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Niet het idee van klinken is ingewikkeld, 
de combinatie van snelheid, 

precisie en kracht is dat des te meer.
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	 INLEIDING

Klinken of klinknagelen was gedurende een korte periode (ongeveer 1800-1950) de 

techniek bij uitstek om twee stukken metaal aan elkaar te verbinden. Zolang de indus-

triële productie niet op punt stond, werd klinken niet zo intensief toegepast. Maar toen 

de techniek volledig ontwikkeld was, heeft dat voor een explosieve groei gezorgd van 

stalen constructies zoals bruggen, vakwerkgebouwen, stoomketels met of zonder trein 

en schepen.

Klinknagels zijn onontbeerlijk om verschillende stukken metaal aaneen te zetten. Het 

gebruik ervan behoort tot de basisvaardigheden van elke smid.

In de 21e eeuw is het ondenkbaar dat vier tot zes mensen zich zouden engageren om 

twee platen aan elkaar vast te maken in een arbeidsintensief, traag en energieverslin-

dend proces. Door de verbetering van lastechnieken, staalproductiemethodes en beves-

tigingstechnieken is de kunst van het klinken op korte tijd volledig verloren gegaan. 

Deze brochure wil de hiaten in de kennis rond het klinken opvullen en geïnteresseerden 

op weg helpen in de moeilijke zoektocht naar de beheersing van het ambacht. De nadruk 

ligt op het klinknagelen in de scheepsbouw, met een waterdichte romp als einddoel.
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  The Crystal Palace (1851, London), staalskelet en glas

 Bijzonder goed bewaarde klinknagels uit 1881 in brak scheldewater  
aan de torpedoinstallatie van Fort Sint-Marie (Zwijndrecht)





	 MATERIAAL EN CONSTRUCTIE

klinknagels

wat klinkt er ?
Klinken is het aan elkaar verbinden van metalen onderdelen met klinknagels. Tussen 1800 en 

1950 was het de meest gebruikte manier om metalen onderdelen aan elkaar te bevestigen. 

Klinknagels zijn metalen stiften met een kop aan één zijde, waarbij tijdens het klinken nog 

een kop gevormd wordt aan de andere zijde, zodat de te verbinden onderdelen aan elkaar 

worden vastgeklemd. De tweede kop wordt meestal gevormd met een hamer terwijl de 

nagel gloeiend heet is. Na het bol hameren van de kop koelt het metaal af en trekt het de 

te verbinden delen nog steviger tegen elkaar.

wat klinkt er niet ?
Er bestaan moderne alternatieven zoals poprivetten, maar deze worden alleen in lichtere 

constructies en met dunner materiaal gebruikt, zoals in de vliegtuigbouw.

Poprivetten worden aangebracht met een riveteertang. De 

rivet heeft een centrale as die afbreekt aan de kop, wan-

neer de rivet samengetrokken wordt met de tang.
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Voor het klinken Tijdens het klinken Na het klinken

7materiaal en constructie  Hamer, tangen en doppers, gesmeed door de auteur  
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Een andere techniek is het gebruik van koperen klinknagels om de romp van houten 

scheepjes overnaads te ’klinken’.

Koperen klinknagels bestaan uit een vierkante koperen 

nagel en een ronde, nauw aansluitende bolle rondelle. De 

nagel wordt kort bij de rondelle afgeknipt met een tang 

en bol geslagen met een hamer, terwijl de kop tegenge-

houden wordt met een dolly.

toepassingen
Klinknagels werden gebruikt voor: 

— scharnierende onderdelen, 

 zoals een tang;

centrale as riveteertang rivet

nagel
rondelle

dolly
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— vakwerkconstructies, zoals torenkranen, de Eiffeltoren, dakspanten, schachtbok-

ken en hangbruggen;

— plaatwerk, zoals bij tanks, schepen, stoomketels en molenwieken.

geschiedenis van de ijzerproductie

De opkomst van de klinknagels hangt nauw samen met de ijzerproductietechnieken. We 

schetsen even hoe die in grote lijnen verliep.

 C-mine Genk (Michiel Hendryckx, CC BY)  Station Antwerpen-Centraal

 Knalpot aan maalderij in Kieldrecht  Alyv, spits in Baasrode
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bronzen tijdperk
Al in het bronzen tijdperk, vanaf 3000 BC, 

werd gebruik gemaakt van bronzen 

klink nagels. Dat bewijzen enkele vond-

sten, te zien in het Salisbury and South 

Wiltshire Museum. 

ijzertijdperk (vanaf +/-1000 bc) 
Zolang de productie van ijzer via laagovens gebeurde, 

bleef ijzer een kostbaar product. Uit de laagoven kwam 

een brok ijzer, gemengd met allerlei slak. Deze klomp 

werd verder uitgesmeed zodat de slak eruit ging en 

zuiver ijzer overbleef. De belangrijkste toepassingen 

waren wapens, 

nagels, juwelen..., 

voornamelijk klein 

materiaal dus, al 

of niet met klink-

nagels.

 

gietijzer
In de 15e eeuw doken de eerste westerse hoogovens op. Die haalden hogere temperatu-

ren, waardoor het ijzererts kon smelten en ijzer en slak meer vanzelf gescheiden werden. 

In het bijzonder werd het mogelijk grote gietijzeren stukken te vormen. Door het hoge 

koolstofgehalte van gietijzer was dit materiaal nog te bros om ermee te kunnen klinken. 

Klinknagels werden nog steeds vervaardigd door manueel uit te smeden.

 Een laagoven

 Bronzen klinknagels (Richard Henry, CC BY) 

 Keltisch zwaard
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De Iron Bridge (1781, Ironbridge, UK) is een gietijzeren brug die ineengezet werd met 

zwaluwstaartverbindingen en andere technieken, overgenomen uit de houtbewerking. 

Van klinknagels was hier geen sprake.

smeedijzer en puddelijzer
Door het gietijzer uit te smeden verlaagt het koolstofgehalte en wordt het ijzer zachter 

en beter bewerkbaar. Dat werd destijds ook bij de laagovens gedaan om de slak te ver-

wijderen. In 1783 vond Henry Cort (GB) het puddelproces uit, een manier om gietijzer 

industrieel uit te smeden. Zo werd de poort opengezet voor de industriële productie van 

klinknagels en bijbehorende constructies.

Het duurde niet lang voordat het 

eerste geklonken schip te water 

ging.

De techniek om waterdicht te 

klinken hing nauw samen met de 

ontwikkeling van de eerste hoge-

drukstoommachines in het begin 

van de 19e eeuw. Om de stoomke-

tels explosievrij te houden, waren 

er klinknagels en staal van hoge 

kwaliteit nodig. 

  De Iron Bridge (Kevin Skidmore, CC BY)
  Detail (geen klinknagels)

 De Charlotte Dundas, 1801, tekening van H.B. Barlow
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Het oudste, volledig geklonken ijzeren schip is de Vulcan (1819, 19m, narrow boat), 

gemaakt in de buurt van Glasgow door Thomas Wilson, een ervaren vakman in de hou-

ten scheepsbouw, samen met twee ervaren stoomketelbouwers. Het heeft het 54 jaar 

volgehouden.

In 1988 werd een replica gebouwd in opdracht van het National Maritime Museum, mis-

schien wel het jongste, volledig geklonken schip.

staal
Vanaf 1850 schoot de industriële raffinage van staal volop in gang, dankzij de hoogovens, 

het gebruik van cokes, het bessemerproces met het gebruik van convertoren (1856) en 

kort daarna het Siemens-Martinproces met vlamovens om de overgebleven koolstof te 

oxideren (1865).

Wist je dat?

Staal is een legering van ijzer en koolstof met een koolstofgehalte van minder dan 1,9%. 

Het ijzer waarvan eerder sprake - zoals gietijzer en puddelijzer - bevat meer koolstof en is 

daardoor minder gemakkelijk bewerkbaar. Zuiver ijzer, als chemisch element, bevat geen 

koolstof en is heel zacht staal. 

 De Vulcan (Iroberts696, CC BY)
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glorietijd van de klinknagel 
Vanaf het einde van de 19e eeuw werden schepen meer en meer volledig van staal 

gemaakt. In de eerste helft van de 20e eeuw werden de meeste beroepsschepen gebouwd 

uit geklonken staal. Voorbeelden zijn de duikboten uit de Eerste Wereldoorlog, de Titanic 

en haar zusterschepen …

de ondergang van de klinknagel
In de jaren 1960 werd nog regelmatig geklonken, maar deze techniek werd snel verdron-

gen door laswerk, dat lichter en minder arbeidsintensief is. Al in de Tweede Wereldoorlog 

werden de Liberty Ships met vallen en opstaan gelast, maar velen zijn vergaan door 

metaalmoeheid in de lassen. Dit heeft nog lang nagezinderd en was een laatste argu-

ment voor het behoud van klinkwerk

Wist je dat?

Oudere schippers wilden aanvankelijk het onderwaterschip in geklonken platen en 

alleen het deel boven water gelast omdat zij de nieuwe lastechniek niet voor 100% 

vertrouwden.

 De Titanic, 1912 (Teufelbeutel, CC BY)



1514 materiaal en constructieklinknagels

In de Scheepswerven Baasrode liep de laatste geklonken spits (l’Avenir), een type van 

Belgisch motorschip met een stompe voorsteven, van stapel in 1972. In de industriële 

spantenbouw werd nog geklonken tot in de jaren 1980. Een laatste industrieel geklonken 

klinknagel is volgens onze bronnen ingeslagen in een chassis van een vrachtwagen bij 

Volvo trucks ergens op een decemberavond in 1993. Al zal een goede speurneus wel nog 

hedendaagse toepassingen weten te vinden.

 De jeugd toont zijn interesse voor het klinkwerk aan een stoomtrein
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de techniek

klinknagels

Soorten
Een nagel wordt heet gestookt, doorgegeven, door het gat gestoken, aan één kant tegen-

gehouden en aan de andere kant plat of bol geslagen.

In sommige gevallen, zoals bij de romp van een schip, moet het oppervlak glad blijven. 

Daarom wordt het boorgat eerst wijder gezet (gesoevereind) en wordt de nagel stuik 

geslagen in de soevereinopening.

Ook conische nagelkoppen komen 

veel voor, vooral aan de binnenzijde. In 

Nederland werden ze meer gebruikt dan 

in België.

Wist je dat?

Op sommige werven werd er per klink-

nagel uitbetaald. Dan tipte men de 

koppen van de nagels die in de loop 

van de dag ingeslagen werden aan met 

witte verf.

Bolle kop

stuikkop

schacht

zetkop

Gesoevereinde kop
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Afmetingen

De diameter van de klinknagels (d) is afhankelijk van de plaatdikte van de dunste te 

klinken plaat (t).

Plaatdikte t (mm) 4 tot 6 6 – 8 8 – 12 12-18 >18

Klinknageldiameter d (mm) 12 16 20 24 27

De lengte (l) is de dikte van de te klinken platen (2*t) 

plus genoeg overschot om een bolle of gesoevereinde 

kop te vormen. Voor een bolle kop is dat ongeveer 1,5 

keer de diameter. Voor een gesoevereinde kop volstaat 

ongeveer 1 maal de diameter, maar dit hangt af van de 

exacte grootte van de soeverein.

Wanneer de lengte (l) te groot is in vergelijking met 

de diameter (d), riskeert de kop eraf te springen door 

de treksterkte die ontstaat bij het krimpen. De lengte 

is daarom beperkt tot 4 keer de diameter voor dunne 

nagels en 5 keer de diameter voor dikkere nagels.

De huidige normen voor klinknagels zijn DIN124 en 

DIN660.

l 

t
d

  Klinken van de Mercator
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Wist je dat?

Nieuwkomers werden wel eens onthaald met een gloeiende klinknagel die hen toege-

worpen werd. De onwetende had dan de reflex om hem op te vangen ...

Klinknagels	smeden
Klinken is een arbeidsintensief proces. Als alle nagels ook nog individueel gesmeed zou-

den moeten worden, is het dat des te meer. Dat verklaart waarom het geduurd heeft tot 

de industrialisatie ver genoeg gevorderd was en nagels op industriële schaal gemaakt 

konden worden, voordat grote geklonken structuren ontstaan zijn.

Een tang om klinknagels te maken heeft een typische uitsparing voor de kop en kan de 

schacht zowel dwars als langs nemen.

Wist je dat? 

In een spits, een Belgisch motorschip, zitten er ongeveer 40.000 klinknagels..

In de KBC-toren in Antwerpen zijn dat er rond de 430.000 en in de Eiffeltoren tel je er 

bijna 5.000.000.

plaatwerk 
Dit deel van het verhaal is vooral van toepassing op klinken in de scheepsbouw.

Voordat het klinken kan starten, is er allerlei werk aan de platen nodig. We bespreken hier 

kort enkele typisch aan klinken gerelateerde handelingen. Maar hoe men het plaatwerk 

boort, kromt en buigt, zodat alles past en bijvoorbeeld de zeeg en de rondingen van een 

schip gevolgd worden, is een finesse die ons hier te ver zou leiden.
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Boren
Normaal worden de gaten net iets te groot geboord, omdat de klinknagel lichtjes uitzet bij 

het opwarmen. Bij het afkoelen zal de nagel weer krimpen, maar door het samenpersen 

bij het klinken verdikt de nagel nog verder en wordt de speling in de opening tenietge-

daan. 

Soevereinen
Aan de buitenkant van de romp van geklonken schepen worden verzonken klinknagels 

gebruikt om de gladheid van de romp te bewaren. De voorgeboorde gaten moeten dan 

eerst gesoevereind worden. De diepte van de soeverein moet overal gelijk zijn en zeker 

niet meer dan de dikte van de buitenste plaat bedragen.

Gelijkzetten
Met pennen kunnen de platen en overeenkomstige gaten nu gelijk uitgelijnd worden. Ze 

worden met bouten voorlopig vastgezet. 

 Gesoevereinde openingen  Soevereinboor

 Een pen in rust  Een pen in actie
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De	overlapmethodes
Platen goed laten overlappen is een kunst 

op zich.

Er zijn verschillende mogelijkheden om plaatwerk te laten overlappen. De keuze is afhan-

kelijk van de plaatdikte, de gewenste gladheid, het totale gewicht …

gladwerk Dubbele rij klinknagels, extra 

gewicht maar wel glad.

zoomwerk Platen liggen schuin opeen. De 

driehoekjes worden opgevuld 

met een wig.

joggelwerk De randen worden verplooid 

(gejoggeld) om een mooie over-

lap te krijgen.

Bedenk gerust uw eigen varianten voor de boeg, 

aan de schroefas …

 François Musin O129  Mercator
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het heet stoken van de nagel
Wie met een zware mokerhamer op klinknagels begint te slaan, zal al gauw merken dat 

het geen evidentie is om ook maar enige vervorming in de schacht van de nagel te krijgen, 

laat staan om er een mooie kop aan te vormen. De truc bestaat erin om de nagel eerst te 

verwarmen, zodat het ijzer zachter wordt. 

Dat heet stoken van de klinknagels was het werk 

van de ijzerheter, ook wel nageljongen of nagelpie-

per genoemd. Hij was de jongste van de bende (11 

à 15 jaar). Vroeger werden de nagels heet gestookt 

op een veldsmidse, later werd gebruik gemaakt van 

een elektrische nagelverhitter. 

 

  Een elektrische nagelverhitter  

tang

blaasbalg

extra kolen

 IJzerheter, tekening van Henri Lanos
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De	temperatuur	van	de	nagel
Staal zet uit bij het opwarmen en krimpt bij het afkoelen. Tijdens het krimpen zal een klink-

nagel extra hard opspannen en de geklonken delen samentrekken. Wanneer de krimp te 

groot is, kunnen krimpscheuren optreden. De kwaliteit van de verbinding hangt in sterke 

mate af van de juiste temperatuur van de nagel tijdens het klinken.

Is de nagel te heet geklonken, dan is er te veel krimp en treden er krimpscheuren op. Dat 

is vooral gevaarlijk bij dunne nagels. Wordt de nagel te koud geklonken, dan is het metaal 

te weinig bewerkbaar en scheurt het door vervorming. Vooral bij dikkere nagels is dat een 

potentieel gevaar. Hoe dikker de nagel, hoe heter hij gestookt moet worden. Tot 4mm is 

het niet nodig om de nagel te verwarmen; dan is er sprake van koud klinken.

De temperatuur van een nagel wordt afgelezen van de kleur van het staal (zie kleurentabel).

Vanaf 600°C wordt het staal kersrood en merkbaar 

zachter en beter bewerkbaar. Hoe warmer het staal, 

hoe helderder de kleur en hoe zachter het wordt. 

Een nagel van 8mm is best ongeveer oranje tijdens het 

klinken.

Een nagel van 16mm is best geel tijdens het klinken. 

Dat betekent dat hij gloeiend geel (1100°C) gestookt 

wordt en na het klinken nog kersrood (600°C) is.

Een nagel die warmer dan 1400°C gestookt wordt, zal 

verbranden en is onbruikbaar.

 Verbrande nagel  Nagel na afkoeling

600°C

650°C

700°C

760°C

810°C

870°C

930°C 

980°C

1050°C

1100°C

1200°C
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het doorgeven en vangen van de nagel
Eén van de grote moeilijkheden bij het klinken is de snelheid waarmee de nagel afkoelt. 

Vanaf het moment dat de nagel uit het vuur gehaald wordt, totdat hij geklonken is, heb-

ben de betrokkenen maar enkele tientallen seconden tijd om te handelen. Elk detail is 

daarom des te belangrijker en de posities en acties van alle spelers zijn tot in de puntjes 

op elkaar afgesteld.

De ijzerheter gooit de nagel naar de doorgever (op de foto komt de nagel via een buis van 

bovendeks). De doorgever vangt de gloeiend hete nagel met een pan, een handschoen 

of – als hij voldoende getraind is – een tang, en duwt deze zo snel als mogelijk in het 

nagelgat, waarna hij onmiddellijk plaats maakt voor de douwer.

Een goede tang helpt de doorgever om een gloeiend hete nagel vlot vast te nemen en te 

hanteren. Daar bestaan diverse soorten tangen voor. De meest gebruikte tangen zijn een 

beetje opengezet aan de bek, zodat ze minder open moeten om een nagel vast te nemen.

de nagel de doorgever de douwer

  Enkele soorten tangen   
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de douwer, de tegenhouder
De douwer is een stevige kracht die de nagel moet tegenhouden terwijl zijn kompaan er 

aan de andere kant op slaat. Hij zit klaar met een zwaar stuk ijzer (duwijzer, dolly, hamer 

…) voorzien van een holle kop die op de bolle kant van de klinknagel past en blok-

keert hiermee de klinknagel in het gat. Afhankelijk van de locatie in het schip kan dit een 

behoorlijk moeilijke oefening zijn en vaak komen er hulpstukken bij te pas om het douwij-

zer te blokkeren (bv. een grote houten lepel) of zijn de duwijzers van een bijzondere vorm.

Een alternatieve en modernere methode is om met een pneumatische piston de nagel 

tegen te houden tegen een achterliggende steun, zoals een opgelaste plaat. 

  Enkele duwijzers  

  Nog meer duwijzers  

 Een houten lepel

 Ook nodig … 

 De douwer  Een pneumatische piston  Samen met de doorgever
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de klinker en de voorslagers
De klinker is de meest ervaren kracht. Afhankelijk van de grootte van de nagels en de 

gewenste afwerking moet hij anders klinken. 

Met	snapper,	dopper	of	vlakhamer	
Een dopper heeft de negatieve vorm van 

de gewenste afgewerkte kop. Meestal 

wordt de nagel bol geslagen, maar soms 

komen ook piramidale vormen voor. 

De klinker houdt de dopper op de nagel 

en één of twee voorslagers slaan met 

een voorhamer op de dopper. Bij kleine 

nagels en een geoefende hand kan een 

meesterklinker dat met linker- en rech-

terhand. 

Rechtstreeks	met	de	hamer
Bij gesoevereinde gaten wordt de nagel 

volledig plat geslagen in de soeverein-

opening en is er geen nood aan een bolle 

kop.

De nagel wordt dan rechtstreeks met de 

hamer in de soevereinopening geslagen. 

Het is belangrijk om op de centrale as 

te starten en langzaam naar buiten toe 

te werken.

Met	twee	voorslagers
Bij grote klinknagels zijn er twee voor-

slagers, die niet met een vlakhamer 

werken. Ze slaan beurtelings met lang-

werpige hamers rechtstreeks op de 

nagel. Vanzelfsprekend is de onderlinge 

afstemming uiterst belangrijk.

dopper

voorhamer

klinknagel

duwijzer

klinkhamer

klinknagel

duwijzer

Een soevereinopening
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Om zowel precies als snel te kunnen werken, hebben 

klinkhamers een typische vorm. De hamer is redelijk 

smal en langwerpig, het oppervlak is licht gebold en het 

gewicht ligt tussen de 500 en 1000 gram. 

Met	pneumatische	hamer
Bij modernere technieken wordt een pneumatische 

hamer gebruikt in plaats van een vlakhamer, waardoor 

één persoon volstaat om te klinken (met weliswaar nog 

een douwer aan de andere kant). In sommige gevallen 

wordt er met twee pneumatische hamers gewerkt, één 

aan elke zijde, zonder een douwer met een duwijzer.

Met	hydrauliek
Op industrieel niveau werd vaak hydraulisch geklonken. 

De hydrau lische arm omklemde de te klinken onderde-

len langs beide zijden. 

 Met hydraulische arm

 Klinkhamers

 Met pneumatische hamer

 Hydrau lische arm voor industriële spanten

Wist je dat?

Op een spits in Baasrode zitten ongeveer 36.000 klinknagels, waaraan 4 ploegen van 

5 man 6 weken lang werkten, 6 dagen per week en 11,5 uur per dag. Elke ploeg sloeg 

dagelijks 250 nagels in.
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platen nabehandelen

Koken	(ook	breeuwen	of	matteren	genoemd)
De kopse kanten van overlappende platen worden opge-

stuikt, zodat ze extra aanklemmen tegen de achterlig-

gende plaat en het geheel waterdicht wordt. Dat gebeurt 

met een barijn of kookbeitel, een asymmetrische, licht 

gekromde beitel.

Meestal hebben de platen een schuine rand, die nadien 

gemakkelijk in de onderliggende plaat gedreven kan 

worden.

Ofwel worden eerst de platen op de zijkant en daarna de opwelling in de onderliggende 

plaat geslagen. Dit vergt meer werk, maar is handig als er geen schuine kant voorzien is.

Wist je dat?

Koken, in het Engels caulking, in het Frans cauquer, komt etymologisch van het Latijnse 

calcare, ‘er eens goed op meppen’. In dezelfde stam: to calk: het paard beslaan.

De term ‘breeuwen’ wordt in het Nederlands vooral voor houten schepen gebruikt, wat 

een heel andere techniek is, maar in het Engels ook caulking genoemd wordt.

 Een barein of kookbeitel

 Barein tegen kopse plaatkant

Eerste slag Tweede slag

Kookrand

Kookbeitel

d
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Hulpmiddelen	voor	waterdichting:	een	echte	smeerboel
Als extra waterdichting werd soms nog iets tussen de platen gestopt vooraleer te klinken, 

zoals terrepapier of loodmenie. Terrepapier is niet meer verkrijgbaar in de handel en lood-

menie is verboden, maar kan vervangen worden door ijzermenie of zinkverf. 

Meestal volstond het om na het klinken een dikke verf te gebruiken zoals loodmenie, teer 

of ratjepé (een mengsel van lood, arsenicum en koper). Kleine kieren werden soms ook 

gedicht met stopverf (een mengsel van lijnolie en krijt), harpuis (een mengsel van hars, lijn-

olie en krijt) of walevet (een hard kneedbaar vet, veel gebruikt op houten walen).

Wist je dat?

Als nooddichting voor lekken werd vaak gebruik gemaakt van fijn zaagsel of as uit de 

houtkachel. Dat werd met een emmer of een ‘zak met gaten’ onder water gebracht, die-

per dan het lek. Daar werd het losgelaten en met een beetje geluk meegezogen met de 

lekstroom. Het bleef zitten in het lek, zwol op en dichtte zo het lek.

Kookbeitel

 Fijn zaagsel  Zak met gaten
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  De Titanic in aanbouw

	 VORMEN EN OORZAKEN VAN SCHADE 

nagelziekte

Nagelziek is een algemene term voor een schip dat veel last heeft van slechte klinknagels. 

De oorzaak was niet altijd eenduidig, maar de gevolgen konden vrij dramatisch zijn. Het 

duurde vaak vele jaren om uit te maken of het probleem op alle nagels betrekking had of 

op enkele. Tegenwoordig wordt nog zelden een schip als nagelziek bestempeld, aange-

zien de meeste er intussen uitgeselecteerd zijn.

De oorzaak van nagelziekte lag ofwel bij de staalproductie van de klinknagels, ofwel bij het 

proces van het klinken. De huidige staalproductie is dermate verfijnd dat er in moderne 

klink nagels nog maar weinig onzuiverheden voorkomen. Tijdens het klinken kunnen onzui-

verheden ontstaan doordat de nagel te lang in het vuur lag of te heet gestookt werd. 

Daardoor treden er gemakkelijk scheuren op tijdens het krimpproces of in een later stadium 

bij mechanische belasting. De scheuren zetten op hun beurt de deur open voor interne 

roestvorming en bijbehorende spanningen.

Wist je dat?

Het zinken van de Titanic zou 

wel eens te maken kunnen 

hebben met de kwaliteit van 

de klinknagels. In het staal van 

de klink nagels zijn veel fouten 

vastgesteld. 

3

  Vaak zijn het de nagels die het laatst vergaan, zoals op deze molenroede
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ingeroeste randen 

Door achterstallig onderhoud, zijnde regel-

matig schilderen en beschermen tegen 

elektrolyse, kunnen de nagels beginnen te 

roesten. Dat treedt het eerst op aan de ran-

den van de kop. Er bestaat geen eenduidig-

heid over vanaf wanneer dit problematisch 

is. Met een goede schilderbeurt kan een licht 

ingeroeste nagelkop nog vele jaren mee, 

maar als er niets aan gebeurt, schrijdt de 

aftakeling alsmaar sneller voort.

de kop af 

Als roest zich onder de kop vormt, ontstaat 

er zoveel spanning dat de kop er uiteindelijk 

afspringt. Dat is het definitieve einde van een 

klinknagel. 

 Losse nagel  Nagel weg

 Ingeroeste rand

 Afgesprongen kop
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Wist je dat?

Roest neemt ongeveer tienmaal het volume in van het oorspronkelijk volume van ijzer en 

kan voor grote spanningen in constructies zorgen, platen uit elkaar duwen of de kop van 

een nagel doen springen.

tranende nagel

Bij het bovenhalen van een schip kunnen 

één of meerdere nagels langdurig blijven 

‘natranen’ nadat de rest van het schip al 

lang gedroogd is. Dat wijst op achterlig-

gende vochtophoping en dus risico op 

lekkage.

De oorzaak van de vochtophoping is niet 

altijd eenduidig vast te stellen. Oxidatie van 

ijzer kan soms onderhuids plaatsvinden, 

bijvoorbeeld door microbiologisch geïndu-

ceerde corrosie, waardoor het schip pas na 

enige tijd op het droogdok en na schilder-

werken toch nog begint te ‘zweten’. 

 Tranende nagel

 Zwetend schip
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algemeen onderhoud

Een klinknagel goed onderhouden verschilt niet veel van het onderhoud van metaalwerk 

(zie de brochure Onderhoud van ijzerwerk van Monumentenwacht).

Orde en netheid blijven puntje één van elk goed onderhoud. Verder moet corrosie verme-

den worden door regelmatige visuele controle en onderhoud van het schilderwerk. Hoe 

vaak, dat hangt grotendeels af van de corrosiegevoeligheid van de omgeving. Vooral de 

afwisseling tussen nat en droog verhoogt de corrosiesnelheid aanzienlijk. De onderkant 

van een schip gaat minstens om de vijf jaar op het droge. Boven water kan dat liefst iets 

vaker gedaan worden. Bij klinknagels vereisen de randen van de kop en de mate waarin 

zij mooi aansluiten met het plaatwerk, gepaste aandacht.

Een diktemeting kan uitsluitsel geven over de restdikte van de staalplaten.

Uw monumentenwachter staat altijd klaar om u vakkundig bij te staan.

4

33onderhoud & herstel  De keuze voor klinknagels is geen evidentie
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nagels oplassen

Bij ingeroeste randen is er vaak discussie over wanneer een nagel opgelast moet worden. 

Pas wanneer waterdichtheid niet meer gegarandeerd is, zal de nagel snel verder corrode-

ren. Het oplassen van de kop is dan een evidente oplossing.

Houd rekening met de geïnduceerde hitte en bijbehorende trekspanningen in het staal.

— Dikke nagels (rond de 15mm) moeten voldoende opgewarmd wor-

den om opnieuw onder spanning te komen. Daarom wordt de kop 

volledig opgelast in horizontale banen, om zoveel mogelijk hitte in 

de nagel te krijgen.

— Dunne nagels (rond de 8mm) mogen juist niet te warm worden of 

ze gaan springen door te grote spanningen. Daarom wordt de kop 

enkel concentrisch opgelast.

 Bij licht ingeroeste randen kan er twijfel bestaan of 
oplassen wel nodig is

 Wanneer de kop er is afgesprongen, kan het tech-
nisch nogal moeilijk zijn om dit goed gelast te krijgen
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oude nagels verwijderen

met acetyleen-zuurstof snijbrander 
Om klinknagels door te branden wordt eerst het centrum van de nagel voorverhit (met 

acetyleen/zuurstof) tot het roodgloeiend is. Vervolgens wordt het centrum met de snij-

brander bewerkt (met zuurstof) en wordt via cirkelvormige bewegingen de rest van de kop 

weggebrand. Daarna wordt de nagel doorgeslagen.

kop wegslijpen
De bolle kop wordt aan de binnenzijde van de romp 

afgeschuurd met een haakse slijper en een braamschijf. 

Daarna wordt de nagel doorgeslagen.

kop afbeitelen 
De meest traditionele methode bestaat erin om de kop 

met een scherpe beitel af te slaan door rondom rond in 

te kerven.

snijbrander

voorverhitting

wegslijpen

startpositie cirkelvormige bewegingvervolgpositie
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vijlen en ruimen

Na het verwijderen van de oude nagels, is 

het goed mogelijk dat de gaten eerst opge-

schoond moeten worden en dat er dan over-

maats gewerkt moet worden met een dikkere 

diameter. Ook nieuwgeboorde gaten moeten 

vaak opgeschoond worden om eventuele 

bramen te verwijderen.

Het opschonen van de gaten gebeurt met 

een vijl of ruimer.

valse nagels steken

Er zijn enkele alternatieven op de markt om met bouten of moeren toch het uiterlijk van 

een klinknagel te verkrijgen. Het is af te raden om verschillende staalsoorten door elkaar 

te mengen, om elektrolyseproblemen te vermijden. Gebruik dus geen roestvrij stalen slot-

bout in een stalen romp. 

Slotbout	met	bolle	kop
heeft aan één kant een ronde kop en aan de andere kant 

schroefdraad.

Nokbout	met	verzonken	kop
heeft aan één kant een verzonken kop en aan de andere kant 

schroefdraad.

Breekmoer
is een zeskantmoer die afbreekt bij een bepaald aandraai-

moment en dan alleen een conisch gedeelte achterlaat.

Visbout
is een bewerkte slotbout om de bout in de romp van het onder-

waterschip te krijgen, terwijl deze in het water ligt. 
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Het draadeinde loopt taps toe en heeft een gaatje waar een 

touwtje doorheen kan. Het gebruik van de visbout gaat als volgt:

— verwijder de slechte klinknagel;
— steek het touwtje door het gat naar buiten met een drij-

vend houtje of kurk;
— bevestig buiten de visbout aan het touwtje (vergeet de 

rondelle niet klaar te steken);
— trek de visbout met het touwtje naar binnen;
— bevestig de moer en draai aan.

opstrijken 
Een alternatief voor het herstellen van klink-

werk is het lokaal in te strijken met een 

2-componenten epoxysysteem. Volg nauw-

keurig de voorschriften van de fabrikant om 

een goede hechting te verkrijgen. 

bijklinken

Wanneer een nagel loszit en er verder weinig 

aan de hand is, valt het te overwegen om 

hem koud bij te klinken door de randen van 

de klinknagelkop verder open te drijven met 

een botte puntslag; zo ontstaat weer een 

goede spanning.

Een loszittende nagel ‘klinkt’ als een fietsbel 

wanneer je erop slaat.

Wist je dat?

Een plaat is klinkklaar als alle gaten netjes op hun plaats zitten, uitgelijnd en gesoeve reind.
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 BESLUIT
Klinken is geen evidente activiteit. Deze brochure gaat in op de beginselen en de rand-

voorwaarden, zodat enthousiastelingen op weg geholpen worden om te experimenteren. 

Voordat effectief op de romp van een schip geklonken wordt, zijn verschillende proefop-

stellingen noodzakelijk om alle details met een ploeg van mensen onder de knie te krij-

gen. Daarna is het een les in nederigheid, geduld en volharding om een eerste nagel mooi 

te klinken en vervolgens een restauratieproject tot een goed einde te brengen.

DAAR KLINKEN WE OP!

DE ZAAK IS GEKLONKEN

  Detail uit Pont de Bir-Hakeim, Parijs (Ibex73, CC BY)
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 BEKNOPTE LITERATUURLIJST  
EN INTERNETLINKS 

boeken
Vademecum, historische bouwmaterialen, installaties en infrastructuur, Piet Bot, 

Nederlands Openluchtmuseum

Scheepsbouw, leerboek voor stuurlieden, Kweekschool voor de Zeevaart, Amsterdam 1947

Ships’ Fastenings: From Sewn Boat to Steamship, Michael Mccarthy

Riveted Connections in historical metal structures (1840-1940), Quentin Collette, Vrije 

Universiteit Brussel, 2014

Zwiers bouwkundig woordenboek, ongekende editie

Stahl im Hochbau 12. Auflage, 1953

Brochure Onderhoud van ijzerwerk, Monumentenwacht

youtubefilmpjes
Queen Mary shipbuilding: https://www.youtube.com/watch?v=9VH_yDVv_eQ

Traditioneel klinkwerk: https://www.youtube.com/watch?v=agkuSL3RrMQ

Hydraulisch klinken: https://www.youtube.com/watch?v=uBwmbX3R3sk

bijkomende informatie
http://www.vaartips.nl/extra/klinkwerk.htm

http://debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal

http://johnoxley.org.au/explore-the-fleet/john-oxley-1927-steam-ship/restoration/how-

is-it-done/riveting/

enkele professionele klinkers
Joram Lehmann, Rotterdam (scheepsrestauratie.nl) | Lex Tiechelaar, SRF, Friesland

Gino Kimpe, Siersmederij, Zandvoorde | BC Construct, Meulebeke

Aelterman, Destelbergen | Victor Buyck, Eeklo

enkele leveranciers van klinknagels
Fabory | Wurth | Globalfastener | Sapphire Products 

  Klinknagels geven een subtiele toets aan de textuur

https://www.youtube.com/watch?v=9VH_yDVv_eQ
https://www.youtube.com/watch?v=agkuSL3RrMQ
https://www.youtube.com/watch?v=uBwmbX3R3sk
http://www.vaartips.nl/extra/klinkwerk.htm
http://debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal
http://johnoxley.org.au/explore-the-fleet/john-oxley-1927-steam-ship/restoration/how-is-it-done/riveting/
http://johnoxley.org.au/explore-the-fleet/john-oxley-1927-steam-ship/restoration/how-is-it-done/riveting/
http://scheepsrestauratie.nl
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