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  Onderhoud van lijsten 
en vergulde objecten

DOOR: RENÉE VELSINK

In menig historisch pand hangen vergulde schilderij- en/of spiegellijsten. Hoewel lijsten een onvermijdelijk onderdeel 
van een kunstwerk zijn, worden ze bij onderhoudskwesties vaak over het hoofd gezien. 
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Lijsten zijn grofweg opgebouwd uit een 
houten basis waarop een krijtgrondering 
is aangebracht. De ornamenten zijn van 
hout of van pâte (zie uitleg hieronder). Het 
bladgoud kan met verschillende technie-
ken zijn aangebracht, afhankelijk van de 
mate van glans die men beoogde.

Veel voorkomende schade
Lijsten kunnen in verval raken door 
onzorgvuldig hanteren, slechte opslag, 
ongunstige klimatologische omstan-
digheden, houtwormaantasting, of door 
constructief verval. Vooral negentiende-
eeuwse vergulde pâtelijsten zijn door hun 
opbouw en materiaalgebruik gevoelig 
voor schade. 

Plekken boven een radiator of in direct zon-
licht veroorzaken warmteschommelingen. 
Hierdoor zullen de materialen steeds uit-
zetten en krimpen. Deze continue bewe-
ging tast de onderlinge hechting aan. Ook 
onstaan warmteverschillen tussen de voor-
zijde en de achterzijde. Dit veroorzaakt con-
dens. Condens is niet alleen belastend voor 
de lijst, maar ook voor het schilderij of de 
prent die erin zit. Wanneer de lijst op een te 
vochtige plek hangt, zullen de bindmidde-
len langzaam aangetast worden en degra-
deren. Ventilatie kan dit proces vertragen. 

Hechting
De laatste twee eeuwen worden de orna-
menten op lijsten over het algemeen van 

pâte gemaakt. Pâte is een materiaal met 
de uiterlijke kenmerken van gips, maar 
de basisingrediënten zijn krijt en dier-
lijke lijm. De pâte en krijtgrond zijn op 
het houten profiel verlijmd en omdat 
hout een andere uitzettingscoëfficiënt 
heeft, wordt deze verbinding in de loop 
van de tijd instabiel. Bij het controleren 
van lijsten is de hechting van de gronde-
ring en de pâte op het hout meestal het 
eerste punt waar lijstenrestauratoren op 
letten. Oud verlies is vaak een aanwijzing 
voor nog meer losse delen. Deze losse 
delen kunnen geconsolideerd worden om 
toekomstig verlies van origineel materiaal 
te voorkomen.

Sleetse vergulding
 Ook slijtage van de vergulding is een 
veel voorkomend mankement. Bladgoud 
is een extreem dun materiaal: slechts 
1/10.000mm dik. Wanneer er veelvuldig 
gestoft of gepoetst wordt, zal de vergul-
ding doorslijten. Schoonmaakmiddelen 
of water kunnen een funest effect heb-
ben. Glansverguldingen zijn oplosbaar in 
water; in enkele seconden kan het blad-
goud met een natte doek weggewassen 
worden. Wanneer een lijst heel stoffig is 
kan hij met een zacht kwastje of een droge 
microvezeldoek worden afgenomen. 

Bronsverf
Bij winkels in kunstenaarsbenodigdheden 
worden potjes ‘goudverf’ verkocht. Het is 
verleidelijk om met deze verf de schade aan 
de lijst te verdoezelen. Maar deze goud-
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verf is gepigmenteerd met bronspoeder, 
en is dus eigenlijk bronsverf. Brons gaat 
na verloop van tijd oxideren en verdon-
keren. Geoxideerde bronsverf is vaak niet 
meer te verwijderen zonder schade aan 
de originele afwerklaag te veroorzaken. 
Restauratoren werken met stabiele, niet 
oxiderende pigmenten en bindmiddelen 
die reversibel blijven. De bij een restaura-
tie toegepaste materialen zijn dus altijd 
zonder schade weer te verwijderen.

Lijstenrestaurator
Schakel een restaurator in wanneer er 
loszittende delen ontdekt worden, bij ver-
denking van houtwormactiviteit, bij insta-
biliteit van de constructie en bij storende 
esthetische gebreken. Wanneer een stukje 
van de lijst is afgebroken, loont het vrijwel 
altijd de moeite om het te bewaren en aan 
de lijstenrestaurator te overhandigen. 

 

 

 

 

Renée Velsink is restaurator van lijsten en ver-
gulde objecten 

Lijstenatelier Velsink  - Hoge Gouwe 45A - 2801 
LB Gouda

Tel.06-22758394

Lid van het Restauratoren Register


