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De restauratie van het 
schild van een onbekende 
Galápagosschildpad

Collectie

Maarten Lubbers  [junior honorair conservator, Natuurhistorisch Museum Rotterdam; mlubbers465@gmail.com]

De collectie van Het Natuurhistorisch 
herbergt verscheidene topstukken, 

waarvan slechts sommigen te zien zijn 
in de permanente tentoonstellingen. De 
meesten liggen namelijk in het depot.  
In het Haren- en Verendepot bijvoorbeeld, 
ligt bovenop de kluis met holotypen 
sinds mensenheugenis het schild van een 
onbekende Galápagosschildpad in twee 
losse delen (rugschild en buikschild). 
Als junior honorair conservator ben ik 
medeverantwoordelijk voor het onderhoud 
van de collectie en voel ik mijn handen 
jeuken. Het wordt tijd om van dit verstofte 
collectiestuk weer een pronkstuk te maken. 
Restaureren dus!

Galápagosschildpadden
De taxonomie van de reuzenschildpadden 
van de Galápagos (het geslacht 
Chelonoidis) is nogal complex. Per 
eiland wijken de dieren af in vorm en 
patroon van hun schild. Ook binnen  
de eilanden worden verschillende 
varianten aangetroffen. Wetenschappers 
voeren verhit debat over de status van 
de verschillende schildpadden op de 
eilanden. Dankzij DNA-technieken komt 
men nog altijd tot nieuwe inzichten over 
de taxonomie van de schildpadden 
(Poulakakis et al. 2015).   
 De Galápagosschildpadden zijn 
allemaal in meer of mindere mate 
bedreigd, en sommige (onder)soorten 
zijn inmiddels uitgestorven. Zoals de 
ondersoort van het eiland Pinta, waarvan 
het laatste overlevende exemplaar 
- bekend als Lonesome George - in 
2012 op ruim honderdjarige leeftijd 
in gevangenschap stierf. Hij is nu op 
prachtige wijze geconserveerd door 
preparateurs van het American Museum 
of Natural History en staat tentoongesteld 
in het Charles Darwin Research Station 
(Fountain 2013). 

Hoornschild en afbijt
Een schildpadschild bestaat uit drie 
lagen: een onderlaag van bot en een 
bovenlaag van hoornschild met daar 

tussenin een dunne laag onderhuids 
weefsel. Ons exemplaar betrof het skelet 
met nog enkele hoornplaten; de meesten 
zijn verdwenen. Daarom is besloten 
om het skelet schoon te maken en te 
restaureren en de hoornplaten los erbij 
te bewaren. De nog aanwezige platen 
waren lange tijd geleden ruw aan het bot 
vastgelijmd met velpon en montagekit. 
Ze zijn voorzichtig los gewrikt van het 
bot met een spatel. Daarna zijn de oude, 
harde lijmlagen verwijderd, is het schild 
gebleekt met biologisch reinigingsmiddel 
en tenslotte gereinigd met water en zeep. 
Hierdoor werd het skelet weer flexibel, 
waarna de twee helften van het schild  
in model konden worden gebracht.  
Dat bleek echter een lastige klus, omdat 
het rugschild in de loop van de tijd is 
uitgezakt. De organen en botten werden 
indertijd waarschijnlijk verwijderd door 
eerst het schild op grove wijze aan beide 
zijden door te zagen. Dat heeft wellicht 
ook vervorming opgeleverd. Ik heb 
het probleem opgelost door het bot op 
acht plaatsen in te boren en vier stalen 
pinnen daarin vast te lijmen. Door middel 
van banden heb ik het schild de juiste 
positie gegeven. 

Herkomst onbekend
De restauratie heeft een prachtig schild 
opgeleverd. Tot welk taxon het schild in 
het museum behoort is nog lang niet dui-
delijk. Daarvoor dient de vorm van het 
schild zorgvuldig vergeleken te worden 
met andere schildpadschilden. En dan nog 
is het afhankelijk van de laatste taxonomi-
sche inzichten. Daarnaast is de herkomst 
van het schild eveneens onbekend, al is 
het goed mogelijk dat het afkomstig is uit 
Diergaarde Blijdorp. Het schild van onze 
Galápagosschildpad is inmiddels geregis-
treerd onder nummer NMR 9988-0847 en 
ligt nu netjes opgeborgen in het depot. Ik 
hoop dat het in de toekomst onderdeel zal 
worden van een tentoonstelling. F
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G Het gerestaureerde schild van de onbekende Galápagosschildpad (NMR 9988-0847) in het depot.  

   (Maarten Lubbers)


