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Instructiekaart 2:  Was zegels reinigen (droog en nat) 

 
Belangrijke algemene informatie:  
- Over het algemeen is het handiger voor het hanteren van het zegel om eerst de zegelstaarten te vlakken 

indien dat nodig blijkt te zijn. 
- Bij meerdere zegels werk je van links naar rechts indien rechtshandig en van rechts naar links indien 

linkshandig. Zo valt het loskomende vuil niet weer op een al schoongemaakte zegel. 
- plaats een gewichtje op het charter, dit voorkomt onnodig geschuif tijdens het behandelen van het zegel. 
- Plaats de beker met water nooit op je werktafel, maar op een apart karretje/ krukje etc.. lager dan je 

werktafel. Plaats de beker in een grotere bak, zodat bij omstoten van de beker het water in de grotere bak 
terecht komt. 

- Houd bij het nat reinigen altijd een stuk tissue papier (Tork rol) bij de hand. 
- Raak bij het nat reinigen het perkament van de staart niet, dit kan opzwellen van het perkament 

veroorzaken en waardoor het zegel zou kunnen barsten. Vooral bij gebroken/ beschadigde zegels is dit 
risico aanwezig. 

- Knijp niet in het zegel en druk niet te hard op het zegel, vooral de randen van een zegel zijn erg fragiel. 

 
Benodigde materialen: 
 droogreinig “opvangbak” met bij 

voorkeur afzuiging. 

 gewichtje/ zandzakje 

 mondkapje P3 

 2 kwasten met stevige nylon haren (1 
voor droog, 1 voor nat) 

 borsteltje met zachte haren  

 bekerglas in groter bakje 

 kraanwater 

 tissue-papier 

 grotere borstel  

 
 
 
 
 
Stappen: 
Reinigen van het zegel gebeurd in 2 fasen: 

 
1. Droog:  

a. Houd het zegel met 1 hand voorzichtig vast, 
plaats de haren van de kwast met de 
uiteinden rustig op het zegel en draai licht 
rondjes (kietelen van het vuil). Houd het 
zegel licht gekanteld zodat het loskomende 
van het zegel af valt. 
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b. Borstel het losgekomen vuil rustig van het zegel 

af met een borsteltje met zachte haren. Indien 
je niet in een droogreinig “opvangbak” werkt, 
plaats dan tijdens het reinigen onder het zegel 
een velletje papier, welke je kunt weggooien na 
gebruik. Zo blijft er geen vuil op je werktafel 
liggen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Nat/ vochtig:  

a. Maak de kwast nat in een beker kraanwater. Strijk de kwast af langs de rand en dep deze 
vervolgens af op een papieren doekje. Voel met de kwast op de rug van je hand of de kwast niet 
te nat is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Houd het zegel met 1 hand voorzichtig vast, 
eventueel het zegel nog extra 
ondersteunen door een luchtige prop tissue 
papier (Tork rol). Plaats de haren van de 
kwast met de uiteinden rustig op het zegel 
en draai licht rondjes. Het kan een beetje 
gaan schuimen. Bevochtig grotere zegels 
niet in één keer, maar verdeel het zegel in 
denkbeeldige vlakken en herhaal stap a, b 
en c per vlak. 
 
 

 
 
 
 

c. Dep het zegel direct af met een luchtige 
prop tissue papier (Tork rol). Druk niet te 
hard! Het vocht mag niet te ver 
doordringen in het zegel, dit kan het 
perkament van de staart doen opzwellen 
waardoor het zegel kan barsten. 

 
 


