
Project Zeeuws Behout

Restauratieverslag van een eikenhouten koolschaaf , vroeg 20e

eeuw, uit de Oudheidkamer en Visserijmuseum Brusea  te
Bruinisse.

De koolschaaf  ( afm. 92x43x6 cm, afb 1 en 2 ) is een stuk huishoudelijk gereedschap wat
vroeger werd gebruikt om ( meestal) witte kool te schaven.
Voor de algemene beschrijving verwijs ik naar het rapport van Inske Immink.

De heer T. Geelhoed uit Middelburg heeft het gebruik ervan nog gekend en vertelde mij
daarover  het volgende:
De koolschaaf werd bijna altijd verhuurd door de plaatselijke timmerman. In de tijd van de
kooloogst moest iedereen dan op zijn beurt wachten.
De schaaf werd over een lage tobbe gelegd en de kool werd geschaafd
 Het schaafsel werd in Keulse potten gedaan en ingezouten waarna er een schone doek over
de pot werd gelegd. Vervolgens ging er een houten deksel overheen  en op dat deksel legde
men een kinderkop. Alzo werd, nadat de kool een tijd had gestaan zuurkool verkregen.

Zoals op de afbeelding 1 en 3 te zien is , is er een slechte plek aanwezig in het voorwerp, waar
het eikenhout lichter van kleur is en door houtworm  aangetast.
 Wanneer er bij een gezonde boom een grote tak afbreekt ontstaat een wond waar het hout van
de stam kan inwateren.
Is de boom voldoende gezond , dan zal de wond snel weer door nieuwe schors worden
overgroeid. Toch is er in de stam dan  vaak een begin van houtrot . Dit hoeft niet verder te
gaan, maar er blijven wel resten van schimmels achter. Na het vellen en zagen van de boom
worden dergelijke plekken vaak het eerst aangetast door houtworm, zoals ook bij de
koolschaaf het geval is.

Ook is het achterblad over de hele lengte doorgescheurd.
Aanvankelijk wilde ik proberen de nieuw opgezette olmenhouten rechter lat waar de messen
in zitten te vervangen door een eiken lat en de scheur in het achterblad te lijmen.
Dit bleek echter onmogelijk, want bij het loshalen bleek dat dwars door het achterblad heen
ijzeren staven zijn gemonteerd, welke dienden ter versterking. (afb 4)
Deze zijn muurvast  geroest.  Bij het loshalen van deze staven zou al het houtwerk vernietigd
worden. Daarom werd besloten slechts de olmenhouten lat te vervangen door een
eikenhouten, en de koperen schroeven , conform de rest door oude ijzeren schroeven.
Voor de rest werd het voorwerp zo goed mogelijk geconserveerd.

De aangetaste plek in het achterblad werd geïmpregneerd  met Alabastine houtrot-stop.
Dit is een impregneermiddel op basis van cyclohexanonhars en aceton.
Voor verdere informatie over dit product zie onze website, bij publicaties, restauratieverslag
pijnbank.

De nieuwe eiken lat werd met Bison constructielijm 2 componenten op polyurethaanbasis
met behulp van beukenhouten deuvels aan het achterblad gelijmd. (afb.5)



Het ijzerwerk hebben we zo goed mogelijk opgeschuurd met fijn schuurpapier, zonder
krassen te maken. Hierna werd zowel hout als ijzer ingesmeerd met microkristallijne was.
Alle aangezette stukken zijn met verdunde  waterbeits op kleur gebracht .  Om het uitgebeten
effect , wat zo kenmerkend is voor oud, afgeleefd hout te bereiken is aan de beits een beetje
krijt en/of bentoniet toegevoegd.
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afb.1  de koolschaaf voor restauratie
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 afb 2

afb 3 links van het midden is het hout lichter van kleur. Dit is een slechte plek welke snel door
houtworm wordt aangetast.



afb. 4 midden op de foto en rechtsonder zijn de ijzeren pennen te zien, welke dienen ter
versterking van het hout.

afb.5 de nieuw opgelijmde eiken lat  waar de messen in vallen.



afb.6 de koolschaaf na restauratie


