniek haalde laat zich 

slechts vermoeden. De productie van Oosters lakwerk en de invoer vanaf de 17
de

 eeuw hiervan in 

Europa zijn ongetwijfeld richtingaangevend.  De lak is afkomstig van een Sumac variëteit, de Rhus 

vernicifera genaamd. Door contact met de lucht wordt de lak zwart, en het glanzend oppervlak wordt 

gegraveerd, beschilderd of ingelegd met ivoor, jade of halfedelstenen of zelfs tot reliëf gevormd. Het 

zou dus kunnen dat de kunstenaar met de scagliolatechniek Oosters lakwerk heeft getracht te 

imiteren. Het was de hertog Léopold (1690 – 1754) die waarschijnlijk deze werken liet uitvoeren en die 

in contact stond met de Europese hoven, en in het bijzonder met het Franse hof, waar hij in 1720 

“consulte les gens de l’art les plus fameux”. Hij was dus op de hoogte van de nieuwe artistieke modes, 

waaraan hij blijkbaar ook deelnam. Het Chinees paviljoen is een van de eerste Chinoiserieën in deze 

regio.
70
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30. een van de binnenmuren van het pavilion Chinois 

te Edingen 

 

Omwille van de Franse contacten van de 

hertog is het niet uitgesloten dat Jean Ris van 

origine Frans is. Bovendien moet in 

rekenschap worden gebracht dat de techniek 

in onze kontrijen zeer weinig werd toegepast.  

Het schadebeeld was omvangrijk. Door 

verzakkingen ontstonden er grote scheuren en 

op een bepaalde plaats was het nodig het 

scagliloapaneel los te maken. Hiervoor werd er 

een stut aangebracht en werden met grote 

voorzichtigheid de bakstenen een voor een 

verwijderd en het paneel langs achteren 

verstevigd met gips en jute. 

 



 

 

7.2 De zijaltaren en portalen in de Abdijkerk van Averbode door F.X. BADER 1773
 
De abdijkerk van Averbode is  een indrukwekkend, maar geïsoleerd voorbeeld van stucmarmer in 
België. De marmerstuc werd namelijk door een Beierse marmerist vervaardigd. FX Bader is werkzaam 
voor de Abdij geweest tijdens de periode 1772-1774. Hij stamt af van de familie Bader die gedurende 
de zestiende (1544) tot in de negentiende (1853) eeuw in Duitsland en Oostenrijk bedrijvig was en 
zich over Europa verspreidden.  F.X. Bader woonde in Roermond in Nederland. Hij zorgde voor de 
oprichting van twee zijaltaren in de zijkoren, voor de in zwarte stuc uitgevoerde plint aan binnenmuren 
en pijlers en voor vier poortomlijstingen in de abdijkerk (twee naar de zijkoren en twee in de 
kruisbeuk). 

 
A.De altaren 
Het altaar in het noordelijk zijkoor is gesigneerd en gedateerd (F:X: BADER, ME: fecit: Ao 1773) en is 
toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Het andere altaar in het zuidelijk zijkoor is toegewijd 
aan het Heilig Kruis. De in hout gesneden beelden (Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en de Heilige 
Helena) aanwezig in de centrale portieknis van de altaren zijn gemaakt door Cornelis de Smet. Naast 
deze twee sculpturen zijn beide altaren vormelijk identiek.  
 

 
31. Franz Xaver Bader, zijaltaar van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, gesigneerd en gedateerd. 

- stillistisch
71

 
Het zijn portiekaltaren en zijn opgetrokken in een sobere, classicistische stijl. Zowel grijze, rode als 
witgekleurde stucmarmer komen voor. In de altaartafel zijn zelfs roze en gele tinten verwerkt. De nis is 
versierd met lijstwerk en een rocaille. Een driehoekig fronton rust op een hoge architraaf en vier 
gecanneleerde zuilen met Corinthische kapitelen. In het fronton bevindt zich een cartouche. Op de 
schuine zijden van het fronton zijn bloemenslingers aangebracht en op de top een kruis. Het fronton 
wordt geflankeerd door twee vuurvazen. De geprofileerde altaartafel werd versierd met lijstwerk, 
lobben en franjes.Ook het  
 
- technisch 
In tegenstelling tot de portalen zijn de altaren opgebouwd uit verschillende delen. Deze delen zijn 
afzonderlijk gemaakt (al dan niet  gemouleerd) en naderhand geassembleerd. Dit is vooral duidelijk 
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geworden doordat bepaalde onderdelen langs de achterkant (tussen de muur en het altaar) een 
zekere  afwerkingsgraad bezitten, een bewerking die niet mogelijk of onnodig zou geweest zijn 
moesten de altaren tegen de muur aan zijn opgebouwd. Een ander fenomeen is het voorkomen van 
assemblagevoegen. Op de kaarsenbank bijvoorbeeld is zo’n voeg zichtbaar.  
 
De beide altaartafels zijn opgemeten en verschillen op meerdere plaatsen enkele centimeters van 
elkaar. Om die reden zijn de altaartafels niet gemouleerd, maar zijn ze waarschijnlijk op een beraapte 
onderconstructie uit hout met stucmarmer bepleisterd. De vorm van de profielen en de buikigheid van 
het altaar werd hierbij in grote mate aangegeven door de constructie en de bekraste pleisterlaag (gips-
zand-lijm?). Het is door schuren en spatelen van het stucmarmer dat de profielen werden afgewerkt. 
Zowel de stucmarmeren lijsten en lobben alsook de en met bladgoud afgewerkte franjes en lintjes zijn 
apart vervaardigd en, na het schuren van de stucmarmer, op de geprepareerde ondergrond met 
lijmmortel bevestigd. Lacunes verhulden de lijmmortel alsook een deel van het stucmarmer onder het 
verdwenen ornament. 
 
De altaartafels werden neergezet voor en verankerd aan een vermoedelijk met baksteen gemetste 
structuur, afgedekt met een blauwe hardstenen tafelblad. De beide  tafelbladen zijn geciseleerd en 
voorzien van drie kruisjes. De constructie die het fronton draagt zit verwerkt in de holle zuilen en 
bestaat, voor zover zichtbaar, uit ronde, waarschijnlijk houten palen. Ook deze palen werden in de 
stenen structuur bevestigd. De stucmarmeren zuilen en de met bladgoud belegde kapitelen zijn 
afzonderlijk gemaakt en voor bevestiging over de palen heen geschoven. Ze hebben dus geen 
dragende functie en staan los op de altaartafel! De kapitelen bestaan uit afzonderlijk bevestigde 
acanthusbladen en voluten. 
 

 
32. voorbeeld van een assemblagevoeg 

 
Ook de uit verschillende delen bestaande nis waarin het beeld werd geplaatst en het beeld zelf 
steunen op het metselwerk. Opvallend is dat het onderste kuipvormige gedeelte is samengesteld uit 
twee delen, maar dat op de plaats van de voeg de marmertekening doorloopt. Om een mij onbekende 
reden is dit gedeelte op een vorm gemaakt en middendoorgesneden (ijzerdraad). Misschien was dit 
nodig om het deel te kunnen inpassen in het geheel. Het bovenste gedeelte van de nis, bestaande uit 
een ronde lijst en een rocaille, is met vrij grote zekerheid gemouleerd. Stucmarmer is een stugge 
massa en kan niet worden getrokken. De marmertekening zou bovendien uitwaaien. Voor het maken 
van driedimensionale vormen zijn moulagetechnieken gebruikelijk. 
 
Het fronton steunt dus zeker op de vier palen in de zuilen en is bovendien nog een aantal keer 
verzekerd aan de muur.   
 
 

B. De portalen  
Vier portalen in de abdijkerk van Averbode zijn uitgevoerd in stucmarmer. Ze zijn rondbogig en passen 
perfect in het klassieke, groteske interieur van de abdijkerk. Er zijn 4 portalen die de verbinding maken 
tussen middenbeuk en zijkoren. Twee daarvan zijn gebeeldhouwd in diestiaanse zandsteen en nadien 
wit bepleisterd. De 2 portalen die zich het dichts bij de altaren bevinden zijn uitgevoerd in stucmarmer, 
maar zijn vormelijk bijna identiek met de stenen poorten. Bij nader onderzoek (ze zijn iets breder) is 
gebleken dat Bader de stucmarmer rechtstreeks op de reeds aanwezige zandsteen heeft 
aangebracht. Dit bracht voordelen met zich mee aangezien de vrij complexe vorm (rondbogig, 



 

sluitsteen, ornament) reeds aangegeven was. Deze manier van werken kon al vermoed worden 
wanneer men met zachtjes op de stuc tikte. In tegenstelling tot de altaren is het resulterende geluid 
niet hol.  
 

 
33. poortomlijsting in de kruisbeuk 

Bepaalde stukken aan de binnenzijde van de stucmarmeren poortomlijstingen in de kunnen worden 
bestempeld als zijnde uitgevoerd in scagliola techniek. Het gaat hier immers om intarsiawerk met 
veelkleurige stucmarmer. De tekening is echter zuiver geometrisch, uiterst sober en is opgebouwd uit 
verschillend gekleurde “broksteenmarmerimitaties”: 
 

 
34. detailopname van een poortomlijsting in het zijkoor 
 

- van licht tot donkergrijs evoluerende brokstenen, grote tussenruimten met een grillig verloop 
- grote lichtgrijze (eenkleurige) brokstenen, kleine grijs en rood gekleurde tussenruimten 
- van licht tot donkerder geel en rood evoluerende brokstenen, veelkleurig sluierende tussenruimten 
met kleine scherp afgelijnde broksteentjes 
- zeer licht grijze (eenkleurige) en van licht tot donkergrijs evoluerende brokstenen, tussenruimte uit 
kleine donkergrijs afgelijnde broksteentjes 
 
De brokstenen uit 1, 3 een deels ook uit 4 hebben een kleurpatroon dat evolueert van licht tot donker. 
De kleurverandering gaat gepaard met een lineair patroon. Dit is hoogstwaarschijnlijk bewerkstelligd 



 

door het verdelen van de basismortel in +/- 8 verschillende delen. Deze gelijkgekleurde delen zijn 
vervolgens allen verschillend verdonkerd of verlicht (verlichten kan door toevoeging van gips of wit 
pigment, verdonkeren kan gebeuren door toevoeging van de uitgangskleur of door toevoeging van 
andere pigmenten). Deze kleurpasta’s zijn dan als platte schijven op elkaar gestapeld en 
samengedrukt. De doorsnede hiervan (mes of ijzerdraad) geeft vervolgens het evoluerend 
kleurpatroon. 
 

 
De meeste brokstenen bevatten ook een vrij grote ader. Opvallend is dat deze aders haaks op de 
kleurrichting staan en dat aan beide kanten van de ader de kleuren overeen komen. Waarschijnlijk is 
zo’n ader gemaakt door het naast elkaar leggen van 2 dezelfde brokstenen, waarbij de ruimte 
tussenin nadien werd opgevuld met adermassa. Ook mogelijk is dat men de deeg, bestaande uit op 
elkaar gedrukte kleurpasta’s in de lengte doorsneed, adermassa tussenin aanbracht en vervolgens de 
twee delen weer verenigde. 
 
Ook enkele brokstenen zonder evoluerend kleurverloop hebben aders. Wat verder opvalt zijn de met 
een contrasterende kleur scherp afgelijnde brokstenen. In gedeelte 3 bijvoorbeeld zijn de gele 
brokstenen als het ware ingesloten in een rood omhulsel. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 
men de geel gekleurde deeg reduceerde tot brokstenen van verschillende grootte, die allen in een 
rood gekleurd poeder werden gerold. Dit poeder bestond natuurlijk uit een mengsel van gips en 
pigment. Terug tot een compacte massa gebald en doorsneden wordt dit effect bekomen. 
 
Zoals reeds gezegd gaat het hier om een zekere vorm van inlegwerk gaat, waarbij tussen de 
verschillend gekleurde marmersoorten een witte scheidingslijn te zien is. Deze is logischerwijs  als 
laatste aangebracht (gespateld  
 



 

7.3 Het huis van Saceghem te Gent, 1777

 
37. zicht op het peristylium, zuilen in stucmarmer 
 

Het huis van Saceghem (Drabstraat 40) werd gebouwd in classicistische-of Lodewijk XVI-stijl. Dit is 
een trend die zich (na de Régence en Rococo periode) vanaf het eind van de jaren 60 begint te 
manifesteren in Gent. Doorgaans wordt deze periode als hoogtepunt van de Franse invloed 
beschouwd. Zeer karakteristiek voor deze vormentaal zijn o.a. de recht afgedekte bepleisterde en 
beschilderde lijstgevels. De decoratie is in de eerste plaats architectonisch en bestaat ondermeer uit 
bossage, klassieke orden, frontons en strak gehouden voluten. Een ander bouwwerk in dezelfde stijl is 
bv. het voormalig Prelaatsgebouw van de Baudeloo-abdij op de Steendam (1777).

72
  

 
Het huis is genaamd naar het Gentse geslacht van Saceghem, dat het huis in 1773 vernieuwde en 
sindsdien lange tijd bewoonde. De huidige gevel heeft 7 traveeën en drie bouwlijnen onder een 
zadeldak. Verder kenmerkend is het uitspringend middenrisaliet van 3 traveeën, gemarkeerd door 
geblokte banden op de begane grond, vlakke kolossale pilasters met geprofileerde basis en 
Corinthisch kapiteel op de bovenverdieping en bekronend driehoekig fronton. De borstwering van de 
tweede bouwlijn is verdiept en bevat geajoureerde panelen bestaande uit door ringen verbonden 
ovalen. De borstwering op de bovenverdieping is versierd met opgehangen festoenen tussen Lodewijk 
de XVI-consoles, in het middenrisaliet nog aangevuld met strikken en laurierkransen.

73
 Momenteel is 

in dit bouwwerk de Gentse muziekhumaniora gehuisvest.  
 
Het interieur kent een peristylium (afb. 37) in empirestijl dat ingericht zou zijn door TJA van Saceghem 
zelf. Er bevinden zich een aantal grijze zuilen in een granietimiterend materiaal. Hetzelfde materiaal in 
een rode variant werd aangetroffen in de ronde vestibule (afb. 38) van het huis. 
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De consoles van de zuilen zijn opgebouwd uit twee delen en bestaan uit gips, waaronder een 
marmeren deel. De schachten zelf bestaan uit een gepolijste massa die rijkelijk voorzien werd van 
kleine broksteentjes. Deze broksteentjes (+/- 0.5 cm groot) zijn eveneens grijs, enkelen zijn beige, 
maar zijn scherp afgelijnd met een zwarte band. Uit welk materiaal deze steentjes bestaan is 
onduidelijk. Het zou kunnen dat het om albaststukjes gaat die in zwarte gipsdeeg werden gedrenkt. 
De achterkant van de zuilen die zich in een hoek bevinden werd niet gepolijst en is voelbaar ruw. 
 
De witte broksteentjes waarmee de rode granietimitatie voorzien werd, kunnen waarschijnlijk worden 
bestempeld als zijnde albastschilfers. Naast deze witte stukjes werden tevens zwarte steentjes 
gebruikt. Hier gaat het echter om stucmarmerfragmenten aangezien er duidelijk met rode massa 
bespatelde poriën zichtbaar zijn. 
 
De veronderstelling dat het hier om een stucgraniet gaat (en niet om terazzo) wordt niet alleen 
bevestigd door de bespatelde poriën. De algemene opbouw van de vestibule (rinkellatten, raaplaag) 
en de voorkomende schademechanismen versterken dit gevoel. Zo werd het materiaal niet alleen 
aangetast door afdruipend vocht, maar ook door de werking van een verwarmingstoestel. Op de 
plaats van aantasting werd de gips gedehydrateerd en ontstond een poederig oppervlak.  
 

 
38. de vestibule van het huis van Saceghem 

 
 



 

 

 
7.4 Het Hotel Della Faille De Leverghem te Antwerpen, 1789 

 
In het pand in de Lange Gasthuisstraat 29, het huidige Open Onderwijshuis van het stedelijk onderwijs 
Antwerpen, was oorspronkelijk een klooster van de derde orde gehuisvest. Nadat het in 1786 onder 
do Oostenrijkse kamer werd geveild, liet de heer François I.X.J.N della Faille de Leverghem in 1789 
op deze plaats een monumentaal classicistisch herenhuis optrekken, naar ontwerp van een totnogtoe 
onbekende architect. Het is een centraal gebouw van zeven traveeën en twee bouwlijnen onder een 
afgeknot schilddak en geflankeerd door poorttraveeën van een bouwlijn, aan de rechterzijde een 
aanbouw van drie traveeën en drie bouwlijnen in voortgezette stijl. Opmerkelijk is dat het schema van 
het hoofdgebouw bijna exact overeenkomt met het huis van Saceghem te Gent. Het middenrisaliet 
hier, eveneens onder breed driehoekig fronton en een geaccentueerde hoofdverdieping met 
rondboogvensters en balustrade. De overige rechthoekige vensters zijn ondergebracht in en 
gescheiden door verdiepte muurvlakken.
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39. Stucmarmeren poortomlijsting op de belle etage  

 
De eerste verdieping, de zogenaamde Piano Nobile, wordt door drie grote salons aan de straatzijde 
beheerst. Alleen het middensalon heeft drie ramen met rondboogvensters. Hierachter bevind zich ook 
de rijkste en voornaamste kamer van het gehele complex en dat is ook te zien aan de gevel. De 
kamer is met een kostbare en zeldzame bekleding in scagliola techniek gedecoreerd. Het gaat om een 
marmerimitatie in gietvorm die hier zeer polychroom werd toegepast. In de gipsspecie die vooraf 
gekleurd in de mal is aangebracht, is voor de imitatie van het breximarmer een zeer speciale 
samenstelling gebruikt: de zogenaamde natte menging. In de groene ‘pâte’, die de ondergrond vormt, 
worden stukjes albast, van wit tot roze gekleurd en stukjes zwarte scagliola verwerkt. Deze 
uitzonderlijke 18

de
 eeuwse scagliola soort, waarvan het gebruik zeer kostbaar is, is momenteel zo 

goed als uniek in Belgie.
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40. Detailopname van een console 
 

Zoals reeds aangetoond in het hoofdstuk over de geschiedenis van stucmarmer, is er een typologisch 
verband tussen de groene broksteenmarmer hier en in Kedleston Hall te Derbyshire(1766), naar 
Adam.



 

. 7.5 Het scheldepaviljoen “de Notelaer” te Hingene, 1790-1794 

 
41. De Notelaer, met zicht op het salon a l’Italienne (tussen koepel en balkon). 

 

Het jachtpaviljoen de Notelaer werd ontworpen in opdracht van de hertog Wolfgang-Guillaume d’Ursel door 

de Franse architect Charles De Wailly. Het bevindt zich op de idyllische rechteroever van de scheldestroom, 

waar het opgenomen wordt door het wijdse landschap. De bedoeling van het elegante bouwwerk was te 

zorgen voor verpozing na de jacht voor de heren alsook de dames de mogelijkheid te gunnen de jacht te 

volgen. Bouwkundig-stilistische kenmerken zijn o.a. het gebruik van een grote verscheidenheid aan 

bouwmaterialen en classicistische bouwvoorschriften waarvan deels op fantasievolle wijze wordt 

afgeweken. De boogstructuren  van de benedenverdieping bijvoorbeeld bestaan uit ruwe veldstenen die 

voor een subtiele overgang zorgen van natuur naar de verfijnde wereld van het salonleven. 

 

Het bouwwerk bestaat uit twee basisstructuren: een  rechthoekig dat aansluiting maakt met een achthoekige 

ruimte. De symmetrische tuingevel bestaat uit vier bouwlagen en drie traveeën, de twee zijgevels hiervan 

bestaan slechts uit 1 travee. In dit bouwblok bevindt zich de trappenzaal. Het symmetrische aspect van de 

buitenzijde weerspiegelt tevens de interieurindeling. De tuingevel is zeer sober opgevat. De esthetiek is 

grotendeels ontleend aan de zeer evenwichtige opbouw en aan het veelkleurige materiaalgebruik. Op de 

symmetrieas van de tuingevel bevindt zich de ingangsdeur die de meeste versiering bevat: een fronton 

gedragen door vrijstaande Toscaanse zuilen op hoge basis, overdekt met een vlakke segmentboog.  

 

De andere zijde van de tuingevel (de zeshoekige dijkgevel) kent een groot contrast in openingen en reliëf. 

Boven de bossagebogen werd omheen het avant-corps een hardstenen ballustrade opgetrokken als reling 

om een omtrekkend balkon. Daarboven zes Toscaanse zuilen die via een dubbel impost de bogen dragen 

waarop de muur rust. De rechthoekige raamopeningen van het salon à l’italienne zijn omgeven door een 

groenige kalkzandsteen, typisch voor constructies uit de late 17de of 18de eeuw. In de boogvelden boven 

de vijf ramen bevinden zich stucreliëfs van F.J. Janssens. Deze sculpturen zijn de voorstelling van de 

Schelde en haar bijrivieren: de Rupel, de Dender, de Leie en de Durme en tonen drie riviergoden, een triton 

en een mélusine.  

 

Dit deel van het bouwwerk, en meer bepaald het salon vormt in feite het belangrijkste onderdeel van de 

Notelaer. De achthoekige ruimte telt vijf vensters, twee deuren, en een wand met een grote spiegel. Het 

gebruik van spiegels was teken van grote luxe in die tijd. In de hoeken staan zuilen in basècle-steen. Deze 

zijn vermoedlijk gerecupereerd van het kasteel van Hoboken dat kort voor de bouw van het paviljoen werd 

afgebroken. Boven de ramen bevinden zich halfcirkelvormige velden, waarin acht schilderingen zijn 

aangebracht (waarvan vier de oerelementen symboliseren). Daarboven bevindt zich de fries met dansende 

figuren, muziekanten en rankwerk, uitgevoerd in grisaille-kleuren. Onmiddelijk boven de fries springt de 

kroonlijst uit, aan de onderzijde versierd met consoles en verdiepte cassetten, voorzien van bloemen en 

rozetten in stucwerk. De koepel van het bouwwerk is een dubbelschalige overspanning (in Frankrijk in de 

tweede helft van de 18de eeuw ook een “culotte en arabesques” genaamd). Langs de onderzijde gezien 

heeft het de vorm van een open paraplu met 32 verschillende vlakken of plooien versierd met arabesken. 

Vanuit de ronde opening bovenaan kan men de prachtige parketvloer (visgraatmotief, 16-puntige ster...).76 

 

Naast al dit moois zijn de wanden en het entablement (geheel van architraaf, fries en kroonlijst) gemaakt in 

de gekende stucmarmertechniek (afb 42). Geïmiteerd werd een oranje-beige marmer, op de schijfranden 
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voorzien van broksteentjes (albast – seleniet?) en donkere tinten. De marmerpleister was op meerdere 

plaatsen beschadigd en gerestaureerd. Hoofdoorzaak van de schade is waarschijnlijk opstijgend vocht, in 

combinatie met zouten, waardoor de stucmarmer is gaan afpellen van de ondergrond. Ook daar waar de 

scharnieren van ramen zich bevonden is door mechanische krachten de stucmarmer aangetast. Invullingen 

in een ongedefinieerd materiaal werden vastgesteld. Het materiaal werd geretoucheerd, maar de kwaliteit is 

allesbehalve. 

 
De architect 

Architect De Wailly (Parijs 1730) behaalt in 1752 de “Grand Prix d’Architecture” en deelt die met Moreau, 

waarna ze samen in de Académie de France in Rome worden aangenomen. In 1767 wordt hij tot inspecteur 

van Versailles bevorderd en krijgt er in de opera de verantwoordelijkheid voor de binnendecoratie van het 

eindpunt van de gangen en de voornaamste loge van de zaal. Dankzij deze ervaring krijgt hij hetzelfde jaar, 

samen met Marie-Joseph Peyre, de opdracht om de plannen te maken voor een nieuw Théâtre Français op 

de plaats van het huidige Odéon. Tijdens een tweede reis naar Italië verwezenlijkt de Wailly in Genua de 

salon van het Spinolapaleis.  

 

Rond deze periode is Charles de Wailly geen onbekende meer in de Nederlanden. Hij verbleef er o.m. in 

1780 op verzoek van Joseph Depestre, graaf van Seneffe. Het kasteel van Seneffe was tussen 1763 en 

1768 naar de plannen van Laurent-Benoît Dewez gebouwd. De Wailly ontwierp er de binnendecoratie en 

verwezenlijkte bovendien in samenwerking met Louis Montoyer de nog altijd bestaande oranjerie en het 

kleine theater in het park. Een tijdje later tekent Charles de Wailly de plannen voor het kasteel van Edingen, 

eigendom van de hertog van Arenberg en gebouwd door Louis Montoyer (waar zich in hetzelfde park het 

Chinees tuinpaviljoen met scagliola bevindt). Rond die periode werkt de Wailly ook aan de aanleg van de 

tuin en de “fabriekjes” in het park van Edingen. Nog steeds in de nederlanden werkt de Wailly in 1782 het 

ontwerp af van een jachthuis met kennel, stallen, enz., gelegen in Beloeil en eigendom van de prins de 

Ligne. Opvallend is een Dianatempel met de attributen en verblijven voor priesters en offerpriesteressen. In 

hetzelfde jaar van de bouw van de Notelaer draagt de Wailly een prachtige tekening van de in 

Schoonenberg op te richten Tempel der Vriendschap aan de aarsthertogin Maria-Christina op. Wat 

Schoonenberg (Beaumont) betreft werd tot nu toe alleen dit gebouwtje aan de Wailly toegeschreven. Door 

de studie van Van Ypersele de Strihou werd duidelijk dat het geheel van Schoonenberg aan deze architect 

moet toegeschreven worden en niet aan Montoyer, zoals een stevige traditie het wilde. De Wailly legde de 

grondvesten voor de brug tussen Oudheid en zijn eigen tijd en wist daarbij handig de klip van het saaie 

academisme te omzeilen. Zijn uitdrukkelijke  voorkeur voor de cirkel brengt integendeel lenige sierlijkheid in 

zijn bouwwerken.77 

 

 

                                                 
77

 VAN YPERSELE DE STRIHOU, A. en P., Laken, een kasteel in het Verlichte Europa, Lannoo 1991. 



 

 
42. er werd beige stucmarmer gebruikt voor de wanden van het salon a ‘italienne 



 

7.3 De zuilen en pilasters in het gesloopte herenhuis te Sint-Niklaas, 1865 

 
Het neoklassiek herenhuis uit 1865 bevond zich in de regentiestraat nr. 46 te Sint-Niklaas. Na de 2

de
 

WO is het  huis gaan verkrotten en heeft het uiteindelijk plaats moeten ruimen voor moderne service-
flats. In de inventaris van het cultuurbezit in België staat het volgende te lezen:
 
 

 
43. fragment uit de bouwaanvraag S.A. St.-N. Modern Archief 3681/982 

 
 
“Vervallen Herenhuis van 1865 n.o.v. architect P. van Haver (archief) met aanpalend fabrieksgebouw. 
Bepleisterde lijstgevel van vier trav. en drie bouwl. Licht vooruitspringende centrale trav. op de begane 
grond voorzien van imitatiebanden, op de verd met spiegelpilasters. Getoogde vensters, beneden 
beluikt, op de bel-etage gevat in een geriemde omlijsting met sluitsteen. R. poorttrav. met 
korfboogpoort en dito venster erboven. Opgewerkte fries (1505) S.A. St.-N. Modern Archief 
3681/982”

78
 

Andere bouwwerken van “Van Haver” te Sint-Niklaas zijn o.a.: Grote Markt 22- 23, 24 (twee rijhuizen), 
Hospitaalstraat 19 Moulandkasteel (Tuingevel), Stationstraat 21 (1859) Stationstraat  62, 64-68, 79, 
84, 90b, 93, 98, 101-103, 105, 117-119, en te Sinaai, Wijnveld nr. 251: Kasteeltje. Al deze panden 
hebben momenteel een commerciële functie (horeca, winkelpanden). Er werd geen (sporen van) 
stucmarmer meer aangetroffen, waarschijnlijk omwille van een ver doorgedreven interieurrenovatie. 
 
In het Modern Archief in de centrale bibliotheek wordt nog steeds de bouwaanvraag van de woonst uit 
de Regentiestraat bewaard, waaruit blijkt de Architect Piet van Haver is, maar dat de bouwheer 
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Charles Reychler is. Over het interieur en het gebruik van stucmarmer wordt zoals gewoonlijk niks 
vermeld in het archief. Gelukkig is er nog fotomateriaal en zelfs nog een fragment stucmarmer 
bewaard gebleven. 
 

 
44. vooraanzicht van het bewaarde fragment 

 
 

  
45. doorsnede van het overgebleven fragment 

 

 
46. zichtbaar zijn de haartjes in de raaplaag en het poreuze karakter van de stucmarmer 
 
Het is een fragment uit een ronde zuil, bestaande uit de 2 cm dikke raaplaag en de uiteindelijke grijze 
gepolijste stucmarmer, ongeveer een halve centimeter dik. Aan de raaplaag is te zien dat ze haar 
bevat, hetgeen nog maar weinig is teruggevonden bij stucmarmer. De vermoedelijke bedoeling van 
het haar (paardenhaar?) is de mortelsamenhang en eventueel de verwerkbaarheid te verbeteren. De 
stucmarmer is vrij poreus en bevat 3 basiskleuren: wit en een licht-en een donkergrijs. De tekening is 
van een bijzondere kwaliteit en in de massief gekleurde delen zijn tevens anders gekleurde nuances 
terug te vinden.  
 



 

Omwille van de beperkte grootte van het overgebleven fragment is het moeilijk te zeggen hoe de 
marmerstuc exact werd aangebracht en hoe de meng en snij-procedures waren. Afgaand op de fijne 
grillige donkergrijze adertjes, zou men kunnen denken dat men nogal vloeibaar werkte, en dat de witte 
en donkergrijze gedeelten de zgn. “sauce” vormden in de massief lichtgrijze massa.  
 
Of dat men met andere woorden eerst de lichtgrijze deeg maakte die in stukken van verschillende 
grootte werd verdeeld. Wanneer deze stukken open gespreid werden ging men over tot het maken 
van de vloeibare sauce. Dit vloeibaar gipsmengsel bestond uit twee kleuren: donkergrijs en wit. De 
donkergrijze sauce wordt over de stukken gegoten, gespat, of de stukken worden in de sauce 
gedompeld. Een aantal van deze met sauce voorziene stukken worden weer samenbalt en de witte 
aders worden aangebracht. Wanneer dit gebeurd is en alles tot een gelijkmatige vochtigheid 
evolueerde, kon met het snijden worden begonnen. 
 
Het interieur 
De volledige interieurinrichting was van enorm hoge kwaliteit en bezat een grote verscheidenheid aan 
verschillende materialen en technieken. Het is niet duidelijk of er meerdere aannemers werkzaam 
geweest zijn. Toch is het mogelijk dat slechts een onderneming verantwoordelijk was, gezien  dat alles 
perfect op elkaar is afgestemd. Er komen zowel stucmarmer, marmerschildering, gebronzeerd 
stucwerk, grisailleschilderingen, verschillende soorten beschilderde kalkpleister en ander 
(imitatie)schilderwerk voor. Op de muren zijn werktekeningen teruggevonden die gebruikt werden 
tijdens de inrichting.  
 
Naast de ronde stucmarmerzuilen zijn tevens rechthoekige stucmarmerpilasters aanwezig. Deze zijn 
rechtstreeks op het muuroppervlak aangebracht. Zowel de rechthoekige als de ronde zuilen hebben 
gebronzeerde ionische kapitelen en basementen, die tegen het baksteenmetselwerk werden verlijmd 
met gipsdotten. Op de kapitelen rust een hoge architraaf met daarboven een tandlijst en een 
kroonlijst. Zowel op de tussenliggende muren als op de architraaf werden gele en witte 
marmerschilderingen aangebracht. De gebogen overloop naar het plafond werd door gebronzeerde 
ornamentbanden onderverdeeld in verschillende velden waarin klassieke grisailleschilderingen 
werden aangebracht. Ook het plafond is door lijstwerk onderverdeeld in velden en voorzien van 
geometrisch en ornamenteel schilderwerk. 
 
 
In een ander vertrek komt een prachtige combinatie voor van verschillende soorten kalkpleister en 
schilderwerk. Het gaat hier om een met acanthusranken omzoomd veld, dat aan de onderzijde wordt 
begrensd met een bloemvaas en acanthus. Pittige details zoals grifoenen en libellen komen voor! 
Opmerkelijk is de verschillende textuur van de kalkpleister. Het veld is gelijkmatig opgeruwd (in natte 
toestand met een spons of een borstel?) en heeft een zacht textiel uitzicht. Het is voorzien van 
geschilderde (sjabloon?) bloemmotieven. De pleister die de rand en de bloemvaas vormt is voorzien 
van doorlopende horizontale strepen (met een kam of een liniaal in de pleister getrokken?) waardoor 
een soort van riet-effect bekomen werd. 
 
 



 

 

7.6 De kapel van het instituut o.l.v. Presentatie te Sint-Niklaas, 1840 
 

 
47. Interieur van de de schoolkapel o.l.v. Presentatie te Sint-Niklaas, foto omstreeks 1900 

 

 

Stucmarmer werd tevens aangetroffen in de kapel van het Instituut Onze-Lieve-Vrouw Presentatie te 
Sint-Niklaas. Uit de gegevens uit de historiek van de Congregatie blijkt dat de huidige kapel gebouwd 
is met stenen afkomstig van de afbraak van stallen en een hangar. De architect van de kapel is echter 
niet bekend geworden en is ook niet teruggevonden in het archief van de Presentatie. De kapel werd 
ingewijd aan de “Onbevlekte Ontvangenis van Maria” door Mgr. Delebecque op 17 augustus 1840.
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“Kapel, haaks tegen het hoofdgebouw ingeplant, met tegen de voorgevel  aangebouwde vleugel met 
klaslokalen. Eenbeukige neoromaanse kapel van ca.1850, met vijf trav. en driezijdige absis. Zadeldak 
met zierlijk opgengewerkte dakruiter. Bakstenen gebouw op natuurstenen sokkel en met dito lisenen 
en rondboogfries. Ruime, rondbogige vensters, behalve in de blinde absis, Tegen de achterzijde, 
rechth. sacristie van twee trav. en één bouwl. onder plat dak. Rechth. deur en vensters onder 
waterlijst. Rondboogfries als geveleinde. Volledig bepleisterd interieur met neorenaissance inslag. 
Rondbogig tongewelf thans verborgen door een loze vlakke zoldering. Trav. gemarkeerd door 
pilasters met composiet kapiteel. Absis half rond uitgewerkt meet drie muurschilderingen van G. 
Guffens. Doksaal op gekoppelde zuilen met composiet kapiteel; balsusterborstwering.

80
” 

 
Een gelijkaardig kerkgebouw te Sint-Niklaas bevindt zich in het ziekenhuis de kalkstraat: “de Sacello 
Nostro Sancti Philippi-Nerii” (Italiaanse Heilige uit de 16

de
 eeuw). Dit gebouw is ontworpen onder 

toezicht van de toenmalige stadsarchitect J. De Somme-Servais (1799-1864). De bouwwerken van 
deze kapel begonnen in 1851 en op 18 oktober 1852 werd ook dit gebouw ingehuldigd door de 
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toenmalige bisschop van Gent, Mgr. Delebecque. Ook deze kerk werd rijkelijk voorzien van 
imitatiemarmer

81
. Alhoewel deze imitaties geschilderd zijn, is het toch nuttig er even bij stil te staan.  

 
Gebouwd in dezelfde periode te Sint-Niklaas in eenzelfde Neo-Romaanse stijl, is het niet ondenkbaar 
dat de architect van beide bouwwerken dezelfde is. Voor de inrichting van deze kerk is beroep gedaan 
op plaatselijke kunstenaars en ambachtslui. Zo werd het grote schilderij boven het hoogaltaar 
gemaakt door de kunstschilder Jozef De Loose uit Temse. Waarschijnlijk is men voor de kapel van de 
Presentatie op eenzelfde manier te werk gegaan, en is het stucmarmer van een plaatselijke specialist. 
 
De kerk van olv Presentatie heeft al heel wat veranderingen ondergaan. Zo is bij een recente 
restauratie een vals plafond verwijderd, dat in 1968 aan de sierlijke lijst onder het binnengewelf werd 
bevestigd. Het werd aangebracht ter verkleining van het kerkvolume, om economische redenen dus. 
De pilasters aan de muren werden bij de restauratie van imitatieschildering voorzien. De consoles van 
deze pilasters bestaan integraal uit rode stucmarmer. Er werd geen strategrafisch onderzoek 
gepleegd, maar het is niet ondenkbaar dat ook de schachten in stucmarmer waren. Dit valt echter niet 
af te lezen op de oude foto. In tegenstelling tot de heiligenbeelden en de kruisweg aan beide zijkanten 
van de kerk, zijn de drie schilderijen aan het koor (toegeschreven aan G. Guffens, 1868) bewaard 
gebleven.  
 
Uit directe bron blijkt dat de kerk met nogal wat vochtproblemen te kampen kreeg. Zo zijn vooral de 
schilderingen onder de toren in grote mate door vochtinsijpeling verdwenen. Niet alleen schilderingen, 
maar ook het stucmarmer is aangetast door vocht, dat misschien ook veroorzaakt werd door een 
gaskachel die diende om de ruimte te verwarmen. 
 
Wanneer de stucmarmeren basementen en zuilen werden aangebracht in het interieur is niet duidelijk. 
Het staat wel vast dat de kerk in 1840 nog niet voltooid was omdat de eerste schildering pas in 1867 
plaatsvond (communiebank, kruisweg). Ook de muurschilderingen werden pas in 1868 door G. 
Guffens aangebracht. 

 
48. stucmarmerzuilen onder het doksaal 

 
De bewaard, of zichtbaar gebleven stucmarmer bestaat uit 2 types. De consoles onder de pilasters en 
zuilen zijn imitaties van rode, vermoedelijk een “Rouge Royal” marmer. De ronde zuilen van het 
doksaal zijn in een beige marmerimitatie.  
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Opvallend aan de consoles onder de rechthoekige pilasters zijn de rechte versteklijnen in hoeken en 
de holle klank. Hoogstwaarschijnlijk zijn de consoles gevormd in een mal en gemonteerd, dwz. 
verlijmd of bevestigd aan de muur.  
 
Ook de geprofileerde consoles onderaan de ronde zuilen zijn uit een mal ontsproten en in twee delen 
(halveringslijn) rond de zuil aangebracht. Deze montagenaad is niet weggewerkt. Bemerkenswaardig 
is dat de marmertekening doorloopt ter hoogte van deze halveringslijn. Dit wil zeggen dat de mal wel 
volledig rond was, maar dat de stucmarmer precies op de halveringslijn middendoor is gesneden. Dit 
zou bijvoorbeeld in vochtige toestand met ijzerdraad gekund hebben, of in uitgeharde toestand met 
een zaag. 
 
Per zuil is dit montagesysteem twee keer toegepast. Een keer voor het rechthoekige basement, een 
andere keer voor de ronde torus of trachillus, daar bovenop. Om de zichtbaarheid van deze bewerking 
te minimaliseren heeft men ervoor gezorgd dat deze twee naden haaks op elkaar staan. 
 

 
49. montagenaad: de stucmarmer werd in een mal gemaakt en middendoorgesneden 
 

De  zuilen zelf vertonen geen naden en klinken vol. Ze zijn volgens de andere methode gemaakt. 
Omwille van de lichte buikigheid moest de ondergrond, vormelijk wel al uitgewerkt worden met bv. 
trekmessen. De stucmarmer is dan in grote “plakken” verlijmd. De tussenruimten zijn nadien opgevuld 
met adermassa. Sommige plaatsen bevatten meer aders, die waarschijnlijk op voorhand in de deeg 
werden verwerkt.  
 
De rode marmer bestaat uit een groter aantal kleine plakjes. De tussenruimten zijn opgevuld met 
verschillend gepigmenteerde adermassa. 

 



 

 
7.9 Het Chinees Paviljoen te Laken, 1901-1910 

 
Naast de Japanse Toren liet Leopold II een paviljoen in Chinese stijl bouwen (1901-1910). De 
aanleiding voor dit overweldigend, luxueus bouwwerk met chinoiserieën en ornamentiek uit de Franse 
rococo, was het architecturaal panorama “Le Tour du Monde” dat de koning op de Parijse 
wereldtentoonstelling van 1900 had gezien. Hij deed hiervoor beroep op de Franse Architect 
Alexandre Marcel .  De bedoeling van Leopold II was er een restaurant in onder te brengen, waarin 
hij zakenlui, bankiers en industriëlen vertrouwd zou maken met Chinese cultuur en hen zo zou 
aansporen tot investeren. Het aldus geschepte kader is daarom wel extravagant en exotisch, maar 
schrikt niet al te zeer af en heeft evenzeer vertrouwelijke trekjes. Het is een soort van gecreëerde 
Chinese droomwereld gecombineerd met rococo elementen. Dat in dit bouwwerk stucmarmer werd 
verkozen boven natuurlijk marmer, wil niet zeggen dat Leopold II in financiële moeilijkheden zat, maar 
dat het materiaal paste in het beoogde concept. Het is duidelijk dat stucmarmer hier wordt 
gewaardeerd omwille van zijn eigenaardig karakter, een karakter dat misschien in dit geval wat 
buitenlands aandeed. 
 
Vanaf 1907 stonden voornamelijk Franse ondernemingen in voor de interieurinrichting, waarvan de 
plannen reeds in 1905 waren goedgekeurd. De werken werden eind 1908 beëindigd. Het ziet er naar 
uit dat ook het stucmarmer door een Frans bedrijf werd gemaakt: 
 
“S.ROUSSELET et Fils, aannemer, Boulevard du Montparnasse 160 : stucwerk, imitatiesteen voor de 
twee trappenhuizen en vestibules, imitatiemarmer voor de vestibule op de verdieping, de doorgangen 
en zijgangen en voor de twee jardinières van de gelijkvloerse zalen”
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Dit was dus een onderneming, duidelijk gespecialiseerd in het maken van stucmarmer en 
imitatiesteen. Deze laatste wordt ook wel “Pierre de France” of “Simili” genoemd. Het is een giesteen, 
bestaande uit grof gemalen zandsteen, Euville en kalk, waarmee o.a. het plafond en de zuilen werden 
gedecoreerd. De giethuid werd bijgeschuurd. Bij de werkzaamheden in het interieur waren 
verschillende bedrijven betrokken. Deze waren tot een nauwe vorm van samenwerking en afspraken 
verplicht. Zo waren S.Rousselet et Fils, de eigenlijke uitvoerders van de marmerstuc en de simili 
ornamentiek. Maar de vormgeving van de reliëfmotieven werd door de Parijse beeldhouwer G. Tessier 
verzorgd. Dit wil zeggen dat de beeldhouwer, modelleerde, eventueel mouleerde, maar dat de 
aannemer zorgde voor de positiefvormen en de integratie in het interieur. Bij de grote trap is zowel 
gebruik gemaakt van natuurlijk-als van stucmarmer. Het natuurlijk marmer van de treden werd 
geplaatst door de Brusselse Léonce Evrard en ook hier is dus sprake geweest van onderlinge 
samenwerking. 
 
Wanneer het gebruikte stucmarmer  verder wordt bestudeerd, kunnen er 2 marmersoorten worden 
geconstateerd: een rode (rouge royal) en een beige. Zowel de twee jardinières beneden, enkele 
plinten, het lijstwerk in de trap, de zuilen en de doorgang op de verdieping werden in deze Royal 
imitatie uitgevoerd. Vaak is er sprake van een samenspel van simili en marmerstuc. Er is dan in de 
regel sprake van stucmarmer die niet werd gemouleerd, maar op de ondergrond werd gepleisterd en 
vlak geschuurd. Een interessante vraagstelling hierbij bv. is wat men eerst aanbracht: de marmerstuc 
of de simili, of men een systematiek doorvoerde of niet?  
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50. zicht op de bovenverdieping: wanden, zuilen en plint in rode en gele marmerstuc 

 
Vermoedelijk werd de volgorde van aanbrengen bepaald door de aard van het te bepleisteren 
oppervlak. Zo is de stucmarmer in de middendoorgang van het verdiep waarschijnlijk eerst (eventueel 
als vooraf afgewerkt paneel) aangebracht  (afb. 1). Op die manier konden de  geometrische velden in 
stuc eerst perfect worden afgewerkt en de dieper gelegen tussenruimten in simili later worden 
bijgevoegd.  
 
De simili-ornamenten zijn apart gemouleerd. Dit wordt bevestigd door zichtbare naden, die de 
scheiding vormen tussen gegoten ornament en massief dichtgepleisterd geheel (afb.2). Het kleur-en 
structuurverschil is zo miniem, dat voor beide delen waarschijnlijk dezelfde mortel is gebruikt. Ook in 
de zuilhoofden, die de verbinding met het plafond vormen zijn ornamenten verwerkt. Op  bepaalde 
plaatsen overschrijdt deze ornamentiek de stucmarmer. Het is dus twijfelachtig of hier de stucmarmer 
als laatste is aangebracht. Door het intensieve slijp-en schuurwerk, dat met behulp van water gebeurt, 
worden onvermijdelijk lager gelegen delen bevuild (of men zou alles moeten afdekken). Het is dus 
best mogelijk dat hier de stucmarmer nog voor de simili werd aangebracht. 
 

 
51. zichtbaar is de scheidingsnaad tussen gegoten ornament en gepleisterd geheel 

 
De geprofileerde massieve plinten die in de trap zitten verwerkt werden eveneens uitgevoerd in de 
Rouge Royal imitatie. In tegenstelling tot de zuilen, wordt hier aan moulage gedacht. Zichtbaar zijn 
assemblagevoegen, die veelal worden aangetroffen bij gemouleerd stucmarmer.  Een dergelijk 
aannemersbedrijf is  
 
De wanden van de gedeeltelijk gebogen zijgangen op het verdiep zijn ook in stuc gemarmerd. Ze zijn 
echter niet in situ gepleisterd, maar als verschillende panelen geprefabriceerd en nadien 
geassembleerd. Het is mogelijk dat men in een kist (eenvoudige mal) werkte. Ook de gebogen 
wandpanelen zijn vermoedelijk zo ontstaan. 
 



 

 
52. montagenaad van de stucmarmeren trap 



 

7.10 De Cristalleries du Val St. Lambert te Brussel, 1911 

 

 

53. de voorgevel 

Het gebouw dat zich bevindt op de Oude Graanmarkt 5 te Brussel dateert uit de vorige eeuw. Het is 
de voormalige zetel van de “Cristalleries du Val St. Lambert”, nov architect O. Francotte (1911), waar 
een verdeelhuis van kristal werd onderbracht. Het monumentaal gevelfront in Euville steen, is in 
“Beaux Arts”-stijl met drie bouwlijnen en vijf traveëen. Op het leien mansardedak bevinden zich drie 
dakkapellen. Het interieur is voornamelijk een trappenhuis. De zgn. “Spiegelzaal” op de bel-etage, is in 
neo-Lodewijk XVI-stijl.
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 Het is deze zaal die vroeger als toonzaal voor kristal werd gebruikt. Een 

overblijfsel hiervan is de unieke plafondverlichting, die in eigen huis werd gemaakt. Momenteel doet 
de zaal dienst als verhuurruimte voor vergaderingen, persconferenties, boekvoorstellingen, colloquia, 
feesten... Boven de spiegelzaal is er de “conferentiezaal”. Hier waren vroeger de kantoren van Val 
Saint-Lambert gevestigd. Hoewel ook rondom voorzien van spiegels, straalt deze zaal onmiddellijk 
heel wat minder grootsheid uit. Op dit moment zijn de kantoren er tijdelijk in onder gebracht. Onder het 
dak van de voorbouw bevindt zich de zgn. “Witte Zolder”. Momenteel kunnen er theater- en 
dansgroepen repeteren en vinden er bewegingscursussen in plaats. In de achterbouw bevonden zich 
ooit de stapelruimtes van Val Saint-Lambert gespreid over drie verdiepingen, met een totale 
oppervlakte van meer dan 1.500 m2. Over de drie verdiepingen wordt het geheel gedragen door 
ranke, gietijzeren zuilen.
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Naast de spiegels, de ornamentiek in stuc-en houtwerk, de houten vloer (...) die de zaal een bijzonder 
prestigieus karakter geven, staan in het midden van de lengte van de spiegelzaal vier stucmarmeren 
zuilen opgesteld. Telkens bestaat het rechthoekige basement en de ronde torus en trachillus uit echt 
marmer, de schacht uit stucmarmer en het composietkapiteel  met acanthusbladen en voluten uit 
beschilderde stuc. Net zoals de zuilen in de kerk van o.l.v. Presentatie zijn de consoles opgebouwd uit 
4 verschillende delen die montagenaden op hun halveringslijn vertonen. Deze montagenaad wordt 
ook hier gekruist, zodat bij de aanblik van een enkele zijde slechts 1 naad zichtbaar is. De stucmarmer 
is ter plekke aangemaakt en op de beraapte ondergrond lichtjes buikig en verjongend aangebracht. 

                                                 
83
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Gemeenschap, Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg, p 522. 
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 Zie website: http://demarkten.be/ 
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54. de stucmarmerkolommen in “de Spiegelzaal” 

De beige marmerstuc is grotendeels voorzien van donkerbruine (omber?) en roodbruine aderstrepen 
en onregelmatigheden, aangevuld door nuances van grijs, rood en zwart.  De basisstructuur werd 
opgebouwd door 2 massa’s: een weinig geaderde en een overtuigend geaderde gipsdeeg. Deze twee 
degen zijn afkomstig van de beige gekleurde oermassa die werd gedeeld. De van nature uit weinig 
geaderde stucdeeg werd in grote langwerpige  plakken aangebracht en aangevuld door de geaderde 
schijven. Als afwerking zijn in de weinig geaderde gedeelten rechtlijnige aders gesneden. Dit 
gebeurde waarschijnlijk na het egaliseren van de uitgeharde stuc, met bv. een guts.  

 



 

 

55. Zichtbaar zijn: langwerpige egale marmerschijven, doorkruist van uitgesneden aders en aangevuld met grillige 
marmerschijven. Opvallend is ook het lineair barstenpatroon, waarschijnlijk veroorzaakt door de drager. 



 

 

 

 

 


