
Project Zeeuws Behout

Restauratieverslag van een vroeg 20e eeuwse bascule, Museum
Stoomtrein Goes-Borsele te Goes.

Houtwerk

Van alle voorwerpen welke ingebracht zijn bij het project Zeeuws Behout was de bascule
(afb. 1) het zwaarst aangetast door houtworm, hoewel de aantasting slechts plaatselijk was.
Voor de houten constructie was ten dele spinthout gebruikt ( eiken), met alle gevolgen.
Spinthout is het hout van de meest buitenste jaarringen, direct onder de schors. Dit hout is
altijd van slechte kwaliteit en wordt het eerst door houtworm aangetast. Vaak bevat het ook
allerlei schimmels.

Enkele delen waren zo verzwakt dat deze met de hand fijngeknepen en gebroken konden
worden. Inwendig bleek het hout geheel opgevreten te zijn, er bleef op veel plaatsen slechts
een papierdunne buitenste schil over.(afb 2 )

Daarom werd snel besloten  een aantal onderdelen te vernieuwen. In dit geval twee  eiken
planken van het onderstel en twee eiken stroken van de wagen ( afb 3 en 4).  In het laatste
geval hoefde  slechts het spint te worden vervangen en kon een deel der constructie worden
gehandhaafd.
De vier poten onder het onderstel werden eveneens vernieuwd.

Ook op andere plaatsen waren smalle stroken spinthout aanwezig, dit kon worden
gehandhaafd, maar het is geïmpregneerd met Alabastine houtrot-stop.  ( voor informatie over
dit product: zie het restauratieverslag van de pijnbank op onze website.).

Alle vernieuwde onderdelen werden met waterbeits op kleur gebracht  (geelachtig oranje en
verdund bruinzwart) . Om het uitgebeten effect , wat zo kenmerkend is voor oud, afgeleefd
hout te bereiken werd aan de beits een beetje krijt en/of bentoniet toegevoegd.
Als lijm werd Bison 2 componenten constructielijm op polyurethaanbasis gebruikt.
Het zwaar beschadigde handvat wat aanwezig was om het weegmechaniek te blokkeren
hebben we vernieuwd. Het was een gewoon vijlhandvat van beukenhout, welke nog steeds
gemaakt worden.
Op het oorspronkelijk houtwerk waren sporen van een dunne lak zichtbaar.( afb 5)
Daarom is het houtwerk , nadat het was gerestaureerd, 3 maal ingemeerd met schellakvernis
op alcoholbasis.

 Metaalwerk

Als voorwerp is de bascule niet buitengewoon bijzonder, op alle boerderijen waren vroeger
dergelijke bascules te vinden en vaak nog steeds.
Boven op het voorwerp is een plaatje aangebracht met het opschrift :

GEBROEDERS POLAK
Werktuigen Gereedschappen Machines
VLISSINGEN  ( afb 6).



 Dit maakt het voorwerp wel van betekenis voor het Zeeuwse erfgoed. Dit plaatje is van
gegoten brons , met de letters in hoog-relief tegen een achtergrond van een wafelpatroon. De
schroeven waarmee het plaatje waren bevestigd waren oorspronkelijk van messing. Bij het
losdraaien braken ze af en werd een roodachtige kleur zichtbaar, d.w.z. het gele messing heeft
de kleur van rood koper aangenomen en een poreuze structuur gekregen.  (afb 6)
 Dit verschijnsel, waarbij het zink in het messing verteert en het roodkoper achterblijft treedt
ook op bij messing schroeven die in  zeevarende jachten zijn gebruikt.  Het kan er op wijzen
dat de bascule vroeger in een marine omgeving is gebruikt , of  bijvoorbeeld voor het wegen
van vis.
Dit zou ook de zware roestvorming op het ijzer kunnen verklaren.

Het ijzerwerk is geheel ontroest door vrijwilligers van de Stoomtrein Goes –Borsele. ( afb 7 )
Zij hebben ook de verteerde ijzeren strips op de wagen en rond de hoeken van het onderstel
vernieuwd.
Op het ijzerwerk was oorspronkelijk een zwarte coating ( vermoedelijk een poedercoating)
aanwezig. Deze coating is direct op het ijzerwerk aangebracht zonder grondlaag. ( afb 8 )
Omdat het , vanwege het vastroesten der schroeven, onmogelijk was alle  ijzeren onderdelen
los te halen en te laten stralen, (wat noodzakelijk is bij het opnieuw aanbrengen van een
zwarte poedercoating) is er voor gekozen het ijzerwerk enkele malen in te smeren met
microkristallijne was waaraan zwart pigment en grafietpoeder is toegevoegd. Daardoor heeft
het ijzerwerk toch weer veel van zijn oorspronkelijke karakter terug gekregen.

Koudekerke, 1 september 2007
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afb.9   Na gedane arbeid is het goed rusten…………..




