
Restauratiedossier  
gepolychromeerd houten beeld 

'de gegeselde Christus' 
 

(restauratieperiode: maart 2021) 
 

Koen Deweerdt - restaurateur 
 
Algemene informatie van het beeld: 
'De gegeselde Christus’ of ook wel 'Ons Heer in ’t Riet’ genoemd, is een gepolychromeerd houten 
beeld uit het einde van de 17 eeuw. 
Het staat in een buitennis van het belfort van Menen, beschermd door een glaswand. 
De auteur is onbekend. 
 
Beschrijving van het beeld: 
De Christusfiguur is rechtstaand voorgesteld.  
Hij draagt een mantel die aan de binnenzijde blauw is en aan de buitenzijde rood. Achteraan is de 
mantel niet afgewerkt in de desbetreffende kleuren. 
Christus draagt de mantel rugwaarts vallend en is vooraan op de borst vastgemaakt met een geknoopt 
lint. 
 
Achteraan (ter hoogte van de schouderbladen) is een ronde metalen haak bevestigd. 
 
De Christusfiguur staat op een bruine sokkel met een hellend vlak naar voren toe. 
De totaalafmeting sokkel-kruin Christus is 81,5 cm. 
De sokkel heeft een afmeting van 18 cm (diepte) x 27,5 cm (breedte). 
 
Op het hoofd draagt hij een doornenkroon waarvan bloeddruppels lopen langs het gezicht, hals, borst 
en armen. 
Hij draagt een lendendoek op de heupen, waarbij de linkerhand het doek bijeen houdt. 
De handen kruisen links voor het lichaam en zijn met een koord aan elkaar geboeid. 
In de rechterhand draagt hij een rietstengel. 
 
Vroegere ingrepen: 
Er zijn twee gekende restauraties: 
 - In 1875 
 - In 1938 (door Joseph Van Campenhoudt) 
Het aflogen en herschilderen van het beeld dateert waarschijnlijk uit de laatste restauratie. 
Tijdens één van die ingrepen werd het beeld op een nieuwe sokkel geplaatst en aan de achterkant 
met twee metalen latten verstevigd. 
 
Van de originele polychromie is er niets meer overgebleven. 
De actuele polychromie dateert uit het begin van de 2oe eeuw en dus waarschijnlijk van de laatste 
restauratie. Het beeld werd volledig afgeloogd en een nieuwe preparatielaag werd aangebracht. 
 
Het bovenste deel van het beeld tot juist boven de knie is in één stuk hout gesneden. Het onderbeen 
en de voeten zijn elk in een apert stuk hout gebeeldhouwd (niet origineel ?) en zijn in de sokkel 
vastgevezen. 
 
Geschiedenis van het beeld: 
Het beeld behoorde oorspronkelijk tot de gilde van de arbeiders of de pynders. De gilde stond onder 
de bescherming van 'Ons Heer in 't Riet'. Het beeld werd dus waarschijnlijk in de kerk vereerd. 
Rond 1830 werd het beeld verplaatst in een houten nis aan de zijkant van het Belfort van Menen op 
initiatief van de handelaars van de twee markten. 
 
De verering van de Christus flagellé vond vooral plaats in de buurt van Rijsel, maar ook in Menen, 
waar het beeld aanbeden werd bij moeilijke omstandigheden en lichamelijke pijn (vrouwen met 
barensweeën). 
 



DOELSTELLING VAN DE BEHANDELING 
 
Conservatie: de consolidatie van de drager, het aanbrengen van preventieve behandeling, het fixeren 
van de verflaag en het verlijmen van de gebroken delen. 
Deze fase werd reeds vroeger uitgevoerd. 
 
Restauratie: het esthetische aspect van de polychromie weer in waarde stellen. 
 1) Behandeling tegen insecten allerlei (vochtgecontroleerde warmeluchtbehandeling ICM) 
 2) De reiniging van het beeld 
 3) Het dichten van de uitvlieggaatjes van de houtworm 
 4) Herstel van kleine haarscheurtjes en barstvorming 
 5) Retoucheren van de polychromie 
 6) Beschermende eindlaag 
 

1. Behandeling tegen insecten allerlei 
Het betreft de vochtgecontroleerde warmeluchtbehandeling door ICM.  
Conclusie: vochtigheid stabiel, temperatuur van 52° C in de kern bereikt. 
> 100 % dodingsgraad zonder schade.  
 
2. Reiniging van het beeld 
Het beeld is heel stoffig (ingekleefd stof) en de kleurtinten zijn vergrijsd.  
 
Opeenvolgende fases van de reiniging: 
- entstoffen (met borstel) 
- reiniging met gedemineraliseerd water en saliva 
- reiniging met solvent (aceton/ Shellsol T) om de lokale vergeelde/vergrijsde vernisstreken te 
verwijderen 
 
3. Dichten van de uitvlieggaatjes van de houtworm 
De uitvlieggaatjes zijn heel talrijk aanwezig, vooral in de mantel en bovenste deel van het beeld.  
Ze hebben een diameter die varieert van 1 tot 2,5 mm. 
De gaatjes werden gedicht met een mengsel van was en krijt (verhouding: 50%-50%). 
Nota: door de vele kanaalvormingen van de doorboring van de houtworm is een stukje van de mantel 
afgebroken (rechter stukje onderaan). 
Het stukje werd door middel van een mengsel van houtpoeder en houtlijm terug aan de mantel gezet. 
 
4. Herstel van kleine haarscheurtjes en barstvorming 
a) Haarscheurtjes in het hout 
Daar hout een 'levend' materiaal is (uitzetting-krimp) kunnen er zich in de loop der tijd spanningen 
ontwikkelen in het hout die leiden tot scheurvorming (haarscheurtjes< 1 mm) en barstvorming (> 1 
mm).  
De haarscheurtjes worden hersteld met een mengsel van was en krijt (deze inerte producten vangen 
de spanningen in het hout op). 
 
Enkele voorbeelden: 
- Haarscheurtjes in de hals en schouder 
- Haarscheurtjes onder het geknoopte lint naar de borst toe 
- Haarscheurtjes in het lendendoek 
 
b) Barstvorming 
Er is een barstvorming (scheuropeningen > 1 mm) in de doornenkroon en aan de achterzijde van het 
beeld. 
Deze woorden opgevoegd met een mengsel van houtpoeder en houtlijm. 
 
c) Herstel van de rietstengel 
De rietstengel is aan de basis bevestigd op een metalen pin. Deze is losgekomen en wordt opnieuw 
vastgezet. 
Het randje wordt met een mengsel van houtpoeder en houtlijm geëgaliseerd en daarna 
geretoucheerd. 
 



Nota: op de foto ziet men ook dat de wijsvinger van de rechterhand ooit gebroken was en terug 
gelijmd. Ook het randje van de samenvoeging werd hersteld. 
Men ziet ook kleine verflacunes op de handrug. Deze werden geretoucheerd. 
 
d) Herstel van de breuklijn in het rechterbeen 
Daar het onderbenen in een apart stuk hout gebeeldhouwd zijn (waarschijnlijk van latere datum) is er 
een breuklijn ontstaan tussen de onderbenen en de bovenbenen door de spanningen in de 
samenvoeging. 
Deze werden hersteld met een mengsel van houtpoeder en houtlijm, geëgaliseerd en geretoucheerd. 
 
Nota: men ziet ook een verfverlies boven de knie van het linker been. Dit werd geretoucheerd. 
 
Ook de sokkel vertoont enkele lacunes en barstvorming. Deze werden hersteld met een mengsel van 
houtpoeder en houtlijm, geëgaliseerd en geretoucheerd. 
  
5-6. Het retoucheren van de polychromie en de beschermende eindlaag 
De retouches gebeuren met lichtechte pigmenten met etil lactato als bindmiddel. Deze worden 
beschermd met een damarvernis. 
Het beeld krijgt een eindbehandeling van microkristallijne was (product: Chest nut). Dit vormt een 
hoogwaardige bescherming (indien men het beeld terug in de buitennis zou plaatsen). 
 
De twee metalen latten achteraan het beeld krijgen een anti-roestbehandeling (product: Hammerite) 
gevolgd door een verflaag van zwarte metaallak (product: Sencys). 
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