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Conservering van
visnetten
Het museum heeft een omvangriJke collectie
visnetten, zowel wat betreft hoeveelheld
materiaal als ten aan2Jon van typen. De verzameling omvat ongeveer 200 nummers
variërend van kleine tulken tot grote kuil·
netten. Er is nog niet bekend hoeveel typen
hierbiJ vertegenwoordigd zijn en er Is nog
we1n1g matenaal op het gebtod van lulken
voor de binnenwateren aanwe2lg
Deze nettencollectie Is vooral na do Jaren
dertig biJeen gebracht. Dat boickent dat
oudere typen ontbreken en dot do ver2ameling niet volledig Is. Bovendien ontbreekt een volledig overzicht over alle typen
netten die er z•Jn geweest In en rondom do
Zulderzee
Het zou goed ziJn daarnaar nog eens verder
onderzoek te doen. Er werden In de loop von
de jaren tal van nelten verworven van vissers.
die afstand hebben gedaan van het mater laol
dat voor henzelf onbruikbaar was geworden.
Natuurlijk Is de toestand van de netten voor
de gebruikers van meer belang don voor do
museumcollectie, waar het gaat om het type.
Toch Is da I<Wahtelt in verband met de houd·
baarheld van dit goeddeels plantaardige
materiaal ook voor het museum van botekenrs.
Deze netten werden zo droog mogelijk opgeborgen, maar voor eonserverlngsworkzaom·
heden was tot nu toe geen trJd beSchikbaar.
Oe zomer van 1975 bood de mogelijkheld aan
deze museumvoorwerpen eens goede aandacht te besteden. Twee leden van de
museumstaf. de heren Thedo Fruithof en Dirk
Kuyken. hebben samen een aantal dagen
besteed om deze netten te behandelen. Er Is
een grote taanketel op het bullenterrein opgesteld, waarin met houtvuur water aan de
kook werd gebracht. Door een hoeveelheld
csehou In het water te doen werd de vloelstof
gemaakt die voor dl! netten tenen nodig Is.
Csehou is een stof, die wordt onttrokkon aan
baai of hout, waarvan onlge loolondo werking
uitgaat op de katoen van de netten. Moest
waarschiJnliJk was er oorspronkeliJk vooral
het hout van Acacia Catechu voor gebruikt
Het werd ook voor leerlooien en voor hot
verven van calicot of katoen benut. Na een
uur koken konden de netten uit de ketel
worden gehaald en gedroogd en nieuwe In
de ketel worden gedaan.
Ze zijn nu opgehangen en kunnen goed In
het oog worden gehouden opdat ze goed
blijven. Deze behandeling zal wel af en toe
moeten worden herhaald.

De netten komen na het kokon uit •
de taanketel

