Project Zeeuws Behout
Restauratierapport van twee houten schooltassen, museum de
Burghse Schoole te Burg-Haamstede.

In maart 2007 werden twee houten schooltassen bij ons aangeleverd ter restauratie.
De eerste is gemaakt van grenenhout, waarbij de onderste plank aan de voorkant is gemaakt
van eiken. Hierop zijn de initialen AW en het jaartal 1788 aangebracht. ( afb. 1 en 10 )
Vermoedelijk is dit onderste stuk, wat geheel anders is als de rest van de tas afkomstig van
een oudere, geheel eiken schooltas. De afwerking aan de zijkant verschilt, het is een mooi
afgewerkt plankje met versiering, geheel anders dan de overige , grof afgewerkte delen.
( afb. 2 )
Het lijkt door een amateur in elkaar getimmerd te zijn. De grote gesmede nagels met kop,
waarmee het versierde plankje op het kastje is getimmerd zijn ongebruikelijk. Het zijn nagels
die o.a. gebruikt werden bij het vastzetten van scharnieren. Bij het werk van een vakman
zouden er nagels met een veel kleinere kop gebruikt zijn, zoals ook bij het tweede tasje is te
zien.
De onderkant is eveneens vervangen, in dit geval met gebruikmaking van oud, geschilderd
hout. Er is een grijzige grondverf op aanwezig alsmede een schuin lopend spoor van een
opgetimmerde lat. De afgesplinterde randen aan de zijkant, ontstaan tijdens het afzagen zijn
niet met verf bedekt, een bewijs dat het een oud geschilderd stuk hout was. ( afb. 3 )
Op het deksel ( van boven ) is eveneens die grijze grondverf aanwezig, linksboven echter is
dodekop rood aanwezig, evenals op de rest van het tasje, vooral de zijkanten.( afb. 4 )
Onduidelijk is waarom de rode verf niet op het gehele deksel is aangebracht. ( wel
bijvoorbeeld op de grof afgeschuinde rand ter hoogte van de scharnieren, afb. 5 ) Mogelijk
ging het om een verfrestant.

afb 1

afb. 2

afb. 3 de grijs geschilderde onderkant van het tasje.

afb. 4 gedeeltelijk grijze, gedeeltelijk rode verf.

afb. 5

Bij deze schooltas zijn de grenenhouten onderdelen zwaar door houtworm aangetast.
De schooltas heeft langdurig in de conserduc ( een houtwormbestrijdingsmiddel) gelegen, het
voorwerp werd bijgevolg in een zeer vette staat bij ons aangeleverd.
Aan de bovenkant en ter plaatse van de kram waarmee het tasje kan worden afgesloten ( deze
kram was verdwenen maar er werd een oude passende kram bijgeleverd), waren twee
scheuren ontstaan. Deze zijn door ons dichtgelijmd met een strookje grenenhout, en daarna
geretoucheerd met dodekop pigment aangemaakt met schellakvernis op alcoholbasis.
( afb 6,7,8)
Als lijm werd bison constructielijm op polyurethaanbasis gebruikt. Deze lijm pakt redelijk
goed op vettig hout en vult ook oneffenheden (In dit geval de talloze houtwormgaatjes.)
Aan de zijkant rechtsonder werd een uitgebroken stuk hersteld. Dit werd eveneens op
dezelfde wijze geretoucheerd. ( afb 9)
Ontbrekende nagels werden aangevuld. Het ijzerwerk werd behandeld met microkristallijne
was.
De op het eiken plankje aanwezige oppervlakteschimmel kon niet geheel verwijderd worden
zonder het plankje af te krabben. Dit is derhalve zo gelaten. Omdat het hout zeer langdurig
met een bestrijdingsmiddel is behandeld zal dit niet veel kwaad kunnen.

afb. 6

afb. 7

afb.8

afb. 9

afb. 10 het schooltasje na restauratie
Het tweede schooltasje is in een veel betere conditie. Het is een mooi gemaakt kistje, geheel
van eiken, met daarop de letters DK geschilderd . ( afb 11 en 12)
In het onderste deel van de voorkant waren als gevolg van krimp enkele scheuren in het hout
ontstaan. Er ontbraken slechts enkele nagels aan de scharnieren.
De scheuren werden gelijmd, in de lijmnaad werd een stukje eiken fineer mee gelijmd, om de
ontstane ruimte op te vullen (afb. 13 ). In dit geval werd eveneens 2 componentenlijm op
polyurethaanbasis gebruikt. Deze lijm is ook , in tegenstelling tot bijvoorbeeld beenderlijm,
spleetvullend.
Daarna werden de scheuren geretoucheerd met waterbeits, schellakvernis en als kleurpigment
een mengsel van zeer weinig dodekop en kasselse aarde. De uitgebeten plekken onderaan, bij
de spijkers werden eveneens op dezelfde wijze geretoucheerd.( afb. 14 en15 )
Ontbrekende nagels aan de scharnieren werden aangevuld.
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afb. 11 eiken schooltasje voor de restauratie

afb. 12

afb. 13

afb. 14 de dichtgemaakte scheuren

afb. 15 het schooltasje na restauratie, tezamen met andere stukken van “Zeeuws Behout”

