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Lijmen 

 

Het is al weer enige tijd geleden dat we huizen bouwden zonder dat er lijm aan te pas kwam; ergens 

voor onze jaartelling. Door de wijze van bouwen en de ontdekking van bruikbare materialen kwamen 

we er achter dat door middel van stapelen of vlechten met daar iets kleverigs tussen, delen bij elkaar 

bleven voor een bepaalde periode. Deze periode was niet lang, maar dat was ook geen noodzaak 

omdat we toentertijd vaak onze nederzettingen achterlieten op zoek naar betere plaatsen. 

 

Tegenwoordig lijkt het soms wel of we alles aan elkaar willen plakken en lijmen. Als ik alleen al in een 

plaatselijke bouwmarkt kijk, waar ik overigens graag kom, en ik zie de rijen met lijmen in tubes, kokers, 

blikken, potten en emmers van allerlei verschillende merken dan kun je je bijna niet voorstellen wat we 

allemaal aan elkaar lijmen. Ik heb het hier dan alleen nog maar over de consumentenmarkt, laat staan 

de professionele markt. 

 

Er zijn voor elk materiaal wel meer soorten en typen lijmen beschikbaar die in meer of mindere zin ook 

geschikt zijn om een ander materiaal te verlijmen.  En er ligt volgens mij nog een probleem namelijk 

verwerkingstijd en droogtijd. Welke potje is nu geschikt voor mijn toepassing, past het beste in mijn 

proces en geeft het resultaat dat ik uiteindelijk nastreef.  

 

Er zijn vele voorbeelden van verlijmingen waarbij het resultaat onvoldoende is als gevolg van of een 

verkeerd potje of een verkeerd proces. De ketting is namelijk altijd zo sterk als de zwakste schakel!  

In de praktijk zien we toch nog al eens vreemde, ongewenste resultaten. Het lijmen vraagt namelijk 

om een goed controleerbaar en kwalitatief constant proces.  

Als we dan nog een goed kijken naar de mogelijkheden en de doelstelling kom je erachter dat lijmen 

niet altijd de oplossing is. Het lijkt makkelijk, iets kleverigs ertussen, op elkaar zetten  en klaar!  

Gezien de variaties aan lijmen, zal er altijd wel eentje tussenzitten die goed is.  

Uiteindelijk is lijmen maar één van de mogelijkheden om twee dingen aan elkaar vast te maken. 

 

Soms moeten we even terug kijken, vroeger was niet alles slechter.   
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