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NIKE  TE RAAD VAN STATE DEN HAAG (Een symbool van vitaliteit) 

Datum :                                 September 2012 

Plaats :                                  Parkstraat,  Den Haag 

Kunstenaar :                         Marius van Beek 

Onderhoud atelier :            Steen en beeldhouwatelier Laurens Demmer te Wesepe 

Bewerking :                          Reiniging en conservering 

Bevat :                                  Bronzenbeeld en graniet sokkel 

Gewicht :                             Bronzen beeld : 350 kg      Graniet sokkel : 1000 kg 

Probleem: Kalk en vuil in de donkere kleur bevonden zich aan de bronzenbeeld. Griffiti  bevond 

zich aan de zijde kanten van de steensokkel door vandalisme . Roest vlekken bevonden zich 

boven kannt en zijde kanten die door het bronzenbeeld onderdeel. 

RESTAURATOR DOCUMENT 

Restaurator                      :   Steen- en Beeldhouwatelier Laurens Demmer 

Datum                              :   19 september 2011 

Opdracht                         :   NIKE                            

Inventarisnummer           :            

Voorwerp                         :   Beeld vorm van de Engel. 

Materiaal                             Bronzen  

Afmetingen                      :  Lengte  van het Bronzenbeeld 185cm 

 Breedte  60cm          Dikte    100cm 

Afwerking                         :   Gegoten bronzen , gepatineerd , Op een Graniet sokkel gemonteerd 

Opschrift                           :   Graffiti 

              Toestanden volgens schadelegenda 

Voorkant van de beeld  :   Krassen (2)  

  Verkleuring (3) 

  Vuil en vlekken (4) 

  Dode punten of plekken (5) 

  Scheur (7)slecht versteend oppervlak rondom de schuer 

  Was 

(eigen)aard eigenheden (17)? 

Rechtszijde van  

de bronzenbeeld            :   Was 

Krassen (2)  

Verkleuring (3) 

Zwarte vlekken (4a) 

                                              Gips Zwart gekleurd(4b) 

                                              Scheur (7),   

Roest (14) 

Linkzijde van  

de bronzenbeeld               

Toelichting                        :   Krassen (2)   
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Foto`s van de problemen : 

 
 

 

 

 

 

 

Oplossing :   1) Het reinigen van de bronzen en graniet onderdelen  

Eerst werden er onderzoek processen met de verschillende reinigingsmiddelen op de steen en op 

het bronzen onderdeel  appart van elkaar uitgevoerd, om de beschadeging  bij het natuursteen 

onderdeel te voorkomen. 

Reinigen en conserveren van brons : 

Wanneer bronzen beelden bedekt worden met een groengrijze laag en met op zeer veel 

plaatsen, een millimeters dikke zwarte aanslag boeten deze beelden veel aan "leesbaarheid"       

in doordat de schaduwwerking volkomen wordt opgeheven. Door de beelden te reinigen en te 

behandelen bereiken zij terug hun oorspronkelijke uitstraling. 

Testen : 

 

Vuil 
       Vuil 

    Griffiti 
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TEST                 : EDTA Pasta : Er bestaan ook reinigingspasta's die niet agressief zijn, daarom 

uitermate geschikt voor de reiniging van historische monumentale gebouwen en kunstwerken.                           

Niet alleen worden afzettingen van stof en roet verwijderd, maar eveneens typische verweringen, 

zonder de natuurlijke patina nadelig aan te tasten. Voor hardnekkige vlekken kan deze werkwijze 

herhaald worden of overgeschakeld worden naar een andere reinigingsmethode. 

TEST         : De stabilitatie controleren; met heftruc en halsenbanden. 

 

 

 

RESULTAAT  : Het bronzbeeld is vastgezet in de graniet sokkel  met 

een dok.  Het bronzenbeeld is stabiel. 

 

REINIGEN               :  EDTA Pasta en de stoomapparat werden gebruikt : 

Beschermingsmaatregelingen voor  de bronzenbeeld. 

Er werden  alles gefotografeerd en gedocumenteerd. Na het reiniginsmetode 

bepaling  begon het proces met EDTA pasta. Daarna werd het met het 

stoomapparat het object gereinigd. 
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GRANIET SOKKEL  : 

Beschermingsmaatregelingen voor  de bronzenbeeld : 

TEST : De was op het bronzenbeeld   

onderzoeken                          

 

 

 

Bescherming met bijenwas 

In sommige gevallen dient er extra aandacht te 

worden geschonken aan monumentaal bronzen 

object die problemen oplevert, zoals vochtdoorslag, 

vuil van buitenaf of verwering van bronzenbeeld.                                             

Door monumentenzorg wordt sceptisch gekeken 

naar de huidige impregneersystemen vanwege  

haar permanente eigenschap.                                  

Bijenwas daarentegen is een niet blijvend,            

semi-permanent, natuurlijk product met een sterke 

waterwerende eigenschap waarbij de ondergrond 

volledig ademend blijft.  

Bijenwas kan toegepast worden op onbehandeld 

bronzen- en patinewerk e.d. 

De bronzenbeeld in de metaal was ( 5 %  silicone ) 

gezet. 
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