
 

Boetseerkunst 
Beelden van klei 
 
Beelden van klei noem je ook wel boetseerkunst. Het is heel kwetsbaar. Als er beelden 
beschadigd raken moeten ze gemaakt worden: restaureren heet dat. 
 

In het museum vind je allerlei soorten kunst. Schilderijen, tekeningen en beelden. Daar 
gaan we vandaag eens naar kijken. De beelden zijn gemaakt van klei. Maar deze beelden 
zijn stuk gegaan. Ze moeten worden gerestaureerd. Gelukkig zijn er in het museum 
mensen die daar verstand van hebben. 

De restaurateurs moeten heel nauwkeurig zijn. Ze hebben allerlei instrumenten om vuil en 
oude lijm te verwijderen: vijlen, soms een scalpel, zodat ze heel precies kunnen werken. 
Kwasten en een stofzuiger. Het is een hele speciale stofzuiger, die geen stukjes kan 
opzuigen.  Een gummetje... En soms gebruiken ze hete stoom om de beelden schoon te 
maken.  

Nou, die twee engelen vinden het prima, zo te zien.  

Als alles schoon is, lijmen de conservators en restaurateurs de beschadigde delen weer op 
elkaar. Ze moeten dus goed onthouden waar elk stuk moet komen te zitten. 

Soms blijven er gaten of barsten over. Die moeten opgevuld worden. Daar moeten ze een 
scalpel bij gebruiken. Anders wordt het oppervlak niet glad. En zo is het weer mooi om naar 
te kijken. Pas op dat je niks breekt! 


	Boetseerkunst Beelden van klei  Beelden van klei noem je ook wel boetseerkunst. Het is heel kwetsbaar. Als er beelden beschadigd raken moeten ze gemaakt worden: restaureren heet dat.  In het museum vind je allerlei soorten kunst. Schilderijen, tekenin...
	De restaurateurs moeten heel nauwkeurig zijn. Ze hebben allerlei instrumenten om vuil en oude lijm te verwijderen: vijlen, soms een scalpel, zodat ze heel precies kunnen werken. Kwasten en een stofzuiger. Het is een hele speciale stofzuiger, die geen ...
	Nou, die twee engelen vinden het prima, zo te zien.
	Als alles schoon is, lijmen de conservators en restaurateurs de beschadigde delen weer op elkaar. Ze moeten dus goed onthouden waar elk stuk moet komen te zitten.
	Soms blijven er gaten of barsten over. Die moeten opgevuld worden. Daar moeten ze een scalpel bij gebruiken. Anders wordt het oppervlak niet glad. En zo is het weer mooi om naar te kijken. Pas op dat je niks breekt!

