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Afgietsels maken

Freddy van Nieulande
.

Als het hierbij gaat om simpele afgeronde, gladde voorwerpen is het maken

van afgietsels nogal eenvoudig. Het vulmiddel, of het nu gips is of wat

anders, zal gemakkelijk uit de "vorm" genomen kunnen worden zonder te

breken. Heel wat anders wordt het als het gaat om schelpen met stekels,

zoals bijvoorbeeld bij de Muricidae. Het vulmiddel kan niet geheel door-

vloeien in de holtes van de stekels of, als het vulmiddel er wel in vloeit,

kunnen bij het uitnemen van het afgietsel de stekels afbreken ook al wordt

de"vorm" hierbij in stukken gebroken.
Omdat juist het verkrijgen van een kompleet beeld van het betreffende fos-

siel hierdoor nogal bemoeilijkt wordt heb ik na veel experimenteren gevon-

den dat het gebruik van vloeibaar lood bij het maken van afgietsels de

beste resultaten geeft.
Misschien vind je dit een wat griezelig voorstel, maar je zult zien dat

de resultaten uitstekend zijn.
Het systeem gaat als volgt:

Je smelt eerst oude stukken lood in een steelpan op een vuurtje (smelttem-

peratuur ±400 °C). Vervolgens neem je het stuk zandsteen met daarin de

holte van een schelp waar je een afgietsel van wilt maken (als de steen-

kern nog aanwezig is deze eerst verwijderen). Het stuk zandsteen wordt nu

met bijvoorbeeld een hobbybrander flink heet gemaakt. Dit is nodig om een

goede opvulling te krijgen tot in de kleinste holtes. Een voorwaarde hier-

bij is wel dat de steen kurkdroog is, anders barst hij. Nu kun je het

vloeibare lood in de holte gieten en het zaakje laten afkoelen.

Ook al zitten er nog zoveel stekels of punten aan het aldus gemaakte af-

gietsel als je voorzichtig de "vorm" verbrijzeld zal het afgietsel te

voorschijn komen precies zoals de schelp vroeger is geweest. Op deze ma-

nier ben je natuurlijk wel de "vorm" kwijt, maar van het voorwerp wat er-

uit gewonnen is kun je op de bekende manieren, o.a. met siliconenrubber,

weer een mal maken voor eventuele meerdere afgietsels. Voordat je het gaat

proberen met echt delikate stukken eerst even oefenen op gewone afdrukken

zodat je er zeker van bent dat je de techniek goed beheerst.

Houdt altijd rekening met de hitte van het materiaal. Om je zelf en de

omgeving te beschermen plaats je het stuk zandsteen in een bak met droog
zand. Het staat dan stevig en morsen van het lood is niet zo heel erg,

omdat dit dan in de zandbak terecht komt. Een walletje van klei rond het

gietgat geeft ook minder kans op morsen (Pl.1)

Als voorbeeld hierbij nog het systeem dat ik heb toegepast voor het maken

van een afgietsel van Tudicla dejaeri. Vincent & Rutot, 1893 uit de Eocene

zandsteenbank van de groeve Ampe te Egem (PI.2)

Al heel lang bestaan er methodes om van holtes in gesteenten waarin fos-

sielen hebben gezeten afgietsels te maken. Veelal wordt daarbij gebruik

gemaakt van gips, vermengingen daarvan of kunststoffen. Een bekend voor-

beeld is ondermeer in de as-lagen van Pompey in Italië. De holtes in de

vulkanische as, die zijn ontstaan door het vergaan van de lichamen van de

tijdens de vulkaan uitbarsting omgekomen mensen en dieren worden volgego-

ten met gips. Hierdoor verkrijgt men afgietsels van de slachtoffers van

dit natuurgeweld.

Hetzelfde systeem wordt ook toegepast bij het maken van afgietsels in hol-

tes in bijvoorbeeld kalk of zandsteen waarin schelpen of andere fossielen

door oplossing van hun schaal zijn verdwenen.
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En wat blijkt door dit experiment; dat we, nu na vele jaren sinds de soort

is beschreven, voornamelijk op de afdruk en steenkern, deze soort in een

ander genus dienen te plaatsen, namelijk in het genus Tudicula, H.&A.Adams,

1863. Type voor dit genus is Tudicula (Tudicula) armigera, A.Adams, 1855.

Het genus Tudicula onderscheidt zich van Tudicla door de aanwezigheid van

stekels bij de schouderrand en stekels of knobbels op het siphokanaal.
De juiste naam voor deze soort moet dus zijn:

Tudicula (Tudicula) dejaeri (Vincent & Rutot, 1893)

de samengestelde afdruk . z onder kern. gereed voor het gieten

PI. 1
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E g em ( B.)

PI. 2

Eoceen — Formatie van de Mont Ponisel

Tudicula dejaeri (Vincent & Ru tot 1893)

kern van zandsteen afgietsel van lood


