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Geachte heer/mevrouw, 
 
Betreft: eindverslag studiejaar 2017-2018 
 
Het is mij een groot genoegen om u wederom een positief bericht te mogen toeschrijven. In het afgelopen academische jaar heb ik 
met succes de studie ‘Graduate Diploma Conservation of Furniture and Related Objects’ mogen afronden. Mede daardoor is het 
mogelijk dat ik in het huidige schooljaar het Postgraduate/Master traject in dezelfde discipline kan doorlopen. Dit was zonder uw 
support en bereidwilligheid niet mogelijk geweest. Ik wil alle betrokkenen daarom van harte danken voor alle steun en het 
vertrouwen hetwelk mij was, en is, toevertrouwd.  
 
In het afgelopen academische jaar heb ik mijn vakkennis enorm kunnen expanderen. Dit komt hoofdzakelijk door de hoogstaande 
kwaliteit scheikunde colleges die ik heb mogen volgen gedurende het gehelde academische jaar. Het behoud van cultureel erfgoed 
is enkel mogelijk wanneer er een goede basiskennis is van de origine en makelij van hetgeen we proberen te presereveren. Een 
goede scheikundige basiskennis helpt bij het analyseren van materialen, en bij het kiezen van potentiele methodieken waarmee 
deze materialen bewaard kunnen blijven voor de toekomst. De scheikundige verklaringen met toepassing op de degradatie van 
materialen kan gezien worden als één van de meest belangrijk leerdoelen van het afgelopen academische jaar.  
 
De discussies omtrent de historische en politieke waarden van objecten, en de ethische vragen daaromtrent zijn in de afgelopen 
decennia nogal significant te noemen. Dit heeft uiteraard dan ook geleid tot diverse veranderingen in de museumwereld. 
Gedurende diverse colleges hebben we om deze rede dan ook uitvoerig aandacht besteed aan de context van objecten en de 
belangen van het preserveren daarvan. Het is onze taak als conservatoren om ook objecten met een politieke lading te 
preserveren voor de toekomst. Veelal blijkt dat bij nader onderzoek juist deze objecten een schat van informatie kunnen wezen 
voor groepen zoals geschiedkundigen, politicologen, etc. Het internationale karakter van het West Dean College, en de daardoor 
sterk verschillende meningen van studenten heeft mij enorm geholpen om een nuchtere visie te creëren omtrent de discussies 
betreffende het zogenoemde onderwerp ‘museum politiek’.  
 
Een van de unieke eigenschappen van West Dean College is de samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Zo is niet enkel 
mijn kennis op het gebied van meubelconservatie uitgebreid. Maar ook op het gebied van boek, metaal, keramiek en klok 
conservatie heb ik enorm veel kunnen leren. Deze overlappende kennis heeft me enorm geholpen om nog meer overtuigd te zijn 
van de juistheid en geschiktheid bij de keuzes die gemaakt moeten worden tussen diverse methodes gedurende 
conservatie/restauratie projecten. 
 
Gedurende de opleiding zijn we in contact gebracht met een groot aantal professionals uit ons vakgebied. Dit heeft ertoe geleid 
dat ik voor het aankomende jaar een stageplek heb kunnen regelen voor een 8-week durende stage zoals die gebruikelijk gelopen 
wordt als onderdeel van ons lesprogramma. De stageplek, The Royal Collection Trust, is een unieke leeromgeving waar ik mijn 
kennis hoop te kunnen uitbreiden. De actieve samenwerking tussen diverse Nederlandse instanties en The Royal Collection Trust 
zorgt ervoor dat ik indirect zal kunnen bijdragen aan het behoud van ons Nederlandse erfgoed, alsmede te kunnen dienen als een 
extra connectie tussen beide zijdes. Het recente staatbezoek van Z.M.-koning Willem-Alexander benadrukt zeer sterk het belang 
van samenwerking tussen Groot-Brittannië en Nederland.     
 
Afgelopen zomer heb ik voor mijn masterscriptie een bezoek kunnen brengen aan Museum Hallstatt in Oostenrijk. Daar heb ik de 
werktuigen die het middelpunt van mijn onderzoek vormen kunnen analysen. Dit heeft ertoe geleid dat ik meerdere stappen in de 
juiste richting heb kunnen maken betreffende het onderzoek in de (re)productie van roebellijsten. Ik hoop in de nabije toekomst 
mijn eerste praktische testen te kunnen uitvoeren waarbij duidelijk zal worden of mijn theorieën daadwerkelijk uitvoerbaar en 
bruikbaar zijn voor andere conservatoren/restauratoren. Desalniettemin, heb ik inmiddels op het gebied van historische 
werkmethodes al veel kennis opgedaan hetwelk zonder twijfel een goede bijdrage zal gaan leveren aan de wetenschap. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Dhr. A.H.J. van der Poel  
 
Bijlage  - Diploma’s 
 - Casestudies 



◆ Paneel met het familiewapen van Graaf Peter Warburton
◆ De top is gedateerd 1603.
◆ Sommige onderdelen lijken te zijn gemaakt gedurende het victoriaanse tijdperk
◆ De stoel was het voormalig eigendom van Horace Walpole en maakte deel uit van zijn collectie in 
Strawberry Hill House

The Warburton Chair

◆ Panel with the coat of arms of Sir Peter Warburton
◆ The top is dated 1603.
◆ Evidence suggests Victorian Era re-make and additions to 
the body of the chair.
◆ Formerly owned by Horace Walpole, and made up part of 
his collection at Strawberry Hill



• (right) Photo shows the panel being removed from the chair. The 
walnut base board was split into two cupped segments, causing the 
marquetry in the middle of the panel to be very unstable. The panel 
was stabilized by reconnecting the segments and adhering the mar-
quetry back in position. 
• (Below) Diagram illustrates the segments’ current structure. The 
straight line represents the panel’s original structure. 

•  (Rechts) Foto visualiseert het paneel nadat het uit positie was gelift. 
De walnoten ondergrond, op hetwelk de marqueterie was gelijmd, was 
gespleten in twee kromme delen waardoor het marqueterie in het mid-
den van het paneel erg onstabiel was. Het paneel is gestabiliseerd door 
het lijmen van beide delen, en het herbevestigen van de marqueterie.
• (Onder) Diagram geeft de huidige structuur van het paneel weer. De 
rechte lijn representeerd de originele structuur van het paneel.

(left) Photo shows the panel of 
the Warburton chair. Notice 
the extended diagonal wooden 
pieces on the outer-edges. The 
reason for this construction is 
unknown. 

(Links) Foto presenteert het 
paneel van de Warburton 
Chair. Let op de doorlopende 
houten onderdelen aan de zij-
kant van het paneel. De exacte 
rede voor deze constructie is 
onbekend.



19th Century
  Hepplewhite Style Chair

Documentation
Compensating Losses
Constructional Difficulties
Historical Integrity of the Object

Documentatie
Compenseren van verloren onderdelen
Constructieve moeilijkheden
Historische intergriteit van het object



Nail holes often give important informa-
tion about the object. They sometimes 
show during which period the chair 
was upholstered. They can also reveal in 
which country or area the chair was likely 
upholstered. This chair will be used as a 
functional piece once the treatments are 
complete. Extra nail holes will be created 
in the future, and the existing nail holes 
will be covered. Therefore, documentation 
and mapping of nail patterns are crucial 
for future conservators and researchers.

Nagel gaten geven vaak belangrijke 
informatie over een object. Het geeft 
in sommige gevallen een indicatie 
van de periode waarin de stoel is ge-
stoffeerd. Of het indiceert het land 
of gebied waar de stoel misschien 
was gestoffeerd. Deze stoel gaat na 
de behandeling opnieuw gebruikt 
worden als een functioneel object. 
Extra nagel gaten zullen gecreëerd 
worden wanneer de stoel opnieuw 
gestoffeerd wordt. Hierdoor zullen 
bestaande nagelgaten niet meer 
zichtbaar zijn. Documentatie en in 
kaart brengen van bepaalde patro-
nen in de nagel gaten is daarom van 
cruciaal belang voor toekomstige 
conservatoren en onderzoekers.

Documentation

Documentatie

(Left) An image of the rails was 
adhered to conservation grade 
millboard, and when nails were 
removed from the chair they were 
placed in the millboard to preser-
ve their original location.

(Links) Een afbeelding van de 
regels was op een voor conser-
vatie geschikt karton bevestigd. 
Verwijderde nagels van de stoel 
zijn in het karton geplaatst zodat 
de originele positie bewaard blijft.



The rails and the top of the front legs had 
suffered particularly under woodworm 
and upholstery nails. The surface area of 
the loss was consolidated with a concen-
tration of 2.5% Paraloid B72 (Ethyl me-
thacrylate and methyl acrylate) dissolved 
in acetone (W/V = 2.5/97.5). Japanese 
paper was applied to the top of the front 
rail as a barrier layer. Material for the 
infill was prepared by carving a piece of 
London or European Plane (Platanus x 
acerifolia). The infill was adhered to the 
Japanese paper using a mix of Paraloid 
B72 and acetone (50/50 W/V).

De regels en de bovenkanten van de 
poten hadden behoorlijk geleden onder 
aantasting van houtworm en stoffering 
nagels. De oppervlaktes van verloren 
delen hout zijn geconsolideerd met een 
concentratie van 2,5% Paraloid B72 (Et-
hyl methacrylaat en methylacrylaat) en 
aceton (W/V = 2.5/97.5). Op de boven-
kant van de regel is Japans papier aange-
bracht als isolatie laag. Europees plantaan 
hout is gebruikt als vul materiaal. Het 
vulstuk is met Paraloid B72 en aceton 
(50/50 W/V) aan het Japans 
papier gelijmd.



The woodworm holles were filled with 
toothpicks. These were adhesed into the 
holes with a low concentration of Paraloid 
B72 in acetone. 

De houtworm gaten zijn gevult met 
tandenstokers. Deze zijn in de gaten 
gelijmd met een lage concentratie van 
Paraloid B72 in acetone. 



The state of the torchère after 
previous incomplete conservati-
on. Much of the previous work 
needed reversing. The focus of 
the project was remaking lost 
and non-original areas by ma-
king plaster casts.

De staat van de torchère na 
eerdere onvoltooide conservatie 
werkzaamheden. Veel van de 
eerdere werkzaamheden moes-
ten opnieuw uitgevoerd worden. 
De focus van het project was het 
reproduceren van verloren en 
niet orginele onderdelen door-
middel van het maken van gips 
afgietsels. 

Torchère
(Before)



Torchère
(After)

The torchère was cleaned with de-ioni-
sed water and Synperonic A7. Parts of 
the objects were consolidated with Para-
loid B72 (Ethyl methacrylate and methyl 
acrylate) dissolved in acetone (W/V = 
2.5/97.5). Losses were recreated with 
alpha plaster and adhered into position 
with Paraloid B72 in acetone (W/V = 
50/50). Flügger and Polyfilla were used 
to smooth the added segments. The 
client requested acrylic paint be used as 
the gold colourant, instead gilding. (990 
Lascaux Studio Bronze and 991 Lascaux 
Studio Bronze).

De torchère is gereinigd met gedeïoni-
seerd water en Synperonic A7. Verschil-
lende onderdelen van de torchère zijn 
geconsolideerd met een concentratie van 
2,5% Paraloid B72 (Ethyl methacrylaat en 
methylacrylaat) opgelost in aceton (W/V 
= 2.5/97.5). Verloren delen zijn geher-
structureerd met alfa-pleister en op po-
sitie gelijmd met Paraloid B72 en aceton 
(W/V = 50/50). Flügger en Polyfilla zijn 
gebruikt voor het egaliseren van nieuwe 
onderdelen. De klant heeft gevraagd om 
in plaats van vergulden, acrylic verf te 
gebruiken als kleurmiddel. (990 Lascaux 
Studio Bronze en 991 Lascaux Studio 
Bronze).



The picture shows an example of the 
wings attached to the torchère before 
work began. The material makeup and 
anatomy of these wings suggested they 
were not original, so the decision was 
made to replace them with more accurate 
versions. The only original wing was used 
as a reference for the production of the 
new wings.

De afbeelding geeft een beeld van het type 
vleugel dat was bevestigd aan de torchère 
voordat het werk was gestart. De compo-
sitie van het materiaal en de anatomie van 
de vleugels maakten het aanemelijk dat de 
vleugels niet orgineel waren. Daarom is 
de beslissing genomen om de vleugels te 
vervangen voor meer accurate versies. De 
enige orginele vleugel is gebruikt als re-
ferentie voor de productie van de nieuwe 
vleugels.



Houtsnijwerken zijn gemaakt voor de 
productie van silicone mallen van verlo-
ren onderdelen. De houtsnijwerken zijn 
gebaseerd op afgietsels die gemaakt zijn 
van originele onderdelen van de torchè-
res. Ze zijn gesneden in lindehout

Carvings were made to produce silicone 
moulds of lost areas. The carvings were 
based on castings taken from original 
portions of the torchères. They were car-
ved in limewood.



Images of the moulds created using 
the carvings on the previous page. The 
different colours are due to different 
hardeners. The moulds on the right were 
used for the wings. The moulds below 
were used for the production of flowers.

Silicone mallen die geproduceerd zijn met 
de houten sjablonen die zijn weergeven 
op de vorige pagina. De verschillende 
kleuren zijn ontstaan door het gebruik 
van verschillende harders. De mallen 
aan de rechterkant zijn gemaakt voor de 
productie van de vleugels. De onderstaan-
de mallen zijn gebruikt voor de productie 
van bloemen.



The final result of one of the new 
wings. The wings were cast in plaster 
and finished with acryl paint. Unfor-
tunately, the budget did not allow for 
gilding the wings with gold leaf.

Het uiteindelijke resultaat van een van 
de vleugels. De vleugels zijn gegoten in 
gips en zijn afgewerkt met acryl verf. 
Helaas was er niet genoeg geld beschik-
baar om de vleugels te vergulden met 
bladgoud.



Screw
Screw

Screw

Screw

 19th C Austrian/South German  Regulator Case (Before) 

This regulator case had some 
serious constructional difficulties. 
All its main joints were loose and 
falling apart. The case had suffered 
significantly under woodworm and 
furniture beetles. Some losses had 
to be reconstructed to make the 
case visually presentable. The di-
agram shows how insufficient sup-
port, in combination with heavy 
weight, damaged the screws in the 
back. (The door is not pictured)

Er waren verschillende proble-
men met de constructie van deze 
regulateur kast. De belangrijkste 
verbindingen van de kast waren erg 
instabiel. Ook was de kast aangetast 
door houtworm en de meubelke-
ver. Sommige verloren gedeeltes 
moesten opnieuw gereconstrueerd 
worden. Het diagram visualiseert 
hoe het gewicht en onvoldoende 
support de schroeven in de achter-
kant heeft beschadigd. (De deur is 
niet afgebeeld)



Losses in the top corners were 
reconstructed. The bent screws 
and degraded animal glue were 
removed, and the case was 
reassembled. One of the mother 
of pearl circles in the top of the 
door was missing. A new circle 
was sawn out and adhered in 
place with animal glue. 

Verloren gedeeltes van de bovenste 
hoeken zijn gereproduceerd. De 
gebogen schroeven en gedegra-
deerde lijm waren verwijdered, 
waarna de kast opnieuw in mekaar 
is gezet. Een van de parelmoer 
cirkels van de bovenkant van de 
deur was niet meer aanwezig. Een 
nieuwe cirkel is uitgezaagd uit een 
stuk parelmoer en is met beender-
lijm op de juiste plek gelijmd.    

 19th C Austrian/South German  Regulator Case (After)






