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De aardglobe van Van Langren is een van de  
absolute topstukken van het Stedelijk Museum 
Zutphen. Er zijn talloze interessante details op  
afgebeeld, maar het kijkplezier werd belemmerd 
door vuil, verkleuring, ontbrekende delen papier  
en storende oude reparaties. Een schenking uit het 
VriendenLoterij Restauratiefonds van de Vereniging 
Rembrandt stelde het museum in de gelegenheid 
om de globe te laten restaureren.

Toen de Nederlanden aan het einde van de 16de eeuw 
een zeevarende natie van betekenis werden, groeide 
de globeproductie; kaarten werden onmisbaar in de 
zeevaart en in de 17de eeuw werd de globe een geliefd 
prestigeobject. Jacob Floris van Langren en zijn zoon 
Arnold Floris waren de eerste globemakers in Amsterdam 
en behoorden tot de vroegste globemakers in de 
Nederlanden.

De globe van het Stedelijk Museum Zutphen is ge-
maakt door Arnold Floris van Langren (1571-1644) in 
opdracht van de stad Zutphen, die haar in 1608 voor 
60 Carolusguldens aankocht. Bijzonder is dat zij nog 
steeds in handen is van dezelfde stad. Van de beroemde 
globemakers Van Langren zijn maar vijftien exemplaren 
bewaard gebleven waaronder deze, gebaseerd op de 
beroemde wereldkaart van Mercator uit 1569. 

Naast de vele geografische aanduidingen maken 
afbeeldingen van belangrijke gebeurtenissen, zoals de 
overwintering van Willem Barentsz in het Behouden 
Huys op Nova Zembla in 1596, de globe een fascinerend 
tijdsdocument. Ze is rijk geïllustreerd met bergketens en 
bossen, schepen, walvissen, slangen en zeemonsters. 
Zelfs de Chinese Muur is herkenbaar weergegeven.  
Het was een lang gekoesterde wens van het museum 
de globe te restaureren.

Het museum heeft papierrestaurator en specialist 
op het gebied van globes Francien van Daalen ge-
vraagd de restauratie te begeleiden. De behandeling 
heeft zij uitgevoerd in samenwerking met houtres-
taurator Jurjen Creman en metaalrestaurator Daan 
Brouwer. Voor het behoud van de globe is de vergeelde 
vernis en het oppervlaktevuil verwijderd en zijn storende 
reparaties aan de diverse onderdelen vervangen door 
nieuwe subtiele reversibele restauraties. Met respect 
voor haar hoge leeftijd wordt de Van Langren-globe 
als prestigeobject in ere hersteld. Vanaf 13 december 
kan zij weer door iedereen worden bewonderd. 

Marieke de Jongh

Hoofd Collectiebeheer Stedelijk Museum Zutphen

Francien van Daalen

Papierrestaurator

Sinds 2018 draagt de Vereniging 

Rembrandt bij aan restauraties 

van werken in musea die vanwege 

hun conditie niet of niet optimaal 

kunnen worden getoond, omdat 

wat wij met elkaar verzameld 

hebben ook te zien moet zijn.

Een avontuurlijke reis  

 i De aardglobe voor behandeling. Een 
globebol staat in een houten stoel. Om vrij te 
kunnen draaien is er een houten as in de bol 
geplaatst, die bij de noord- en zuidpool in 
een metalen meridiaanring valt.

 t Tijdens het vooronderzoek zijn de conditie 
van de globeschil en de houten as-constructie 
met behulp van röntgenfotografie nauwkeurig 
in kaart gebracht.  

 i  Detail tijdens vernisafname.  
Onder de buitenste niet-originele  
vernislaag, een cellulosenitraat, was 
veel oppervlaktevuil aanwezig, 
waardoor met name het noordelijk 
halfrond zeer grauw oogde. Onderzoek 
naar de afwerklagen op het papier is 
uitgevoerd door Birgit Reissland en 
Fahed Ibrahim van de Rijksdienst  
voor het Cultureel Erfgoed.
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 i i  In Stedelijk Museum Zutphen staat 
de globe in een glazen vitrine die 
bescherming biedt tegen schommelin-
gen in temperatuur en luchtvochtigheid. 
Speciale takelapparatuur was nodig 
om de globe uit de vitrine te halen.



 i Detail met de Chinese muur.

o  De uurcirkel met de verdeling in uren 
waarmee het verstrijken van de tijd rond 
de aarde werd aangegeven, lang voordat 
de wereld in tijdzones werd verdeeld.

u Francien van Daalen tijdens reparatie 
van ontbrekende delen papier. De globe - 
schil is gemaakt van papier-maché met 
daarop een egale krijt-lijmlaag, die is 
beplakt met papieren segmenten waarop 
de cartografie in gravure is gedrukt.

o  Zoals bij elke door de Vereniging 
Rembrandt gesteunde restauratie is er 
een begeleidingscommissie ingesteld  
die is betrokken bij de historische, 
tech nische, ethische en esthetische 
vraagstukken. Op de foto René Boitelle 
van het Van Gogh Museum (links) en 
Diederick Wildeman van het Scheep- 
vaartmuseum in Amsterdam (rechts). 

u De horizonring, 70 cm in doorsnee, 
tijdens de reparatie van meerdere breuken.

t Horizonring met kompas, voor en tijdens 
behandeling. Doordat het papier direct op 
de houten horizonring is aan gebracht, is 
het meer gedegradeerd en verbruind dan 
het papier op de krijtlaag op de globe. Fo
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i Cartouche met een handgeschreven opdracht 
van globemaker Arnold Floris van Langren aan de 
magistraat van Zutphen, voor behandeling. De linker 
helft van de cartouche ontbreekt.

i Inspectie onder UV-licht verschaft informatie over 
de originele afwerklaag, het papier, de inkt en de 
pigmenten, en over de niet-originele toevoegingen, de 
afwerklaag en de oude reparaties met krijt en lijm. 

i De cartouche tijdens behandeling. De krijtreparatie 
is vervangen door papier. Het nieuwe papier krijgt 
dezelfde tint als het rechterdeel, zodat het kleurverschil 
minder opvalt.

 o  Tijdens het verwijde- 
ren van de niet-originele 
vernis en van het 
oppervlaktevuil werd de 
cartografie weer goed 
leesbaar. Het jaartal 
1492 verwijst naar de 
ontdekking van Amerika. 

 u De Zuidpool voor 
behandeling. De globe 
met een doorsnede van 
52,5 cm is bekleed met  
24 papieren segmenten 
en twee papieren 
poolkappen in gravure, 
ingekleurd en versierd  
met bladgoud.  
Bij de Zuidpool was een 
beschadiging in de schil 
van de globe en ont- 
breekt een aanzienlijk  
deel origineel papier.

 u De Zuidpool tijdens 
behandeling. De oude 
verkleurde reparaties  
zijn verwijderd, de 
beschadiging aan de 
schil is gerepareerd  
en met nieuw papier 
bekleed.
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