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Bij het begin van het nieuwe jaar wensen wij al onze cliëntèle, vrienden en
belangstellenden een voorspoedig 2011.
In 2010 hebt u geen digitale nieuwsbrief van ons ontvangen. Het afgelopen jaar
was er voldoende werk, maar slechts enkele in het oog springende projecten.
Daarover leest u het een en ander in deze nieuwsbrief .

Meubelrestauratiemarkt trekt iets aan

Sinds het midden van de jaren ’90  is in de antiekhandel de klad gekomen. Met
als slechts lopend onderdeel de handel in antieke meubels. Toch komen er de
laatste tijd veel aanvragen voor restauraties puur vanuit emotionele
overwegingen, mensen laten meubels restaureren omdat ze er iets mee hebben.
Zo werd er in 2010 weer eens na lange tijd een kabinet ter restauratie
aangeboden, alsmede diverse kleinere meubels. Ook was er werk van de
Provincie Zeeland, daarover verder in deze nieuwsbrief meer.

      A.C. Rijken en Zonen
    Digitale nieuwsbrief januari 2011



 Gildeborden voor 700 jarige Sint Jacobskerk op 5 mei
onthuld

In onze vorige nieuwsbrief besteedden we al aandacht aan de nieuwe Vlissingse
gildeborden. Half april van dit jaar waren ze gereed. Op 5 mei zijn ze onthuld ,
aansluitend aan de H. M van Randwijklezing van Jan Marijnissen. De onthulling
werd verricht door mevrouw S. Moerman- Wagenaar, medeoprichtster van de
Stichting Moerman Promotie Vlissingen.
Het leverde ons bedrijf veel , ook landelijke aandacht op.
De thema’s, zijn handel, scheepsbouw en visserij, alles in relatie tot de stad
Vlissingen. Op onze website is er meer over te lezen, zie
http://www.acrijken.nl/beeldhouwwerk/gildebord1.htm of de website van de
Sint Jacobskerk http://www.sintjacobskerk.nl/gildeborden.htm

Boven : De gildeborden in onze werkplaats
Onder :  De borden in de Sint Jacobskerk. ( foto Marijn Kluijfhout)



Restauratie scheepskist Michiel de Ruyter

De Provincie Zeeland  en de Stichting M.A. de Ruyter gaven ons in augustus
vorig jaar een interessante opdracht: de restauratie van het reisbureau wat
volgens overlevering heeft toebehoord aan Michiel de Ruyter. Dit voorwerp wat
bekend staat als ” de scheepskist van Michiel de Ruyter “ is geen kist maar een
reisbureau en al lange tijd in bruikleen bij de Provincie Zeeland. Het is te zien in
de Admiraliteitszaal van het abdijcomplex.
Dit koloniale reisbureau is gemaakt van drie verschillende houtsoorten: Indisch
Palissander, Padouk en Teak,  en met zwaar koperbeslag versierd. Het is
waarschijnlijk afkomstig uit het bezit van de Middelburgse regent Johan Willem
Parker. Deze Parker is voor ons geen onbekende want in 2005 restaureerden wij
zijn wapenschild wat in een Vlissings pand aan de Nieuwendijk is aangebracht.
Johan Willem Parker was een achterkleinzoon van Michiel de Ruyter. Verdere
nakomelingen van hem ( in de vrouwelijke lijn) droegen de naam de Ruyter de
Wildt.
Alle voorwerpen welke Nederland bezit waarvan vast staat dat ze aan de Ruyter
hebben toebehoord, te zien o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam , zijn
afkomstig uit het bezit van deze  Johan Willem Parker. Door vererving kwamen
ze terecht bij de familie de Ruyter de Wildt welke in 1894 een groot aantal van
die voorwerpen aan het Rijksmuseum heeft geschonken. De kist is in Zeeland
gebleven en staat sinds jaar en dag in het abdijcomplex.  Een restauratieverslag
en verdere gegevens vindt u op onze website:
http://www.acrijken.nl/publicaties/restauratieverslag%20Reisbureau%20Michiel
%20de%20Ruyter.pdf



Daarnaast restaureerden wij de grote vergadertafel in dezelfde admiraliteitszaal.
Deze tafel, met een blad van ca 400x 220 cm, is aan het begin van de jaren ‘60
gemaakt door de Serooskerkse meubelmaker J. Verkeste.
De laklaag op het  gefineerde blad was inmiddels erg lelijk geworden. Het lukte
ons deze laklaag te verwijderen zonder schuren of oplosmiddelen. Daardoor
bleef het oorspronkelijke fineer van Amboinawortelhout onaangetast, en kon het
tafelblad opnieuw gespoten worden. Het kan nu weer jaren mee.

Het reisbureau geopend ( boven ) en gesloten ( onder )



Een Chinees huisaltaar

Een topstuk van Chinees houtsnijwerk is dit huisaltaar, uit particulier bezit,
waarvan bekend is dat het afkomstig is uit Djokjakarta. Het zit van onder tot
boven vol met het meest fraaie Chinese houtsnijwerk, alles ongelofelijk fijn
gedetailleerd. Allerlei taferelen uit het Chinese leven zijn weergegeven in de zo
typische Chinese coulissenweergave. Tafereel achter tafereel achter tafereel,
naar boven toe oplopend. Het snijwerk is grotendeels van roodgelakt Buxus
gemaakt.

Dit huisaltaar, wat geheel is opgebouwd uit demontabele stukken, lag uit elkaar
en is door ons, in opdracht van de eigenaar gerestaureerd. Na restauratie werd



het aangeboden in de Decemberveiling van het Zeeuws Veilinghuis. Het was die
veiling het duurst betaalde stuk. Het werd verkocht aan iemand in Sjanghai voor
47500 Euro inclusief opgeld.

Detail van het snijwerk. Alle figuren zijn ca 3-4 cm hoog

Restauratie noodschuur bij boerderij het Blauwe Hof,
Koudekerke

Toen in oktober 1944 de geallieerden de dijken bij Westkapelle, Veere , de
Nolle en bij Rammekens bombardeerden kwam Walcheren een tijd onder water
te staan. Veel oude houten boerenschuren spoelden langzaam maar zeker weg,
meestal doordat wrakhout bij elke eb en vloed tegen de gebouwen beukte.  Na
het herstel van de dijken zijn er bij veel boerderijen zogenaamde noodschuren
gebouwd. Deze noodschuren zijn opgemetseld  in wild verband  van allerlei
soorten stenen door elkaar (er was toen een groot gebrek aan bouwmaterialen),
waarbij meestal steunberen tegen de gevels werden geplaatst.
Er zijn niet veel meer van dergelijke noodschuren over. Men streeft ernaar de
nog bestaande in stand te houden.
De noodschuur bij de boerderij het Blauwe Hof, aan de Breeweg te Koudekerke
was inmiddels geworden tot een ruïne.
Midden vorig jaar kregen wij de opdracht de schuur te herbouwen/restaureren.
In de schuur komt een studioruimte. Het werk is inmiddels voor 80% gereed.



Dit project is gerealiseerd met subsidie van de Boerderijenstichting Zeeland.

 De noodschuur voor en na de restauratie



Meubelmakerij , restauratie- en aannemingsbedrijf

A.C. RIJKEN EN ZONEN VOF

Middelburgsestraat 60B-C
 4371ET Koudekerke
tel.  0118 552400
e-mail acrijken@zeelandnet.nl
h.r. kvk. Middelburg  22018039
www.acrijken.nl

Op de plaats van ons bedrijfspand stond tot 1972 een dorpsboerderij. De schuur werd in 1972
afgebroken en daarvoor in de plaats  kwam de werkplaats van Bouwbedrijf Flipse. Maar het
wagenhuis van de boerderij is altijd blijven staan.  Vandaar dit mooie winterplaatje .


