Project Zeeuws Behout
Restauratieverslag van een broedmachine “The Detroit” Incubator
uit ca. 1926, uit het streeklandbouwmuseum Agrimuda te Sint
Anna ter Muiden .
De broedmachine (afb. 1 en 2 ) was het laatste object wat wij, in het kader van Zeeuws
Behout restaureerden.
Het object doet denken aan een verhoogde boerentafel uit de late Biedermeier periode. De
gedraaide poten, het afdekblad, wat in dit geval niet is opgevuld met een geruit zeiltje, maar
met een mahoniekleurig gelakte plaat berken multiplex, en de zwart gelakte ijzeren
achterplaat achter het verwarmingselement, dit alles ademt onmiskenbaar de sfeer van een
boereninterieur uit de tijd van toen.
Dergelijke interieurs zijn nog overal in regionale oudheidkamers te bewonderen.
Deze broedmachine van het merk “The Detroit” Incubator (afb3 ), moet een van de oudste
typen zijn die, de destijds in Brugge ( België) gevestigde fabriek heeft gemaakt.
Op internet worden nog wel eens broedmachines van dit merk aangeboden, maar het betreft
haast altijd latere, meer moderne versies.
De staat van het object was helaas zeer slecht. Het frame is een kast met laden, gemaakt van
deels vuren, deels grenenhout. De wanden zijn afgedekt met berken multiplex van ca 1 cm .
dik. Dit multiplex was zwaar aangetast door houtworm en schimmel , terwijl de lagen
onderling loslieten.( afb 4 en 5)
De originele poten ontbraken. In plaats daarvan waren er nieuwe poten bijgemaakt van
vurenhout, waarvan de afmetingen niet vierkant maar onregelmatig, bijvoorbeeld 8,5x 7 cm
waren. Bovendien was het draaiwerk zeer slecht vormgegeven. Binnen in de broedmachine
vonden wij een originele beukenhouten poot terug, weliswaar zeer zwaar door houtworm
aangetast en kromgetrokken maar voldoende in tact om nieuwe te maken conform de
originele vorm ( afb 6).
De poten, welke voor de hanteerbaarheid demontabel aan de kast waren vastgeschroefd,
waren in het verleden meerdere keren van de kast afgebroken, waarschijnlijk bij het
verschuiven van het object. Daardoor waren de hoekverbindingen onderaan, door de
uitbrekende houtschroeven, sterk verzwakt en zwaar beschadigd .
Bovendien heeft de broedmachine in het verleden een tijd lang op zijn kant gelegen. Dit was
te zien aan de zwaar verrotte en door houtworm aangevreten hoeken en zijstrook links van
het bovenblad (afb 7 ) .
Gelukkig kon er aanvullend budget gevonden worden, zodat het mogelijk was de
broedmachine wat beter, meer aanvullend te restaureren.
Tijdens deze restauratie kwamen enkele interessante zaken, met betrekking tot de
geschiedenis van het object aan het licht.

Restauratie houtwerk
Allereerst probeerden wij het bovenblad los te schroeven. Dit bleek nauwelijks mogelijk,
doordat de schroeven waren vastgeroest. Bijgevolg braken alle schroeven af. Toen alle
schroeven en wat daarvan restte waren verwijderd kon het deksel worden geopend.
Toen bleek dat de broedmachine dubbelwandig was geconstrueerd en de ruimte daartussen
was opgevuld met een isolerend materiaal. Even werd gedacht aan asbest, maar het was
stoffeervulling of poetskatoen, wat vroeger in losse todden verkrijgbaar was.

De vulling was bovenaan afgedekt met grijsbruin pakpapier.( afb 8 en 9 )
Een dergelijke vulling is natuurlijk een geweldige broedplaats van ongedierte, daarom
besloten we het materiaal te verwijderen en door nieuw te vervangen.
Tussen dit poetskatoen kwamen ook stukken oude krant te voorschijn, o.a een stuk gedateerd
1926 , en een groot stuk van een voorpagina, Journal de Roubaix, met de datum jeudi 13 aout
1925.(afb 10 )
Bovendien vonden wij drie kaartjes welke waarschijnlijk merkkaartjes zijn van de fabrikant
van het poetskatoen. ( afb. 11 en 12 ) *
Vervolgens konden we de multiplex zijkanten loshalen. Ook hier brak het merendeel der
schroeven af. De zijkanten bleken eveneens dubbelwandig en opgevuld met onderin grof
schaafsel van grenenhout en bovenin eveneens poetskatoen (afb 13 ).
Binnen in de kast ( afb 14 ) bleek aan de bovenkant nog een verwijderbaar scherm te zitten,
wat bestond uit een vurenhouten frame waarop wit gescheurd kaasdoek was gespijkerd. Toen
we het er uit haalden lag boven op het kaasdoek het complete skelet van een muis ( afb 15 en
16 ).
Alle stukken multiplex zijn vervangen door nieuw berken multiplex van dezelfde afmeting en
dikte, en weer met nieuwe ijzeren houtschroeven aan het frame vastgeschroefd (afb.17 en 18).
De restanten van de afgebroken schroeven konden we verwijderen door naast de schroef
gaatjes te boren waardoor het mogelijk is de schroef los te tikken en met een tang er uit te
trekken. Er blijft dan wel een groot gat over, een nieuwe schroef zal in dat geval nauwelijks
houvast hebben.
Dit is op te lossen door het gat dicht te maken met een hennep plug. Vroeger werden voor het
bevestigen van bijvoorbeeld kranen haast altijd hennep pluggen gebruikt, tegenwoordig
slechts kuststof. Een hennep plug bestaat uit opgedraaide touwvezel welke is geïmpregneerd
met kunsthars. In de jaren ’70 van de vorige eeuw waren ze nog verkrijgbaar, nu niet meer,
voor zover bekend. Maar we kunnen ze ook zelf maken, door vliegertouw dubbel of
driedubbel te nemen, op te draaien met de boormachine ( strak aanspannen) en vervolgens te
impregneren met verdunde kunsthars.
Na droging kunnen we er een punt aan steken en stukjes in de te grote schroefgaten lijmen
met bruislijm of tweecomponentenlijm. Een dergelijke hennep plug geeft een veel betere
verbinding als een opvulling met een stukje hout, wat makkelijk weer uitbreekt en te weinig
flexibel is.
Het bovenblad is eveneens gerestaureerd, ook de verrotte hoeken zijn aangeheeld. Hier zijn,
in meerdere lagen stukken grenenhout aangelijmd met witte houtlijm, waarna het geheel met
het nieuw multiplex vulstuk in elkaar is gelijmd, eveneens met witte houtlijm (afb. 19).
Wij draaiden 4 nieuw poten van beukenhout. De profilering is precies hetzelfde als de
originele poten, maar de afmeting is in de breedte ongeveer 1 cm. dikker. De reden hiervoor is
dat de hoeken waar de poten aan vastgeschroefd worden inmiddels zo verzwakt waren dat bij
het verplaatsen van de broedmachine de hoeken weer zouden kunnen uitbreken met opnieuw
schade. Door de nieuwe poten wat dikker te maken was het mogelijk de schroefgaten meer
naar binnen te plaatsen zodat er meer houvast overbleef.
De breuken in de broedroosters zijn gelijmd met tweecomponentenlijm op polyurethaanbasis.
Ook is op de afdekschermen in het binnenwerk de originele stof terug gebracht, op het
bovenste wit kaasdoek, op het onderste grof jute.

Als laatste werd de isolatie , in dit geval grijze stoffeervulling, teruggebracht. In de zijkanten
werd eerst een laag houtschaafsel ( dit vult alle hoeken en kieren ) aangebracht en daar
bovenop eveneens stoffeerwatten.. Daar bovenop ging een stuk bruin pakpapier waarna het
deksel kon worden vastgeschroefd. In dit opzicht is de broedmachine weer geheel in de
oorspronkelijke staat terug gebracht (afb. 20) .

Afwerking houtwerk
Het houtwerk is door ons nogmaals behandeld tegen houtworm met Conserduc.
Aan de buitenkant was de broedmachine oorspronkelijk gebeitst met een paarsrode
waterbeits, waarna er een afwerklaag van schellak op is aangebracht.
Alle nieuwe stukken zijn op dezelfde wijze behandeld als het oude werk.
Ook het voorfront is licht gebeitst en dunnetjes opnieuw gelakt. Het zou mogelijk zijn het
voorfront nog mooier te maken, maar we hebben de afwerking beperkt gehouden om reden
dat het oorspronkelijke merk grotendeels is weggepoetst.( afb. 2, 3 en 21) Bij een totaal
herstel van het voorfront zou zeker het merk eerst geretoucheerd moeten worden. Dit is een
langdurig en zeer precies karwei en werk voor een schilderijenrestaurateur. Als het ooit zou
gebeuren zou er verf op schellakbasis moeten worden gebruikt. Een complete afbeelding van
het merk, helaas wat onscherp, vonden wij op internet. (afb. 22 )

Restauratie metaalwerk.
Het metaalwerk is zo goed mogelijk geconserveerd, en waar mogelijk is de oorspronkelijk
afwerklaag terug gebracht.
Bij het loshalen van de diverse onderdelen bleek het volgende:
De achterplaat waar de brander tegenaan zit is van vertind ijzer.( afb.23 ) Aan de buitenkant is
het zwart gelakt geweest. (afb. 24) Deze zwarte laklaag is door ons hersteld met zwarte
schellak, de binnenkant is behandeld met microkristallijne was
De draagsteunen van de veerconstructie waar de petroleumbrander op rust zijn eveneens
zwart geweest. Ook dit is opnieuw zwart gelakt.
De scharnieren aan de voorkant ( waarmee de broedkast geopend wordt) zijn eveneens zwart
geweest.(afb. 25) Ook dit is zwart gelakt evenals de nieuwe schroeven.
Op de overige delen konden wij geen sporen van een zwarte afwerklaag terug vinden. Het
element bovenop ( wat incompleet is ) lijkt zelfs te zijn verchroomd of vertind. Al deze
overige delen zijn ingesmeerd met microkristallijne was.
De petroleumbrander ( beschadigd) en de ventilatieluikjes zijn van messing. Hier is niets aan
gedaan.
De thermometer is van eenzelfde type als de thermometers welke tot in de jaren ’60 van de
vorige eeuw werden gebruikt in weckketels. De thermometer is kapot bovendien ontbreekt de
schaalverdeling. Wij hebben geen nieuwe thermometer laten maken, omdat dergelijke
thermometers nog wel te vinden zijn bij uitdragerijen en op rommelmarkten.

Verwarmingselement
De verwarmingselement is van gegalvaniseerd ijzer en aan de buitenkant eveneens
dubbelwandig en geïsoleerd. Waarschijnlijk is hier wel asbest toegepast. Bovenaan zit een
opening( bij het ijzerwerk naar achteren de broedmachine in ) waaruit witte vezels kwamen.
Dit was zeker geen textielvezel. Deze opening is met bruislijm dichtgemaakt zodat geen
vezels los kunnen raken. Overigens is witte asbest niet gevaarlijk, maar witte asbest
(chrysotiel) is soms vermengd met het gevaarlijke blauwe asbest ( crocidoliet) .
Zolang de cilinder gesloten blijft is er geen enkel gevaar voor de gezondheid.
Koudekerke, 25 september 2007
Riaan Rijken www.acrijken.nl

* De vertaling van de tekst op de kaartjes moet in

de hoek van de textielnijverheid in Gent worden gezocht.
Société anonyme. Linière de Gand. Fil d' étoupes
Vertaling uit het Frans:
- Lin = vlas
- Linière = linnen- vlasveld
- fil = garen, draad
- étoupe = werk, poetskatoen
- étouper = dichtstoppen
- Société anonyme = is een venootschapsvorm. In België de Naamloze Vennootschap genoemd.
Een vlasbedrijf / linnenfabriek ?
Met dank aan mevrouw Anne Loosveld te Koudekerke voor de informatie
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