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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Pagina 2: Herengracht 479, gang bel-etage. Foto uit: K. Sluyterman, Oude Binnenhuizen in
Nederland, 's-Gravenhage, 1908.
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Voorwoord
De monumentenzorg beperkt zich niet alleen tot wat we vanaf de straatkant kunnen
zien, de gevels, de constructie, de fraaie uitstalling. Want er is veel meer. Monumenten
houden voor ons passantenoog veel kostelijk cultuurgoed verborgen. Het zogeheten
historisch interieur maakt dat monumenten letterlijk en figuurlijk hun eigen
achtergrondverhaal kunnen vertellen aan de nieuwsgierige en aangenaam verraste
bezoeker.
Het monument bezit in veel gevallen nog zijn eigen gecultiveerde omgeving, zijn
biotoop; maar ook zijn inwendige organen. Zonder deze komen zij voor ons
nauwelijks tot leven. Denk aan kerken, kloosters, kastelen, buitenplaatsen, hoven,
hoeven en boerderijen, maar ook aan stadse herenhuizen, bestuurskamers van
religieuze en bestuurlijke instellingen, directiekamers van trotse bedrijven,
bibliotheken, allerhande specialistische werkplaatsen, fabrieken, hallen, trappenhuizen
en verblijfsvertrekken.
Voor de interieurs van ons monumentenbestand is decennia lang minder aandacht
geweest dan voor de buitenzijde en de constructie van het gebouw. Het interieur deed
meer niet dan wel mee. In bijzondere gevallen was er wel degelijk de nodige aandacht
en zorg, maar meestal was daarvan helaas te weinig sprake. Met name voor openbare
gebouwen en bijvoorbeeld voor kerken was er relatief nog wel enige aandacht voor
het interieur, maar voor particuliere woonhuizen was dit beduidend minder.
In de loop van de afgelopen anderhalve eeuw is er onstuimig veel afgebroken,
uitgebroken en verdwenen; niet alleen door calamiteiten en oorlogsgeweld maar ook
door weloverwogen economische winzucht en verbijsterend gebrek aan kennis van
zaken.
Daarbij is soms sprake van een ondubbelzinnig verschil van waardering voor de
binnenkant en buitenkant van eenzelfde monument. Terwijl de steigers het casco
ondersteunen om het bouwwerk weer in oude glorie aan het waarderend oog terug
te geven, worden tezelfdertijd hele interieurs weggebroken, in delen verkocht en van
hun ontstaansplek, dus van hun causale grondslag ontdaan. Dit geldt overigens in
versterkte mate ook voor de roerende elementen, het meubilair en andere losse
voorwerpen. Zonder dat de overheid hierop ook maar enig zicht heeft, verdwijnt dit
onderdeel van het culturele erfgoed als sneeuw voor de zon. De ziel, de organische
en functionele verstaanbaarheid van veel monumenten wordt op deze wijze weggerukt.
Het monument wordt zodoende gereduceerd tot een decorstuk, dat de maatschappij
het gevoel van een historisch klimaat moet geven, waarin een economische
investeringswil op grond van een comfortabel oppervlakkige culturele belangstelling
positief reageert.
Het is dit cynisme en dit verbijsterend gebrek aan kennis en daarmee aan aandacht
voor het historisch interieur, dat onze monumentenzorgers in Nederland de laatste
jaren zich hebben aangetrokken. In weerwil van zijn kwetsbaarheid vormt de
binnenkant juist ook de jeu van onze monumenten. Pas in 1970 is, na een alarmsignaal
van de onvolprezen oud directeur Ruud Meischke, de kleurendeskundige Huub
Kurvers bij de RDMZ aangetreden. Zijn komst luidde het begin in van een
professionele opbouw van dit kennisveld. Een instroom van enkele andere specialisten
volgde. De RDMZ hield zo gelijke tred met andere instellingen die een soortgelijke
kennisontwikkeling op dit thema op gang hielpen komen. De laatste paar jaar hebben
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wij binnen Monumentenzorg en verschillende andere culturele en wetenschappelijke
instellingen belangrijke nieuwe impulsen op dit terrein kunnen waarnemen.
Bij de RDMZ is vier jaar geleden Eloy Koldeweij in dienst getreden, die speciaal
belast is met de kennisopbouw van historische interieurs. Door zijn komst is de
aandacht binnen onze dienst voor allerlei interieuraspecten zoals vloeren, plafonds,
schouwen, trappenhuizen, ruimtelijke indelingen en wandafwerkingen toegenomen
en ongetwijfeld zal

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

7
deze in de toekomst nog weer verder groeien. Deze onderdelen zijn, evenals een
daklijst, voordeur of trappartij, zogeheten bestanddelen van een pand. Het zijn stuk
voor stuk essentiële onderdelen die samen met het casco de waarde én het aanzien
van een gebouw bepalen. Het zijn deze interieurelementen die de historische
belevingswaarde van een monument oproepen. Daarom vergen deze elementen
inmiddels dagelijks bemoeienis van de monumentenzorg. Gelukkig raken steeds
meer monumenteigenaren ervan doordrongen dat bestanddelen in het interieur
integraal door de Monumentenwet worden beschermd, ook al zijn zij in veel gevallen
binnen de redengevende omschrijving in het monumentenregister onvermeld gebleven.
Op dit moment wordt met grote inspanning bij de RDMZ het totale
monumentenregister, inclusief dat van de archeologische vindplaatsen, geactualiseerd.
Dit register omvat meer dan 60.000 bouwkundige en 1400 archeologische
monumenten. Dit project zal in het begin van het jaar 2005 zijn afgerond. Dan zullen
de belangrijke historische interieuronderdelen in de geactualiseerde omschrijvingen
vermeld zijn. Bij die gelegenheid komt een enorme hoeveelheid digitale kennis van
ons culturele erfgoed beschikbaar.
Een van de concrete resultaten van de aanwezigheid van onze interieurspecialist is
een drie jaar durend inventarisatieproject dat in september 2001 van start is gegaan.
Hierbij zal de RDMZ in samenwerking met het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie in Den Haag en het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Leiden
alle geschilderde kamerbehangsels in Nederland in kaart brengen.
Een ander concreet project is de Manifestatie Historisch Interieur 2001 die samen
met het Instituut Collectie Nederland tot stand komt. Het is een belangrijke landelijke
manifestatie waarbij het Nederlandse woonhuis extra onder de aandacht wordt
gebracht. Dit gebeurt onder meer met een belangrijk symposium, het boek Leven in
toen waarin 100 topinterieurs uit de periode 1600-1940 worden behandeld, een nauwe
samenwerking met de Stichting Open Monumentendag en een zesdelige documentaire
die de NCRV in 2001 op de televisie uitzendt. Hiernaast zijn er rond het thema
‘historisch interieur’ nog andere tentoonstellingen, publicaties, studiedagen en
publieksactiviteiten. Dat in dit jaar van het historisch Interieur ook het Jaarboek
Monumentenzorg 2001 aan dit thema wordt gewijd is niet meer dan vanzelfsprekend.
Een achtentwintig tal auteurs en de negenhoofdige redactie hebben zich hiervoor ten
volle ingezet, met Interieurs belicht als resultaat.
Door divers onderzoek ter voorbereiding van deze manifestatie weten wij inmiddels
dat er veel meer interessante historische interieurs zijn dan wij konden vermoeden.
De belangstelling voor het moderne interieur neemt toe met een zelfde onstuitbaarheid
als waarmee de aandacht voor particuliere tuinen de laatste jaren is toegenomen. De
Glossies bieden hiervan de populaire neerslag. Nederland heeft een ontwerptraditie
op het gebied van het kunstzinnige interieur, die vanaf de jaren zeventig dreigde weg
te zinken. Maar met de terugkeer van het particuliere woonhuis op de woonmarkt is
dit fenomeen nu weer terrein aan het veroveren. Het grote publiek heeft zijn eigen
wooncultuur herontdekt. Musea hebben dit thema in hun expositieprogramma's
opgenomen.
De Manifestatie Historisch Interieur 2001 betekent een impuls voor de intensivering
van de aandacht voor de kwetsbaarheid van het historisch interieur. Zij betekent de
start voor meer initiatieven van culturele instellingen om het belang van dit thema
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uit te dragen. De kennis die deze manifestatie genereert komt de belangstelling onder
het grote publiek ten goede. Met name betekent dit een hart onder de riem voor
eigenaren en beheerders van historische interieurs. Zij kunnen in de nabije toekomst
meer en beter onderbouwde adviezen tegemoet zien.

Fons Asselbergs
directeur van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg
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Ten geleide
Een groot gedeelte van ons rijkgeschakeerde maatschappelijke en persoonlijke leven
speelt zich af in besloten binnenruimten, afgeschermd van het vaak natte en kille
Nederlandse zeeklimaat. Deze binnenruimten zijn doorgaans ingericht op het
overheersende gebruik ervan: woonvertrekken laten iets zien van de levenssfeer van
de bewoners, operatiekamers herbergen instrumenten en hebben gladde en steriele
vloer- en wandoppervlakken, musea etaleren hun zorgvuldig uitgelichte collecties
langs logische looproutes en in fabriekshallen wordt geprobeerd binnen de normen
van de wetgeving terzake een optimale productie te realiseren tegen zo laag mogelijke
kosten. Zo veelvormig als het maatschappelijke leven zelf is, zoveel facetten heeft
het interieur als onderwerp. En door de tijd gezien verandert met de samenleving
ook het interieur met al wat zich daarin bevindt.
Dit Jaarboek heeft historische interieurs als onderwerp, dat wil zeggen interieurs die
al enkele tientallen jaren geleden zijn ontstaan. Veel historische interieurs, die nog
altijd in gebruik zijn, bevatten onderdelen van heel verschillende ouderdom. Terwijl
sommige onderdelen goed bestand waren tegen slijtage en verwering, werden andere
onderdelen in de loop van de tijd vervangen. Mode en smaak hebben daarnaast
gezorgd voor voortgaande verjonging van vaste én verplaatsbare onderdelen. Deze
tijdgevoelige ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de meeste interieurs zich ook
nu manifesteren als organisch gegroeide ensembles, die bovendien voor het overgrote
deel nog in gebruik zijn. In Nederland kennen we nog maar zeer weinig oude interieurs
die sinds hun ontstaan volledig intact zijn gebleven.
Bij de samenstelling van dit boek is bewust gekozen voor een brede behandeling van
het interieur. Er wordt niet alleen gekeken naar het interieur als object van aandacht
en zorg, maar tevens wordt de bandbreedte van het onderwerp van de historische
binnenruimte geschetst. Zo ontstonden twee gedeelten met ieder een eigen
benaderingswijze. Deze meerzijdige benadering is overigens kenmerkend voor de
monumentenzorg. Bovendien werd voor het eerst in het Jaarboek een tweeledige
structuur aangebracht in de bijdragen van de auteurs: behalve beschouwelijke artikelen
zijn even zovele entrefilets toegevoegd, korte zelfstandige teksten die de artikelen
op thematische of anekdotische wijze aanvullen en illustreren. In de zo ontstane
koppels van artikel en entrefilet wordt het interieur vanuit verschillende invalshoeken
belicht. Onderzoekers, beheerders, eigenaren, monumentenzorgers, architecten en
kunstenaars komen in dit Jaarboek aan het woord over hun directe betrokkenheid bij
het historisch interieur.
Zoals gezegd valt het boek in twee delen uiteen. Het eerste deel, Zorg en beheer, laat
zien op welke wijze het Rijk, beherende instellingen en particulieren zich inspannen
om het historisch interieur in stand te houden.
Het Rijk beschermt het onroerende gedeelte van monumentale interieurs op grond
van de Monumentenwet 1988 en helpt met instandhouding. De betrokken rijksdiensten
proberen tevens de ensemblewaarden van de belangrijkste interieurs aan te geven,
dus van de roerende én onroerende zaken in hun samenhang.
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Overheden en beherende instellingen, als musea en particuliere stichtingen, hebben
tezamen niet alleen conserverende taken, maar ook ontsluiten zij waardevolle
interieurs voor het publiek. Organisatorische, financiële en wettelijke eisen rond
openstelling en publiek gebruik staan echter vaak op gespannen voet met het normale
gebruik en beheer, en daarmee met het behoud van historische gebouwen en hun
binnenruimten. De gezamenlijke instandhoudingsopgave van eigenaren en overheden
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Amsterdam, Scheepvaarthuis. Grote vergaderzaal op derde verdieping. De betimmering en het
meubilair, ontworpen door Theo Nieuwenhuis in 1918, vormen één totaal concept. Foto
particuliere collectie.

kan met deze eisen op onevenredige wijze worden belast en de authenticiteit van het
historisch interieur in een schijnwereld doen veranderen.
Het tweede deel van dit jaarboek Monumentenzorg, Inwendige rijkdom, bespreekt
het historisch interieur als spiegel van een veelkleurig maatschappelijk leven: geloven,
wonen, leren, besturen, werken, ontspannen en zorgen komen aan de orde in zeven
beschouwingen over heel specifieke facetten van die functies. Zo wordt het geloven
aangestipt in een bijdrage over veranderingen van rooms-katholieke en protestantse
kerkinterieurs na de Reformatie, en is de zorg vertegenwoordigd door een uiteenzetting
over voogdenkamers in Friesland. De artikelen in dit tweede deel zijn op te vatten
als pars pro toto voor genoemde gebruiksfuncties en pretenderen dus geenszins een
overzicht van de bijbehorende interieurcategorieën te zijn.
In de achtste en finale bijdrage komt de schrijver Nicolaas Matsier aan het woord
over de plaats van het interieur in de literatuur. In dat kader wordt Frans Coenens
Onpersoonlijke herinneringen ontleed, een roman over een statig herenhuis aan een
Amsterdamse gracht en zijn bewoners. Het verhaal werd geschreven op grond van
herinneringen van Coenen aan zijn vijfendertigjarige loopbaan als conservator van
het inmiddels befaamde woonhuismuseum Willet-Holthuysen.
De redactie dankt alle auteurs en fotografen voor hun deskundige en animerende
bijdragen en wenst de lezer veel plezier met dit ruim geïllustreerde Jaarboek. Mag
het boek bijdragen tot een blijvende waardering van het interieur als deel van het
cultureel erfgoed, maar ook als inspiratiebron voor nieuwe binnenhuisarchitectuur.
Namens de redactie,
Erik Kleijn
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Pagina 10-11: Kasteel Obbicht, detail van plafondschildering. Foto RDMZ, P. van Galen, 1991.
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Zorg en beheer
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Inleiding
Eloy Koldeweij
‘Toen ik jubelend aankwam bij de hoek waar zijn kraakpand had moeten staan,
vond ik daar een zandkuil, afgerasterd met gaas. Ik trof er nog een doorsnee
aan van het leven dat zich in het huis had afgespeeld. Die stond geprojecteerd
tegen de zijgevel van het belendende pand: een stukje tegelwand hier en daar,
een wasbak op onbereikbare hoogte, de afdruk van een trap zigzagde schuin
omhoog, voor een meer dan ooit decoratief behangetje zwaaide een lichtkoord
in de wind.’ Frans Kellendonk (Buitenlandse dienst)
Dit Jaarboek handelt over interieurs: het inwendige van gebouwen. Voor de meeste
mensen blijven interieurs verborgen, zoals het inwendige meestal aan het oog
onttrokken is, om het even of het om huizen gaat of bijvoorbeeld om machines of
levende wezens. Juist doordat het inwendige door het uitwendige voor het oog van
de buitenwereld wordt verborgen, heeft het voor velen een grote aantrekkingskracht.
Open Monumentendag is daarom al vele jaren iedere keer weer opnieuw een groot
succes. Geïnteresseerden staan in grote aantallen in de rij om het inwendige van
allerlei gebouwen met eigen ogen te aanschouwen, van stoomgemaal, gebedsruimte,
regentenkamer tot woonhuis. Deze belangstelling manifesteert zich ook in de
honderdduizenden mensen die jaarlijks één van de vele opengestelde kastelen,
landhuizen en woonhuismusea bezoeken. Er is bij velen zelfs een grote drang om de
ruimten binnen die imponerende monumentale façades niet alleen te zien maar ook
te ervaren: de meest uiteenlopende bijeenkomsten worden er georganiseerd, van
huwelijksvoltrekkingen tot vergaderingen.
De binnenkant van monumenten boeit derhalve velen. Vreemd is dat zeker niet;
het merendeel van het gebouwde erfgoed is juist voor de binnenkant gebouwd en
niet zozeer voor de buitenkant.
Natuurlijk zijn er tuinfollies, vuurtorens, bruggen, sluizen, gemalen, vestingwerken
en enkele andere categorieën die voor het uitwendige zijn gebouwd, maar voor het
merendeel van de gebouwen, waarvan de grootste groep wordt gevormd door
woonhuizen, (semi-)overheidsgebouwen, fabrieken en kerken, geldt dat zij primair
zijn gebouwd om in te wonen, te werken of te geloven. Deze activiteiten vormen het
bestaansrecht van deze gebouwen. De gevels maskeren een bonte verscheidenheid
van grotere en kleinere vertrekken, gangen en trappen, waarin deze en allerlei andere
activiteiten plaatsvinden. Interieurs zijn bij uitstek het privé-domein van de bewoners
en gebruikers, het zijn ook hun weerspiegelingen.
Doorgaans is alleen een kleine groep personen op de hoogte van hetgeen zich
achter de gesloten deuren in een bepaalde gevel bevindt, alleen bij meer publieke
gebouwen als uitgaansgelegenheden, religieuze- en overheidsgebouwen is deze groep
wat groter.
Bouwmeesters en architecten hebben zich in het verleden steeds ingespannen, en
doen dat nu nog, om een gebouw zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen
en eisen van de opdrachtgevers en gebruikers. Aan beide zijden van het bouwkundige
skelet wordt hierbij een balans gezocht tussen enerzijds een zakelijke en functionele
doelmatigheid, en anderzijds de esthetiek. De aard en hoeveelheid vertrekken, gangen
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en trappenhuizen, de dispositie, de sanitaire en technische voorzieningen en
installaties, dit alles bepaalt samen met onder meer materiaal- en kleurgebruik, ramen
en deuren de kwaliteit en gebruikswaarde van het inwendige van een gebouw én
daarmee van het gebouw als geheel. Voldoet een gebouw in deze opzichten niet, dan
wordt het gewoonlijk binnen afzienbare tijd aangepast, verbouwd of gesloopt. Slechts
in uitzonderingsgevallen is de tijd ‘stil blijven staan’. Helaas lijkt dit bij
rijksmonumenten nauwelijks vaker het geval te zijn dan bij niet-rijksmonumenten.
In de praktijk van
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Eijsden, kasteel Eijsden. Een dramatisch moment waarop het masker van het interieur is
weggevallen. Foto RDMZ, 18 april 1952.

monumentenzorg heeft men immers gedurende vele jaren de interieurs niet willen
‘zien’.1 Het gros van de rijksmonumenten is alleen op basis van de buitenkant of
bouwkundige structuur geselecteerd.
Ondanks deze stiefmoederlijke behandeling van het historisch interieur is het een
wezenlijk onderdeel van het nationaal cultureel erfgoed.
Uiteraard bestaan gebouwen, dus ook monumenten, bij de gratie van het gebruik.2
De overlevingskansen van een ongebruikt, leeg en doelloos gebouw zijn op de lange
duur vrijwel nihil. Omdat gebruik bijna hand in hand gaat met moderniseringen, en
dit gepaard gaat met aanpassingen in én aan de interne structuur, schuilt hier het
grote gevaar voor monumentale interieurs. Het is een voortdurend terugkerende
vraag: waar ligt de speelruimte om een monument aan te passen aan de wensen en
eisen van de tijd? Waar kan men breken, boren, timmeren en bouwen zonder het
pand van zijn karakteristieke en waardevolle elementen te ontdoen en van zijn
kwaliteiten te beroven?
De cultuurhistorische waarde van een gebouw en zijn interieurs ligt verscholen in
het totaal, in de optelsom van de vele onderdelen en de talloze details. Het herkennen
en erkennen van de waarde en het belang hiervan is dan ook de essentie. Gezien de
breedheid van het thema is dit een serieuze uitdaging, alleen al vanwege de grote
tijdspanne: van de vroege Middeleeuwen tot en met de eerste helft van de 20ste eeuw
en over enkele jaren ook de wederopbouw periode (1940-1965). Zeker wanneer het
zogeheten gelaagde interieurs betreft, oudere panden waaraan jongere elementen
zijn toegevoegd - bijvoorbeeld een 17de-eeuws Amsterdams grachtenpand met een
belangrijke 18de-eeuwse fase en een grondige eind 19de-eeuwse modernisering met
nieuwe kleurstellingen, wandafwerkingen en luxueuze voorzieningen als verwarming,
verlichting en sanitair - is een waardering gewoonlijk lastig, zeker als er allerlei
waardevolle elementen door latere lagen worden afgedekt. Bovendien betreft het
vele gebouwtypen: boerderijen, woonhuizen in dorpen en steden, fabrieken, en
religieuze complexen. Naast regionale verschillen bestaan er ook overeenkomsten:
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in Limburg werd heel anders gebouwd dan in Holland, maar hoe staat het met Delft
en Den Haag? Het belang en de essentie van de ruimtelijke indelingen en afzonderlijke
vertrekken moet worden ingeschat en beoordeeld: de kamers en suite, de ligging van
gangen en trappen, niveauverschillen - zowel letterlijk als figuurlijk - tussen
verschillende verdiepingen of zijvleugels, de plaats van het privaat, de opkamer, de
bediendentrap, de open keuken, de serre of een specifieke bedrijfsruimte. Een juiste
cultuurhistorische waardering hiervan heeft uiteraard ook alles te maken met het
plaatsen in de goede context en het juiste historische perspectief. Tot slot gaat het
om het herkennen van specifieke onderdelen, bijzonder voor een bepaald tijdsvak,
type gebouw of streek, als bijvoorbeeld schuifdeuren - de vroegst gesignaleerde
dateren al uit 1733 -, een turfschacht, spreekbuis, doorgeefluik of waterfornuis voor
de was. Zo is bijvoorbeeld de veruit oudste en zeer bijzondere Nederlandse parketvloer
in één van de bij de brand gespaard gebleven hoektorens van kasteel Heemstede te
Houten uit de jaren 1690-1700, pas nadien door onvoldoende bewustzijn van het
unieke karakter hiervan door weer en wind verloren gegaan.
Zowel de beschikbaarheid als de bereikbaarheid van kennis zijn hiervoor
belangrijke sleutels, maar ook
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Oud Gastel, Mastboomhuis. De slaapkamer van Henri Mastboom (1907-1999) waar de tijd
heeft stilgestaan. Foto L. Lemaire, 2000.

een zeker ‘Fingerspitzengefühl’ lijkt onontbeerlijk. Het terrein is nu eenmaal groot
en zeer breed. Het herkennen en erkennen van waardevolle en belangrijke interieurs
en interieuronderdelen is op dit moment één van de grote knelpunten. Wanneer is
iets van belang en wat voor soort elementen en onderdelen lopen gevaar? Een
beschilderd linnen behangsel zal op dit moment nog slechts kunnen verdwijnen door
iemand met kwade bedoelingen, een 18de-eeuws bloemetjesbehang of bellensysteem
zal worden verwijderd door gebrek aan kennis of misinterpretatie, en bijzondere
vloerafwerkingen doordat bij dit onderwerp simpelweg niet of nauwelijks wordt
stilgestaan of doordat men het doelgericht niet wil herkennen. Om in deze situatie
een kentering te brengen zijn goede documentatie, toegankelijke deelpublicaties en
diepgravende standaardwerken net zo noodzakelijke ingrediënten als een grote groep
mensen met kennis en ervaring.3 Maar hoeveel mensen zijn werkelijk in staat én
beschikbaar om een historisch interieur, een ensemble of een van de vele onderdelen
daarvan op hun waarde te schatten? Zowel deze personen als ieder ander die zich
met dit onderwerp bezighoudt, heeft grote behoefte aan meer vergelijkingsmateriaal,
betere referentiekaders en duidelijke ijkpunten. Op de terreinen van de vele sterk
uiteenlopende (deel-)onderwerpen valt nog veel werk te verzetten.
Monumentenzorgers staan echter zeker niet alleen voor deze opgave, in tegendeel.
Het thema interieurs is beduidend breder dan louter en alleen vanuit de invalshoek
van de gebouwen en al het materiële dat daarbij hoort. Historische interieurs vormen
een niet te onderschatten bron voor de interdisciplinaire mentaliteitsgeschiedenis.
Dit thema vraagt dan ook om de inzet van instellingen en personen buiten de
monumentenzorg met uiteenlopende belangstellingen en verschillende achtergronden:
agrarische-, bedrijfseconomische- en sociale geschiedenis, technische wetenschappen,
architectuurhistorie, bouwkunde, toegepaste kunsten, sociale studies, culturele
antropologie, etcetera, maar ook de inbreng van mensen die dichter bij het ambacht
staan is hierbij van grote waarde. De bundeling van krachten die op het terrein van
interieurs schoorvoetend van de grond komt, moet dan ook van alle kanten worden
gestimuleerd.4 Het is te hopen dat de plannen van de provincie Noord-Brabant om,
in navolging van Vlaanderen, naast de bestaande Monumentenwacht een speciale
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interieurwacht op te richten, daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, en dat dit
wellicht in de toekomst ook in de rest van Nederland zal worden nagevolgd.5
Een van de onduidelijkheden bij de omgang met en de beoordeling van interieurs is
tot waar het begrip ‘interieur’ of het historische binnenhuis zich uitstrekt. Dit is een
complex thema dat zowel de plattegrond en ruimteverdeling van een gebouw omvat,
als de behandeling van de inwendige architectonische structuur met al zijn geledingen,
decoraties en relatie tot de buitenruimte. Maar hierbij blijft het niet, ook de diverse
stofferingselementen, zoals gordijnen en tapijten, horen hierbij, evenals de meubilering
en de plaatsing van decoratieve elementen. De meest uiteenlopende takken van kunst
en kunstnijverheid, materialen en technieken komen hier samen. In het in 1992
ingevoerde Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt over ‘bestanddelen’ gesproken. Alle
bestanddelen van de beschermde rijksmonumenten vallen onder de werking van de
Monumentenwet 1988. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat bestanddeelvorming
plaats vindt als dit naar de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen het
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geval is, of als er sprake is van een zodanig hechte verbinding dat bij verbreking
daarvan beschadiging van betekenis wordt toegebracht. Omdat het hierbij niet
uitmaakt of deze bestanddelen zich aan de buitenzijde, in het constructieve gedeelte
of aan de binnenzijde bevinden, bestaat er geen enkele twijfel dat wanden, vloeren,
plafonds, deuren en vensters hieronder begrepen zijn. Over de vaste decoratieve en
functionele onderdelen (schoorsteenstukken, behangsels, tegels, etens- of
bediendenliften en dergelijke) hoeft in dit opzicht evenmin enige twijfel te bestaan.
Maar wat is de status van een op maat gemaakt kamerbreed tapijt dat de kleurstelling
van de wanden voortzet en de plafondindeling weerspiegelt, een speciaal op het
gebouw afgestemde kroonluchter, of van een door de architect bij een betimmering
en wandbespanning ontworpen totaalstoffering, inclusief gordijnen, gordijnkappen
en portières? En is het niet goed verdedigbaar dat de door een architect gelijktijdig
met een gebouw ontworpen inrichting, zoals bij het jachthuis Sint Hubertus van H.P.
Berlage, als bestanddelen gelden? In de kerken worden koorbanken en preekstoelen
over het algemeen als bestanddelen beschouwd, maar hoe zit het met de herenbanken,
kerkbanken, biechtstoelen en het andere meubilair? En wat betekent het als we deze
lijn doortrekken naar de verschillende andere categorieën gebouwen tot en met
bedrijfsgebouwen?
Weliswaar is er soms verwarring over wat bestanddeel is en wat niet, maar dat
bestanddelen onder de Monumentenwet 1988 vallen, daarover bestaat geen twijfel.
Dat bij de Rijksmonumenten elementen als lambriseringen, trappartijen, stucdecoraties
en geschilderde bovendeurstukken onder de bescherming van deze wet vallen,
daarover bestaat evenmin onduidelijkheid. Hierbij geldt dat hoe uitvoeriger de
toelichtende en redengevende omschrijving van een rijksmonument is, hoe beter en
eenvoudiger de bescherming van de verschillende bestanddelen is te beargumenteren.
Hoe gebrekkiger en minder gedocumenteerd, des te lastiger, maar niet minder
beschermd. Redengevende omschrijvingen zijn immers niet limitatief, maar bedoeld
om de karakteristieken van het monument aan te geven.
Om een voorbeeld te geven: halpartijen hebben altijd vloeren, wanden en plafonds.
Deze hoeven niet expliciet te worden genoemd in de redengevende omschrijving.
De aanwezigheid daarvan is net zo vanzelfsprekend als de kapspanten van het dak
of de balken van de vloeren. Deze bestanddelen vallen per definitie onder de
Monumentenwet. Of en in welke mate deze bestanddelen zijn gedecoreerd en
afgewerkt, doet voor de bescherming niet terzake. Het betekent dat bestanddelen
zoals terrazzo vloeren, vaste marmeren halbanken, metalen trapleuningen,
muurschilderingen met Hollandse landschappen, asymmetrisch gedecoreerde
stucplafonds, peerkraalkorbelen en sleutelstukken worden beschermd door de
monumentenwet, beschreven of niet beschreven. Worden zij genoemd, dan wordt
het monument daarmee ook direct gekenschetst. Met de actualisering van het
monumentenregister die thans plaats vindt worden dit soort vaste interieurelementen
wel geregistreerd. Een dergelijke vastlegging is een belangrijke stap in de goede
richting, maar het is een illusie dat hiermee de zaak zal worden opgelost. De harde
dagelijkse praktijk leert dat interieurs door hun ‘besloten’ karakter vrijwel vogelvrij
zijn. Na het ijkpunt waarop panden zijn getoetst of zij rijksmonumentwaardig zijn,
ontbreekt het, behoudens handelingen als gevolg van officiële aanvragen voor
verbouwingen en restauraties, dan wel handelingen volgend op signalementen door
oplettende passanten of belanghebbenden, aan enige officiële vorm van toezicht.
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Ook al wisselt een rijksmonument diverse keren van eigenaar en gebruiker, en komen
er tenminste evenveel verhuisploegen en grote transportauto's voor de deur: toetsing
ontbreekt. Het behoeft weinig fantasie je voor te stellen wat er op dergelijke momenten
kan gebeuren. Voor gewone panden is het over de schouder meekijken door de
rijksoverheid verre van wenselijk, maar voor de - op de totale bouwmassa gezien bescheiden groep van zorgvuldig geselecteerde rijksmonumenten die zo goed mogelijk
als een gaaf geheel voor het nageslacht bewaard moeten blijven, is dit een uiterst
merkwaardige constatering. Dit is des te schrijnender wanneer men zich realiseert
dat dit op enkele andere maatschappelijke gebieden, bijvoorbeeld het milieu, zoals
bij olietanks in de voor- of achtertuin, wel is vastgelegd en gesanctioneerd.
Een geheel andere kwestie is de groep van allerlei losse interieurelementen die
zeker niet onder de Monumentenwet 1988 valt. Roerende voorwerpen kennen,
behoudens een exportwet - de zogeheten Wet tot behoud van cultuurbezit (WBC) -,
op dit
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moment geen enkele vorm van wettelijke bescherming. Zoals het schilderij van
Mondriaan dat het raadhuis van Hilversum dreigde te verlaten, is er geen roerend
cultureel erfgoed in Nederland dat op wettelijke gronden op een specifieke locatie
moet blijven. Historische ensembles, dat wil zeggen een architectuurhistorische en
/ of cultuurhistorische samenhang van onroerende en één of meer roerende zaken,
kunnen - hoe waardevol ook - uiteenvallen zonder dat het kan worden voorkomen.
Slechts van enkele bijzondere voorwerpen kan op grond van de WBC worden
voorkomen dat zij het land verlaten.
Maar de overheveling van de inrichting van een 18de-eeuwse regentenkamer naar
een ander gebouw is nu op wettelijke grondslag niet tegen te houden. Zoals in het
verleden vele belangrijke ensembles uiteen zijn gevallen, zo zal dat - mits hiervoor
geen adequate oplossing wordt gevonden - ook in de toekomst blijven gebeuren.
Door de structuur van de Nederlandse samenleving (zoals de scheiding van Kerk en
Staat, het erfrecht en de privacy-wetgeving) is een wettelijke bescherming van
roerende zaken in situ (zoals in Frankrijk wel sinds kort bestaat) overigens zeer
gecompliceerd.6
Om in de dagelijkse praktijk van de Nederlandse monumentenzorg tot een
daadwerkelijke bescherming van de belangrijkste historische interieurs te komen,
een bescherming dus waarbij het interieur en het pand waarin dit zich bevindt voorop
staat en niet het gebruik of de gebruiker - deze laatste is er immers in alle gevallen
maar tijdelijk -, is een inventarisatie en selectie onontbeerlijk. Al zou over het gehele
monumentenbestand een totaalbescherming worden gewenst, los van de praktische
haalbaarheid van een dergelijke illusoire wens, veel zin heeft dat niet. Een eerste
voorzichtige en optimistische schatting doet vermoeden, dat van de in totaal ruim
60.000 rijksmonumenten er misschien in vijf procent van de gevallen nog sprake is
van een gaaf bewaard gebleven of enigszins onaangetast interieur. In alle andere
gevallen hebben inmiddels dermate veel aanpassingen aan structuur dan wel
interieurafwerking plaatsgevonden, dat er niet meer van een gaaf interieur gesproken
kan worden. Binnen de categorie religieuze gebouwen zal dit percentage aanzienlijk
hoger liggen, binnen de woonhuizen beduidend lager. Om een selectie van de
belangrijkste historische interieurs te kunnen maken is een systematische documentatie
en inventarisatie noodzakelijk. Pas op basis hiervan kunnen keuzes worden gemaakt.
Wanneer is een interieur of interieuronderdeel waardevol en van algemeen, bijzonder,
nationaal of zelfs internationaal belang? Hoe bijpassende selectiecriteria of richtlijnen
zouden moeten luiden is een geheel andere zaak. Voor historische interieurs zijn
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deze nooit ontwikkeld, ook niet in het buitenland. Een goed uitgangspunt hiervoor
zijn de criteria zoals die voor de jongere monumenten uit de periode 1850-1940 in
het Monumenten Selectie Project (MSP) zijn geformuleerd en de criteria, met
bijbehorende prioritering, zoals die in de Nederlandse musea sinds het Deltaplan
voor het Cultuurbehoud in gebruik zijn. Deze moeten uiteraard wel worden aangepast
en toegespitst op de specifieke kenmerken van historische interieurs.7
Zeker is dat de mate van gaafheid en compleetheid van historische binnenruimten
zich op een glijdende schaal bevindt: aan een 16de-eeuws interieur kunnen en moeten
nu eenmaal andere eisen en verwachtingen worden gesteld dan aan een 20ste-eeuws
interieur.
Daarnaast moet ook een duidelijk onderscheid worden gemaakt per type gebouw
en functie van een vertrek. Binnen de groep van historische binnenruimten waarvan
de oorspronkelijke bestanddelen nog aanwezig zijn en de structuur van het gebouw
waarin het zich bevindt nog bewaard gebleven is, kan bovendien een tweedeling
worden gemaakt tussen interieurs waarvan de oorspronkelijke roerende zaken
ontbreken (het merendeel van alle gevallen), en de
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schaarse gevallen waar deze nog wel aanwezig zijn. Deze laatste categorie behoort
uiteraard tot de groep gebouwen waarop we het zuinigst moeten zijn.
Interieurs kunnen immers niet zonder losse voorwerpen, en het roerend erfgoed
kan niet zonder ruimten waarin zij worden ondergebracht. Het is dan ook bijna
vanzelfsprekend dat de twee overheidsinstanties die zijn belast met de zorg voor het
roerende en onroerende erfgoed, het Instituut Collectie Nederland (ICN) en de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, enkele jaren geleden de handen ineengeslagen
hebben en de Stichting Manifestatie Historisch Interieur 2001 hebben opgericht.
Deze manifestatie is er op gericht om op grote schaal aandacht te vragen voor het
historische (woonhuis-) interieur. Onder de projecttitel ‘Leven in toen’ worden vanaf
de zomer van 2001 tal van activiteiten geïnitieerd, gestimuleerd en gecoördineerd,
die gezamenlijk moeten leiden tot een toename van kennis en een grotere publieke
bewustwording.
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Eindnoten:
1 R. de Jong, ‘Doelgerichte subsidiëring van voorbereidend onderzoek bij de restauratie van ons
kleurrijk verleden’, in: Een kleurrijk verleden. Kleur, versieringen en materiaalimitaties in
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historische binnenruimtes. Verslag van de 25e CL-Themadag, gehouden op 20 november 1996,
J.A. Mosk & W.G.Th. Roelofs (red.), Amsterdam 1997, pp. 63-74, i.e. p. 63. B. Laan, ‘Hoe
veilig is het beschermde interieur in Nederland’, Jong Holland, 14 (1998) nr. 3, pp. 6-10.
Fons Asselbergs, Niets is zo veranderlijk als een monument: Een pleidooi voor een cultureel
argument, Nijmegen/Zwolle 2000.
Een in 1995-1996 uitgevoerd verkenningsonderzoek naar de stand van zaken op het gebied van
de historische binnenruimte in Nederland gaat uitvoerig in op deze problematiek: E. Koldeweij,
Verkenning van de stand van zaken op het gebied van de historische binnenruimte, z.pl. 31
maart 1996 (Onderzoekschool Kunstgeschiedenis, deelproject 13).
Zie voor een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het historische
interieur: C.W. Fock, ‘De rol van wetenschap en onderwijs. Historische interieurs in Nederland’,
Bulletin KNOB, 1999-1, pp. 16-22.
Het is verheugend dat op 3 februari 2000 de Stichting Het Nederlandse Interieur is opgericht.
Deze stichting heeft ten doel ‘de bevordering van de belangstelling voor vormgeving, functie
en betekenis van het bestaande Nederlandse interieur van woonhuizen, kerken, nutsgebouwen
en andere gebouwen uit alle perioden tot heden; de bevordering van de studie van deze interieurs
vanuit diverse oogpunten en disciplines; de bevordering van het behoud van deze interieurs en
de studie daartoe’.
Zie het rapport Historische Interieurs, Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant, Maart
2000.
De weerbarstige problematiek van de ensembles, die al enkele decennia geleden is gesignaleerd,
staat op dit moment onder de aandacht van de departementale werkgroep Onroerend/roerend,
waarin vertegenwoordigers van de Directie Cultureel Erfgoed (DCE), de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en de Inspectie Cultuurbezit (ICB) zich gezamenlijk over deze materie buigen.
In dit kader is in 2000 een verkenningsonderzoek naar het aantal ensembles uitgevoerd: R.P.
Abeling, S.A. Coene & R. Harmanni, Onroerend/roerend. Een indicatieve inventarisatie van
het aantal ensembles in Nederland, Zeist 2000.
Zie onder meer B. Laan, op.cit. (noot 1), pp. 8-10, de beleidsnota Bedreigd Cultuurbezit, Rijswijk
1990, deel II (bijlage 6: definitie van de begrippen) en het katern ‘Selectiecriteria voor collecties’
in: Museumvisie, 24 (2000) nr. 4.
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Het Tuschinski-theater
De grot van de geheimzinnige magiër
Ellie Adriaansz
‘Die kleine maar stevig in elkaar gebouwde, keurig verzorgde man, met dat bleeke
masker van zijn Oostersche ras, dat deemoedig schijnt, lichtelijk beschroomd, - dat
u nu en dan aanziet als vleiend om uw raad, uw steun, uw protectie, ja om uitkomst
voor zijn benardheid, - en waar in de donkere oogen tòch een felle wil brandt, een
despotische kracht, een fascineerende overmacht, een fanatieke onverzettelijkheid.
Dat glanzend zwarte haar, tot een kapje zorgvuldig gekapt en met zoete oliën glad
gepolijst boven 't stugge, schragend sterke, schrandere voorhoofd, - waaronder die
droom-donkere oogen zoo onderworpen u aan kunnen zien, en zóó gebiedend, zoo
tyraniek en buiten zich zelf van verstoorde drift hen kunnen tegenflitsen, die aan zijn
macht onderworpen zijn, dat ze voor hem vliegen, voor hem beven bij geval, én om zijn goedhartigheid, zijn gemeenzaamheid, tòch van hem houden, hem uit
genegenheid dienen.’1
Abraham lçek Tuschinski (1886-1942) was een gedreven, ambitieuze theatergigant,
een onafhankelijke creatieve ondernemer die - toen de speelfilm nog maar in de
kinderschoenen stond - filmtheater en interieurkunst tot één bijzonder gebaar wist
te verenigen. Om zich te onderscheiden van de concurrentie besteedde hij grote zorg
aan zijn filmkeuze, de inrichting van het theater en de sfeer rondom de voorstelling.
Pathetisch noemde hij de bioscoop ooit ‘de heerseres van de wereld’. Gevlucht voor
de pogroms in zijn vaderland Polen en als emigrant op weg naar Amerika, strandde
hij in 1904 in Rotterdam, waar hij kennis maakte met wat zijn grote passie zou
worden: de film. Zeven jaar later opende hij in die stad zijn eerste bioscoop. Thalia
(1911), gevolgd door Cinema Royal (1914), Scala (1915) bestemd voor de gegoede
burgerij en Olympia (1916) voor een meer ruig, ongepolijst publiek.
‘Ik wil mijn bezoekers verwennen’ was de slogan van Tuschinski. De sublimatie van
deze gedachte wist hij te realiseren in het door hem zelf gebouwde en naar hem
genoemde Tuschinski-theater, dat in 1921 te Amsterdam werd geopend. Het werd
en is beroemd vanwege zijn bijzondere architectuur en exorbitant luxe inrichting
waarvan de interieuronderdelen, stofferingen, verlichting, glas-in-loodwerken,
smeedwerken en geschilderde decoraties samen lijken te smelten tot één exotisch
kleurenpalet en vormeloze inerte sfeerstemming. Abstracte patronen sieren de vloeren,
borstwering en plafonds, figuren van mensen, dieren en planten de meeste wanden.
Een combinatie van beide komt ook voor. Het gebouw bestaat uit twee delen: een
voorgedeelte met daarin de entree en hal, de kassa en de Japanse en Moorse kamer
en erboven ruimten waar zich onder andere het in 1941 door brand verwoeste cabaret
‘La Gaîté’ bevond. Het achterste deel van het gebouw bevat de grote zaal voor de
filmvertoningen met loges in twee verdiepingen. Op het voor bioscopen ongewoon
diepe toneel vonden in vroegere jaren theateropvoeringen plaats. Wandelgangen
rond de grote zaal op de begane grond en de twee daarboven gelegen etages vormen
de verbinding tussen de voor- en achterbouw. Het Tuschinski-theater is grotendeels
opgetrokken uit beton; het dak boven de grote zaal heeft een gewapend houten
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overkapping. De kolomloze zaal bood plaats aan 1600 bezoekers. Bouw en inrichting
kostten Tuschinski ruim vier miljoen gulden.
Het Tuschinski-theater werd ontworpen door de architect H.L. de Jong, die door een
conflict al snel uit het zicht verdween. In zijn memoires noemt Tuschinski bouwkundig
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ingenieur D.C. Klaphaak en de namen van de belangrijkste kunstenaars die be
bioscoop decoreerden: Chris Bartels die de smeedijzeren lampen en hekwerken
ontwierp, alsmede de amorf gemodelleerde, groen geglazuurde tegelbekleding van
de hoog oprijzende, symmetrische voorgevel met de twee zijtorens, de sierkunstenaars
J. Kromhout, Dirk Jan van der Laan en - vooral - Jaap Gidding (1887-1955) en Pieter
den Besten (1894-1973). Met name de laatste twee drukten een duidelijk stempel op
het totaalbeeld van het interieur.2
Evenals Klaphaak en Van der Laan waren beiden afkomstig uit Rotterdam, waar
zowel de vader van Gidding als van Den Besten een schildersbedrijf had.
Den Besten decoreerde alle bioscooptheaters van Tuschinski. In Amsterdam
schilderde hij de wanddecoraties in de wandelgang op de begane grond, de Japanse
kamer, het cabaret ‘La Gaîté’ (met glas-in-loodramen van Joep Nicolas) en in het
souterrain de toiletruimten en de kindercrèche. Van Gidding zijn onder andere de
gestileerde pauwendecoraties in de hal, alsmede het reusachtige tapijt met de
geabstraheerde Poolse adelaar, symbolische verwijzingen naar Tuschinski's bijna
koninklijke status binnen de bioscoopwereld en zijn land van herkomst. Ook ontwierp
Gidding de koepel in de hal met het steeds van kleur wisselende licht en - naar alle
waarschijnlijkheid - eveneens de lichtkoepel in de wandelgang van de eerste
verdieping.
Ruimtelijker dan de hal en de foyers, maar niet minder indrukwekkend,
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was de decoratie van de grote zaal door J. Kromhout. Forse patronen sierden daar
op een architectonische wijze en in een eindeloos ritme de wanden en de
borstweringen van de balkons, de achterwanden van de zaal en het plafond rondom
de grote spinachtige plafondlamp naar ontwerp van Den Besten. Ook decoreerde
Kromhout de hal in het souterrain. Van der Laan beschilderde de wandelgang op de
eerste verdieping met een zich herhalend vogelmotief. Figuren of repeterende patronen
werden geschilderd of door middel van de sjabloontechniek op pericementen of met
linnen bespannen wanden aangebracht.
In de jaren zeventig was de ‘Tuschinskistijl’ kortstondig mode. De industrie vertaalde
de decoratieve patronen uit het theater naar zijn producten voor het huiskamerinterieur;
bioscoopeigenaren richtten hun filmtheatertjes in naar voorbeeld van het
Tuschinski-theater, zoals in geval van het nog bestaande bioscooptheater The Movies
te Amsterdam.
Toen het publiek eind jaren twintig genoeg begon te krijgen van het bonte interieur,
besloot Tuschinski in 1931 tot een rigoureuze versobering: de grote zaal werd rood
geschilderd, de stoelen kregen een gedekte bekleding en wit glas verving de
beschilderde lampen. In de wandelgangen verschenen wandspiegels met lampen in
verchroomde armaturen. Maar ook liet hij in dat jaar ter ere van het tienjarig bestaan
van het theater op de zaalwand een rij elegante vrouwenfiguren aanbrengen, geheel
in de trant van de toenmalige mode. Ze zijn op linnen geschilderd hoogstwaarschijnlijk
door Pieter den Besten en tijdens de restauratie van 2001 blootgelegd.
In de jaren zeventig werd het Tuschinski-theater uitgebreid met vijf kleine
bioscoopzalen en kreeg het theater de status van rijks monument vanwege zijn
nagenoeg complete Art Deco-interieur (1974). In 2001 startte een omvangrijke
restauratie en reconstructie van het interieur waarbij hoofdzakelijk de decoraties uit
de jaren 1921 en 1931 als uitgangspunt dienden.
Het Tuschinski-theater ontrolt zich voor de bezoeker als een muziekstuk met
verschillende stemmingen: het kent felle, heftige momenten, zoals de
abstract-expressionistische omgevingen van de hal, de wandelgangen en de voormalige
cabaretruimte, oriëntaalse sferen (de Japanse en Moorse kamer) of natuurgetrouwe
elementen, in geval van de vlindermeisjes, en de onlangs ontdekte elegante
vrouwenfiguren, herten, vogels, sprookjesfiguren of dansende clowns. Het interieur
is vol kleur, decoratie, irreëel en illusionistisch. Een paleis voor het volk, zoals
Tuschinski het graag wilde, of - zoals een bewonderaar het ooit uitdrukte - ‘Een
Oosterse droom van licht en veeltintig geschitter. (...) de grot van de geheimzinnige
magiër.’3

Eindnoten:
1 ‘De dagtaak van den film-magnaat A. Tuschinski’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 18-08-1928.
2 Zie ook voor het Tuschinski-theater: E. Adriaansz, ‘Fragmenten uit een kleurrijk oeuvre. De
bioscoopinterieurs van Jaap Gidding’, Kleurtoepassingen in het interieur. Jong Holland 2 (1995)
pp. 6-21.
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3 G.M. de Jong, Tuschinski theater 1921-1931, ‘Tuschinski-Amsterdam’, Amsterdam 1931, pp.
14-15.
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Gezag over de binnenhuid
De overheid en de instandhouding van het historische interieur
Diederik van Asbeck
Ook al wil het volksgeloof dat een monument niet meer is dan de buitenkant
met soms een versierd onderdeel ergens binnen, de juridische werkelijkheid
gaat verder. Maar ook die werkelijkheid eindigt diffuus en negeert de samenhang
van het monument met zijn historische inrichting. De vraag om wettelijke
bescherming van het interieur wordt veelvuldig gehoord. Maar wat zou die
bescherming moeten inhouden en hoe effectief kan zij zijn? En is bescherming
door de overheid eigenlijk wel gewenst waar de binnenhuid van het monument
de buitenhuid van zijn gebruiker vormt?
Bescherming en instandhouding van het bovengrondse gebouwde erfgoed vindt
plaats onder de vleugels van de monumentenzorg. Met bescherming wordt bedoeld
de aanwijzing van bouwwerken als beschermd monument op grond van wetgeving,
en met instandhouding het in goede en bruikbare staat houden van die bouwwerken.
Met monumentenzorg wordt het geheel aan overheidsorganen en particuliere
instellingen bedoeld, alsook hun doelstellingen en activiteiten voor het behoud van
dat erfgoed. De rol van de eigenaren en beheerders in dit geheel is wezenlijk, evenals
de aanwezigheid van deskundigheid en vakbekwaamheid, en de politieke wil om het
erfgoed de plaats te geven die het toekomt. Welke plaats komt het toe? Dat heeft
vooral te maken met herkenbaarheid en waardering. Daarvoor is inzicht en
zichtbaarheid nodig: inzicht gebaseerd op onderzoek en kennis, en zichtbaarheid
door informatie en betrokkenheid.
De arm van de overheid mag ver willen reiken, maar zonder hersens, ogen en hart
van de gemeenschap begint het wettelijk gezag niet veel op plaatsen die de privé-sfeer
betreffen, zoals het eigen erf en de binnenruimte, historisch of niet.

De binnenhuid
Wat wordt er nu verstaan onder het bovengrondse gebouwde erfgoed? De
monumenten die onroerend zijn en die niet tot het archeologische erfgoed worden
gerekend. Die gebouwen hebben overdekte binnenruimten: het interieur.1 Het interieur
omvat alles tussen de constructie van het gebouw en de voordeurmat. Het is verankerd
aan termen en woorden als structuur, ruimte, vorm en verhoudingen; techniek,
materialen, afwerking en inrichting; stoffering, inboedel, kleding en prullaria; kleur,
licht, zicht en samenhang. Het interieur is daarmee de binnenhuid van het omringende
bouwwerk. Een huid die getekend is door functie, achtergrond en gebruik, en door
leven, vergankelijkheid en stilstand. Het interieur geeft getuigenis van het voorbije
leven, maar geeft ook uitdrukking aan nieuw: een afspiegeling die belangrijk is als
bron van geschiedenis, cultuur, zeden, gewoonten en creativiteit, maar even belangrijk
als uiting van verdergaande ontwikkeling, nieuwe levensdynamiek en
scheppingsdrang.
In de monumentenzorg is het naast elkaar voorkomen van historische en functionele
belangen een dagelijks verschijnsel omdat monumenten gebruikt worden. In het
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verleden hebben zij daarvoor aanpassingen ondergaan en dat zal ook in de toekomst
moeten blijven gebeuren.2 Daarom is niet alleen hun gebruiksgeschiedenis een
elementair aspect in de overwegingen voor een restauratieplan, even elementair is
de afweging van alle betrokken belangen in de besluitvormingsprocedure van
vergunningverzoeken voor
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monumenten. Deze afweging is dan ook onderdeel van het wettelijke systeem voor
de monumentenzorg. Voor het historische interieur is dit afwegingsmechanisme niet
anders. In de afweging zelf zal het belang van het monument én van het interieur
met gefundeerde kennis van zaken en onderscheidingsvermogen moeten worden
vastgesteld. Kennis en onderscheiding die alle facetten van het interieur betreffen,
dus met inbegrip van aanwezige historische roerende inrichting en andere met het
gebouw historisch verbonden roerende inventaris.
De roerende zaken kunnen niet onder de bescherming van de Monumentenwet
worden gebracht. Maar als zij aantoonbaar bijdragen aan het belang van het
bijbehorende onroerende monument dan zou dat belang in de besluitvorming op een
vergunningverzoek wel moeten worden meegewogen, zoals dat ook gebeurt met
historisch stedenbouwkundige belangen.
De aanwezigheid van bijbehorende boedel maakt het historische interieur voor
velen af, al zal vrijwel iedereen onderschrijven dat voortzetting van het historische
gebruik er nog een belangrijke dimensie aan toevoegt. Niettemin kan juist hier de
schoen voor wettelijke bescherming van het historische interieur het hevigst wringen:
van oudsher in beweging zijnde boedel verdraagt zich slecht met reglementering van
bovenaf, evenals gebruik dat door eigen tradities, aanpassingen en vernieuwingen is
gegroeid en gevormd. Bovenal belichaamt een historisch functionerend gebouw (of
ruimte daarvan) met zijn bijbehorende boedel de identiteit van zijn gebruiker. Waar
die identiteit de persoonlijke levenssfeer betreft, kan worden gezegd dat de binnenhuid
van het gebouw de buitenhuid van de gebruiker vormt. Moet daar de overheid
reglementerend optreden?

De wet
Wettelijke bescherming van het historische interieur in rijksmonumenten is geregeld
in de Monumentenwet 1988. Voor provinciale en gemeentelijke monumenten zijn
dat de desbetreffende verordeningen. Omdat deze verordeningen een met de
Monumentenwet vergelijkbare werking hebben, zullen zij niet worden behandeld.3
De Wet tot behoud van cultuurbezit wordt in dit verband ook wel genoemd voor
het roerende deel van het interieur. Deze wet is echter niet gericht op het behoud van
roerend erfgoed ter plaatse, maar beoogt te voorkomen dat voorwerpen van bijzondere
cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis voor Nederland door uitvoer
verloren gaan.
De Monumentenwet geeft een wettelijke basis aan de monumentenzorg. Ofschoon
het binnen het verband van de monumentenzorg in de eerste plaats om onroerende
monumenten gaat, kunnen de binnenruimten niet los worden gezien van hun nog
aanwezige, in architectuurhistorisch en cultuurhistorisch opzicht bijbehorende,
roerende inrichting. Bijbehorend wil zeggen de aanwezigheid van historische
samenhang tussen die (roerende) inrichting en de (onroerende) omringende ruimte
door ontwerp, samenstelling, ontwikkeling of productieproces.
Hierbij moet gedacht worden aan respectievelijk:
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eenheid van vormgeving en afwerking (zoals in het Scheepvaarthuis te
Amsterdam);
- eenheid door initiatief en vastlegging (zoals in 1923 gebeurde met het
omstreeks 1875 gebouwde Huis Bisdom van Vliet te Haastrecht);
- eenheid door continuïteit in bezit en gebruik (zoals in kerken, in openbare,
verenigings- en liefdadigheidsgebouwen en bij historisch familiebezit);
- eenheid van machines en bouwtechniek (zoals het stoomgemaal te Lemmer).
Dat deze vier categorieën in elkaar kunnen overlopen, ligt voor de hand. Dit doet
zich vooral voor tussen de tweede en de, relatief grote, derde groep en hangt af van
de mate van vastlegging die kenmerkend is voor de tweede groep. De vorm van
vastlegging kan variëren van het opleggen bij besluit (bijvoorbeeld bij testament) tot
het vasthouden aan tradities. Bij dit laatste zit men echter al in de groep die bepaald
wordt door continuïteit in bezit en gebruik. Een van de meest aansprekende
voorbeelden van deze overgangssituatie is het aanvankelijk door testamentaire
oplegging en later door familiemoraal bewaarde Kasteel Gunterstein bij Breukelen.
(Zie hierover elders in dit jaarboek het artikel De Ridderhofstad Gunterstein en het
fideï-commis van W.H.D. Quarles van Ufford.)
Ontbreekt de historische samenhang tussen binnenruimte en roerende inrichting,
dan is de aanwezigheid van roerende zaken, hoe belangrijk zij op zichzelf beschouwd
of als collectie ook zijn of hoe associatief ook voor de ruimte, voor de
monumentenzorg irrelevant.
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Binnen de Monumentenwet moet het interieur beduidend beperkter worden opgevat
dan zojuist omschreven. Niet alleen zijn roerende zaken zonder betekenis wanneer
een historische samenhang met het gebouw ontbreekt, maar ook de roerende zaken
waarbij wel sprake is van zo'n samenhang vallen buiten de bescherming van de wet.
Toch kan er met de Monumentenwet 1988 en de daarop berustende
subsidiebepalingen voor het historische interieur meer worden gedaan dan algemeen
wordt aangenomen.
Artikel 1 geeft een aantal definities, waaronder
- monumenten (voor zover hier van belang): alle vóór tenminste vijftig jaar
vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid,
hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde;
- beschermde monumenten: onroerende monumenten welke zijn ingeschreven
in de ingevolge deze wet vastgestelde registers.
Uit deze twee definities blijkt dat monumenten zaken zijn die door de
Monumentenwet alleen beschermd kunnen worden als zij onroerend zijn.4 Definitief
als beschermd monument aangewezen gebouwen worden ingeschreven in het
monumentenregister. De aanwijzingsprocedure omvat onder meer een selectie aan
de hand van een waarderingssysteem dat zijn basis heeft in de drie criteria voor het
algemeen belang. De redenen voor de bescherming, die mede worden bepaald door
de kwaliteiten van het interieur, moeten tot tenminste één van deze criteria te herleiden
zijn.5 Cruciaal voor bescherming van het interieur van monumenten zijn de uit het
burgerlijk recht afkomstige begrippen onroerend en zaak: ‘onroerend’ voor de
(on-)mogelijkheid van bescherming en ‘zaak’ voor de materiële reikwijdte van het
monument (dat overigens uit meer dan één zaak kan bestaan) en daarmee voor de
omvang van de bescherming, ook van het inwendige.

Onroerend
In het Burgerlijk Wetboek (BW) (art. 3:3, lid 1) wordt bepaald wat onroerend is.
Voor zover in het kader van deze bijdrage van belang is, zijn dat gebouwen ‘die
duurzaam met de grond zijn verenigd’. ‘Duurzaam’ geeft aan dat het om de
langdurigheid van de vereniging met de grond gaat en niet om de eventuele
verplaatsbaarheid.
Roerend noemt de wet ‘alle zaken die niet onroerend zijn’ (art. 3:3, lid 2).

Zaak
Het gebouw is dus onroerend en als monument te beschermen. Maar wat wordt nu
onder (het inwendige van) dat als monument beschermde gebouw begrepen? Dat
wordt bepaald door het juridische begrip zaak. Zoals hiervoor is aangegeven is dit
begrip ook bepalend voor de begrenzing van het begrip monument naar binnen toe.
Volgens het BW (art. 3:2) zijn zaken ‘de voor menselijke beheersing vatbare
stoffelijke objecten’. Om deze objecten juridisch hanteerbaar te maken wordt
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uitgegaan van een eenheidsprincipe dat zijn grondslag heeft in het maatschappelijk
verkeer. Volgens dit principe wordt een zaak mede gevormd door de stoffelijke
dingen die in zo'n nauw verband met haar staan dat die dingen in het recht als
onzelfstandig worden aangemerkt. Deze z.g. zaaksdelen worden bestanddelen van
de hoofdzaak genoemd. Hoofdzaak en bestanddeel vormen juridisch een eenheid:
de zaak.
Van het gebouw (de hoofdzaak) - en van het beschermde monument - maken de
bestanddelen dus deel uit. Het BW (art. 3:4) geeft nader aan wanneer er sprake is
van een bestanddeel.
Lid 1. Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is
bestanddeel van die zaak.
Lid 2. Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij daarvan
niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt
toegebracht aan een der zaken, wordt bestanddeel van de hoofdzaak.
Het eerste lid krijgt inhoud door te beoordelen of de hoofdzaak - in ons geval een
gebouw - zonder die andere, of gelijksoortige, zaak (het eventuele bestanddeel) niet
aan haar maatschappelijke (en/of economische) functie zou kunnen voldoen en dat
daarom als incompleet (of onvoltooid) zou moeten worden beschouwd. Dakpannen
en deuren zijn dan bestanddeel, maar hetzelfde zou gesteld kunnen worden over
wandafwerkingen die zonder beschadiging zijn te verwijderen en vervolgens de
onafgewerkte muur laten zien. De incompleetheid moet het gebouw zelf of het gebouw
als type (b.v. openbaar gebouw) betreffen, maar niet zijn feitelijke gebruik (b.v.
restaurant zonder vaatwerk).
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Het is de vraag of de incompleetheid niet ook op de andere zaak (het eventuele
bestanddeel) dan de hoofdzaak betrekking kan hebben indien die andere zaak nergens
anders te (her)plaatsen zou zijn (b.v. een verouderde machine uit een specifiek
gebouw). Naast incompleetheid kan er op grond van verkeersopvatting ook nog
sprake zijn van één zaak door bestanddeelvorming als het gebouw en de andere zaak
in constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd.
Het tweede lid heeft betrekking op het ten tijde van het oude BW geldende criterium
aard- en nagelvastheid. De fysieke hechtheid speelt hier een essentiële rol, die als
criterium overigens door voortschrijding van de techniek wordt ondergraven.
Desalniettemin moet hier gedacht worden aan onderdelen als vloeren, plafonds,
schouwen en betimmeringen, maar eveneens aan hecht verankerde machines en
meubilair; en volgens de Kroon ook aan geschilderd behangsel.
In het Koninklijk Besluit van 28 november 1989, nr. 28 werd over deze, reeds
verwijderde, interieuronderdelen van het pand Oudezijds Voorburgwal 316 in
Amsterdam onder meer het volgende vastgesteld en overwogen:
- ‘dat uit de ingewonnen ambtsberichten blijkt, dat de hier in geding zijnde
schilderingen - vervat in een eenvoudig geprofileerde Louis XVI-betimmering
- zich bevonden in een vertrek (...), waarin zich ook thans nog een eveneens in
Louis XVI vorm uitgevoerde marmeren schoorsteenmantel met bijbehorende
spiegel, alsmede een evenzo uit 1786 daterende, tussen de ramen aan de
grachtzijde aangebrachte spiegel en een fraaie plafonddecoratie in stuc uit
diezelfde tijd bevinden;
- dat de schilderingen bestaan uit twee wanddoeken (...), alsmede twee
oorspronkelijk boven de beide deuren van de kamer geplaatste zogenaamde
grisailles;
- dat de schilderingen omstreeks 1786 door Jurriaan Andriessen moeten zijn
vervaardigd om te kunnen dienen als behangsel- en deurstukken van genoemde
- en tevens belangrijkste - kamer van het huis en als zodanig als aard- en
nagelvaste onderdelen hiervan kunnen worden beschouwd;
- dat het vertrek voorts een van de drie nog bekend aanwezige kamers met
schilderingen van Jurriaan Andriessen is, alsook tot een van de twee in
Amsterdam bekend zijnde Louis XVI woonhuisinterieurs met geschilderd behang
behoort, terwijl het bovendien wordt gerekend tot een van de nog in veertien
Amsterdamse woonhuizen overgebleven vertrekken, die nog in het bezit zijn
van hun oorspronkelijke, van geschilderd behang voorziene, uitmonstering;
- dat het vertrek, dat met handhaving van de schilderingen ter plaatse nog
volledig gaaf is, uit een oogpunt van monumentenzorg, kunsthistorisch zeer
waardevol is te achten;
- dat appellante weliswaar wijst op haar bedrijfseconomisch belang, dat noopt
tot het verwijderd houden van de schilderingen, doch dat dit belang naar Ons
oordeel ongenoegzaam is aangetoond casu quo gebleken, zodat hieraan bij
afweging van de betrokken belangen geen overwegende betekenis kan worden
toegekend;’.
Dit leidde onder meer tot het besluit dat ‘de schilderingen, in overleg met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
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drie maanden na datum van totstandkoming van dit besluit dienen te worden
herplaatst.’
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toetst in haar uitspraak van
22 augustus 1995 over een schoorsteenstuk in Leeuwarden aan het criterium
verkeersopvatting.6
‘Het betreft hier een op een houten paneel (...) geschilderd schilderij met
daaromheen een lijst, afkomstig van de (...) schoorsteenpartij. (...) Tussen partijen
is in geschil of het in het geding zijnde schilderstuk met sierlijst als roerend of als
onroerend moet worden aangemerkt. (...) De boven deze schouw aanwezige spiegel
met omlijsting maakt onderdeel uit van de schouw. Aan de hand van de ter zitting
getoonde foto's heeft de Afdeling vastgesteld dat het schilderij en de lijst precies de
vorm hebben van de open plek die zich bevindt boven deze spiegel met omlijsting.
Verder is gebleken dat de lijst van het schilderstuk aan de bovenkant en aan
weerszijden, in de vorm van een rank van blaadjes, over het schilderij heen loopt en
dat deze rank verder doorloopt op de schoorsteenmuur en aansluit op de omlijsting
van de spiegel. Geoordeeld moet derhalve worden dat het schilderstuk met sierlijst
wat vorm en plaatsing betreft één integrerend geheel vormt met de rest van de
schoorsteenpartij. Op grond van het vorenstaande

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

26
moet worden geoordeeld dat het schilderstuk met sierlijst naar verkeersopvatting
(ook nadat het van het pand is losgemaakt) onderdeel uitmaakt van het pand Grote
Kerkstraat 7. Dit stuk moet derhalve als bestanddeel van die zaak worden aangemerkt
als bedoeld in artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek. Dientengevolge moet het
schilderstuk met lijst als onroerend worden aangemerkt. (...) Gezien het vorenstaande
moet worden geoordeeld dat het in het geding zijnde schilderstuk met sierlijst in het
onroerende karakter deelt van het pand Grote Kerkstraat 7 en dientengevolge dezelfde
bescherming van de Monumentenwet geniet.’

Omvang bescherming
Van bescherming door de Monumentenwet van het interieur is dus sprake voor zover
het om hecht verankerde onderdelen gaat. Eveneens kan hiervan sprake zijn als
gesteld kan worden dat het gebouw door verwijdering van zowel hecht als niet hecht
verankerde interieuronderdelen vanuit maatschappelijk oogpunt als incompleet moet
worden gezien. Tenslotte kan een aanwijzing voor bestanddeelvorming zijn een in
constructief opzicht specifieke afstemming tussen gebouw en interieuronderdeel.
Als prikkelende vraag blijft over of een gebouw naar verkeersopvatting incompleet
moet worden geacht als de roerende inrichting wordt verwijderd die in vormgeving
en afwerking een eenheid vormt met (een deel van) het interieur.
Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat de in het BW van 1838 geregelde
rechtsfiguur onroerend door bestemming (de z.g. hulpzaken) niet in het huidige BW
(1992) is overgenomen en dus niet meer bestaat. De onroerendheid van deze zaken
zal nu gevonden moeten worden onder bestanddeelvorming op grond van
verkeersopvatting.
Het uitgangspunt van zaakseenheid heeft niet alleen tot gevolg dat de bescherming
ook de bestanddelen omvat, maar dit uitgangspunt betekent tevens dat bestanddelen
niet van bescherming zijn uit te sluiten en eveneens dat zij niet zonder de hoofdzaak
kunnen worden beschermd. De bescherming betreft dus de gehele onroerende zaak
(of meer zaken, al naar gelang de samenstelling van het monument), hoe onbelangrijk
onderdelen van die zaak ook kunnen zijn en hoe recent ook toegevoegd.
Onder de bescherming vallen daarom ook interieurs (of onderdelen daarvan) die
jonger zijn dan vijftig jaar. Deze termijn is in de Monumentenwet opgenomen om
in de selectieprocedure voor aanwijzing als beschermd monument een evenwichtig
oordeel te bereiken over de beschermenswaardigheid. Dit wil echter niet zeggen dat
als een gebouw eenmaal beschermd is, (onder) delen daarvan van minder dan vijftig
jaar oud al op voorhand geen enkel gewicht hebben in de belangenafweging van de
vergunningprocedure.
Is er sprake van een z.g. vanwege-bescherming - een bescherming vanwege slechts
één of enkele onderdelen, die als zodanig in het monumentenregister staan vermeld
(b.v. kerkgebouw vanwege grafzerk in noorder zijbeuk) - dan valt ook bij deze
bescherming het gehele kerkgebouw onder de Monumentenwet. De bij de aanwijzing
van belang geachte waarde is dan echter uitdrukkelijk beperkt tot de grafzerk. Bij
een vergunningprocedure kan het gebouw dus alleen enig gewicht in de schaal leggen
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als de betreffende handelingen van invloed kunnen zijn op de zerk. Omdat de
bescherming de gehele onroerende zaak betreft, is het niet nodig dat de bestanddelen
in het monumentenregister staan vermeld. Een indicatie van kenmerkende en
belangwekkende onderdelen in de beschrijving verdient wel de voorkeur om inzicht
in het monument in het algemeen en besluitvorming in het bijzonder te
vergemakkelijken. Maar als bestanddelen niet in de beschrijving voorkomen, betekent
dat niet dat zij buiten de wettelijke bescherming vallen en daarmee buiten het
vergunningen- en subsidiesysteem.

Monumentenregister
Artikel 6 van de Monumentenwet bepaalt dat voor elke gemeente een register van
de beschermde monumenten wordt aangehouden. Inschrijving van het monument
moet, naast formele gegevens, in ieder geval een zodanige beschrijving van het
monument inhouden dat dit te identificeren is (hetgeen tenminste betekent het
benoemen van elke onroerende zaak waaruit het monument is samengesteld). Voorts
verdient het aanbeveling in de beschrijving de bouwkundige eigenaardigheden en
elementen op te nemen die het monument (mede) zijn betekenis geven, zowel die
aan de buitenkant als aan de binnenkant van het gebouw. De beschrijving hoort
afgesloten te worden met de waardebepaling
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(ook wel redengeving genoemd) die de eigenlijke motivering geeft voor de
aanwijzingbescherming. Beschrijving en redengeving worden te zamen aangeduid
als de redengevende omschrijving, die kan aanvangen met een inleiding.
De inleiding is de plaats waar historische, stedenbouwkundige en andere context
kan worden aangegeven, dus ook de aanwezigheid van historische boedel. Omdat
het bij dit laatste om roerende zaken gaat kan die niet in de beschrijving van het
monument worden opgenomen. De aanwezigheid van de boedel is echter van belang
voor de betekenis van het monument en om die reden vermeldenswaardig in de
omschrijving van de context.

Vergunningensysteem
Toepassing van het vergunningenstelsel van de Monumentenwet houdt afweging in
van alle betrokken belangen, dus zowel die van de vergunningverzoeker en belangen
van derden, als die van het monument zelf. Nog meer dan bij de aanwijzing als
beschermd monument komt hier de factor kennis om de hoek kijken: bij de aanwijzing
gaat het om over- en inzicht ten behoeve van de selectie; bij de besluitvorming op
een verzoek om wijziging of restauratie daarentegen moet niet alleen nader worden
ingegaan op het belang van de betrokken gedeelten en onderdelen van het monument,
maar ook op de gevolgen van die wijziging voor de authenticiteit, de historische
gelaagdheid, het historische gebruik, de instandhouding, de ruimtelijke beleving en
de context. Vooral bij het interieur is dit een probleem, omdat er in de hiervoor
benodigde kennis en ervaring nog veel hiaten zijn, zeker als hierbij ook nog sprake
is van historische boedel.

Kerken
De Monumentenwet geeft kerken die in gebruik zijn voor de eredienst een eigen
status die samenhangt met de scheiding van Kerk en Staat. De wet duidt deze kerken
aan als kerkelijke monumenten. Artikel 18 bepaalt dat over deze monumenten geen
beslissing op een vergunningverzoek wordt genomen dan in overeenstemming met
de eigenaar voor zover er bij die beslissing wezenlijke belangen van de
godsdienstuitoefening in het geding zijn. Deze bepaling heeft vooral betrekking op
het interieur en is onder meer aan de orde wanneer er als gevolg van wijzigingen in
de liturgie veranderingen in de inrichting van de kerk moeten plaatsvinden. Overigens
kan dit ook wijzigingen van interieurbestanddelen zelf inhouden. inhouden. Zijn
dergelijke kerkelijke belangen aan de orde dan wordt de beslissing niet alleen na
overleg met de kerkelijke instantie genomen, maar moet er tussen die instantie en
de beslissingsbevoegde overheid overeenstemming zijn. Het is duidelijk dat dit voor
het interieur verdergaande gevolgen kan hebben dan de overheid eigenlijk zou willen
toestaan.
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Financiële ondersteuning
In de restauratiekosten van een interieur kan - met uitzondering van de roerende
zaken - een subsidie worden verstrekt op grond van het Besluit rijkssubsidiëring
restauratie monumenten 1997. Bij onderhoud is dit niet mogelijk. In beide gevallen
kunnen gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar zijn.
Niet in het monumentenregister vermelde onderdelen kunnen voor subsidie in de
restauratiekosten in aanmerking komen. Evenmin is subsidie in de kosten van
verantwoorde kleurreconstructie uitgesloten.

Sancties
De hiervoor ten dele aangehaalde uitspraak van 22 augustus 1995 over een
schoorsteenstuk in Leeuwarden betreft een beroep tegen een
bestuursdwangaanschrijving tot herstel in de oude toestand. Het beroep werd
verworpen en de aanschrijving kon dus geëffectueerd worden. Ook het Koninklijk
Besluit van 28 november 1989 over het geschilderd behangsel in Amsterdam betrof
een illegale verwijdering die vervolgens ongedaan is gemaakt. Er zijn meer
voorbeelden van succesvolle afloop, maar een structurele basis hiervoor ontbreekt
vooralsnog. De straffen in de artikelen 56 en 57 van de Monumentenwet gaan tot
gevangenisstraf van een jaar en een geldboete tot één miljoen gulden.

Controle
De in artikel 58 van de Monumentenwet gegeven mogelijkheid van opsporing van
strafbare feiten, en van toezicht op de naleving van de wet en de algemene maatregelen
van bestuur voor subsidiëring heeft nauwelijks enige vorm gekregen.

Kennis
De omvang van de bescherming van het interieur op grond van de Monumentenwet
heeft, zoals is
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gebleken, een grens met een zeker verloop en sluit bovendien de bijbehorende
roerende inrichting uit. Dit laatste betekent niet dat de monumentenzorg hiermee een
alibi heeft om zich van het roerende deel van het interieur te blijven distantiëren.
Toch zal actieve betrokkenheid zich in eerste instantie niet zozeer moeten richten op
uitbreiding van wettelijke beschermingsmogelijkheden. In de eerste plaats zal de
aandacht moeten uitgaan naar het interieur als geheel en het opbouwen van inzicht
en ervaring in dit facet van erfgoedzorg. Net zoals de monumentenzorg zich steeds
meer bezig houdt met de continuïteit van historische landschapsstructuren en de
buitenruimte van monumenten, zou ook de zorg en de bevordering van de daarvoor
benodigde kennis voor de historische binnenruimte in al haar facetten een structurele
taak moeten worden. Bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) zijn
hiervoor in de afgelopen jaren de eerste stappen gezet en is er een gunstig klimaat
ontstaan voor verdere ontwikkeling. Na een dieptepunt in de jaren tachtig was het
in gang zetten van deze ontwikkeling ook hard nodig. In diezelfde periode ging door
sloop en brand een aantal van Nederlands belangrijkste interieurs verloren. Het Huis
Kareol in Aerdenhout en het Dishoeckhuis in Vlissingen werden met de grond gelijk
gemaakt en van de Utrechtse kastelen Heemstede en Renswoude liet een vuurzee
slechts holle ruimten over. Dit laatste lot trof eveneens het Amsterdamse
Odeongebouw aan het Singel. Het zal nu waarschijnlijk niet meer voorkomen dat,
zoals na de brand op Heemstede (10 januari 1987), het Rijk zich nauwelijks realiseert
wat er voor eminent erfgoed werd vernietigd. De daarbij vertoonde nonchalance voor
architectuurhistorisch uiterst belangrijke resterende onderdelen, zoals de in de
Inleiding van E.F. Koldeweij gememoreerde parketvloer, is thans niet meer goed
voorstelbaar. Maar het hiaat aan kennis over het interieur is nog groot. Niet alleen
over wat er is, maar ook hoe hierin onderscheid moet worden gemaakt; en niet alleen
over de instandhouding van de historische interieur, maar ook hoe zij in
maatschappelijke zin kunnen overleven.
De RDMZ vervult in de vorming van de noodzakelijke kennis een belangrijke rol,
evenals enkele andere overheidsorganen en instellingen. Samenwerking en
uitwisseling is slechts incidenteel aan de orde, maar ook op dit gebied beweegt de
benadering van het

De Steeg, kasteel Middachten. Miniaturen van dierbare personen uit de kring van de bewoners.
Foto N.W. Conijn, 1998.

interieur zich in positieve richting. De Manifestatie Historisch Interieur 2001, een
samenwerkingsproject van de RDMZ met het Instituut Collectie Nederland is daarvan

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

een duidelijk voorbeeld. Gelijktijdig laat zich het onlangs voltooide herstel van de
Oranjezaal van Huis ten Bosch, uitgevoerd door de Rijksgebouwendienst in
samenwerking met de Stichting Restauratie Atelier Limburg, zien als een hoogtepunt
in de restauratiepraktijk en -ethiek van interieurs (Zie achterzijde omslag). De
opvattingen van de Raad voor Cultuur over Huis Doorn steken hier vreemd tegen af
(Zie hierover elders in dit jaarboek het artikel Huis Doorn van R.J. Baarsen.) Zij
tonen hoe breed verspreid het beperkte zicht op deze materie is.

Gezag
Achtereenvolgens passeerden interieur, wet en kennis in kort bestek de revue:
- het interieur als kwetsbare binnenhuid met vele facetten en in verschillende
verschijningsvormen;
- de wet als richtsnoer, keurslijf en waarborg, rijker aan mogelijkheden dan het
routinewerk wil;
- de kennis als reddende engel in het land der blinden waar één oog koning is.
Monumentenzorg dringt met het in dit artikel behandelde onderwerp diep door in
de eigen kern (het interieur van het monument) en komt daarbij zichzelf op
confronterende wijze tegen. Zowel in juridische en organisatorische ontoereikendheid,
als
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in beperktheid van inzicht en ervaring. Hiermee komt de monumentenzorg aan de
grenzen van haar eigen gezag. Als de zorg voor het interieur bovendien de persoonlijke
levenssfeer kan raken zijn deze grenzen sneller voelbaar en moeilijker te verleggen.
Niettemin wordt er om een gezaghebbende monumentenzorg gevraagd: vanuit die
zorg zelf, maar ook vanuit de directe en dagelijkse betrokkenen. Eigenaren, beheerders
en gebruikers zien zich gesteld voor een instandhoudingsopgave die loopt van
dagelijkse aandacht voor licht, lucht en temperatuur tot en met ingrijpende restauratie.
Daarbij wordt het traject bepaald door kwesties als conservering, beveiliging, juridisch
beheer, financiering en andere wetgeving, maar ook wijziging, verplaatsing en
vernieuwing. Aan brede informatie en deskundige ondersteuning is dan ook grote
behoefte, die alleen maar zal toenemen naarmate het historische interieur meer wordt
blootgelegd.
De overheid dient in dit geheel een grote toegankelijkheid en maximale,
gezaghebbende betrokkenheid aan de dag te leggen en te houden. Toch is het de
eigenaar (in samenwerking met eventuele beheerder en gebruiker) als eerste
verantwoordelijke en belanghebbende die, gestimuleerd door de overheid, de grootste
betrokkenheid moet hebben. Deze verdeling van verantwoordelijkheden ligt ten
grondslag aan het in voorbereiding zijnde nieuwe instandhoudingsbeleid van de
monumentenzorg.
Naar de noodzaak en effectiviteit van verdere wettelijke bescherming moet worden
gekeken, maar de veelzijdigheid van de historische binnenhuid in zijn materiële en
immateriële aspecten en belangen, waarvan er in dit jaarboek diverse aan de orde
komen, vraagt om een gedifferentieerde benadering in bescherming en instandhouding.
Hierin spelen de gebruikers een rol die crucialer wordt naarmate de binnenruimte
meer hun persoonlijke identiteit weerspiegelt (Zie afb. p. 28).
Niet het gezag van de overheid is dan doorslaggevend voor het voortbestaan, maar
de blijvende betrokkenheid van het individu.

Eindnoten:
1 De bouwkundige grens tussen binnen- en buitenruimte kan vervloeiend zijn in de vorm van
buitengalerijen, veranda's e.d.. Conceptueel kan deze vervloeiing nog veel verder naar buiten
reiken. Voor dit artikel wordt de grens echter bij de overdekte binnenruimte gelegd.
2 Zie hierover ook: Fons Asselbergs, Niets is zo veranderlijk als een monument. Een pleidooi
voor een cultureel argument, Nijmegen/Zwolle, 2000. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding
van het ambt van bijzonder hoogleraar kunst en cultuur (de Anton van Duinkerken-leerstoel)
aan de faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen op 8 september 1999.)
3 Overigens kunnen deze verordeningen, in tegenstelling tot de Monumentenwet 1988, de
bevoegdheid geven ook roerende zaken als beschermd monument aan te wijzen, evenals zaken
van minder dan vijftig jaar oud.
4 Dat de voorwaarde van onroerendheid niet geldt voor monumenten in algemene zin vindt zijn
oorzaak in het archeologische erfgoed. Voor de Monumentenwet bestaat dit erfgoed uit terreinen
waarin zich ook roerende zaken kunnen bevinden. Voor deze voorwerpen kent de wet een eigen
regeling, waarin zij worden aangeduid als ‘roerende monumenten’.

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

5 Zie voor een uitvoerige beschrijving van het selectiesysteem voor de rijksmonumentenzorg:
Erfgoed in overvloed. Discussienotitie over selectie van cultureel erfgoed, Bijlage 5, Ministerie
van OCenW, Directie Cultureel erfgoed, Zoetermeer, juli 2000.
6 Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 22 augustus 1995, nr. R 03.93.32.94.
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Het Huis Doorn
Reinier Baarsen

Doorn, huis Doorn, sterfkamer van ex-keizerin Auguste-Victoria. Sinds haar overlijden is dit
interieur onaangeroerd gebleven. Foto Huis Doorn, O. Telgmann, 1931.

Wie Huis Doorn binnengaat, merkt meteen dat er met de inrichting iets
merkwaardigs aan de hand is. De overdaad aan imposante portretten, prachtige
meubelen, meesterwerken van de Franse 18de-eeuwse schilderkunst en kostbare
bibelots past eigenlijk niet bij de onopvallende buitenkant van het huis. Deze eerste
indruk is volkomen juist en vindt zijn verklaring in de unieke geschiedenis van het
huis. De huidige inboedel is afkomstig van de laatste bewoner, keizer Willem II van
Duitsland. Verbannen uit zijn land na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog,
kreeg hij in 1918 toestemming zich in het neutrale Nederland te vestigen, waar hij
afstand deed van de troon. Na enige tijd verwierf hij Huis Doorn, dat hij vrij ingrijpend
liet verbouwen
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alvorens zich er in 1920 met de keizerin en een kleine hofhouding te vestigen. De
Duitse regering stond het echtpaar toe zich in te richten met voorwerpen uit de
privévertrekken in een aantal van de keizerlijke paleizen in Berlijn en Potsdam. Bij
de keuze lag de nadruk op objecten die de historische banden tussen het Huis
Oranje-Nassau en het Huis Hohenzollern illustreren, voorwerpen die in meer algemene
zin aan voorouders van de keizer herinneren, en persoonlijke bezittingen van de
keizer. De meesterwerken van hofkunst, afkomstig van de trotse paleizen en
residenties van de Hohenzollerns, werden in het Nederlandse buitenhuis geschikt tot
interieurs die de herinnering aan het grote verleden vasthielden en zo een pregnant
decor vormden voor een leven in ballingschap.
De keizer overleed in 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, en na het einde van
die oorlog ging Huis Doorn met de inboedel als vijandig vermogen in eigendom over
aan de Staat der Nederlanden. De kroonprins, de oudste zoon en erfgenaam van de
keizer, vocht deze beslissing aan, maar zijn bezwaar werd niet ontvankelijk verklaard.
In afwijking van de bij het Besluit Vijandig Vermogen vastgestelde gang van zaken
werden huis en inboedel niet verkocht, maar door de Staat behouden met de bedoeling
Huis Doorn als museum open te stellen.1 In 1956 werd de Stichting tot Beheer van
Huis Doorn opgericht en opende het huis zijn deuren voor het publiek. De dagelijkse
leiding kwam in handen te liggen van een beheerder, die voor een dag per week werd
aangesteld; enig toezicht op de

Doorn, huis Doorn, bibiliotheekkamer. Sinds de dood van de ex-keizer is er vrijwel niets
gewijzigd. Foto Huis Doorn, O. Telgmann, 1931.

interieurs werd verder gewaarborgd, doordat de directeur van de Afdeling
Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid van het Rijksmuseum vast in het bestuur van
de Stichting werd opgenomen. Van een onderbouwde visie op het omgaan met het
historische interieur was niet werkelijk sprake en geregeld zijn onderdelen van
ondergeschikt belang op weinig zorgvuldige wijze vernieuwd of gewijzigd. Toch
was het algemene uitgangspunt duidelijk: het huis moest zo veel mogelijk in de staat
worden bewaard waarin de keizer het had bewoond. In 1968 is het landgoed door
het Ministerie van Financiën overgedragen aan het Ministerie van CRM (thans OC
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en W), dat het sindsdien met een jaarlijkse subsidie ondersteunt. Het bouwkundig
beheer wordt gevoerd door de Rijksgebouwendienst.
In 1988 constateerde deze dienst dat het huis bouwkundig in zo slechte staat verkeerde
dat een grondige restauratie noodzakelijk was. Met een subsidie van het toenmalige
Ministerie van WVC van f 6.000.000,- is deze in de jaren 1990-1992 uitgevoerd.
Vanuit het Ministerie is deze operatie zakelijk begeleid en om de omvangrijke operatie
in goede banen te leiden werd tijdelijk een conservator voor hele dagen aangetrokken.
De inhoudelijke voorbereiding van het geheel werd echter in eerste instantie
overgelaten aan het bestuur van de Stichting, dat zich er zeer voor heeft ingezet maar
feitelijk niet over voldoende kennis en ervaring beschikte. Inderhaast is nog een
workshop met internationale experts belegd om zo verantwoord mogelijke
uitgangspunten te formuleren. Zij legden allen de nadruk op het unieke belang van
de historische situatie in het huis en adviseerden unaniem de wijzigingen tot een
minimum te
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Doorn, huis Doorn, rookkamer en vestibule. Foto's Huis Doorn, 1997.
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beperken. Toch is ervoor gekozen om vooral in het souterrain de toestand radicaal
te veranderen teneinde een betere museale exploitatie van het huis mogelijk te maken,
met een balie voor kaartverkoop, een koffieruimte, verbeterde toiletten en dergelijke.
Het leek niet mogelijk om deze voorzieningen buiten het huis onder te brengen. Op
de hoofdverdiepingen is wel gestreefd naar een consolidatie van de bestaande toestand
en zijn zelfs pogingen gedaan incorrecte maatregelen uit het verleden ongedaan te
maken; toch zijn ook daar nog allerlei aanpassingen doorgevoerd waar onder de
tijdsdruk van de hele operatie niet altijd lang genoeg over kon worden gedelibereerd.
Voor de restauratie moest het huis geheel worden ontruimd. Belangrijke delen van
de verzameling zijn in twee grote tentoonstellingen in Berlijn en München
geëxposeerd. De door Duitse experts voorbereide catalogi daarvan hebben de ook
in internationaal perspectief uitzonderlijke betekenis van de collectie nog eens
onderstreept.
Na de heropening in 1992 bleek het gelukkig mogelijk de tijdelijke aanstelling van
de directeur/conservator om te zetten in een vaste, zodat een constante zorg voor het
hele landgoed verzekerd is. Sindsdien wordt het huis intensiever en professioneler
geëxploiteerd, waarbij de enorme inzet van een nieuw opgezette
vrijwilligersvereniging essentieel is. Geïntensiveerde contacten met experts in binnenen buitenland hebben geleid tot wetenschappelijke ontsluiting van steeds nieuwe
delen van de collectie en tot een zorgvuldig beleid ten opzichte van de conservering
van de interieurs.
De interieurs belichamen, meer dan die in welk ander opengesteld huis in Nederland
ook, alles waarin een huis zich van een museum onderscheidt. Essentieel is de
historische gelaagdheid, die men hier als het ware in een gecomprimeerde vorm
ervaart: de geschiedenis van de collecties heeft zich grotendeels elders afgespeeld,
maar door ingrijpende gebeurtenissen op het wereldtoneel is deze inboedel op deze
specifieke plaats terechtgekomen. Daarnaast staan in een huis de persoonlijke smaak
en geschiedenis van de bewoners centraal. Ook dat aspect heeft hier een extra
zeggingskracht, doordat de laatste bewoner een in deze omgeving zo onverwachte
figuur is.
Om al deze redenen en gezien de sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog gestaag
groeiende bemoeienis van de Staat met Huis Doorn, was het in 2000 door de Raad
voor Cultuur uitgebrachte advies aan de staatssecretaris voor Cultuur uiterst
onverwacht: men adviseerde de subsidie stop te zetten en het huis als museum te
sluiten. Als argumentatie werd aangevoerd dat het publieksbereik met gemiddeld
45.000 bezoekers per jaar te gering is en dat het huis een zeer beperkte museale
functie vervult - ‘Huis Doorn functioneert meer als een opengesteld monument dan
als een museum.’ De inhoudelijke onderbouwing concentreerde zich op twee punten:
als verblijfplaats van de laatste Duitse keizer heeft het huis geen directe banden met
Nederland en de Nederlandse geschiedenis, en als museum waar men in Nederland
een aspect van hofcultuur kan zien, is het niet uniek, omdat Paleis Het Loo daar bij
uitstek een functie vervult. Aangaande het eerste is het opmerkelijk dat juist in de
tijd van het verenigde Europa aan het begrip geschiedenis een zo eng nationale, in
hoge mate onhistorische invulling wordt gegeven; wat betreft het tweede wordt
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voorbij gegaan aan het essentiële feit dat Huis Doorn een authentiek historisch
ensemble is, waar men ‘echte’, internationale hofcultuur kan proeven zoals vrijwel
nergens anders in Europa, terwijl Paleis Het Loo een gereconstrueerd gebouw is,
ingericht met objecten die er voor het grootste deel nooit hebben gestaan of gehangen.
Hoe succesvol ook als museum van de geschiedenis van het huis Oranje-Nassau, er
is geen sprake van een authentiek landgoed, een samenhangend, bewaard gebleven
ensemble van park, huis en inboedel.
Ondanks een grote stroom protesten, zowel uit Nederland als uit het buitenland, heeft
de staatssecretaris het advies van de Raad overgenomen. Op het ogenblik loopt er
een onafhankelijk onderzoek om te zien of er mogelijkheden zijn om de exploitatie
van het landgoed op andere leest te schoeien, maar de toekomst van Huis Doorn als
opengesteld museum is hoogst onzeker. Het is belangrijk om in het Jaar van het
Interieur de aandacht op deze hachelijke toestand te vestigen.

Eindnoten:
1 Over de geschiedenis van deze kwestie, zie F. van der Ven, ‘De onteigening van Huis Doorn:
een hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis’. Themis 162 (2001), nr. 3, pp. 67-81
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Zorgoptiek vanuit de beherende instellingen
Koeno Sluyterman van Loo, Karin Westerink, Max Popma
Nederland telt talrijke instellingen die de zorg voor specifieke historische
interieurs tot kerntaak hebben. Drie grote instellingen worden hier bij monde
van hun bestuurders aan het woord gelaten over achtereenvolgens particuliere
historische buitenplaatsen, kerkelijk erfgoed en industriële interieurs. De auteurs
zien voor ieder van hun werkterreinen een wezenlijke rol voor de overheid
weggelegd, die loopt van actieve bescherming tot voorwaardenscheppendde
maatregelen voor behoud. Levend gebruik en museaal beheer passeren beide
de revue.
Toch heeft iedere categorie van interieurs ook een eigen problematiek.
Sluyterman van Loo, directeur van de stichting PHB, stelt dat de overheid met
behulp van een subsidiestelsel en fiscale maatregelen particuliere eigenaren van
buitenplaatsen moet prikkelen om belangrijke inboedels bijeen te houden.
Westerink, voormalig directeur van de SKKN, waarschuwt voor liturgische
modes die uiterst schadelijk kunnen zijn voor kerkinterieurs (kaalslag) met
spijt tot gevolg. Zij constateert een professionalisering van het beheer en ziet
voor de SKKN een rol weggelegd als kenniscentrum ten behoeve van lokale
beheerders. In de visie van Popma, directeur van de Stichting Stabien verschuift
de maatschappelijke rentabiliteit van oude industriële interieurs vaak van
economisch naar educatief. Echter, de publieke openstelling daarvan veroorzaakt
onder de vigerende regelgeving van veiligheid en milieu een sterke aantasting
van het authentieke interieurbeeld. Interdepartementaal overleg is nodig voor
het bepalen van voorwaarden voor ontheffing van bestaande belemmeringen
op dit specifieke terrein van de monumentenzorg.

De rol van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen
Generaties komen en gaan, er wordt geleefd, gewoond, gewerkt. Tot zover
onderscheidt een historische buitenplaats zich niet van een doorsnee woning. Toch
is er een belangrijk verschil: de huiselijke dynamiek van een particulier bewoonde
buitenplaats wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de zorg en aandacht die
nodig zijn het geheel van huis, inboedel, tuin en park in goede staat te houden, het
voortdurend dreigend verval vóór te blijven. De verantwoordelijkheid voor de
instandhouding van hetgeen door voorgaande generaties werd gebouwd, aangelegd
en bijeengebracht, weegt over het algemeen zwaar. Tegelijkertijd zorgt juist dit
verantwoordelijkheidsbesef veelal voor de vereiste inspiratie. Dit neemt niet weg
dat voor de familie deze taak van onbezoldigd conservator van een historische
buitenplaats met alles erop en eraan geen sinecure is en een voortdurende inbreng
van energie, tijd en geld vergt. Dankzij de samenwerking die de afgelopen dertig
jaar is ontwikkeld tussen rijksoverheid en particulieren, die hiertoe hun krachten
hebben gebundeld in de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen (PHB), kan bij de instandhouding van deze rijksmonumenten gebruik
worden gemaakt van een doeltreffend instrumentarium. Dit instrumentarium,
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bestaande uit bescherming, fiscale regelingen en subsidiemaatregelen, richt zich met
name op het behoud en beheer van de gebouwen en de historische tuin- en parkaanleg.
Ten aanzien van het interieur echter is er nog weinig of niets geregeld. Maar de vraag
is of overheidsbemoeienis in dezen wenselijk is en, zo ja, waaruit deze dan zou
kunnen bestaan.
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Laag Keppel, kasteel Keppel, bibliotheek. Foto C.L. van Groningen, 1982.

Spanningsveld in het dagelijks gebruik
Het ligt voor de hand dat gezinsgebruik en instandhouding een spanningsveld
opleveren. Van museale omstandigheden is geen sprake, al zullen de meeste eigenaren
zich inzetten om binnen de mogelijkheden die hen daartoe ter beschikking staan, de
condities voor instandhouding te optimaliseren. Maar het dagelijks leven en gebruik
zullen in het algemeen vooropstaan. Hier staat tegenover dat objecten die in de loop
der eeuwen zijn vergaard en bewaard, veelal in redelijk authentieke staat verkeren.
Juist doordat ze niet om de zoveel jaar van eigenaar verwisselden maar op hun plaats
bleven, hebben ze niet de kans gekregen verknoeid te worden door reeksen van
goedbedoelde restauraties. Portretten zitten nog in de originele lijsten. Gordijnen,
tapijten en de stoffering van meubilair dateren soms van vele decennia her of van
nog langer geleden. Met andere woorden: het familiegebruik lijkt vanuit professioneel
oogpunt bekeken bedreigend, maar aan de andere kant wijst de praktijk uit dat de
instandhouding is gediend met de continuïteit van de bewoningsgeschiedenis en ook
met de vanzelfsprekendheid en de vertrouwdheid waarmee met het bezit wordt
omgegaan. Kijkend naar de actualiteit kunnen we stellen dat zij die de
verantwoordelijkheid hebben voor belangrijke interieurs, zich veel meer dan vroeger
realiseren wat hierbij komt kijken. Waarschijnlijk meer dan ooit is men zich bewust
van de historische waarde van zijn bezit. Van veel dat vroeger ‘gewoon’ werd
gevonden, is ook de eigenaar, in navolging van deskundigen, gaan inzien dat het
eigenlijk om iets bijzonders gaat, dat naast de familietraditie, vanuit cultuurhistorisch
oogpunt het behouden waard is. Men ziet hier een maatschappelijke
verantwoordelijkheid, maar voelt tevens een aantal knelpunten.

Particulier eigendom en beheer
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De Stichting PHB en de overheid hanteren ten aanzien van historische buitenplaatsen
als beleidsuitgangspunt dat de particuliere eigendom en het beheer door de particuliere
eigenaar de voorkeur verdienen boven geïnstitutionaliseerd beheer. Hieraan liggen
twee argumenten ten grondslag.
Enerzijds een economisch argument: deprivatisering brengt mee dat de overheid
moet investeren in de
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Driebergen, huis Leeuwenburgh. Kinderfeestje in de eetkamer. Foto particuliere collectie, 2000.

vermogenswaarde die deze bezittingen vertegenwoordigen, terwijl bovendien de
energie, tijd en in wezen onvervangbare persoonlijke aandacht die de particuliere
eigenaar dag in dag uit om niet in de instandhouding steekt, én de forse bedragen die
hij jaarlijks aan het onderhoud besteedt, voor de instandhouding verloren gaan.
Het tweede argument is cultuurhistorisch van aard: door voortzetting van het
particulier beheer behouden deze complexe monumenten hun oorspronkelijke functie
en de zo kenmerkende wooncultuur.
Tegen deze achtergronden werd gekozen voor de formule dat de overheid, op basis
van bescherming als rijksmonument, fiscale mogelijkheden en subsidiefaciliteiten
biedt die het de particuliere eigenaar mogelijk maken zijn bezit te behouden en in
stand te houden. Deze faciliteiten worden de eigenaar ten dele rechtstreeks beschikbaar
gesteld, deels krijgen zij deze aangeboden via de Stichting PHB.
Op deze manier wordt getracht financiële knelpunten op te heffen, terwijl tevens
de eigenaren gebruik kunnen maken van de gespecialiseerde kennis die de Stichting
PHB, met name op het gebied van restauratie en onderhoud van tuin en park, heeft
ontwikkeld.

Paradox
Een buitenplaats ontleent haar waarde voor een belangrijk deel aan haar entourage.
Maar ook aan haar interieur. Wat maakt nu een bewoonde buitenplaats anders dan
een buitenplaats met bijvoorbeeld een museale functie, hoe fraai ook ingericht? Dat
is de dynamiek, die je letterlijk ruikt als je het huis binnenstapt. En die je ziet: het
huis wordt gebruikt. Hier is geen sprake van een bevroren situatie. Integendeel: nog
steeds levert iedere generatie, zoals dat door de eeuwen heen het geval was, een
bijdrage aan de samenstelling van het interieur, en brengt mobiliteit, verandering en
eigen sfeer mee.
Maar tegelijkertijd wordt een belangrijk aspect van deze wooncultuur gevormd
door continuïteit. Continuïteit doordat bij het familiegebruik wordt voortgebouwd
op hetgeen voorafgaande generaties ontwikkelden en overdroegen.
De wooncultuur op de buitenplaatsen kenmerkt zich derhalve door een paradox:
dynamiek versus continuïteit.
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Knelpunten
Zowel deze continuïteit als de dynamiek staan onder druk. Ten eerste de continuïteit.
De financiële en maatschappelijke last waarmee het instandhouden gepaard gaat,
vormen een wezenlijke bedreiging. Zoals gezegd staat de particuliere eigenaren een
in veel opzichten goed functionerend instrumentarium ter beschikking dat hen
ondersteunt bij de instandhouding van de gebouwde monumenten en de tuinen en
parken; hiermee is de voortzetting van het particulier beheer weliswaar niet
gegarandeerd, maar wordt dit wel in sterke mate daadwerkelijk gestimuleerd. Een
dergelijke concrete stimulans ontbreekt ten aanzien van het interieur, waarvan, op
de keper beschouwd, de kwetsbaarheid niet onaanzienlijk is. Ook de dynamiek loopt
gevaar. Door de toegenomen belangstelling voor cultuurhistorie, zowel bij de
deskundigen als bij het publiek, ontstaat een tendens om wat nu als historisch
waardevol wordt beschouwd, krampachtig te behouden, te beschermen. En
beschermen wordt al snel bevriezen en musealiseren.

Aanbevelingen
De inboedels laten zich niet zo gemakkelijk beschermen. Afgezien van de complexiteit
van zo'n operatie en de naar het lijkt onmogelijkheid om een goed werkend
controlesysteem op te zetten, zou bescherming bij voorbaat al haar doel voorbij
schieten. De schaduw die bescherming in situ vooruitwerpt, zou een ontruimingsgolf
kunnen veroorzaken, een situatie die in Frankrijk actueel is nu zeer onlangs een
hierop gerichte wet door het parlement werd aangenomen.
Om toch het behoud en het bijeenhouden van onze
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historische inboedels te stimuleren, zal eerder dan aan dwangmaatregelen, gedacht
moeten worden aan maatregelen waarvan een positieve prikkel uitgaat. Een parallel
zou getrokken kunnen worden met maatregelen zoals die voor de buitenplaatsen zelf
zijn geformuleerd. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan het geven van financiële
prikkels door het creëren van subsidiemogelijkheden en fiscale faciliteiten. Anderzijds
zou inhoudelijke expertise aan de eigenaren beschikbaar gesteld kunnen worden. Zo
zou toegewerkt kunnen worden naar een systeem waarin eigenaren op basis van
vrijwilligheid kunnen participeren.
Voor inspiratie kan geput worden uit de systematiek van de Natuurschoonwet
1928. Deze onlangs nog geactualiseerde wet beoogt de continuïteit te bevorderen
van landgoederen, waaronder ook beschermde historische buitenplaatsen worden
gerekend. De eigenaar kan zijn bezit, mits dit aan de daarvoor gestelde criteria voldoet,
onder de Natuurschoonwet laten rangschikken. Bij schenking of vererving wordt
onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling van schenkings- respectievelijk
successierecht verleend, mits het gerangschikte goed 25 jaar in bezit van de
rechtsopvolger blijft en volgens de in het zogenaamde Rangschikkingsbesluit gestelde
normen in stand wordt gehouden. Na afloop van deze periode van 25 jaar vervalt de
claim van de fiscus.
Op deze wijze wordt versnippering van het landgoed voorkomen: het is niet nodig
om delen ervan met het oog op de te betalen successierechten te verkopen.
Tegelijkertijd vormt de fiscale claim een stevige prikkel om het geheel bijeen te
houden en in goede staat te houden.
Deze systematiek zou op de interieurs als volgt toegepast kunnen worden: door
bepaalde, met name genoemde inboedelgoederen op basis van vrijwilligheid te laten
registreren, kunnen fiscale en subsidiefaciliteiten verkregen worden ten aanzien van
restauratie, onderhoud en vererving. Tegenover deze gunsten zou dan moeten staan
dat de geregistreerde goederen gedurende een periode, bijvoorbeeld ook 25 jaar, op
hun plaats blijven. Zo wordt de eenheid tussen de betreffende goederen en het huis
waarmee zij een band hebben, als het ware een generatie verder getild. Zonder dwang
en niet onomkeerbaar: men blijft de vrijheid houden tussentijds goederen aan het
huis te onttrekken; men krijgt dan echter wel een navordering van de fiscus!
Het systeem heeft voor de landgoederen goed gewerkt, en functioneert nog steeds
succesvol. Waarom zou het niet tevens, mutatis mutandis, soelaas kunnen bieden
voor de interieurs?
Ten slotte kan het behoud van het interieur ook bevorderd worden door de eigenaren
hulp te bieden bij het feitelijk beheer. Hulp in de vorm van informatie- en
kennisoverdracht. Ook hier valt een parallel te trekken, en wel met de
hoveniersorganisatie van de Stichting PHB: dankzij subsidie van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is de PHB in staat een landelijk netwerk
van hoveniers tegen een relatief laag tarief in te zetten in de tuinen en parken van
particuliere historische buitenplaatsen. Op deze wijze krijgen de eigenaren hulp in
natura: bekwame handen. Deze assistentie wordt geboden op basis van een op de
ontwikkelingsgeschiedenis van de betreffende buitenplaats geënt beheersplan, dat
door gespecialiseerde historici en landschapsarchitecten van PHB wordt opgesteld.
Ook hier: hulp in natura door kennisoverdracht. Zo zou ten behoeve van de interieurs,
via de Stichting PHB en in samenwerking met de RDMZ en het Instituut Collectie
Nederland, een informatie- en kennisnetwerk ontwikkeld kunnen worden, waarop
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door de eigenaren een beroep gedaan zou kunnen worden. Dit alles, in combinatie
met te ontwikkelen subsidiemogelijkheden voor restauratie en onderhoud van het
interieur, zal een veelbelovend perspectief bieden voor de interieurs van bewoonde
historische buitenplaatsen. Een perspectief dat de kool, de geit en de wolf spaart: de
dynamiek, de continuïteit en, las but not least, het plezier zonder hetwelk de eigenaar
de aan hem overgeleverde taak onmogelijk kan waarmaken.

De rol van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
Kerkgenootschappen bezien hun cultureel erfgoed vooral in samenhang met eredienst,
geloofsbeleving en identiteit. Het nadenken over de rol en positie van de
kerkgenootschappen in de hedendaagse samenleving draagt bij aan een toenemende
belangstelling voor de eigen cultuurhistorische bezittingen: de maatschappelijke
relevantie van het eigen erfgoed komt nadrukkelijker in beeld. De discussies binnen
de kerkgenootschappen over vernieuwing, wijze van voortbestaan en samenwerking
genieten echter de hoogste prioriteit. De kerkgenootschappen investeren thans
aanzienlijke bedragen in het cultureel erfgoed; zo geeft de Rooms-Katholieke Kerk
op jaarbasis 40% van haar inkomsten uit aan het eigen cultureel erfgoed (roerend en
onroerend).
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Sint Oedenrode, Martinuskerk, Biechtstoel afkomstig uit de Hasseltse kerk te Tilburg. Foto
SKKN.

Ook overheid en erfgoedinstellingen erkennen inmiddels het belang van het cultureel
erfgoed van de kerkgenootschappen. Dit kan onder andere worden afgelezen uit het
feit dat van de vijfduizend kerkgebouwen er inmiddels drieduizend zijn aangemerkt
als Rijksmonument. Dit aantal zal - naar verwachting - de komende periode nog
groeien. De normering inzake het behoud wordt steeds professioneler. Deze
toenemende professionalisering vraagt om een betere en bredere ondersteuning van
de lokale beheerders. Keerzijde van deze ontwikkeling is dat de financiële druk
toeneemt, terwijl de inkomsten van de kerkgenootschappen dalen door factoren als
ontkerkelijking en vergrijzing. De kerkgenootschappen zijn hierdoor gedwongen
ingrijpende keuzes te maken op het vlak van beheer van het cultureel erfgoed. Zij
kunnen de zorg voor dit erfgoed niet alleen af.
Het overheidsbeleid erkent het erfgoed van de kerken als een belangrijk en
substantieel onderdeel van het cultuurlandschap. Naast de monumentale status van
veel kerkgebouwen (circa 10% van het totale monumentenbestand) bestaat
bijvoorbeeld de Collectie Nederland voor een niet onaanzienlijk deel uit kerkelijk
kunstbezit (20-25% van de lijst Wet Behoud Cultuurbezit, exclusief de drie collecties).
Het totaal aan roerende en onroerende objecten wordt geschat op 250.000.
De Stichting vervult een verbindingsfunctie tussen kerkgenootschappen enerzijds
en overheid en erfgoedinstellingen anderzijds. Daarnaast neemt de SKKN een breed
takenpakket op zich. Als kenniscentrum met accent op registratie en digitalisering
zet zij zich in voor de betere toegankelijkheid van deze private collecties. Als facilitair
centrum levert de SKKN op projectmatige basis ondersteuning aan afzonderlijke
kerken op de terreinen van collectiebeleid, toerusting en kennisspreiding.

Het kerkinterieur als spanningsveld
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Kerkgenootschappen en overheid hebben een eigen belang wat betreft beheer en
behoud van het kerkinterieur. Een kerkrestauratie kan een spanningsveld vormen
tussen de eisen van de overheid en de praktijk voorzover het de kerkbeheerder betreft.
In voorgaande decennia betekende een restauratie voor zowel het protestantse als
het katholieke kerkinterieur veelal een kaalslag. Niet zozeer werd hierbij gedacht
aan het optimaal bewaren van het erfgoed, maar er werd soms ondoordacht ingegaan
op wensen en eisen van heersende of komende liturgische ‘mode’. Hierbij werd
weinig rekening gehouden met het feit dat dergelijke liturgische vernieuwingen
vergankelijk zijn. Resultaat is dat na een aantal jaren de onvrede over het interieur
wederom de kop opsteekt. Herstel of aanvulling van de verdwenen (deel)inventaris
wordt dan wel eens nagestreefd. Overheidsinstanties neigden er vaak toe bij
restauraties ‘academische’ opvattingen omtrent een nieuwe en ‘correcte’ interpretatie
van historische stijlen en methodes in praktijk te brengen. Vroeger had men bij grote
restauraties vooral aandacht voor de grotere onderdelen van een ensemble, zoals
ramen, schilderingen en het ‘grote’ meubilair. Nu blijkt dat het cultuurhistorische
ensemble van een kerkinterieur ook tot in zijn kleinste onderdelen zorg geniet. Een
weinig benadrukt gegeven is het profane aspect van de kerk. Centrum van niet alleen
een specifieke religie, maar ook van de plaatselijke overheid en ‘stapelplaats’ van
lokale stads- of dorpsgeschiedenis (gildes, schenkingen, graven, rouwborden). Vóór
de Reformatie was de kerk een plaats waar ook recht werd gesproken, of waar toneel
werd opgevoerd. Het was doorgaans het meest beduidende bouwwerk van een lokale
overheid, grootser en imposanter dan het later
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geïntroduceerde stadhuis. Na de Reformatie versterkten de nieuwe protestantse kerken
zelfs deze functie in hun interieur. Bovendien zijn in zowel protestantse en katholieke
kerken alsmede in kloosters veel strikt profane elementen te vinden: geschonken of
overerfde schilderijen, de vergaderzaalinrichting van de consistoriekamer met haar
portretten, inktpot, pijpenrek, meubilair en wandbespanningen, of de collecties
Chinees porselein en penningverzamelingen in vele pastorieën. Binnen dit
spanningsveld opereert de SKKN in een verbindingsfunctie tussen alle betrokkenen.
Een gezamenlijk optreden van kerken, overheid en erfgoedinstellingen acht de SKKN
van het allerhoogste belang. De SKKN staat een geïntegreerde aanpak voor.
Bouwwerk, inventaris, archief en biotoop constitueren een ensemble dat een unieke
combinatie vormt van sacrale en profane elementen. Het toont de religieuze en
wereldlijke, de historische en kunsthistorische componenten van Nederlands
belangrijkste en meest diverse erfgoed: het lokale kerkgebouw en zijn interieur. De
SKKN als luis in de pels van kerkgenootschappen, overheid en erfgoedinstellingen.

Beverwijk, pastorie. Bovendeurstuk en overzicht beschilderde kamer. Foto's SKKN, resp. 1998
en 1974.
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De rol van de Stichting Stabien
Wanneer we het over ‘interieur’ hebben, dan gaat het - grotendeels - over roerende
zaken. Dit artikel is dan ook geschreven vanuit de zorg voor roerend industrieel
erfgoed, een wezenlijk aspect van het werkterrein van de Stichting Service- en
Adviesbureau Industrieel Erfgoed Nederland (Stabien). We hebben het dan overigens
niet in de eerste plaats over meubels, lampen, gordijnen, behang, kunst aan de muur
en allerhande andere voorwerpen die een interieur zo interessant kunnen maken.
Natuurlijk, we kunnen het interieur van een directiekamer in een fabrieksgebouw
best belangwekkend vinden, bijvoorbeeld als dit is ingericht door een toonaangevend
binnenhuisarchitect en als de stoelen, het bureau en de lamp van een beroemde
meubelfabriek afkomstig zijn. En ook de schrijftafel en de pennenset van de
boekhouder kunnen om allerlei redenen boeiende objecten zijn. Maar de directiekamer
en het bureau van de boekhouder zijn doorgaans niet de meest typerende onderdelen
van een fabriek of ander industrieel gebouw. Ze zeggen meestal niet zo heel veel
over wat er gebeurde, wat en hoe er werd geproduceerd. In het kader van dit artikel
laten we dat deel van het industriële interieur dan ook graag over aan de kunsthistorici.

Productieproces
Industriële monumentenzorg hoort zich ook en vooral bezig te houden met het
productieproces. En dat wordt bepaald - en dus ook geïllustreerd - door een heel
ander soort interieur. Dát interieur wordt gevormd door de machines, de werktuigen
en de apparaten, door hun onderlinge positie en de plaats die ze in de organisatie van
de productie innemen.
We kunnen rustig stellen, dat met name dié roerende zaken essentieel zijn in de
industriële monumentenzorg. Het waren immers niet de gebouwen, die aan de basis
hebben gestaan van de industriële revolutie. Dat waren de machines, waarvoor de
gebouwen werden neergezet. Textielfabrieken werden opgericht om de machinale
weefgetouwen onder te brengen, ketelhuizen werden gebouwd voor stoomketels en
gemalen werden geconstrueerd om pompen en hun aandrijving in kwijt te kunnen.
De mogelijke relatie tussen interieur en exterieur bij de inventarisatie en waardering
van industrieel erfgoed werd al gelegd bij de werkzaamheden die destijds door het
Projectbureau Industrieel Erfgoed werden verricht. Per bedrijfstak werd bepaald wat
daarin de meest essentiële ontwikkelingen waren geweest en welke machines en
andere productiemiddelen daarbij waren gebruikt. De vraag welke machines bewaard
moeten worden, omdat ze dat productieproces ook voor het nageslacht het best
illustreren, vloeit daar dan logisch uit voort.
Op vergelijkbare wijze is bijvoorbeeld de Nederlandse Gemalen Stichting te werk
gegaan bij de inventarisatie en waardering van het gemalenbestand in ons land.
Opvoerwerktuig en aandrijving spelen daarbij een essentiële rol, overigens naast
architectonische en stedenbouwkundige (landschappelijke) overwegingen.
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Mogelijkheden
Speciaal voor industrieel erfgoed geldt dat behoud metinterieur-en-al de meest zinvolle
en meest attractieve manier van bewaren is, zeker als het interieur werkend bewaard
kan worden. In theorie is een aantal mogelijkheden te onderscheiden.
Soms blijkt het mogelijk een traditioneel productieproces in situ én economisch
werkend te bewaren. Dit komt uiteraard weinig voor, omdat een bedrijf meestal wordt
gesloten juist omdat het economisch proces niet meer rendabel is. De sluiting van
een ‘traditionele’ ijzergieterij in Bergen op Zoom enige tijd geleden illustreert dat
nog eens. Soms kan de productie echter met behoud van oude, authentieke machines
om wat voor reden ook nog lang worden volgehouden. Sigarenfabriek De Olifant in
Kampen is daar een voorbeeld van of steenfabriek Vogelensangh in Deest. Ook een
fantastisch voorbeeld is natuurlijk het stoomgemaal Wouda in Tacozijl, dat inmiddels
de ‘werelderfgoedstatus’ heeft bereikt, maar tegelijkertijd nog steeds - economisch
- functioneert.
Veel andere, oudere gemalen zijn inmiddels stilgelegd, maar worden wél - in situ
en werkend - bewaard. Omdat ze geen echte waterstaatkundige functie meer hebben,
is het werken vaak zuiver museaal geworden. Uiteraard maakt dat zo'n gemaal er
niet minder interessant om. In een andere bedrijfstak zien we de stoomhoutzagerij
Nahuis in Groenlo als interessant museaal werkend bedrijf.
Soms wordt een industrieel gebouw met interieur en al bewaard, maar niet op de
oorspronkelijke locatie. Zo'n gebouw komt dan in zijn geheel in een museale
omgeving terecht, zoals bijvoorbeeld in het Openluchtmuseum (zuivelfabriek Freia),
het Zuiderzeemuseum (de stoom-
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Tacozijl, gemeente Lemmer, Stoomgemaal Ir. Wouda.
Foto's RDMZ, A.J. van der Wal, 1997.
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Tacozijl, gemeente Lemmer, Stoomgemaal Ir Wouda. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1997.

wasserij uit Genemuiden; de visrokerij uit Monnickendam), of de museumstoomtram
Hoorn-Medemblik (seinhuis uit Kesteren). Het behoud van zo'n (werkend) geheel
wordt dan onderdeel van de museale taak.
In de meeste gevallen worden exterieur en interieur gescheiden. Het gebouw wordt
gesloopt of blijft staan en wordt herbestemd, het interieur wordt verschroot of in het
gunstigste geval elders bewaard, meestal eveneens in een museale omgeving. Zo zijn
in het textielmuseum in Tilburg machines uit veel andere, gesloten fabrieken
verzameld, die daar weer in werking worden gesteld en voor de sfeer van een
authentieke textielfabriek zorgen.

Specifieke problemen
In vergelijking met bijvoorbeeld kerk- of woonhuisinterieurs is bij het behoud van
industriële interieurs een aantal specifieke problemen aan de orde. Uiteraard zullen
ook in het geval van industriële interieurs eventueel conserverende maatregelen
getroffen en restauraties uitgevoerd moeten worden. Uiteraard is geld gemoeid met
het verdere beheer, de presentatie, de exploitatie, enz. Tot zover nog weinig nieuws
en niet zoveel verschil met andere sectoren binnen de monumentenzorg. Echter, bij
het werkend behoud van een industrieel interieur, komt steeds meer wet- en
regelgeving kijken op het gebied van Arbo, veiligheid, milieu en hygiëne. Terecht
wordt aan deze zaken in het dagelijks leven steeds meer aandacht geschonken. En
begrijpelijk is dat een leger van controleurs toeziet op het naleven van de regels.
Tegelijkertijd moeten we echter constateren dat deze wet- en regelgeving een
buitengewoon ernstige bedreiging vormt voor de monumentale waarde van het
industriële interieur. Beschermende constructies om bewegende delen heen, het soms
zelfs geheel wegstoppen en onzichtbaar maken ervan, het plaatsen van hekwerken
waarmee publiek op een afstand gehouden wordt, en andere zaken vormen vaak een
wezenlijke aantasting van de authenticiteit van het getoonde.
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Aanslag
Als voorbeeld noemen we een gemaal in Zuid-Holland, dat wellicht model kan staan
voor veel andere gemalen in het land, namelijk het gemaal Jan Anne Beijerinck in
Capelle a/d IJssel. In dit gemaal is in de machinekamer nog het gehele interieur
aanwezig zoals dat bij de elektrificatie in 1928 is ingericht. Het is - ook volgens de
inventarisatie van de Nederlandse Gemalen Stichting - een waardevol gemaal, mede
vanwege dat interieur. In combinatie met het exterieur is het een bijzonder geheel,
waarvan de waarde voor een fors deel bepaald wordt door de authenticiteit van de
machinerie. Het aanpassen van dit interieur aan moderne eisen, waarvan binnenkort
wellicht sprake is, zou daarop zeker een forse aanslag zijn. Het betekent bijvoorbeeld
dat de relatief open elektromotoren volledig moeten worden afgeschermd. Glazen
wanden moeten ervoor zorgen dat het publiek niet te dicht bij de motoren kan komen.
De oliebadschakelaars zouden moeten worden voorzien van pvc-kappen, zodat de
schakelaars niet bereikbaar zijn. Er moeten waarschuwingsborden worden
opgehangen, er moet een rubbermat voor het marmeren schakelpaneel worden
neergelegd tegen mogelijke elektrocutie en er moeten extra schakelaars worden
aangebracht.
Als noodoplossing zijn voorlopig her en der roodwitte palen met dito kettingen
geplaatst. Bij de ingang hangt een bordje dat kinderen onder de achttien jaar niet
zonder begeleiding naar binnen mogen. Bij publieke gelegenheden draait altijd maar
één van de twee machines. Als er veel publiek komt, kan de machinerie niet in
werking worden gezet.

Ontheffingen
De vraag is nu op welke manier een industrieel interieur, waarvan de
cultuurhistorische waarde is vastgesteld, kan ontkomen aan dergelijke aantastingen.
In hoeverre - en onder welke voorwaarden - kunnen ontheffingen worden verleend?
Het is volstrekt duidelijk, dat de hoeveelheid wetten en regels de komende jaren
alleen nog maar toeneemt; ‘Europa’ werpt ook wat dat betreft z'n schaduw vooruit.
Deze vragen kunnen niet door de cultuurwereld alleen opgelost worden. Er zijn
andere beleidsterreinen bij betrokken, waarbinnen andere departementen uitmaken
wat er gebeurt. Tegenwoordig wordt interdepartementale actie in de monumentenzorg
al steeds belangrijker, vergelijk bijvoorbeeld de samenwerking in het kader van
Belvédère.
Ook met betrekking tot de bovengenoemde vraagstukken zal interdepartementale
actie geïnitieerd moeten worden. Wat de cultuursector kan en moet bijdragen, en
Stabien wil daar gaarne mee helpen, is het belang aantonen van het behoud van de
authenticiteit van dergelijke stukjes geschiedenis. Met enige gezamenlijke inspanning
moet dat toch kunnen lukken.
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Collectiemobiliteit en de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
Karin Westerink
De Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland gaat de komende jaren een actievere
rol vervullen bij de steeds groter wordende vraagstukken over beheer en behoud van
het kerkelijk kunstbezit. Toenemende professionalisering van het beheer,
herinrichtingen door fusies of amovering, en nieuwbouwprojecten vragen hierom.
Collectiemobiliteit, selectie en afstoting vormen de speerpunten van beheer-en-behoud.
De SKKN voert sedert begin jaren negentig van de vorige eeuw voor de
rooms-katholieke bisdommen een collectiemobiliteitsproject uit onder de noemer
‘vraag-en-aanbod’. Dit project beweegt zich tot nu toe op operationeel niveau. De
SKKN verbreedt dit project in de komende cultuurnotaperiode zowel inhoudelijk als
financieel. De SKKN werkt hierin structureel samen met de RDMZ en het Instituut
Collectie Nederland (ICN). Samen met deze instellingen wil de SKKN het huidige
project uitbouwen.
De SKKN zal het project verbreden naar alle kerkgenootschappen en kloosters.
De museale gedragslijn selectie en afstoting zal worden vertaald naar kerken en
kloosters. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek ingesteld naar landelijke depotruimte
voor de kerken en er zal een opzet worden geformuleerd voor een dergelijke
depotruimte. De collectiemobiliteit/selectie en afstoting wordt gereguleerd door de
integratie van vraag en aanbod en het Digitaal Platform Collectiemobiliteit.
Collectiemobiliteit is het zichtbaar maken van wat de Collectie Nederland te bieden
heeft. Voor de kerken is dit echter geen kwestie: er zijn acht miljoen personen
ingeschreven bij de kerkgenootschappen, mensen voor wie dit onderdeel van de
Collectie Nederland vaak wekelijks zichtbaar is. Voor de kerkgenootschappen is het
van belang dat deze objecten functioneren, een kerk is geen depot. De economische
waarde van de objecten staat los van de inspanningen. De vraag naar objecten overtreft
tot nu toe het aanbod in ruime mate. Dat er naast aanbod ook een vraag bestaat, heeft
te maken met herinrichting van kerken. De SKKN brengt de feitelijke transactie tot
stand, toetst de aanvraag ook inhoudelijk. Kerkgenootschappen wensen de coherentie
in het kerkinterieur te handhaven.
Het aantal transacties neemt toe. Van 1992 tot 1995 werden bijvoorbeeld 108
transacties uitgevoerd, waarbij 52 instellingen betrokken waren en 304 afzonderlijke
objecten. In 1994 telde de totale lijst van aanbod 296 objecten, terwijl aan de
aanvraagzijde 390 objecten werden gevraagd. In 1998 vonden 71 transacties plaats
waarbij 253 objecten betrokken waren, meer dan een verdubbeling ten opzichte van
de afzonderlijke jaren 1992/1993/1994.
Een nadruk op bepaalde objecten is niet te geven. Uit de aard der zaak worden veel
meer 19de- en 20ste-eeuwse inventarisstukken aangeboden dan oudere. Deze laatste
worden vaak buiten het project om direct herplaatst in een nieuwe of andere kerk.
Opvallend zijn wel de talrijke aanvragen, het hele jaar door, van kerstgroepen en
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kerststallen. Juist hierbij is het aanbod doorgaans nihil. Andere ‘toppers’ zijn minder
snel aan te wijzen, ofschoon bijvoorbeeld een beduidend contingent (zowel vraag
als aanbod) bestaat uit kruisbeelden, Mariabeelden, kandelaars, kruiswegen, zitbanken
en ramen. Aanvragen die van specifieke maten uitgaan, zijn moeilijk te honoreren.
In de afgelopen tien jaar vonden talrijke transacties plaats, maar enkele hadden
een forse impact op
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Voorschoten, altaar in de Laurentiuskerk in 1996 overgebracht uit de R.K. Kerk te Prinsenbeek.
Foto SKKN, 1996.

het ontvangende kerkgebouw.
Het gigantische, 13½ meter hoge altaar uit de rooms-katholieke kerk te Prinsenbeek
(Bisdom Breda) werd in 1864 vervaardigd door het atelier Peeters-Divoort in het
Belgische Turnhout en vormt een van de meer opvallende uitingen van de neogotiek.
Toen de kerk van Prinsenbeek in 1963 werd gesloopt, is het altaar gedemonteerd en
opgeslagen in het Bisschoppelijk Museum van Breda, dat onderdeel uitmaakte van
het Breda's Museum. In 1993 wenste het Breda's Museum het altaar af te stoten. Via
de SKKN is toen naar een geschikte herplaatsing gezocht en deze werd gevonden in
de Laurentiuskerk te Voorschoten, een kerk die qua vorm, stijl en afmetingen een
dergelijk altaar naar behoren kon bergen. Bovendien bleek het de SKKN dat lokaal
voldoende deskundigheid aanwezig was op het gebied van houtbewerking, zodat de
SKKN een restauratie en gedeeltelijke reconstructie kon begeleiden. Dertig jaar
opslag hadden tenslotte haar tol geëist van het altaar. In maart 1995 begon met een
twaalftal personen de reconstructie en in september 1996 kon het verrassend fraaie
altaar ingezegend worden.
In het geval van de liquidatie van de Hasseltse kerk in Tilburg in de jaren negentig
van de vorige eeuw werden vele interieurelementen door bemiddeling van de SKKN
overgebracht naar de Martinuskerk in Sint Oedenrode, een gebouw dat aansloot in
stijl en maatvoering. In 1998 werden vier biechtstoelen en twee retabels, een
hoofdaltaar, een preekstoel, een triomfkruis en veertig kerkbanken aan het interieur
toegevoegd, alles in de neogotische stijl van rond de eeuwwisseling. Diverse andere
grote liquidaties werden aldus uitgevoerd, maar niet vergeten moet worden dat het
merendeel der transacties bestaat uit enkele stukken, soms van geringe waarde, soms
van groot belang. In alle gevallen kan het project Collectiemobiliteit ervoor zorgen
dat kerkelijke kunst in een passende omgeving wordt herplaatst, zodat ook dit deel
van het landelijk erfgoed zichtbaar en functioneel blijft.
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Tussen narratieve detaillering en authenticiteit
Dilemma's van een contextgeoriënteerde ethiek
Peter van Mensch
Historische interieurs hebben het bijzondere vermogen het verleden invoelbaar
te maken. Zij tonen een wereld die weliswaar de onze niet (meer) is, maar door
zijn samenhang toch overtuigt. In hoeverre wordt die overtuigingskracht
versterkt door de mate van detaillering? En in hoeverre is die overtuigingskracht
gebaseerd op authenticiteit?
Tot 1999 konden toeristen in Alkmaar het Hans Brinker Museum bezoeken.
Nederlandse bezoekers zei het museum niet zo veel, Amerikaanse bezoekers des te
meer. Hans Brinker vertegenwoordigt voor veel Amerikanen dat wat Nederland tot
Nederland maakt. In ons land aangekomen zocht men vergeefs naar materiële
getuigenissen van de legendarische Hollandse jongen uit Broek-in-Waterland. Daar
nu beoogde het Hans Brinker museum in te voorzien. In een authentiek grachtenhuis
werd met authentieke meubels een beeld gegeven van het huis waar de familie Brinker
woonde. Amerikanen heel tevreden: zij vonden wat zij zochten. Nederlanders gaan
niet op zoek naar de realiteit van Hans Brinker. Zij kennen het boek dat Mary Mapes
Dodge in 1865 publiceerde niet eens.1 Zij kennen wel de boeken van De Kameleon.
Voor hen is er sinds enige jaren het Kameleondorp Terherne, ook wel aangeduid als
Kameleon Ervarium. Daar vinden ze de ‘echte’ boot en een nagebouwd dorpsplein
van Lenten met onder andere de smidse van vader Klinkhamer.
Dat mensen vaak het verschil niet herkennen tussen historische werkelijkheid en
historische fictie, is ze niet kwalijk te nemen. Zelf terugkijkend in hun eigen leven
is feit en fictie ook niet altijd duidelijk te scheiden. Bij musea ligt daarentegen een
belangrijke verantwoordelijkheid. Temeer daar onderzoek heeft aangetoond dat ‘men’
musea algemeen beschouwt als het meest betrouwbare medium.2
Het prestige van het museum als betrouwbaar medium berust vermoedelijk vooral
op het vertrouwen van het publiek dat het museum authentieke voorwerpen toont.
De vele recente publicaties over vervalsingen hebben wel enigszins afbreuk gedaan
aan de onaantastbaarheid van dit prestige, maar de bezoeker laat zich desalniettemin
toch snel inpakken door de overtuigingskracht van het verhaal. Charismatische
verhalenvertellers zoals Henk van Os hebben daar niet weinig aan bijgedragen.

Dilemma's van echt en onecht
Het Hans Brinker Museum en het Kameleon Ervarium vertegenwoordigen een
betrekkelijk nieuwe manier van verhalen vertellen in musea. Zij volgen daarmee een
groeiend aantal buitenlandse voorbeelden, waarbij een (fictief) verhaal de kern vormt
van een historische presentatie. Zo hebben enkele ondernemers uit Nottingham de
decors van de film ‘Robin Hood. Prince of Thieves’ gekocht. In de ‘World of Robin
Hood’ kan de bezoeker nu een ervaring opdoen die er de schijn van heeft, historisch
te zijn. ‘The world's ultimate medieval
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Muiden, Muiderslot, historisch gedekte tafel. Foto Muiderslot, tweede helft jaren '90.
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experience’, schrijven de initiatiefnemers trots; een ervaring echter die gebaseerd is
op een laat 20ste-eeuwse interpretatie van een 19de-eeuws verhaal over wat in de
12de eeuw gebeurd zou zijn. Umberto Eco schreef in 1984 een essay over deze
nieuwe manier van verhalen vertellen. ‘Reis in de hyperrealiteit’ noemde hij de
ervaring van de bezoeker. Het ‘helemaal echt’ identificeert zich met het ‘helemaal
onecht’. De absolute onwerkelijkheid doet zich voor als werkelijke aanwezigheid.
In zijn essay beschrijft Eco het Palace of Living Arts te Los Angeles. Dit
wassenbeeldenmuseum toont de bezoeker onder meer ‘Venus van Milo tot leven
gebracht zoals zij was in de tijd dat zij poseerde voor de onbekende beeldhouwer in
Griekenland, ongeveer 200 voor Christus’.
De bezoeker van ons eigen Scenerama in Amsterdam loopt door een ‘echte
Vermeer’. De detaillering is overtuigend, maar de context van de ervaring voorkomt
dat de bezoeker zich in de echte 17de eeuw waant. Het is immers ‘maar’ een
wassenbeeldenmuseum. Hyperrealiteit is geen spel meer in het gerenoveerde
Rembrandthuis. Inmiddels is de reconstructie van Rembrandts atelier afgerond. De
wetenschappelijke nuancering legt het af tegen de overdonderende overtuigingskracht
van de concrete werkelijkheid.3 Het enige dat de bezoeker doet twijfelen, is het
gegeven dat alles er zo nieuw uitziet. Waar de context in geval van het Scenerama
ons waarschuwt dat alles verbeelding is, geeft de context in geval van het
Rembrandthuis een tegengestelde boodschap. Immers, dit is het echte huis waar
Rembrandt gewoond en gewerkt heeft. Hoewel we over Rembrandts dagelijkse leven
niet zo in detail geïnformeerd zijn als over het leven van Anne Frank, is er qua
authenticiteitsbeleving bij de gemiddelde toerist waarschijnlijk weinig verschil tussen
het Rembrandthuis en het Anne Frank Huis.
Wij hebben (nog ?) geen ‘Floris Ervarium’ in Nederland. Maar, we hebben wel
het Muiderslot. Het Muiderslot is een van de interessantste voorbeelden in ons land
van het spel met authenticiteit. Voor veel Nederlanders vormt het Muiderslot het
archetype van een middeleeuws kasteel. Zo ook voor de restauratiearchitecten die
het gebouw aan het einde van de 19de eeuw onder handen namen. Werkend in de
traditie van Viollet-le-Duc schiep architect J.H.W. Berden tussen 1895 en 1909 een
verschijningsvorm die de schijn had authentiek middeleeuws te zijn. Een uitbouw
van 1631 moest ervoor wijken. De binnenplaats werd verrijkt met een romantische
waterput. Met stenen kogels, houten vaten en een levende valkenier met roofvogels
probeert men tegenwoordig de middeleeuwse beleving verder uit te baten. Een houten
hek langs de weergang en een trapleuning langs de wenteltrap in de Westertoren
laten zien dat deze middeleeuwse beleving zijn grenzen kent.
Het Muiderslot kent een interessante spanning tussen het exterieur en het interieur.
De smalle wenteltrap die de bezoeker naar binnen leidt, werkt als een soort tijdtunnel.
Van de Middeleeuwen komt men in de 17de eeuw. Het belang van het kasteel als
ambtswoning van Pieter Corneliszn Hooft (destijds baljuw van het Gooi) noopte de
restauratoren tot het terugbrengen van een 17de-eeuwse verschijningsvorm. In
1882-1883 werd de Ridderzaal gerestaureerd door P.J.H. Cuypers. Hij bracht een
eikenhouten lambrisering aan. De authentieke 17de-eeuwse schouw werd daarbij
intact gelaten. In 1956 werd Cuypers' lambrisering verwijderd, waardoor de zaal zijn
huidige koele modernistische uitstraling kreeg. In 1960 werden de plavuizen
vervangen door marmeren tegels. De weinig spectaculaire, maar wel authentieke
schouw werd vervangen door een rijkere schouw, weliswaar 17de-eeuws, maar van
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elders (Middelburg). De bezoeker is zich niet bewust van de verschuivende percepties
van authenticiteit. Hij wordt geconfronteerd met een geloofwaardige interpretatie.
Hij herkent immers de verschijningsvorm van de 17de-eeuwse interieurschilderijen.
De geloofwaardigheid wordt versterkt door de inrichting. Geleidelijk werden alle
kamers gemeubileerd met 16de- en 17de-eeuwse meubels. De inrichting suggereert
een authentieke verschijningsvorm, maar oude foto's laten zien dat de plaatsing van
de objecten in belangrijke mate gerelateerd is aan de logistiek van de rondleiding.
Sinds kort wordt de authenticiteitsuggestie in enkele kamers versterkt door
detailleringen die wijzen op de gebruiksfunctie. Tafels zijn bestudeerd nonchalant
gedekt, waarbij 17de-eeuwse stillevens (‘ontbijtjes’) als voorbeeld hebben gediend.
Daarmee zijn we weer terug bij het begin van ons verhaal. De fantasie is werkelijkheid
geworden. De esthetische enscenering van het schilderij wordt getransponeerd in
een context die de ambitie heeft het dagelijkse leven in beeld te brengen. Verschillende
werkelijkheidsniveaus schuiven in elkaar.

Revival van een oude traditie
De geschetste ontwikkeling in de paramuseale (The World of Robin Hood, Kameleon
Ervarium, Scenerama) en museale (Hans Brinker Museum, Rembrandthuis,
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Muiden, Muiderslot. Historisch opgemaakt zeventiende-eeuws bed. Foto Muiderslot, tweede
helft jaren '90.

Muiderslot) sfeer wordt vaak aangeduid met de term ‘contextualisering’. De term
duidt op een presentatiemethode waarbij objecten in hun natuurlijke samenhang
worden getoond. Of, anders gezegd, een presentatiemethode waarbij het verleden
tot in detail wordt uitgebeeld. Daarbij worden de grenzen van de authenticiteit
opgezocht, zo niet overschreden. Het gaat hier om een oude presentatiemethode die
nieuw leven wordt ingeblazen. De Zweed Artur Hazelius (1833-1901) is een van de
grondleggers van deze methode. Van huis uit filoloog, probeerde hij als vurig patriot
greep te krijgen op de ‘Zweedse essentie’. Op zijn reizen door Zweden zag hij hoe
de plattelandscultuur onder invloed van de Industriële Revolutie teloor ging. In 1872
begon hij te verzamelen. In 1873 opende hij het Museum voor Scandinavische
Volkskunde, voorloper van het huidige Nordiska Museet. Hazelius koos voor een
naturalistische benaderingswijze in de presentatie. Hij liet zich daarbij inspireren
door de diorama's in natuurhistorische musea en de wassenbeeldenmusea waarin
historische situaties werden uitgebeeld. Tijdens
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Muiden, Muiderslot. Ontbijttafel.
Foto Muiderslot, tweede helft jaren '90.

de Wereldtentoonstelling van Philadelphia (1876) toonde Hazelius zijn werk voor
het eerst aan een internationaal publiek. Vooral de enscenering van het doodsbed
van een kind maakte veel indruk. Deze enscenering was gebaseerd op een schilderij
van Amalia Lindegren (1858). Hazelius' verhalende ensceneringen van authentieke
objecten maakten school. Nadat in eerdere wereldtentoonstellingen uitgebreid
aandacht was besteed aan nationale klederdrachten, besloten de organisatoren van
de Nederlandse inzending voor de Wereldtentoonstelling van 1878 (Parijs) het
voorbeeld van Hazelius te volgen. Twee kunstenaars, Pieter Stortenbeker (1828-1898)
en Herman ten Kate (1822-1891), werd gevraagd een presentatie te ontwerpen. De
Nederlandse inzending bestond uit verschillende scènes met poppen in klederdracht:
een ontmoeting op de markt, een jong paar op het ijs, vissers uit Scheveningen, een
echtpaar uit Marken en een kamer uit Hindeloopen. De Hindelooper kamer was
overigens eerder met veel succes te zien geweest op de Historische Tentoonstelling
van Friesland, die in de periode juni-oktober 1877 in Leeuwarden werd gehouden.
De kamer betekende een verbetering ten opzichte van de ensceneringen van Hazelius.
Men kon de kamer namelijk binnengaan en er rondlopen. De inzending werd beloond
met een ‘diplôme d'honneur’. In 1883 vond een wereldtentoonstelling in Amsterdam
plaats. De vroegere welvaart en culturele rijkdom van Nederland werd gedemonstreerd
in de afdeling ‘Retrospectieve kunst’ (ondergebracht in het nog onvoltooide
Rijksmuseum). De meeste belangstelling van het publiek ging uit naar de ‘kamer
van Jan Steen’, zoals het vertrek in de volksmond werd genoemd. De kamer was de
eerste van een serie van vier stijlkamers, ingericht door de schilder David van der
Kellen jr., directeur van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te
Den Haag. De kamer maakte indruk door zijn schilderachtige effecten.4 Net als de
volkskundige ensceneringen van 1876 en 1878 zijn ook deze historische ensceneringen
moeilijk los te zien van de genreschilderkunst. In hun artikel over de Hindeloper
kamer gaan De Jong en Skougaard uitgebreid in op deze samenhang.5 De
genreschilderkunst van de 19de eeuw richtte zich op onderwerpen en gebeurtenissen
uit het dagelijkse leven, die zich telkens herhalen, zoals geboorte, doop, huwelijk en
sterven. Aangezien het doel was het algemeen geldende uit te beelden, ging het de
19de-eeuwse genreschilderkunst niet om het individuele of persoonlijke, maar om
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het typische dat daaruit gedestilleerd kon worden. De Jong en Sougaard constateren
dat dit precies is wat ook gebeurde ten aanzien van de boerenkamers, die vanaf het
moment dat zij museaal gepresenteerd werden, geworden zijn tot representanten van
volkskundige typen, in plaats van individuele kamers. Hetzelfde gold voor de
historische kamers, zoals de ‘kamer van Jan Steen’. Omdat men de 17de-eeuwse
genreschilderijen beschouwde als een getrouwe weergave van de dagelijkse
werkelijkheid, gebruikte men ze als concrete modellen voor de uitbeelding van het
historische interieur. Barbara Laan wijst in dit verband op de mogelijke rol die het
werk van Gerrit Dou speelde bij de totstandkoming van de ‘kamer van Jan Steen’.
Zowel de volkskundige als de historische kamers waren samengesteld uit elementen
van verschillende herkomst. Op deze wijze ingerichte kamers werden in de nota Over
hervorming en beheer onzer musea (1918) gezien als belangrijke presentatievormen
in plaatselijke historische musea. Volgens de nota is de ‘geleidelijke
beschavingsontwikkeling’ het duidelijkst terug te vinden in de woning en
woninginrichting. Musea zouden daarom met meubilair, betimmeringen en huisraad
‘modelvertrekken’ moeten inrichten. Er wordt gewezen op het belang van de
totaalindruk. Het gaat vooral om de eenheid van stijl. In zijn Stijlkamers in Nederland
definieert Schouten het fenomeen stijlkamer op een
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Muiden, Muiderslot. saladebuffetje op broodkast naar een keukenstuk van joachim de
Beuckelaer.
Foto Muiderslot, tweede helft jaren '90.

vergelijkbare wijze: ‘Een museum stijlkamer is een in een museum aanwezig vertrek
dat op een zo verantwoord mogelijke wijze in een bepaalde historische stijl werd
ingericht.’ Hieronder vallen zowel de authentieke kamers die in hun geheel
gemusealiseerd zijn, als samengestelde stijlkamers. De kamers van het Muiderslot
behoren tot de tweede categorie.
Bij de ‘revival’ van de naturalistische, contextgeoriënteerde presentatiewijze in
(globaal) de jaren tachtig van de 20ste eeuw, speelt het schilderachtige opnieuw een
rol. En opnieuw zijn het impulsen vanuit de paramuseale sfeer die musea stimuleren
meer aandacht aan deze presentatiemethode te besteden. De vernieuwing betreft het
letterlijk ‘verlevendigen’ van de stijlkamers: de ‘living history’. Kenmerkend voor
dit model is de medewerker, die als een acteur een rol speelt in de authentieke (of
nagebouwde) omgeving en zo een biografisch en narratief element toevoegt aan die
omgeving. Het onderscheid tussen museum en themapark is in dit opzicht vloeiend
geworden.
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De Amerikaanse ontwikkelingen zijn snel opgepakt en verder uitwerkt in Engeland.
Geïnspireerd door de Amerikaanse en Engelse voorbeelden werd het ‘living
history’-concept als ‘levende geschiedenis’ ook in Nederland ingevoerd, zowel in
een volkskundige als in een historische context (in feite vloeien de volkskundige en
de historische benaderingswijze hier samen). Sinds 1990 experimenteert men in het
Zuiderzeemuseum met rollenspel op de Urker Bult (richtjaar 1905). Fictieve personen
worden nagespeeld op basis van authentieke gegevens. Dat wil zeggen dat de spelers
personen uitbeelden vanuit de kennis en het kader die deze personen van hun status,
komaf en opvoeding zouden hebben op dat moment, op die plaats, die dag in dat
jaar. Zij gaan precies zo gekleed en bereiden de maaltijd uit ingrediënten zoals die
in die tijd en in dat jaargetijde voorhanden waren. De spelers blijven in hun rol als
zij met de bezoekers praten. Zij wijzen de bezoekers dus niet de weg naar de toiletten
of de museumwinkel, videocamera's zijn hun onbekend en van een wereldoorlog
hebben zij nog nooit gehoord. In het kader van een beschouwing over authenticiteit
is het aardig melding te maken van een recente advertentie waarin het
Zuiderzeemuseum vraagt om vrijwilligers voor het spelen van de bewoners van de
Urker Bult. Na duidelijk te hebben gemaakt dat het gaat om het verbeelden van Urk
anno 1905, sluit de advertentie af met ‘Gezien de samenstelling van het
personeelsbestand worden allochtonen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.’ De
‘levende geschiedenis’-methode betekent een uitwerking van de contextgeoriënteerde
presentatiewijze. Aan het statische interieur wordt een persoonlijk verhaal toegevoegd.
Hoewel dit verhaal gewoonlijk als exemplarisch voor bepaalde situaties of
ontwikkelingen gepresenteerd wordt, ligt de kracht van de methode bij het uitwerken
van de ervaringen van individuele personen. De ambitie is om daarmee de ‘wereld
achter het object’ dichterbij te brengen en van commentaar te voorzien als een
driedimensionaal ‘docudrama’. In februari 2000 ging men daarbij in het Oale
Meesterhuus (Slagharen) wel erg ver. Middels advertenties zocht men een
vrijwilligster die bereid was haar baby in een bedstee in het museum ter wereld te
brengen ter gelegenheid van een tentoonstelling ‘Hoera een kind!’ over de
geschiedenis van het kraambed sinds 1900. Een kraamverpleegster, een vroedvrouw
en een arts zouden aanwezig zijn, gekleed in historische kostuums. De bedoeling
was dat de foto's van de bevalling opgenomen zouden worden in de tentoonstelling.
Het plan ging uiteindelijk niet door.

Naar een nieuwe ethiek
Levende geschiedenis is een exponent van de toenemende belangstelling voor een
vorm van detaillering die hier biografisch is genoemd. Deze aandacht bracht nieuwe
aandacht voor de authenticiteit van gemusealiseerde interieurs met zich mee. In de
Verenigde Staten werd in het midden van de jaren zestig de discussie aangekaart
door Albert Parr en Edward Alexander. Zij maakten onderscheid tussen de klassieke
stijlkamers waarbij het vooral gaat om een eenheid van stijl (door Parr en Alexander
respectievelijk aangeduid als ‘period setting’ en ‘artistic period room’) en de interieurs
waarbij het vooral gaat om het biografische aspect (‘period room’ bij Parr en ‘historic
period room’ bij Alexander). De twee types vertegenwoordigen benaderingen die in

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

de praktijk niet altijd duidelijk te onderscheiden zijn. Toch vereisen beide
benaderingen een geheel andere ethiek bij behoud en restauratie.
De recente tentoonstelling ‘100 Jaar Wonen in Nederland’ liet tien stijlkamers
zien. Het waren stijlkamers in de klassieke betekenis van het woord. Zij brachten
een bepaalde opvatting over wonen in beeld. Veel zorg is besteed aan de detaillering,
tot en met quasi rondslingerende tijdschriften. Deze detaillering suggereert een
anekdotisch biografisch karakter van de kamers. Het is echter geënsceneerde
authenticiteit. In dezelfde periode werd in Detmold de tentoonstelling ‘ZimmerWelten’
gehouden.6 In deze tentoonstelling werden vier kamers getoond, een kinderkamer,
twee jongerenkamers, een studentenkamer en een ‘Asylcontainer’. Het verschil met
de kamers in Amsterdam is dat het hier wel ging om authentieke kamers. Het waren
kamers die door het Westfälische Freilichtmuseum als geheel werden verworven als
onderdeel van een project ter documentatie van de eigen tijd. De componenten van
de kamers uit Amsterdam waren uitwisselbaar, maar het is duidelijk dat dat niet geldt
voor de onderdelen van de kamers uit Detmold. Achter elk onderdeel schuilt een
verhaal. Het spreekt voor zich dat de kamers uitvoerig zijn gedocumenteerd middels
fotoreportages en interviews met de bewoners. De kamers in Amsterdam zijn
samengesteld ten behoeve van de tentoonstelling. De aard van de samenstelling is
een afgeleide van het thema van de tentoonstelling. De
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Enkhuizen, Zuiderzeemuseum. Urk, ‘1905’. Foto Zuiderzeemuseum, 1999.

‘kreten van afschuw en herkenning’ (Tracy Metz) zijn een compliment voor de
inrichters, Marion Bergmann en Frank Pluym. Zij hebben kennelijk de sfeer van
iedere periode goed weten te treffen. De kamers in Detmold zijn verzameld als
documenten van het wonen anno 1999. Zij kunnen later als bron van
wetenschappelijke studie worden gebruikt.7 In beide gevallen is de authenticiteit van
de kamers (men zou kunnen zeggen: het ‘auteursrecht’) gerelateerd aan de ‘auteurs’.
In geval van Detmold zijn dat de oorspronkelijke bewonersgebruikers, in geval van
Amsterdam zijn dat de tentoonstellingsvormgevers.

De conservator als auteur
Natuurlijk is het inrichten van een tentoonstelling altijd het resultaat van een serie
al of niet beredeneerde beslissingen. Het inrichten van een stijlkamer vereist echter
een specifieke benadering. Het is immers de bedoeling de authenticiteit van de kamer
tot haar recht te laten komen. Die authenticiteit berust op de twee componenten van
de inrichting: de samenstelling en de ordening. Daarbij maakt het verschil of we te
maken hebben met een geheel of gedeeltelijk bewaard gebleven interieur, of dat we
een verloren gegaan interieur willen reconstrueren. De rol van de conservator als
auteur is verschillend. In het eerste geval is de kans groot dat het biografische karakter
van zowel samenstelling als ordening bewaard is gebleven. Met andere woorden, in
samenstelling en inrichting is de intentie van de laatste bewoner herkenbaar. In het
tweede geval is elke biografische detaillering fictief. Hier is veeleer de hand van de
conservator herkenbaar. Maar in beide gevallen wordt het auteurschap van de
conservator dominant wanneer narratieve detaillering wordt nagestreefd, dat wil
zeggen als door middel van samenstelling en
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inrichting een bepaald verhaal of een bepaalde gebeurtenis in beeld gebracht wordt.
De waarschijnlijk meest voorkomende narratieve detaillering is de gedekte tafel.
Andere voorbeelden zijn het bureau met opengeslagen boek en bril, het al of niet
opgemaakte bed met nachtkleding, of de speelhoek met kinderspeelgoed.
Televisiemaker Hans Keller merkte ooit eens op dat hierbij meestal geen sprake is
van mise-en-scène maar van design.
In een uitgebreid artikel legde museumdirecteur Paul Rivard verantwoording af
van de keuzes die hij en zijn staf hadden gemaakt bij de herinrichting van het Maine
State Museum.8 Centraal in de nieuwe inrichting stonden enkele stijlkamers en
werkplaatsen. Zeer veel aandacht werd besteed aan de detaillering. Een
meubelmakerwerkplaats werd zodanig ingericht dat het leek alsof de meubelmaker
net even zijn werk had onderbroken om koffie te drinken. De vormgevers hadden
zaagsel en houtkrullen rondgestrooid. Men had zelfs de historische schaaf gebruikt
om de juiste krullen te krijgen en deze op een natuurlijke manier op en rond de
werkbank te laten vallen. Toch klopte er iets niet, vond Rivard. 's Avonds keerde hij
terug naar het museum en zat een uur voor de werkplaats. Toen begon het tot hem
door te dringen dat de houtkrullen op de grond niet waren platgetrapt.
Zo'n aandacht voor het detail suggereert dat design en authenticiteit dicht bij elkaar
te brengen zijn. Dit blijkt maar betrekkelijk. Na de opening van het museum te Maine
merkten de bezoekers op dat zij de geurervaring misten. Daar was de kennelijk zeer
visueel ingestelde Rivard zelf niet op gekomen. In het Imperial War Museum (Londen)
zijn verschillende situaties uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog nauwgezet
nagebouwd. De ‘trench experience’ wil een indruk geven van een loopgraaf uit de
Eerste Wereldoorlog. Geur en geluid maken deel uit van de ‘experience’. Maar hoe
authentiek is deze beleving? Op 5 oktober 1999 meldde het ANP dat het populaire
oorlogsmuseum van Malta voorlopig gesloten is. In het museum, dat in een
15de-eeuws fort is ondergebracht, heerste een ondraaglijke stank door rottende
kadavers van ratten. Zwermen vlooien die op de kadavers leefden, zouden makkelijk
op de bezoekers overstappen. Kennelijk was de beleving hier té authentiek!
Gaby Porter benadert het probleem van een andere kant.9 Volgens haar zijn
technische en historische presentaties veel te veel vanuit een mannelijk perspectief
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Huiskamer, jaren tachtig (boven), tienerkamer, rond 1970 (onder). Tentoonstelling 100 Jaar
Wonen, Beurs van Berlage, Amsterdam. Foto's auteur, 2001.

ingericht. Dat geldt ook voor gemusealiseerde interieurs. De detaillering weerspiegelt
in het algemeen niet de interactie tussen de (huis)vrouw en het interieur. Vergelijkbare
constateringen leidden in Duitsland tot het formuleren van ‘feministische strategieën’.
Een van de meest feministische musea in dit opzicht is het Museum der Arbeit te
Hamburg.

Aandachtspunten bij behoud en presentatie
Het is opvallend dat de theorievorming rond authenticiteit en historische interieurs
een sterk volkskundige inslag heeft. Toch maakt het weinig uit of het gaat om een
boerderij-interieur, een meubelmakerwerkplaats, een burgerlijke keuken, of een
adellijke salon. Bij ieder interieur hebben we te maken met drie onderling verbonden
aspecten: de ruimte, de samenstelling van de
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(roerende) inhoud en de ordening van die inhoud. Het geheel van deze aspecten, de
verschijningsvorm, is onderhevig aan twee vormen van dynamiek. In de eerste plaats
ontwikkelt de verschijningsvorm zich continu, dat wil zeggen min of meer geleidelijk
als gevolg van vernieuwing, modernisering, aanpassing, e.d. In de tweede plaats
verandert de verschijningsvorm ook discontinu. Deze veranderingen kunnen periodiek
optreden of ad hoc. Periodieke veranderingen bestaan bijvoorbeeld in het klaarmaken
van de kamer voor een maaltijd (zoals het dekken van de tafel), of uit het plaatsen
van de jaarlijkse kerstboom. Verschillende categorieën van voorwerpen laten binnen
de context van de ruimte een verschillende dynamiek zien. Een schilderij aan de
muur is gewoonlijk een statisch object. Een koffiekopje is daarentegen een zeer
dynamisch object. Bij het beoordelen van de authenticiteit zal men dus onderscheid
moeten maken tussen drie genoemde aspecten. Maar er zal ook gelet moeten worden
op het moment, de fase in de ontwikkeling van de verschijningsvorm en het moment
van de dag en van het jaar. Dit kan alleen op basis van zorgvuldig wetenschappelijk
onderzoek.10 Hoe minder bekend is, hoe terughoudender men zou moeten zijn. Bij
het verplaatsen van historische interieurs (bijvoorbeeld naar museumruimtes) zal in
de nieuwe ruimtes minimaal de structuur van de oorspronkelijke ruimte (dimensies,
ingangen, ramen) moeten worden gerespecteerd. Ook zou een uiterste
terughoudendheid moeten worden nagestreefd bij het herordenen van de objecten
met het oog op de logistiek van het bezoek.
Het is verleidelijk om het interieur door toevoeging van (ad-hoc)details een
verhalend karakter te geven. Het uitgangspunt zou echter moeten zijn dat de
authenticiteit van samenstelling en ordening minimaal wordt aangetast. Een
opengeslagen boek met bril, een slaapmuts op het kussen, platgetrapte houtkrullen
in een werkplaats kunnen bij de bezoeker een bepaald gevoeld van nabijheid
opwekken. Maar, het onontkoombare patina van het authentieke historische interieur
geeft deze detaillering een zekere mate van onnatuurlijkheid. Om Kenneth Hudson
te parafraseren: ‘Een historisch interieur in een museum is een historisch interieur
in een museum en geen interieur.’

Eindnoten:
1 Het boek van Mary Mapes Dodge is getiteld Hans Brinker and the Silver Skates. Hans Brinker
is overigens niet de bekendste persoon uit het boek; dat is zijn vriend Peter. Het was Peter die
ons land redde door met zijn vinger een gat in de dijk te dichten.
2 Aldus een onderzoek in opdracht van het ontwerpbureau Ueland Junker McCauley and
Nicholson. Zie voor de resultaten van dit onderzoek hun website: http://www.ujmn.com.
3 ‘Het wezenlijke verschil tussen antiek en authentiek wordt over het hoofd gezien’, schrijven
Barbara Laan en Wim Vroom in hun kritiek of de reconstructie (Het Parool 13-01-1998). Foto's
in de brochure van het museum tonen onopgemaakte bedden, gedekte tafels en andere details.
4 B. Laan, ‘Een schilderij in drie dimensies. De “kamer van Jan Steen” of het “schilderachtige
voorhuis van eene zeventiendeeeuwsche taveerne” op de Wereldtentoonstelling van 1883’, in:
C. van Eck, J. van den Eynde en W. van Leeuwen, Het Schilderachtige. Studies over het
schilderachtige in de Nederlandse kunsttheorie en architectuur 1650-1900, Amsterdam 1994,
pp. 117-128.
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5 A.A.M. de Jong en M. Skougaard, ‘De Hindeloper en de Amager kamer. Twee voorbeelden
van een historisch museumfenomeen’, De Vrije Fries 72 1992, pp. 88-108.
6 J. Carstensen, ‘De hedendaagse cultuur van alledag’, in: Jaarboek 2000 Nederlands
Openluchtmuseum, Nijmegen-Arnhem 2000, pp. 10-27.
7 Ondanks hun detaillering zijn de Amsterdamse kamers abstracties. Uitgangspunt was het
totaalbeeld. Dat in Detmold de documentaire waarde centraal staat en niet de visuele indruk,
blijkt onder andere uit het aantal voorwerpen per kamer. De gemusealiseerde meisjeskamer
omvat bijvoorbeeld 2200 objecten (Carstensen 2000).
8 P. Rivard, ‘Made in Maine. A case study in history museum exhibit development’, The
International Journal of Museum Management and Curatorship 7 (1988), 4, pp. 327-351.
9 G. Porter, ‘Putting your house in order: representations of women and domestic life’, in: R.
Lumley (red.), The museum time-machine. Putting cultures on display, London-New York
1988, pp. 102-127.
10 Weinig interieurs zijn zo grondig onderzocht als het Londense atelier van Francis Bacon.
Archeologen kwamen eraan te pas om de ogenschijnlijke chaos van achtduizend ‘objecten’ in
kaart te brengen om verscheping naar en reconstructie in de Hugh Lane Gallery (Dublin)
mogelijk te maken. ‘Dit was niet zomaar een chaos, dit was een document, dat voelde je’, merkte
projectleidster Mary McGrath op.
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Splendide Salon Renaissance Hollandaise
Eloy Koldeweij
Groot was de verrassing toen in december 1989 de verloren gewaande goudleerkamer
uit het Dordtse huis ‘De Rozijnkorf’ in de villa ‘Rust en Vreugd’ te Wassenaar werd
herondekt. Deze Splendide Salon Renaissance Hollandaise werd op 11 oktober 1921
door het Amsterdamse veilinghuis A. Mak geveild en was sindsdien spoorloos. In
het voorwoord van de catalogus van deze veiling, waar geen enkel ander object te
koop werd aangeboden, wordt de uniciteit van dit uitzonderlijke vertrek breed
uitgemeten:
‘Ce salon en style Renaissance Hollandaise est le seul qui existe encore en
Hollande. Il se trouve dans le parfait état original dans lequel le propriétaire de l'Hôtel
dit “Rozynkorf” le fut exécuter en 1672.
Depuis lors, il n'y a été apporté aucun changement, ni pour le diminuer, ni pour
le agrandir, ni pour le repeindre. Il est resté absolument intact, et dans aucun musée
ni chez aucun particulier de la Hollande, il n'existe aucun ensemble aussi complet.
Le plupart, comme par exemple celui au Rijksmuseum, consiste en une cheminée
prise d'un appartement, et de la boiserie d'un autre, et le tout est réunie pour former
un ensemble. Le salon qui nous occupe au contraire est dans l'état complet tel que
l'artiste l'a fourni à la famille.’
De kamer bestaat uit een schouwpartij met schilderstuk, tegels en haardplaat, een
goudleren behangsel, bedstede en twee geschilderde plafondstukken, verbeeldend
Historia - de geschiedenis - en Mercurius in zijn rol als begeleider van de stervelingen.
Zowel deze twee plafondschilderingen, het snijwerk op de schouwpartij en de
omtimmering van de bedstede als het goudleren behangsel zijn van uitmuntende
kwaliteit. De schilderstukken zijn blijkens de signatuur in 1686 vervaardigd door de
vermaarde Haagse plafondschilder Augustinus Terwesten (1649-1711), die onder
meer voor de keurvorst van Brandenburg heeft gewerkt. In diverse Duitse paleizen
worden schilderingen van hem bewaard, waaronder in Potsdam en Charlottenburg
in Berlijn.
In ons land zijn werken van hem te vinden onder andere in 's-Gravenhage in het
stadhuis, in de zogeheten koepel van Fagel en in huis Schuijlenburg.
Zoals de veilingcatalogus vermeldt, is de goudleerkamer afkomstig uit het huis De
Rozijnkorf aan de Voorstraat te Dordrecht, het huidige nummer 282. In opdracht van
de Dordtse kruidenier Adriaan Pietersz van de Werff is deze toen zeer modieuze
kamer daar aangebracht. In 1890 kwam de kamer in bezit van de Dordtse antiquair
Jac. Schotel, die deze vrijwel direct aan de verzamelaar Hidde Nijland (1853-1931)
heeft doorverkocht.1 Nijland heeft de kamer vervolgens in zijn huis Prinsenstraat 36
te Dordrecht laten inbouwen. In 1921, na ruim dertig jaar, besloot Nijland de kamer
te laten veilen. Twee jaar eerder had hij zijn grote collectie volkskunst aan de
gemeente Hindeloopen geschonken.
Op de veiling in oktober 1921 werd de goudleerkamer gekocht door de Rotterdamse
reder Philippus van Ommeren (1861-1945). Van Ommeren liet de kamer in 1923
incorporeren in zijn monumentale Jugendstil-villa die hij op zijn landgoed Rust en
Vreugd aan de Rijksstraatweg te Wassenaar door de architect Samuel de Clerq liet
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bouwen. Hier heeft de kamer vervolgens meer dan zestig jaar een verborgen bestaan
geleid.
Desondanks is dit 17de-eeuwse vertrek sindsdien drie keer op basis van de foto's
en beschrijving uit de veilingcatalogus uit 1921 gepubliceerd.2 De goudleerkamer
was dus allerminst vergeten, hetgeen ongetwijfeld werd ingegeven door de uniciteit.
In de tussenliggende periode is slechts één andere vergelijkbare 17de-eeuwse
goudleerkamer in ons land gesignaleerd. Deze bevond zich in het in 1965 afgebroken
huis
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Wassenaar, villa Rust en Vreugd. Goudleerkamer. Foto auteur, 1990.

Vredeveen te Nietap, in de Drentse gemeente Roden. De kamer had een sterk
vergelijkbare 17de-eeuwse uitmonstering, het goudleren behangsel had nota bene
zelfs een identiek patroon. In 1924 is deze kamer aan de Amsterdamse antiquair J.M.
Mopurgo te Amsterdam verkocht en sindsdien uit het zicht verdwenen.3 In ons land
is geen enkele andere 17de-eeuwse goudleerkamer bewaard gebleven, alleen losse
vellen op verschillende locaties geven nog een beeld van deze kostbare vorm van
wandbekleding.
Sinds de bouw van het huis Rust en Vreugd in 1923 was hier weinig meer veranderd
en de goudleerkamer nog altijd als eetkamer in gebruik. Wel was het gebruik van
het huis na het overlijden van Van Ommeren enigszins gewijzigd. Het gehele landgoed
was door de bouwheer ondergebracht in de Stichting Park Rust en Vreugd en het
huis werd sindsdien aan derden verhuurd. Het stichtingsbestuur ervoer de
goudleerkamer, waarvan zij de uitzonderlijke waarde zeker inzag, echter in
toenemende mate als een probleem. Hoe kon zij ervoor zorgen dat in dit verhuurde
pand de bijzondere kamer voldoende zorg en aandacht kreeg en hoe kon men
voorkomen dat dit unieke behangsel beschadigd zou worden? Omdat bescherming
in situ schier onmogelijk leek, is naar een andere oplossing gezocht. Het overplaatsen
van de kamer naar een andere locatie leek het meest voor de hand liggend. Om te
voorkomen dat dit belangrijke interieur niet zonder meer in het buitenland verkocht
kon worden, is dit vertrek geplaatst op de lijst van beschermde kunstvoorwerpen die
vallen onder de Wet Behoud Cultuurbezit. Hiermee werd de bijzondere waarde van
de goudleerkamer opnieuw onderstreept. Deze preventieve maatregel was voor het
stichtingsbestuur geen enkel beletsel; zij was immers geenszins van plan de kamer
in het buitenland te gelde te maken.
In 1996 werd eindelijk een bevredigende oplossing gevonden. Nog datzelfde jaar
is de goudleerkamer aan Museum mr. Simon van Gijn te Dordrecht overgedragen
met de bedoeling deze weer terug te brengen naar de stad van herkomst. In januari
1997 is het vertrek met al zijn elementen uit de villa Rust en Vreugd genomen. Na
een langdurig en kostbaar restauratietraject is deze unieke en spectaculaire
goudleerkamer, inclusief schouwpartij, tegels, haardplaat, betimmering en plafond,
in de zomer van 2001 - na tachtig jaar - weer naar Dordrecht teruggekeerd. Hier kan
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het door eenieder onder zo ideaal mogelijke condities worden bewonderd, zij het
niet op de oorspronkelijke locatie aan de Voorstraat, maar in het statige pand Nieuwe
Haven 29 waarin Museum mr. Simon van Gijn is gevestigd.

Eindnoten:
1 Officieele Catalogus der Tentoonstelling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid te houden door
de Vereeniging voor Vak en Kunst in Kunstmin te Dordrecht 1892, Dordrecht 1992, cat. 127-128,
776. Met veel dank aan drs. C.M. de Bruyn, conservator van Museum mr. Simon van Gijn.
2 C.H. de Jonge en W. Vogelsang, Holländische Möbel und Raumkunst van 1670-1780.
's-Gravenhage 1922, afb. 20; J.J. Vriend, De bouwkunst van ons land, deel III: Het interieur,
Amsterdam 1950, afb. 94; C.J.P. Lips, Wandelingen door Dordrecht, Zaltbommel 1974, pp.
331-334.
3 J. Bos, F.J. Hulst en P. Brood, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en
andere herenhuizen en hun bewoners, Assen 1989, pp. 441-444.
Vermeld in: E.F. Koldeweij, Goudleer in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.
Nationale ontwikkelingen en de Europese context, Amsterdam/Leiden 1998 (ongepubliceerde
dissertatie Universiteit Leiden), deel I, pp. 253, 295, deel V, cat. 110. SSS.
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Heden en verleden in het binnenhuis
Leven in een historisch interieur
Mariël Kok
Wonen in een monument waarbinnen ook nog eens een bijzonder interieur
bewaard is gebleven. Voor velen een droom, voor anderen dagelijkse realiteit.
Hoe is het om in een omgeving te leven die in de loop der eeuwen geworden is
tot een woning waarin verleden en heden samenkomen en hoe is het om
verantwoordelijk te zijn voor het behoud van dit erfgoed? Op welke gronden
worden beslissingen genomen om een huis of interieur te wijzigen of te
restaureren en heeft het huis invloed op je leven? Om hier enig inzicht in te
krijgen reizen we af naar Deventer en Winsum, waar twee vrouwen wonen die
beide eigenaresse zijn van een indrukwekkend, maar ook kwetsbaar monument.
Mevrouw M.G. Voûte woont in een gaaf bewaard woonhuis in het hartje van
de Deventer binnenstad en mevrouw C.E. Wijk in een fraaie boerderij op het
Groningse platteland. Ondanks de verschillen tussen de levens van beiden zijn
er grote overeenkomsten te vinden in de wijze waarop ze hun huizen bewonen
en beleven.

Deventer
Het indrukwekkende woonhuis van mevrouw Voûte, gelegen in de schaduw van de
Waag op de Brink, het fraaie plein in hartje Deventer, vindt zijn oorsprong in het
midden van de 17de eeuw. In deze periode werd het middeleeuwse Heilige
Geest-gasthuis afgebroken en ontstond er ruimte voor de bouw van een voornaam
huis. Opdrachtgever was de heer Loges, die met zijn gezin het huis zou gaan bewonen.
In 1649 werd het toen vijf traveeën brede huis gebouwd en achter het huis werd een
grote besloten tuin aangelegd.
In de loop van de tijd werd het huis met regelmaat aangepast aan nieuwe modes
en veranderende woonwensen van de bewoners. Zo werd in het derde kwart van de
18de eeuw een gedeelte van het interieur gewijzigd. In de gang en de belangrijkste
vertrekken werden stucplafonds aangebracht. Een van de voorkamers werd voorzien
van een geschilderd linnenbehang met als onderwerp een rivier die zich traag door
fraaie landschappen slingert. In de tuinkamer aan de achterzijde, verhoogd gelegen
boven de keuken in souterrain, werd eveneens een geschilderd behangsel geplaatst.
Op dit behangsel verfraaien grote vogels als pauwen, fazanten en eenden de idyllische
landschappen. Aan weerszijden van de schouw bevinden zich nog steeds de diepe
buffetkasten en door het hele huis zijn fraaie lambriseringen, marmeren vloeren en
bijzondere schouwen te vinden. In het souterrain ligt de oude sfeervolle keuken met
vele kasten voorzien van geschilderde houtimitaties en een grote schouw. De wanden
van de keuken zijn geheel betegeld met paars-witte tegeltjes.
Nadat in 1876 de toenmalige eigenaar van het huis was overleden, werd het huis
eigendom van George Birnie, die kort daarvoor uit Nederlands-Indië was
teruggekeerd, alwaar hij een succesvolle tabaksfirma had opgezet. Spoedig besloot
hij om het huis uit te breiden. Op de plaats van het koetshuis en de stal werd naar
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ontwerp van W.C. Metzelaar een nieuw deel van twee traveeën breed aan het huis
gebouwd. In dit nieuwe gedeelte werden onder meer een salon met studeerkamer en
een tweede trappenhuis gerealiseerd. Op het niveau van de bel-etage werd de vleugel
met het oude huis verbonden door een hal die aansloot bij de reeds bestaande
inpandige veranda die op haar beurt weer was verbonden met het oude trappenhuis.
In het souterrain werd plaats ingeruimd voor kelders en een tweede keuken waar
Indisch gekookt kon worden. In 1879 werd het huis voorzien van gasverlichting,
waarvan nog enkele wandlampen en lichtkronen resteren. Deze armaturen werden
later zodanig gewijzigd dat ze op elektriciteit
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konden branden. Op de verdieping en zolder bevonden zich de slaapvertrekken.
Het huis bleef bijna honderd jaar in bezit van de familie Birnie. In eerste instantie
bewoonde de familie het huis, maar na het overlijden van George Birnie in 1904
gebruikte de familie het huis tot 1975 als kantoor. In deze periode werd het bewoond
door een huisbewaarder en slechts minimaal gebruikt. Deze periode had tot gelukkig
gevolg dat het huis nauwelijks aan slijtage onderhevig was.
In 1975 werd het huis door de familie De Mol van Otterloo-Voûte na langdurige
en intensieve besprekingen aangekocht van de familie Birnie. De familie Birnie
wenste een nieuwe eigenaar die het huis daadwerkelijk voor lange tijd wilde bewonen
en zou koesteren zoals zij dat altijd hadden gedaan. Een andere wens was dat de van
oudsher bij het huis behorende vloerkleden, spiegels en lampen in het huis behouden
zouden blijven.

Verandering
Voor het gezin betekende de verhuizing een grote verandering. Het woonde in een
kleiner en comfortabel huis elders in Deventer en het was met vier jonge kinderen
een groot avontuur om naar zo'n groot, bijzonder huis te verhuizen. Vanaf het eerste
moment had de nieuwe eigenaresse het gevoel dat de historie van het huis
onlosmakelijk met haar leven werd verbonden. Het huis was lange tijd amper gebruikt,
maar de kinderen gaven het direct weer een kloppend hart en een eigentijdse dimensie:
‘Het was voor hen fantastisch om in een huis als dit op te groeien, met al die ruimte
en een grote tuin achter het huis (...) het maakte hen bevoorrechte mensen.’
Inmiddels woont mevouw Voûte ongeveer 25 jaar in het huis en over het algemeen
met heel veel plezier. Ook de vier kinderen, die ondertussen het ouderlijk huis hebben
verlaten, zijn er altijd dol op geweest en komen nog vaak en graag terug: ‘Het
bewonen van een dergelijk huis geeft plezier en het biedt persoonlijke groei. Maar
natuurlijk zijn er ook tegenslagen geweest. En financieel is het niet altijd gemakkelijk.
Je moet als bewoner beschikken over een grote dosis creativiteit en heel veel energie.’
Op dit moment wordt het huis mede bewoond door enkele huurders. Volgens
mevrouw Voûte een hele goede manier om zo'n groot huis in stand te kunnen houden.
Hoewel de bewoners allemaal een deel van hun privacy moeten opgeven, tolerant
ten opzichte van elkaar

Deventer, Brink 68. Achterzijde van het huis. Foto RDMZ.
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moeten zijn en er goede en soms zelfs harde afspraken gemaakt moeten worden
(zoals het verbod om kaarsen te branden op de kamer) is het volgens haar een
bijzonder prettige vorm. ‘Er is bijna altijd iemand in het huis aanwezig en de ruimte
in het huis wordt op een bij het huis passende wijze gebruikt. Dat het huis twee
trappenhuizen heeft en meerdere keukens, is daarbij een praktische bijkomstigheid.’

Comfort
Alleen het meest noodzakelijke comfort is in het huis aanwezig. Mevrouw Voûte is
zelfs van mening dat comfort en luxe in dit huis niet te combineren zijn, omdat je
bij wijzigingen altijd concessies moet doen aan bestaande ruimtes en afwerklagen.
Er is één badkamer en er zijn enkele eenvoudige douches. Het huis wordt verwarmd
door gaskachels en op enkele plaatsen door centrale verwarming, maar lang niet alle
kamers kunnen worden verwarmd. Volgens mevrouw Voûte is dat niet
onoverkomelijk. Slechts enkele maanden per jaar is het af en toe even doorbijten en
het grote voordeel is dat je er sterk van wordt, hetgeen ondersteund wordt door haar
bewering dat de kinderen nooit ziek waren.
Toch vraagt het huis keer op keer om kleine, en soms iets grotere, op maat gesneden
aanpassingen om het ook anno 2001 bewoonbaar te houden. Zo staat in de keuken
in het souterrain nog altijd het oude aanrecht. De keuken ziet er schitterend uit, maar
de hoogte van het aanrecht is helemaal niet praktisch en voor moderne maatstaven
veel te laag. Maar om het hele aanrecht te
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Deventer, Brink 68. Tuinkamer met het achtiende-eeuwse geschilderde behangsel, hoek met
toegangsdeur. Foto's RDMZ, A.J. van der Wal, 1990.

wijzigen, gaat de gebruikster veel te ver. Voor de plaats waar het meest nodig is,
wordt nu een eenvoudige verhoging gemaakt die in de toekomst ook makkelijk weer
weg te halen is. Zo wordt op een doeltreffende en verantwoorde manier de
noodzakelijke functionaliteit ingevoerd zonder dat dit ten koste gaat van de sfeer en
de historische materialen en onderdelen.

Inspirerend en uitdagend
Meer dan tien jaar heeft mevrouw Voûte zich intensief bezig gehouden met haar
geliefde hobby, bewerken en repareren van oude ijzeren meubels en kasten. Door
de ruimte in het huis was er plaats voor een atelier en opslagruimte waardoor er
vervolgens weer nieuwe kansen en mogelijkheden voor haar ontstonden. Ze is dan
ook van mening dat het huis de bewoners maakt. ‘Een huis als dit is zo bepalend en
in sommige opzichten zo dwingend dat het van grote invloed is op de ontwikkeling
van je persoonlijkheid. Het inspireert en daagt uit, telkens weer moet je keuzes maken.
Op het moment dat je denkt dat je het hele huis door en door kent, geeft het weer
nieuwe verrassingen prijs. Tevens heb je hulp van derden nodig voor het dagelijks
beheer en onderhoud van zowel het huis als de tuin. Als je het niet alleen kunt of
wilt doen is de liefde en het enthousiasme voor dit erfgoed van anderen essentieel.’
Nadat ze recent enige tijd in het buitenland verbleef, heeft mevrouw Voûte het huis
weer met ‘nieuwe ogen’ gezien en beleefde ze intens hoe mooi het huis eigenlijk is.
Ze is zich gaan verdiepen in de geschiedenis van het huis en is zich meer dan ooit
ervan bewust hoe belangrijk het is dat dit soort huizen als woonhuis in gebruik blijven.
Bestemmingen als horeca en kantoor halen volgens haar de ziel en het leven uit het
huis. Ze ziet het daarom als haar taak om het huis in stand te houden zoals het nu is,
met zowel de bestaande ruimtelijke indeling, de zo bijzondere sfeer en detaillering.
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Ondanks de vraag van vrienden en familie woonachtig in het westen van het land
om dichterbij te
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komen wonen, kan en wil ze het huis niet loslaten: ‘Het wonen in dit huis geeft mij
de mogelijkheid om creativiteit te ontplooien en te ontwikkelen, dingen te ondernemen
die niet alleen voor mij persoonlijk van belang zijn, maar ook voor de gemeenschap.
Misschien’, mijmert ze, ‘heeft het ook iets te maken met het ouder worden, ik wil
het huis met zijn geschiedenis optillen en doorgeven, ik wil iets afmaken. Zoals het
zonlicht door de hoge ramen valt, het zicht op de Brink (...). Zelfs op de momenten
dat je alleen bent in dit grote huis overvalt je het gevoel dat je helemaal niet alleen
bent.’

Restauratie
De laatste jaren worden in het huis op een aantal plaatsen schadepatronen zichtbaar.
Zo laten in de keuken in het souterrain met enige regelmaat oude tegeltjes los. Of
dit het gevolg is van de ouderdom van de tegels en de vermoeidheid van het materiaal
of van vocht en zoutbelasting, is recent nader onderzocht door experts van het Instituut
Collectie Nederland (ICN). Om tot een verantwoord en gedegen restauratieplan te
komen, heeft mevrouw Voûte contact gelegd met onder meer de afdeling
Monumentenzorg van de gemeente Deventer, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
(RDMZ) en bovendien met de Stichting Restauratieatelier Limburg (SRAL). Onder
leiding van een kundig restauratiearchitect, de heer K.C. van den Ende uit Den Haag,
wordt bekeken op welke wijze er onderzoek uitgevoerd dient te worden naar de
afwerklagen van de historische binnenruimtes en wordt een integrale en zeer
terughoudende restauratie van het interieur voorbereid. Het gaat hierbij niet alleen
om het herstel van bouwkundige gebreken, maar ook om het herstel van de twee
beschilderde behangsels, de tegelwanden en het gehoute schilderwerk in het souterrain.
Een zorgvuldige voorbereiding waarin royaal tijd wordt genomen om belangrijke
beslissingen te nemen, is een wens van mevrouw Voûte. Want in het huis is het
patina, dat in een aantal ruimtes een historie heeft van honderden jaren, uniek en
bijzonder kwetsbaar. Dat dit patina kon ontstaan, is volgens haar vanwege het gegeven
dat er eigenlijk nooit een overvloed aan geld was. Nooit is iets in het interieur
veranderd vanwege louter financiële mogelijkheden, maar altijd om functionele
redenen of omdat iets versleten of kapot was. ‘Weinig geld is een pre voor het behoud
van de cultuurhistorische waarden in dit huis. Zo zouden de kelders in het souterrain
op het eerste gezicht best een nieuw verfje kunnen gebruiken, maar waarom?’, zegt
mevrouw Voûte. ‘In het schemerige licht zijn de wanden zo mooi met vervaagde en
in elkaar overgaande tinten.’
Wanneer daadwerkelijk het interieur gerestaureerd gaat worden, zal de rol van de
eigenaresse groot zijn. Het zijn immers de eigenaren van dergelijke monumenten die
de kwaliteit van het eindresultaat bepalen. Het enthousiasme en de welwillendheid
van de onderzoekers, de architect en de adviserende en vergunningverlenende
overheden kunnen nog zo groot zijn, de eigenaar is uiteindelijk degene die een
restauratie naar het gewenste, en soms zeer hoge, niveau tilt.
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Winsum
Ergens op het stille Groningse land in de buurt van Winsum ligt de fraaie, grote
boerderij ‘Ernstheem’ van de familie Wijk. De imposante boerderij met haar grote
schuren is samen met een andere boerderij gelegen op een omgracht eiland. De
boerderij heeft nog altijd een agrarische bestemming en is in haar historie slechts
twee keer verkocht. De eerste keer was omstreeks 1791, toen de boerderij het bezit
werd van Harm Klaassens Wijk. De tweede verkoop vond plaats in december 1993,
toen de boerderij in handen kwam van de heer en mevrouw Wijk. Samen met hun
twee zonen woonden zij in de buurt van de boerderij op een andere, minder
monumentale boerderij. De reacties op het nieuwe bezit waren wisselend. Zo werd
mevrouw Wijk aangesproken door een kennis die vol van goedbedoeld medeleven
zei: ‘Ach wichtje, dat je daar moet gaan wonen (...) en je woonde toch zo mooi (...).’
Het onbegrip was groot, maar het enthousiasme van het gezin was nog groter en had
bijzondere gevolgen.
De geschiedenis van boerderij ‘Ernstheem’ (type kophals-romp) gaat vermoedelijk
terug naar de 16de en wellicht zelfs naar de 15de eeuw, zoals aan de eikenhouten
balken in de kelder valt af te leiden. De buitenmuren van het woongedeelte (de kop)
zijn deels opgetrokken in kloostermoppen en rooswinkels en het bedrijfsgedeelte (de
romp) is in zijn bestaan al vele keren aangepast aan gewijzigde omstandigheden en
bedrijfsvoering. Omstreeks 1840 werd de boerderij grondig verbouwd en kreeg zij
haar huidige verschijningsvorm. De romp werd na een grote brand in 1898 opnieuw
opgetrokken. In het woongedeelte werden omstreeks 1840 enkele nieuwe kozijnen
geplaatst en de vertrekken opnieuw ingericht. Tijdens deze verbouwing werd het
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exterieur van de kop door Italiaanse stukadoors gepleisterd in blokverband. Wat deze
bepleistering zo fascinerend maakt, zijn de kleine stukjes gebroken glas die met
kracht in de nog natte pleisterlaag werden gegooid. Met zonnig weer is het effect
heel apart; de glasscherfjes weerkaatsen het licht en geven de boerderij een vrolijk
en sprankelend aanzicht. Mevrouw Wijk zegt over deze afwerking: ‘Niet iedereen
vindt het mooi en vroeger hield ik er ook niet van. Maar nu ben ik eraan gewend en
weet ik eigenlijk niet meer of het nou mooi of lelijk is. Ik ben er gewoon van gaan
houden.’
Het bijzondere van de werkzaamheden die in deze periode werden uitgevoerd, is
dat er gebruik zou zijn gemaakt van de materialen die afkomstig waren uit de
Weerborg in de buurt van Wehe-Den Hoorn, die in 1832 was afgebroken. Op de
plaats van deze borg werd een nieuwe borg gebouwd waarin oude interieuronderdelen
werden hergebruikt. De ‘nieuwe’ borg werd in 1840 gesloopt en zeer waarschijnlijk
zijn de 18de-eeuwse binnendeuren in Lodewijk XV-stijl, de marmeren vloer in de
gang, de blinden in de woonkamer en een papieren panoramabehangsel uit deze borg
afkomstig. Het papierbehang dateert uit ca. 1835 en werd vermoedelijk naar ontwerp
van Charles Vernet gefabriceerd in een onbekende Franse fabriek. Het behang wordt
‘Chassé dite d'après Vernet’ genoemd en verbeeldt een landschap met daarin
weergegeven diverse scènes van een hertenjacht met ruiters en honden.
In de lengte van het voorhuis ligt een imposante, lange gang met grote marmeren
vloertegels waarlangs in het verlengde van elkaar een drietal mooie kamers liggen.
Voor in het huis ligt de salon met een interieur waarin zich onder meer een
ingebouwde klok, kastenwand en een beschilderde houten vloer bevinden. In de
tussenkamer werd tijdens de meest recente restauratie en verbouwing de ouderlijke
slaapkamer ondergebracht en de derde kamer doet dienst als woonkamer. Tussen het
voorhuis en het bedrijfsgedeelte ligt in de hals van de boerderij van oudsher de
keuken. Op de verdieping van het voorhuis bevinden zich een grote zolder en enkele
slaapkamers.
De boerderij wordt omgeven door een gracht en een grote tuin met daarin een
charmant houten zogenoemd ‘zomerhuis’. De moestuin en boomgaard zijn in de loop
der tijd vervallen en verdwenen, maar het is de bedoeling van de familie Wijk om
deze onderdelen in ere te herstellen.

Winsum, boerderij Ernstheem. Gelegen op een omgracht terrein met rechts het zomerhuis.
Foto RDMZ, P. van Galen, 2001.
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Gefaseerde restauratie
Nadat in 1993 de familie Wijk eigenaar werd van de boerderij, brak een spannende
periode aan die tot op de dag van vandaag voortduurt. Sedert 1840 was erg weinig
aan de boerderij veranderd, op enkele schilderbeurten van kamers na, zodat de
boerderij volgens mevrouw Wijk in wezen nog in een zeer authentieke staat verkeerde.
Het exterieur bevond zich in een technisch goede staat, maar het interieur van de
boerderij was schraal en had te kampen met veel achterstallig onderhoud. Bovendien
waren diverse authentieke onderdelen in het interieur in de loop van de tijd verdwenen.
Een restauratie bleek noodzakelijk te zijn. Omdat de boerderij in eerste instantie was
gekocht ter uitbreiding van het agrarische bedrijf van de familie, was het voor het
gezin geen noodzaak om de boerderij spoedig te gaan bewonen en kon de restauratie
veel tijd in beslag nemen.
Omdat de kinderen toentertijd al wat ouder waren, vijftien en zeventien jaar, en
heel veel belangstelling voor de werkzaamheden en de historie van de boerderij aan
de dag legden, betekende de nieuwe situatie een enerverende verandering voor het
gezin. Niet alleen hun enthousiasme, maar ook de leeftijd van de diverse gezinsleden
is volgens mevrouw Wijk tijdens de restauratie van grote invloed geweest: ‘Wanneer
de kinderen jonger zouden zijn geweest, zouden we vermoedelijk heel andere keuzes
gemaakt hebben. Zo liggen bijvoorbeeld de keuken en de woonkamer nogal ver uit
elkaar, iets
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Winsum, boerderij Ernstheem. Tussenkamer met het vroeg negentiende-eeuwse papieren
panoramabehangsel. Foto RDMZ, P. van Galen, 2001.

wat met kleine kinderen helemaal niet praktisch is, maar nu niet meer uitmaakte en
ons dus ook niet voor moeilijke besluiten plaatste.’
De restauratie werd uitgevoerd op grond van een basisplan dat opgesteld was door
architect Kouwen uit Tolbert, die tevens de benodigde vergunningen regelde en
subsidies aanvroeg. Vervolgens werd het werk in regie uitgevoerd. Het kende een
gefaseerde en planmatige opzet. Begonnen werd met de restauratie van de salon en
de lange gang, vervolgens werden de tussenkamer en de woonkamer onder handen
genomen. Daarna volgden de zolderverdieping en de ruimtes direct achter het
voorhuis. In 1999 was de restauratie nog niet helemaal voltooid, maar wel al zover
gevorderd dat de familie Wijk besloot de boerderij te betrekken.

Groeiende ervaring
In eerste instantie was het niet de bedoeling de werkzaamheden zo grondig aan te
pakken. Maar gedurende de werkzaamheden werd het hele gezin steeds enthousiaster
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Winsum, boerderij Ernstheem. Huidige woonkamer met de gereconstrueerde schouwpartij op
zijn oorspronkelijke plaats. Foto RDMZ, P. van Galen, 2001.

en veeleisender. Mevrouw Wijk vertelt over deze periode: ‘We hadden alle geluk
van de wereld. We hebben geen grote tegenslagen gekend en alles zat mee. Per toeval
troffen we steeds de juiste mensen en adviseurs en hebben geen tegenwerking van
de gemeente gehad. Bovendien waren we gezond en bruisten van de energie.’ Naast
de dagelijks terugkerende werkzaamheden in het boerenbedrijf werd door de
gezinsleden 's avonds en in de weekenden doorgewerkt aan de restauratie van de
boerderij. Op zondagen gingen ze met z'n allen op excursie en zo bezochten ze
ettelijke huizen en musea waar inspiratie en ideeën werden opgedaan. Met name de
museale en monumentale borgen in de provincie Groningen vormden een hele
belangrijke bron voor informatie en het opdoen van kennis.
Tijdens de werkzaamheden trad mevrouw Wijk op als opzichter en stak ze al haar
tijd in de restauratie. In de loop der jaren werd ze een bekwaam schilder. Zo voerde
ze alle voorbereidende werkzaamheden uit voor de specialist die onder meer diverse
onderdelen van hout-
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of marmerimitaties voorzag. Mevrouw Wijk zorgde ervoor dat ze bij alle
werkzaamheden aanwezig was en liet telkens maar één vakman tegelijk komen, zodat
ze constant de vinger aan de pols kon houden en het kwaliteitsniveau kon waarborgen.
Wanneer in een bepaalde ruimte werd gewerkt, werd in dezelfde periode de volgende
ruimte aan een grondig vooronderzoek onderworpen en werden de plannen samen
met haar gezinsleden, de specialisten en vakmensen uitgewerkt en voorbereid.

Wijzigingen
Tijdens de restauratie is, vanwege de slechte staat van diverse interieuronderdelen
en omdat het nodig was het voorhuis te voorzien van enig modern comfort als
verwarming en sanitair, niet alleen sprake geweest van conserverende werkzaamheden.
Omstreeks 1840 was de huidige woonkamer voorzien van een zwart plafond en
geschilderde houten wanden en werd één van de andere kamers in die tijd geheel
geschilderd in een donkere chocoladebruine kleur. Aan het begin van de 20ste eeuw
werden plafonds onder de balken gespijkerd en enkele schouwen vervangen. Om
niet in een dergelijke donkere en saaie omgeving te hoeven vertoeven, besloot de
familie Wijk om de kamers te voorzien van nieuwe kleuren. Om een weloverwogen
besluit te kunnen nemen, volgde een onderzoek in boerderijen en borgen waarin
andere kleurstellingen uit de periode rond 1840 bewaard waren gebleven. Dit
onderzoek vormde de basis voor het huidige kleurenschema. Zo is de woonkamer
voorzien van een dieprood plafond en zachtgeel geschilderde houten wanden.
Mevrouw Wijk realiseert zich terdege dat dit een ingrijpende wijziging van de
boerderij betekende, maar is van mening dat de wijziging op verantwoorde wijze en
met veel respect voor de historie is uitgevoerd. Daarbij komt dat ze vindt dat er een
groot verschil is tussen een museum en een woonhuis: ‘Ik vind dat een eigenaar zich
prettig moet voelen in zijn eigen omgeving en kleuren zijn nu eenmaal heel bepalend
voor de sfeer en beleving van een ruimte. Voordat wij de juiste kleur rood vonden
voor het plafond, hebben we zeven tinten op het plafond uitgeprobeerd. Door de
verschillen in het licht en de andere kleuren in het interieur pakte het resultaat steeds
anders uit dan verwacht, maar uiteindelijk vonden we het passende rood.’
In het voorhuis van de boerderij bevonden zich oorspronkelijk zeven bedsteden.
Tijdens de restauratie zijn enkele bedsteden omgebouwd tot kasten en een bibliotheek.
Eén bedstede doet vandaag de dag dienst als badkamertje. Ook werden enkele in de
loop van de tijd verwijderde onderdelen, zoals de schouw en een bordenrek boven
de bedstedenwand, weer teruggebracht. Het papierbehang dat op alle wanden in de
tussenkamer aangebracht was, verkeerde in een bijzonder slechte staat. Het papier
was in losse snippers uit elkaar gevallen en kon bijna niet meer behouden blijven.
Toch is het door de inschakeling van een professioneel restaurator, de heer Helmer
Huth, en het engelengeduld van mevrouw Wijk, die als assistent van de restaurator
optrad, uiteindelijk toch gelukt om het behangsel te redden. Tijdens de restauratie
werd de boerderij voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen die het mogelijk
maakt om de boerderij op eigentijdse wijze te kunnen bewonen. Zo werd in de lange
gang onder de marmeren vloer een vloerverwarming geplaatst. Mevrouw Wijk vertelt
over de reden: ‘Nu kan in het najaar en de winter de extreme en zeer onaangename
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kou die de gang uitstraalt, vermeden worden. De vorige bewoners van de boerderij
timmerden de niet geïsoleerde gang 's winters helemaal dicht. Maar omdat wij het
hele voorhuis gebruiken, hebben we ook de gang nodig. We wilden in deze gang
geen normale centrale verwarming plaatsen en bedachten deze onzichtbare en zeer
doeltreffende oplossing.’ Het huis wordt verwarmd door een basisverwarming die
de kou uit het huis weert, maar omdat deze verwarming de kamers niet helemaal kan
verwarmen, staan in het huis ook nog eens drie houtkachels, die op eigen hout gestookt
worden. Een oplossing die bovendien als gunstig neveneffect heeft dat het voorhuis
niet te veel uitdroogt. De keuken is voorzien van een bij de sfeer van de boerderij
passende moderne inrichting en behalve het kleine badkamertje in de bedstede is er
ook nog een grotere badkamer voor algemeen gebruik.
Volgens mevrouw Wijk is het een heel bijzondere ervaring om door de
werkzaamheden in en om de boerderij telkens weer nieuwe mensen te ontmoeten
die haar kennis over bepaalde onderwerpen en onderdelen vergroten. Voortdurend
blijven boeiende vragen opkomen: ‘Ik wil meer inzicht en gedetailleerde informatie
hebben over hoe vroeger de bewoners op de boerderij leefden en deze omgeving
beleefden. Er waren grote verschillen met nu, maar er zullen ook evenzeer vele
overeenkomsten zijn en daar wil ik zo graag meer van weten.’
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Geheimen
De dagelijkse werkzaamheden, het onderhouden en beheren van de boerderij en tuin
doet mevrouw Wijk alleen. Ze heeft daarbij geen hulp van derden, maar wel van
haar zonen en echtgenoot. Dat het af en toe zwaar is, geeft ze toe: ‘Wonen in een
nieuw huis is makkelijker. Leven in een groot oud huis is, bewerkelijker, maar omdat
het in huis ook wat donkerder is, vallen onvolkomenheden minder op. Over ongerief
als het enkele glas in de ramen stap ik heen omdat ik zo van het huis houd. Bovendien
heeft een oud huis geheimen en dat maakt bewoning spannend. En omdat naar
verwachting in de toekomst onze zonen het bedrijf overnemen - inclusief deze
boerderij - lonen alle investeringen, alle tijd die we in de restauratie hebben gestoken
en de werkzaamheden die we hebben verricht, dubbel en dwars het vele werk en alle
moeite.’
Waar mevrouw Voûte in Deventer net is gestart met de voorbereiding voor een
restauratie en nog een spannende tijd voor de boeg heeft, is in Winsum de familie
Wijk een hele ervaring rijker. De boerderij is in de loop der jaren op een zorgvuldige
wijze gerestaureerd en subtiel aangepast aan de wensen van de eigenaren, waarbij
het behoud en herstel van zowel het exterieur als het inteieur voorop stonden. Door
hun gedrevenheid, zucht naar kennis en de wil om de sfeer en de authenticiteit van
de boerderij te waarborgen, werd de vervallen boerderij ‘Ernstheem’ weer een
fonkelend monument.
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De Ridderhofstad Gunterstein en het fideï-commis
Herman Quarles van Ufford
Het zogenoemde fideï-commis van Gunterstein is vervat in het testament van 1697
van de (bouw-) Vrouwe van het derde Gunterstein, Magdalena Poulle. De ruim drie
eeuwen lange continuïteit - aanvankelijk als het ware ‘opgelegd’ door het strenge
wettelijke regime van het fideï-commis en vervolgens na formele beëindiging daarvan
het fideï-commis in 1811 ‘volgehouden’ in de respectievelijke testamenten - heeft
ten slotte weer, en nu in de Statuten van de in 1952 opgerichte Stichting Ridderhofstad
Gunterstein, een formele status gekregen. Een belangrijker onderwerp dan het
fideïcommis laat zich vanuit de Guntersteinse optiek nauwelijks indenken. Immers,
het van generatie op generatie in ‘ongeschonden’ staat overdragen van de
Ridderhofstad Gunterstein vindt zijn fundament in deze testamentaire bepaling. Het
‘aardige’ in het geheel is misschien wel juist de periode 1811-1952, die niet beheerst
werd door een formeel kader maar waarin erflaters/erfgenamen zich gedroegen als
ware het fideï-commis nog immer van kracht! Kwestie van genen?

Het fideï-commis
Een testamentaire bepaling waarbij een erfgenaam niet vrij is te kiezen aan wie hij
of zij het geërfde zal nalaten, noemt men juridisch een fideï-commis. Het fideï-commis
kreeg vorm in het Romeinse recht, waarin het verschillende manieren van toepassing
kende. Na inburgering van het Romeinse recht in West-Europa vond in het bijzonder
het familie-fideï-commis toepassing. Het heeft twee facetten:
- het vaststellen van de opvolging of successie
- het verbod tot vervreemding, hetzij bij overlijden (uiterste wilsbeschikking) dan
wel bij leven (verkoop, schenking).

Magdalena Poulle
De Amsterdamse koopmansweduwe Magdalena Poulle, geboren te Calais (1632),
kocht in 1680 de ruïne van het tweede Gunterstein (1518-1673) en de
ambachtsheerlijkheid van Tienhoven uit de boedel van de in het begin van dat jaar
overleden Engelbert Ploos van Amstel, Heer van het tweede Gunterstein. Vanaf
1680/81 liet zij op het kleine, door de oude slotgracht omgeven terrein het huidige
Gunterstein bouwen in Hollands-classicistische stijl. Zoals een Engelse auteur het
kernachtig uitdrukte ‘a new house cramped upon an old medieval site.’
Behalve de bouwval van Gunterstein kocht Magdalena ook bij het kasteel behorend
onroerend goed. Daaronder bevond zich zeven morgen (ongeveer 5½ ha) grond, dat
het uit de 14de eeuw daterende ‘heart land’, het oude Hollandse leen, vormde. Daar
stond het eerste Gunterstein (van ca 1340).
De naam is ontleend aan het Stichtse geslacht Gunter. In 1511 werd het eerste
Gunterstein door ‘zij die van Utrecht kwamen neergenomen steen voor steen’.
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Het tweede Gunterstein werd in 1673 door de zich terugtrekkende Fransen in brand
gestoken.

Het fideï-commis van Gunterstein
In het testament van 12 februari 1697 bepaalde Magdalena Poulle ten aanzien van
Gunterstein als volgt: ‘...dogh was haer testatrices expresse wille en begeren, dat
haer E. Riddermatige Huys te Guntersteyn met de meubelen in het selve vast sijnde
en spetiálijk ook de Conterfeytsels so van haer, vrouwe testatrice als die van haer
E. Broeder... met de landerijen aen het selve Huys behoorende alsmede de Ambaghts
Heerlijkheyt van Tienhoven nu ende ten eeuwigen Dage sal moeten sijn ende blijven
als een stamhuys aen 't geslagt en den Bloede van haer vrouwe testatrice van haer
vaders sijde haer E. bestaende en derselver
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Breukelen, kasteel Gunterstein. Schoorsteenstuk met portret van Magdalena Poulle en haar op
jonge leeftijd overleden lievelingsneef Pieter Poulle. Foto RDMZ, P. van Galen, 1997.

Decendenten... sonder dat iets van alle het selve oijt sal mogen versterven... noghte
sal ook niemand... vermogen alle het bovengenoemde ofte iets het geringste daer
van te vercopen, transporteeren, veralieneeren... Zullende onder de bovengenoemde
conditien en begeerte van haer vrouwe testatrice daer van Possesseurs zijn, eerst
haer voorn. Broeder de Hr. Benjamin Poulle, Heer van Berkenrode ...’
Zij bepaalde voorts dat, indien haar broer Benjamin zonder afstammelingen zou
komen te overlijden, haar naaste bloedverwant van haar vaderszijde haar zou
opvolgen. Uiteindelijk gaf zij Benjamin de vrije keuze wie na zijn dood zou opvolgen
(zij het uiteraard binnen het bloedverwantschap van haar vader).
De elementen onvervreemdbaarheid (‘nu ende ten eeuwigen Dage als een stamhuys
aan 't geslagt’ en dat niemand zelfs het geringste zou
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mogen verkopen enz.) alsmede de vaststelling van de opvolging (‘den Bloede van
haer vrouwe testatrice van haer vader sijde’) zijn karakteristiek voor het
familie-fideï-commis. Magadela Poulle overleed op 10 juni 1699. Ingevolge haar
bovengenoemd testament werd zij opgevolgd door haar broer Benjamin, als Heer
van Gunterstein en Ambachtsheer van Tienhoven, onder last voor het fideïcommis
uit de naaste familie van vaderszijde een opvolger te zoeken en de bezitting voor
deze opvolger te bewaren.

Benjamin Poulle
Heer van Berkenrode, Gunterstein en Tienhoven, geboren te Amsterdam in 1646.
In zijn testament van 10 mei 1709, na herhaling van hetgeen Magdalena Poulle
in haar testament van 1697 over haar wil ten aanzien van het fideïcommis heeft
geschreven, wijst Benjamin Poulle zijn nicht Maria de Bordes, huisvrouw van
Ferdinand van Collen aan als opvolger en voor het geval zij zou overlijden vóór hem,
haar oudste zoon Ferdinand de Jonge. Benjamin overleed op 19 december 1711.
Krachtens zijn aanwijzing ging het fideï-commis dus over op Maria de Bordes.

Maria de Bordes
Vrouwe van Gunterstein en Tienhoven, geboren in 1649, overleed op 17 juli 1719.
Zij was gehuwd met Ferdinand van Collen (I) (1651-1735). Deze Van Collen was
de eerste in een rij van vijf Ferdinands.
In een wederzijds testament van Maria en Ferdinand van 5 november 1689 wezen
zij hun beide kinderen Ferdinand de Jonge (II) en Bauduin als hun universele
erfgenamen aan, maar tevens bepaalden zij dat de langstlevende ouder het
vruchtgebruik zou mogen genieten. Veiligheidshalve voegde Maria de Bordes daaraan
toe dat in dat geval haar man de onvervreemdbaarheid en het goede onderhoud van
de goederen in acht dient te nemen.
‘Uytgenomen het Riddermaetigh huys te Guntersteyn cum annexis, het welk bij
mijn dood alleen op mynen outsten soon Ferdinand van Collen en naar syn affsterven,
op synen outsten soone zal overgaan. Alles ingevolghe van de Testamentaire dispositie
van Vrouwe Maghdalena Poulle dat niemant van alle de possesseuren, dese
voorschreve Goederen, of het geringste van dien sal moghen verkoopen, often
veralieneren. Ik praelegatere derhaelve aen myne voorsz soon Ferdinand van Collen,
alle de meubelen en Huysraet 't welcke op myn Overleyden op 't huys te Guntersteyn
zullen bevonden worden.’

Ferdinand van Collen de Jonge (II)
Heer van Gunterstein en Tienhoven, geboren 11 april 1681, overleed 16 maart 1764.
Hij huwde Anna Catharina Graafland (1682-1758). Op 6 december 1752 liet hij
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samen met zijn vrouw een testament opmaken. De fideï-commissaire opvolging werd
als volgt bepaald: ‘... eerst Ferdinands zoon en eventuele nakomelingen ‘... en sal so
het Riddermatige huys te Guntersteyn met c.a. moeten blijven tot een stamhuys... en
sal ook niemand iets het geringhste... mogen verkoopen.’
Op 9 januari 1755 verduidelijkte Ferdinand (II) de gewenste opvolging: bij
vóóroverlijden van zijn oudste zoon Ferdinand van Collen Ferdinandsz. (III), zou
diens zoon, Ferdinand van Collen jr (IV), de opvolger zijn. Aan zijn zoon Ferdinand
(III) en bij vóóroverlijden diens zoon Ferdinand legateerde Ferdinand (II) derhalve
‘alle de meubelen,... benevens het geweer,... op het huis te Gunterstein zal bevonden
worden daar onder mede begrepen het tapijt in de grote kamer, hetgeen hij... aldaar
heeft doen brengen.’

Ferdinand van Collen Ferdinandsz. (III)
Heer van Gunterstein en Tienhoven, geboren 5 oktober 1708, overleed 22 maart
1789. Hij huwde Juliana Helena Muyssaert.
In zijn testament van 1765 benoemt hij tot zijn enige en universele erfgenaam zijn
zoon en enig kind Ferdinand van Collen jr (IV).

Ferdinand van Collen jr (IV)
Heer van Gunterstein en Tienhoven, geboren 20 maart 1733, overleed 29 februari
1808. Uit zijn derde huwelijk met Johanna Maria Elisabeth Strick van Linschoten
(1737-1803) werd zijn zoon Ferdinand Ferdinandsz. (V) geboren. Op verzoek van
Ferdinand (IV) werd een boerderij te Tienhoven met toestemming van het Wetgevende
Lichaam van de Bataafse Republiek op 21 april 1803 uit de band van het fideï-commis
ontslagen, met de voorwaarde dat hij de opbrengst zou beleggen in 3% rentedragende
nationale schuldbrieven.
In zijn testament van 19 mei 1789 werd het fideï-commis niet genoemd. De
overgang hiervan op de zoon Ferdinand van Collen Ferdinandsz. (V) werd blijkbaar
vanzelfsprekend geacht, gefundeerd op het testament van Ferdinand van Collen de
Jonge (II).

Ferdinand van Collen Ferdinandsz. (V)
Heer van Gunterstein en Tienhoven, geboren 12 januari 1781, overleed 28 september
1835. Bij notariële akte van 14 oktober 1808 werden wegens
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het ontbreken van een leenbrief de Heerlijkheid Gunterstein en Tienhoven door hem
overgenomen.
Deze Ferdinand (V) was namelijk de eerste eigenaar, die - tengevolge van de
Bataafse Omwenteling - geen leenbrieven meer ontving. Hij huwde 16 september
1807 Margaretha Elisabeth van Lennep (1782-1838). Per 13 juli 1810 werd Nederland
door Napoleon bij Frankrijk ingelijfd en het Franse recht werd hier van kracht. Per
1 maart 1811 kwam daardoor het instituut van het eeuwigdurende fideïcommis te
vervallen. De bewoners van Gunterstein hielden daarna de wilsbeschikking van
Magdalena Poulle vast door testamentaire bepalingen. In zijn testament van 12 mei
1812, vermeldt Ferdinand (V) zijn echtgenote als universele erfgename. Ingevolge
de wet en de geboorte nadien van twee dochters, Margaretha Juliana Helena
Ferdinanda en Johanna Maria Elisabeth, werden zij in de eerste plaats en vervolgens
zijn echtgenote zijn erfgename(n).

Margaretha J.H.F. van Collen
Vrouwe van Gunterstein en Tienhoven, geboren 7 september 1819, overleed 11 maart
1837.

Johanna M.E. van Collen
Vrouwe van Gunterstein en Tienhoven, geboren 30 september 1820, zuster van
Margaretha, overleed 16 maart 1853. Zij huwde Daniël Willink op 1 mei 1844. Hij
was geboren op 24 augustus 1808 en stierf in 1871. Bij Koninklijk Besluit van 10
juni 1845 werd toestemming verleend aan Daniël om zijn achternaam te veranderen
in Willink van Collen. Deze wijziging was verzocht ten einde de band tussen
Gunterstein en de naam Van Collen te laten voortbestaan.
Johanna liet bij haar testament van 3 september 1847 haar echtgenoot het recht en
keus om Gunterstein en de ambachtsheerlijkheid Tienhoven in bezit te nemen. Van
deze mogelijkheid maakte Daniël gebruik. Voor de eerste maal in de geschiedenis
vererfde Gunterstein buiten het geslacht van Magdalena Poulle en derhalve in strijd
met haar testament.
Gelet op de jeugdige leeftijd van haar kinderen en het voornemen van Daniël de
bezitting op zijn nakomelingen te laten overgaan is Johanna's keuze te begrijpen en
uit beleidsoogpunt te billijken. En wel zozeer, dat de keuze van echtgenoot of
weduwnaar c.q. weduwe voor benoeming tot voorzitter (Heer of Vrouwe van
Gunterstein en Tienhoven) of lid van het College van Regenten in de vigerende
Statuten van de Stichting Ridderhofstad Gunterstein uitdrukkelijk is erkend.

Daniël Willink van Collen
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Heer van Gunterstein en Tienhoven bepaalde in zijn testament van 1 mei 1871 dat
hij begeerde, dat de Ridderhofstad c.a. ‘zo mogelijk bijeen werd gehouden en deze
schoone bezittingen, waaraan door de onvergetelijke familie Van Collen zozeer
gehecht werd, in goeden staat bleven, ...’. Aan zijn oudste zoon Wilhem Ferdinand
liet hij als eerste de keuze en indien deze afviel, dan was de keus aan zijn jongste
zoon Herman Daniël onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat, wie ook van zijn
kinderen eigenaar of eigenares mocht worden, hij of zij geheel noch gedeeltelijk
mocht verkopen zonder vooraf in dezelfde volgorde de overige kinderen op legale
wijze het ter verkoop gebodene te hebben aangeboden.
Daarna liet de oudste zoon weten van dat recht geen gebruik te willen maken.
Daarop trad de jongste zoon Herman Daniël in dat recht.

Herman Daniël Willink van Collen
Heer van Gunterstein en Tienhoven, geboren 17 januari 1849, overleed 28 februari
1913. Bij de akte van scheiding der nalatenschap van zijn vader Daniël van 15 juli
1872 werd hem de Ridderhofstad c.a. en de ambachtsheerlijkheid Tienhoven
toebedeeld. Zijn oudste broer Wilhem Ferdinand kreeg toch nog enkele belangrijke
delen uit de nalatenschap, hetgeen niet echt in de geest van het oude fideï-commis
was.
In zijn testament van 13 februari 1913 verklaarde Herman Daniël: ‘aangezien het
zijn bepaalde en innigste wensch is, dat de Ridderhofstad, als familiegoed, zoo
mogelijk in bezit bijeen blijve, aan zijne tweelingzuster Johanna Maria Elisabeth
Willink van Collen, te legateren gemelde Ridderhofstad c.a. mitsgaders: in
bovenbedoelde gebouwen voorhanden inboedel, als: meubelen, rijtuigen, werktuigen,
planten, ornamenten op schoorsteenen en kabinetten, en in het bijzonder de
familieportretten, familiewapenborden en familiepapieren op voorwaarde dat zij
noch geheel noch gedeeltelijk mogen vervreemden,... zonder vooraf aan zijne hierna
te noemen erfgenamen te hebben aangeboden. Mocht zijne genoemde tweelingzuster
het voormelde legaat niet aannemen, dan ging gemelde legaat op dezelfde
voorwaarden aan zijne zuster Margaretha Elisabeth zoo deze het ook niet mocht
aannemen aan zijne jongste zuster Albertina Margaretha Catharina, douairière van
Jonkheer Louis Corneille Quarles van Ufford.’
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Breukelen, kasteel Gunterstein. Schouwpartij en schoorsteenstuk in de grote zaal met het portret
van de bouwvrouwe en testatrice met haar neef. Foto RDMZ, P. van Galen, 1997.
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Johanna M.E. Willink van Collen
Vrouwe van Gunterstein en Tienhoven, geboren 17 januari 1849, tweelingzuster van
Herman Daniël, overleed 19 maart 1935. Zij legateerde aan haar neef Jhr Louis Henri
Quarles van Ufford, zoon van haar jongste zuster.
In het testament van 20 mei 1932 verklaarde zij: ‘... daar het haar bepaalde en
innige wensch is dat de Ridderhofstad c.a. als familiegoed in bezit bijeenblijve, aan
haren erfgenaam te verzoeken dat dit goed niet vervreemd wordt, doch als familiegoed
blijft voortbestaan en een waardige bestemming krijgt.’

Jhr Louis Henri Quarles van Ufford
Heer van Gunterstein en Tienhoven, geboren 10 augustus 1883, overleed 25 juli
1950. Hij huwde Everarda Jacoba Baronesse van Lynden (9 maart 1888).
In zijn testament van 3 november 1947 stond de bepaling: ‘het is mijn uitdrukkelijke
wens dat de Ridderhofstad c.a. als familiegoed blijft voortbestaan’. Teneinde recht
te doen aan deze bepaling kwamen zijn oudste zoon Louis Albert en zijn jongste
Wilhem Herman Daniël overeen samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de
instandhouding van Gunterstein.
Het bovengenoemde testament zou het laatste particuliere testament zijn dat voor
Gunterstein heeft gegolden.
De broers gingen met hun moeder Everarda Jacoba Quarles van Uffordvan Lynden,
op 31 december 1952 namelijk over tot oprichting van de Stichting Ridderhofstad
Gunterstein. De statuten zouden voortaan de rechtsbasis verschaffen voor de opvolging
- ‘op het Huis’ - en voor het bestuursregime van de stichting. Doelstelling van de
stichting is:
- het in eigendom verkrijgen van Riddermatig Huis Gunterstein c.a.... als
omschreven door Vrouwe Magdalena Poulle in haar testament;
- het tot in lengte van dagen en ongeschonden in standhouden van het Huis, het
landgoed enz.
Voor de verkiesbaarheid tot voorzitter of lid van het college van regenten geldt
wel de eis van afstamming maar niet van een bepaalde graad van bloedverwantschap.
Als eerste voorzitter zou optreden Jhr Mr Louis Albert Quarles van Ufford
(1954-1991). Op 1 november 1991 werd hij opgevolgd door zijn jongste broer Jhr
Mr Wilhem Herman Daniël. Op 3 december 1953 verkochten de beide broers aan
de stichting: Gunterstein c.a., de ambachtsheerlijkheid Tienhoven enz. Formeel
handelden zij in strijd met het testament van Magdalena Poulle van 1697. Materieel
hebben zij door middel van de statuten van de stichting Guntersteins heden en
toekomst veilig verankerd, als ware de Ridderhofstad c.a. nog immer door een
fideï-commis beschikking beheerst.
De gevolgen van het fideï-commis voor het onroerend goed zijn manifest: huis en
landerijen bleven - op een enkele uitzondering na - bijeen. Magdalena Poulle kocht
ongeveer 40 morgen (32 ha) uit de boedel van Engelbert Ploos van Amstel. Daarbuiten
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nogmaals ongeveer 30 ha en 13 ha. Onder het fideï-commis vielen in totaal 76 ha.
Het grondbezit van de stichting telt ± 115 ha.
Wat het roerend goed betreft, dat meer betreft dan het interieur, moeten wij het
met heel wat minder informatie doen. Groot manco is dat er geen oude
boedelbeschrijvingen bekend zijn die inzicht zouden kunnen geven in ‘wie, wat en
wanneer’ inbracht, dan wel bij huwelijken meekreeg. Meubilair uit de 17de, 18de
en 19de eeuw moet derhalve zijn eigen verhaal vertellen. Wat het interieur - ‘en al
hetgeen vast is’ - betreft zal bouw- en kunsthistorisch onderzoek heel wat gegevens
kunnen opleveren.
De rode lijn die door de geschiedenis van opvolging en ‘ongeschonden’ overdracht
leidt, geeft aan dat ‘haer testatrices expresse wille’ (1697 Magdalena Poulle) door
opvolgende geslachten niet alleen is gerespecteerd maar menselijkerwijs ook voor
de toekomst is gewaarborgd.
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Inside information
Hans Vlaardingerbroek
In deze bijdrage wil ik ingaan op de restauratie van het niet-museale,
monumentale interieur. Meer nog dan bij ‘gewone’ restauraties zal de architect
zonder te vervallen in een modale restauratie de verschillende belangen met
elkaar in evenwicht moeten brengen. Zo strijden om de belangrijkste plaats het
gebruik, de regelgeving, de onderzoeksgegevens uit allerhande onderzoeken en
architectonische en restauratiefilosofische aspecten. Gezien de diversiteit van
de genoemde aspecten moet de (restauratie)architect eigenlijk een koorddansende
duizendpoot zijn die al deze aspecten met elkaar in harmonie brengt.

De beroepspraktijk
Voordat ik inga op restauraties van interieurs, is het goed de hedendaagse
beroepspraktijk voor het voetlicht te stellen. Anders dan bij nieuwbouwprojecten,
waarbij de rol van de architect vaak teruggebracht wordt enkel tot het leveren van
een ontwerp, is de centrale rol van de architect bij restauraties nog vrijwel
onomstreden. Een uitzondering is het Tienjaren-onderhoudsplan. Dit vormt een
aanslag op het takenpakket van de architect, omdat er van uit gegaan wordt dat een
goede opname, een goede aannemer en enig toezicht door de architect voldoende
zijn voor een goed werk. Als zodanig is het een doorgeschoten invulling van de mijns inziens overigens überhaupt onjuiste - gedachte dat binnenkort restauraties
overbodig zijn en er slechts onderhoud zal hoeven worden gepleegd.1
Bij gewone (woonhuis)restauraties die veruit het grootste gedeelte van de
hedendaagse opgave uitmaken, is het takenpakket van de architect zo divers geworden
dat er nauwelijks nog ruimte is voor extravaganza. De opdrachtgever vraagt een
aanpassing van het monument aan zijn gebruikswensen en de architect probeert deze
zo goed en kwaad als dat kan in te passen in het monument zonder dit aan te tasten.
Hij zal hierbij rekening moeten houden met de randvoorwaarden die het gebouw
stelt, zoals de constructieve structuur, de bouwtechnische staat, de bouwhistorische
waarde, de aanwezigheid van oorspronkelijke afwerkingen en schilderingen
enzovoorts. Een aparte dimensie wordt gevormd door de gangbare opvattingen over
het restaureren en, in mindere mate, over architectuur. Als de opdrachtgever een hart
voor zijn monument heeft, zal hij niet al te vergaande eisen stellen en vergt dit deel
van de werkzaamheden relatief weinig tijd van de architect. Wel moet rekening
gehouden worden met vele wetten en regels op het vlak van de monumentenzorg,
de bouwtechniek, de vluchtwegen etc. In vele gevallen overheersen de administratieve
en procesmatige kant van het beroep. Vergunningaanvragen, financiële planning en
verslaglegging eisen de meeste aandacht van de architect op. Allerlei onderzoeken,
studiereizen en ook collegiaal overleg komen al gauw in de verdrukking. Grotere
opdrachten geven weliswaar meer ruimte voor onderzoek, maar ze vergen
tegelijkertijd een groter organisatietalent en veel tijd voor overleg. De architect wordt
daardoor meer en meer bouwmanager. Er zitten goede kanten aan deze breuk met
het restaureren van enige decennia terug. Het vak van restauratiearchitect leekt
destijds slechts de draaien om de restauratiefilosofische aanpak, en de machtige
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architect was slechts de oppermachtige Rijksdienst verantwoording schuldig. In de
huidige situatie verlangen opdrachtgever en subsidieverlener een glad verlopend
bouwproces, waarvan de kosten en de bouwtijd van tevoren goed zijn te bepalen. En
daar hebben ze recht op. Keerzijde is echter wel dat de architect niet zelden vervalt
in standaardoplossingen en standaarddetailleringen, hetgeen de kwaliteit van de
restauratie niet ten goede komt. Dit is een slechte zaak voor ‘gewone’ monumenten,
voor monumenten met belangrijke interieurs is het rampzalig.
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Breukelen, kasteel Gunterstein. Gobelinzaal, noordwand. Foto RDMZ, P. van Galen, 1997.

Restauraties en interieur
Bij ‘gewone’ restauraties is het interieur een marginaal onderdeel. Vaak betreffen
de werkzaamheden voornamelijk het dichten van de gaten die door het aanbrengen
van constructieve en installatietechnische voorzieningen zijn ontstaan. De alom
regerende gipsplaat is ook in de restauratie niet meer weg te denken. In het beste
geval wordt deze met een verfje in een aangepaste kleur afgewerkt. De particulier
permitteert zich geen restauratiearchitect voor het interieur, omdat hij die te duur
vindt. De institutionele opdrachtgever kiest liever een interieurarchitect die het imago
van het bedrijf onderstrepen kan. Het mag zo zijn dat de meeste van de ingrepen in
het interieur reversibel zijn, het loskoppelen van casco en exterieur enerzijds en
interieur anderzijds is een ontkenning van het wezen van de architectuur. Het exterieur
en het interieur van een gebouw zijn hoe dan ook met elkaar verweven. De restauratie
van een exterieur of het casco van een gebouw kan niet zonder een gefundeerd oordeel
over het interieur en vice versa. En meer nog dan bij het exterieur is de restauratie
van een interieur een zaak van fingerspitzengefühl.
Restauratie van interieurs vraagt gedegen onderzoek op de vierkante millimeter.
Bouwhistorisch onderzoek, kleur- en pigmentonderzoek met oog voor textuur van
de verflaag, experts op het vlak van pleisterwerk, schilderingen, textiel - te veel om
op te noemen. Alles moet gezien worden in het licht van kennis opgedaan uit
afbeeldingen en archieven. Als het onderzoeksbudget voldoende is, kan de architect
voor al deze gebieden experts inschakelen. Paradoxaal gevolg van het onderzoek
door al deze disciplines is het inzicht dat de kennis van interieurs zéér beperkt is,
meestal te beperkt om ze op goede wijze te restaureren. Want slechts zelden kan de
onderzoeker achterhalen op welke wijze één en ander werkelijk tot stand is gekomen,
hoe het er oorspronkelijk uitzag en hoe je dat moet reconstrueren als je daartoe besluit.
Op dit vlak start dan ook de ontdekkingstocht
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Breukelen kasteel Gunterstein. Foto RDMZ, P. van Galen, 1997.

van de architect. Daarnaast moet je als architect voor een samenhangend beeld zorgen
en dus bij alle experts een vergelijkbaar onderzoeksniveau zien te bewerkstelligen.

Gunterstein en Trompenburg
Twee voorbeelden van restauraties van interieurs zullen hier nader besproken worden.
Het betreft de restauratie van de Gobelinzaal van de Ridderhofstad Gunterstein in
Breukelen en de (totale) restauratie van het Corps-delogis van de buitenplaats
Trompenburg in 's-Graveland. Zijdelings zal de problematiek van de restauratie van
het interieur van de buitenplaats Schatzenburg bij Dronrijp ter sprake komen.
In de Ridderhofstad Gunterstein te Breukelen, vermoedelijk een werk van Adriaen
Dortsman uit 1680-1681, omvatte de opgave de totale restauratie van de Gobelinzaal.2
De restauratie van de wandtapijten, waaraan de zaal haar naam dankt, liep in 1995
na bijna 40 jaar op zijn eind. Op dat moment hadden de bewoners van het huis, de
heer en mevrouw Quarles van Ufford, het plan opgevat het plafond te reconstrueren
en te voorzien van een schildering van de hand van H. Kurvers.3
De opdracht voor mijn bureau betrof de restauratie van de schouw, de elektra en
verlichting en het begeleiden van de uitvoering. De restauratie komt aan de orde in
een boekje dat in 1997 werd uitgegeven.4 Eén van de aardigste aspecten van de
restauratie waar speurwerk noodzakelijk was, betrof de aanpak van de vloer.
Door het inboeten van de grenen vloer was het noodzakelijk geworden de vloer
te schuren. Hierdoor was echter grijze patina verloren gegaan. Het kostte ons een
dag experimenteren om deze patina te benaderen.
Uiteindelijk werd de oplossing gevonden in het schrobben van de vloer met kalk,
zilverzand en een beetje witte zeep. Wat dit betreft, was de restauratie van de
marmerschildering op de monumentale schouw voor mij als architect een stuk
eenvoudiger. De vaardige restauratoren die hun opleiding in de schilderijrestauratie
hadden genoten, waren deze problematiek in de praktijk vaker tegen gekomen en
konden hier de oplossing aandragen. Dit soort aspecten zal zeker ook aan de orde
komen bij de restauratie van het Corps-de-Logis van Trompenburg te 's-Graveland,
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hoewel de nadruk vooralsnog ligt op de constructieve kant van het herstel.5 Niettemin
verdient het bijzondere interieur een integrale benadering. De opdrachtgever
onderschrijft dit belang en het ziet er naar uit dat de ingeslagen weg zal kunnen leiden
tot een algehele restauratie van het Corps-de-logis. De randvoorwaarden zijn gunstig.
In de aanloop van het project is uitgebreid bouwhistorisch onderzoek gedaan door
drs B. Olde Meierink.6 In deze bouwhistorische opname die kortgeleden voltooid
werd, is ook grote aandacht gegeven aan de interieurs. Alle onderdelen zijn volgens
het zeer uitvoerige systeem van de Rgd gedateerd en gewaardeerd. In het verlengde
van deze rapportage werd door drs R. Jongsma kleuronderzoek verricht.7 Hierbij
werden kleurenvensters en kleurentrappen gemaakt en werden monsters genomen
die microscopisch onderzocht werden. Door te zijner tijd de samenstelling van de
verf te analyseren, kunnen bepaalde - meestal relatieve - dateringen gegeven worden.
Samen met de bouwhistorische opname geeft dit in het ideale geval een samenhangend
beeld van de bouwgeschiedenis. Deze kennis is van groot belang om tot een juiste
restauratiefilosofie te komen. Eén en ander heeft dan ook sterk bijgedragen in de
formulering van de uitgangspunten van de restauratie door ons bureau.8 Verder wordt
binnenkort begonnen met het onderzoek van de beschilderde wanden en plafonds.
Dit zal door het SRAL uitgevoerd worden.9 Ook deze gegevens vragen om een
verwerking in de totaalrestauratie van de interieurs, waar ook meubilering en stoffering
van belang zullen zijn. Reeds nu al worden de contouren van discussies op nauwelijks
vergelijkbare gronden zichtbaar. Want tegenover de uitkomsten van alle onderzoek
staan de wensen van de opdrachtgever en de bewoner. De eerste
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's-Gravenland, huis Trompenburg. Samenwerkingsverbanden bij de restauratie. Organigram
architectenbureau Vlaardingerbroek en Wevers.

heeft een scherp oog voor de toepassing van beleidsregels en van technische normen
en weet zich gesteund door adviseurs op velerlei gebied zoals voor constructies,
bouwfysica, klimaatinstallaties, elektra en beveiligingsinstallaties. De eisen van de
bewoner betreffen meestal het comfort. Onze uitdaging is alle belangen zo goed als
mogelijk met elkaar in evenwicht te brengen. Maar ook het gevoel van het gebouw
op alle participanten over te brengen en op die wijze het beste uit alle leden van het
projectteam te halen. Ik ben er van overtuigd dat alleen de architect in dit krachtenspel
het overzicht kan bewaren.

Restauratiefilosofie van het interieur
Nu zijn we dan toch weer op de rol van de architect beland. Gelukkig behoort de
restauratiefilosofie nog steeds tot het takenpakket van de architect. Bij de
totstandkoming van de restauratiefilosofie speelt de uitkomst van allerhande
onderzoeksresultaten - als het goed is - een grote rol. Toch is hier een bekende valkuil
merkbaar. Vaak is het gevolg van uitgebreid onderzoek op bouwhistorisch en
kleurtechnisch vlak dat de wens ontstaat over te gaan tot reconstructie. Tenslotte lijkt
het
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's-Gravenland, huis Trompenburg. Corps de Logis, gang. Foto RDMZ, P. van Galen, 1998.
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Dronrijp, huis Schatzenburg. Interieur van de hal. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1975.
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alsof de onomstotelijk juiste gegevens voorhanden zijn. Stratigrafisch en
microscopisch onderzoek naar de verflagen roepen deze wens op voor de
afwerklagen.10 Toch moeten twee vragen daarvoor eerst beantwoord worden. Er is
de vraag hóe je dat moet doen. Het blijkt namelijk vaak bijzonder lastig de kleur en
vooral de textuur van de oorspronkelijke afwerklaag te benaderen. Bij een recente
restauratie van het huis Schatzenburg in Dronrijp werd naar aanleiding van een
verkennend kleuronderzoek door ons bureau een uitgebreid kleuronderzoek gedaan
door ir J. Tegelaar.11 Als uitvloeisel daarvan koos de architect ir R. Bosch van
Drakestein in een aantal kamers voor de reconstructie van de oorspronkelijke
kleurstelling waarin de kleurstof smalt was verwerkt. Het bleek uiterst moeilijk een
stabiele verflaag te maken. Het gevolg was een zinderende kleur, maar een minder
geslaagde en ruwe textuur.
Maar zelfs als het in een project wel mogelijk is de verflaag te reconstrueren, dan
nog moet eerst de vraag gesteld worden óf je tot een dergelijke reconstructie moet
overgaan. Het is van belang dat de architect het overzicht bewaart en de vraag stelt
of de vroege afwerkingen in de ruimten gereconstrueerd moeten worden. Want
dikwijls is de ruimte sinds het aanbrengen van de eerste lagen vaak gewijzigd, niet
in de laatste plaats doordat het meubilair en/of andere interieurelementen vervangen
zijn. In een levend monument moet de gegroeide situatie niet zondermeer worden
opgeofferd, zelfs niet als het door plaatsing van meubilair uit de (ver)bouwtijd
mogelijk zou zijn de ruimte geheel te reconstrueren. Om tot een zorgvuldige afweging
te komen, moeten minimaal de authenticiteit (waardestelling op grond van
bouwhistorisch onderzoek) en het gebruik meegewogen worden. Hierbij zullen ook
de installaties op een goede wijze verwerkt moeten worden, omdat een levend
monument bij voorkeur in gebruik moet kunnen blijven. Naar mijn overtuiging is
gebruik in de lijn van de oorspronkelijke functie wenselijk is.

Investeringen en subsidiëring
Zeker bij zeventiende- en achttiende-eeuwse interieurs gaat een goede restauratie
ook in de uitvoering gepaard met grote investeringen. Te denken valt bijvoorbeeld
aan zijden bespanningen en bijpassende gordijnen die welhaast noodzakelijk zijn
om de samenhang in de ruimte te herstellen. De wil goede restauraties van interieurs
af te dwingen bij monumentenzorgende instanties mag daarom niet gepaard gaan
met een achterhaald-starre benadering van subsidiëring die slechts het casco betreft.
Typisch Nederlandse denkpatronen spelen maar al te vaak op de achtergrond mee
(‘belastinggeld moet zichtbaar zijn’ etc). Naar mijn mening moet het prijzenswaardige
initiatief van de Interieurmanifestatie de mooiste en/of belangrijkste interieurs te
boek te stellen, gevolgd worden door een bevoorrechte positie van dergelijke
gebouwen met hun interieurs ten aanzien van subsidiëring van restauratie en
onderzoek. Aangezien de architectonische en artistieke kwaliteit over de breedte
gezien niet gelijk zijn, is een gelijke behandeling eerder onrechtvaardig dan
rechtvaardig. Slechts gelijke monniken verdienen gelijke kappen.
De bovenstaande manier van werken is zo omvangrijk dat ze niet op alle interieurs
van toepassing kan zijn. Maar dat is ook niet noodzakelijk. Een sterker onderscheid
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in de regelgeving en - inherent daaraan - in de subsidiëring is noodzakelijk. Het eerste
dat dus moet plaatsvinden is een goede selectie die ook leidt tot een ander regime
van subsidiëring.
Nu is dit soort selecties reeds gemaakt. Het boek behorende bij de
Interieurmanifestatie is er een voorbeeld van.12 Eerder reeds is een lijst van de honderd
belangrijkste monumenten van Nederland gemaakt. De overheid is zich blijkbaar
terdege bewust van de waarde van de monumenten. Ze stelt extra eisen voor de
(brand)beveiliging van dergelijke panden. Maar waarom staat daar nog altijd geen
hogere subsidiëring tegenover? Of strenger toezicht op de wijze waarop gerestaureerd
moet worden? Recente discussies duiden aan dat dit principe in het veld van de
Nederlandse monumentenzorg nog lang niet aanvaard is.
De monumentenzorg in Nederland heeft namelijk een grote democratisering
meegemaakt. Terecht heeft het veld zich verruimd van de topmonumenten als kerken
en kastelen tot alle categorieën waarin woonhuizen, boerderijen en bedrijfsgebouwen
een verdiende plaats hebben gekregen. Ook de inhaalslag voor de monumenten van
1850-1950 is alleszins zinvol.
Niettemin, het heeft ook tot een nivellering geleid. Als gevolg daarvan zijn de
subsidiegelden over steeds meer restauratie- en onderhoudsplannen verdeeld geraakt,
met verlaging van de subsidies tot gevolg.
Ik pleit voor een nog sterkere verschuiving naar de fiscale afwikkeling van de
restauratiekosten voor een

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

80

Dronrijp, huis Schatzenburg, gang in het souterrain (boven), rapport Vlaardingerbroek &
Wevers (onder). Foto RDMZ, 2001.
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groot aantal monumenten, met name woonhuismonumenten. Hierdoor kunnen gelden
vrijgemaakt worden voor bedreigde monumenten of monumenten met interessante
interieurs of constructies. Vaak kunnen de gebruikers een goede restauratie niet
bekostigen en moet zelfs een alternatief gebruik gezocht worden, zoals in het geval
van kerken. Hoe goed bedoeld ook: de verbouw van een kerk tot woningen of kantoren
vernietigt altijd de ruimtewerking.
Er speelt op het vlak van de restauratie trouwens überhaupt een interessant
mechanisme. De meeste opdrachtgevers van restauraties gaan er van uit dat de
honoraria van architecten de subsidiabele voet niet mogen overschrijden. Het
subsidiebeleid van de Rijksdienst ondersteunt deze gedachte impliciet. Er worden
vuistregels aangehouden tot welk bedrag het werk van de architect subsidiabel is:
bij de toepassing van de honorariumformule uit de SR 1997 (Standaardvoorwaarden
1997 Rechtsverhouding Opdrachtgever - Architect) wordt slechts de laagste klasse
toegepast (klasse 4), of het nu de restauratie van het Rijksmuseum of van een
arbeidershuisje betreft.

Housekeeping
Ter afsluiting enige woorden over het onderhoud van monumenten. Hoewel de
ontvanger van subsidie verplicht is zijn gebouw in goede conditie te houden, gebeurt
dit niet altijd. Meer nog dan bij het exterieur treft dit het interieur. De mogelijkheden
om tot een daadwerkelijke bescherming te komen van het interieur zijn eigenlijk
altijd ontoereikend gebleken. Daarnaast zijn het meestal gebouwen met een openbare
functie die te leiden hebben van het gebrek aan onderhoud of van ongeïnteresseerd
en dus foutief onderhoud. In het verlengde van initiatieven van de National Trust
verdienen belangrijke gebouwen een boekwerkje waarin aangegeven staat hoe het
gebouw - en niet in de laatste plaats een interieur - onderhouden moet worden.13
Zeker wanneer bij een restauratie ongebruikelijke technieken zijn toegepast, moet
bij de gebruiker en beheerder bekend zijn, hoe de diverse materialen behandeld
moeten worden, of hoe en wanneer ze niet behandeld moeten worden. Alleen op
deze wijze kan een gebouw en zijn interieur op goede wijze gebruikt worden zonder
duidelijk verval. En het is in gebouwen net als op straat: vervuiling treedt op waar
reeds vervuiling is. Onze topinterieurs verdienen een zorgvuldige restauratie en een
zorgvuldig beheer.

Eindnoten:
1 De honorariumregeling voor een Tienjarenonderhoudsplan is erop ingesteld dat een architect
een opname en een beknopt plan maakt. Bij de uitvoering is ruimte voor een aantal korte
bezoeken. Met zo een plan is een grote investering gemoeid, ook van de overheid. De
werkzaamheden worden tot 50% gesubsidieerd, hetgeen in tien jaar tot f 400.000 kan oplopen.
2 ±1635-1682. P.F. Vlaardingerbroek, ‘Adriaen Dortsman en Jan Six, architectuur en interieurs
van Dortsman aan de hand van Herengracht 619’, Bulletin KNOB 95 (1996), pp. 149-169.
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3 Schilder te Deventer, geb. 1936.
4 A.J. Vlaardingerbroek (red.), De restauratie van de Gobelinzaal, Ridderhofstad Gunterstein,
Utrecht, 1997.
A.J. Vlaardingerbroek, ‘De restauratie van de Gobelinzaal op Gunterstein’, in Bulletin KNOB
97 (1998), pp. 240-244.
5 De opdrachtgever is Rijksgebouwendienst, Directie Noord-West. De Koepelzaal van dit landhuis
werd reeds in 1986-1987 gerestaureerd onder leiding van ir. J. Mol van de Rijksgebouwendienst,
Dienst Ontwerp en Techniek.
6 Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, ‘Buitenplaats Trompenburg
's-Graveland’, Utrecht, december 2000/januari 2001, Bouwhistorische opname in 6 delen.
7 Ruth Jongsma, Bureau voor Kleuronderzoek & Restauratie, ‘Inventariserend kleuronderzoek
Trompenburg’, Amsterdam, april 2001.
8 Bureau Vlaardingerbroek & Wevers, ‘Trompenburg, 's-Graveland, definitieve versie
restauratievisie’, Utrecht 2001.
9 Stichting Restauratie Atelier Limburg. Dit opleidingsinstituut onder leiding van mw. A. van
Grevenstein leidt op tot schilderijrestaurator of interieuronderzoeker.
10 Onderzoek waarbij de laagopbouw zichtbaar gemaakt wordt door de lagen trapsgewijs en naast
elkaar vrij te leggen.
11 Bureau Vlaardingerbroek & Wevers, ‘Schatzenburg te Dronrijp’, Utrecht 1998; M. de Keijzer,
J. Tegelaar, C.J.T. Mensch, Materiaaltechnisch onderzoek aan de Zaal, de Salon, de Gang met
trap en het kelderniveau van de State Schatzenburg te Dronrijp, Amsterdam, augustus 1999.
12 Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld, Zwolle 2001.
13 H. Sandwith, S. Stainton, The National Trust Manual of Housekeeping, London 1991.
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Beschilderde houten vloeren
Jan van 't Hof, Albert Reinstra
Een kwetsbaar onderdeel van het interieur waaraan vaak weinig aandacht wordt
besteed is de houten vloer. Er bestaat nog geen goed beeld van de diverse
vloerconstructies, afwerkingen en detailleringen.
Dit bleek bijvoorbeeld bij de restauratie van het pand Grote Markt 4 in Bergen op
Zoom. Hier werden verschillende soorten beschilderingen geconstateerd op de
verdiepingsvloeren. Om beter zicht op de historische waarde van een dergelijke vloer
te krijgen, werd vanuit de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een onderzoek
ingesteld naar dit relatief onbekende fenomeen. Na een oproep in de Nieuwsbrief
van de RDMZ bleek al snel dat beschilderde vloeren verspreid door het gehele land
voorkomen, vooral het westen kent en grote verscheidenheid aan beschilderde vloeren.
Uit de ons bekende voorbeelden tot nu toe - enkele tientallen - is een aantal typen
vloerbeschilderingen te onderscheiden. Zo kan er verschil worden gemaakt tussen
de imitatie van ‘harde’ en ‘zachte’ vloeren: natuursteen, gebakken materiaal en hout
enerzijds, tapijten en vloerkleden anderzijds. Daarnaast is er een categorie die onder
de decoratieve fantasievloeren gerangschikt kan worden. Het betreft dan vloeren die
bijvoorbeeld met aardappelen gestempeld of met zonnebloemen beschilderd zijn.
Voorzover nu valt na te gaan, zijn schilderingen op vloeren vooral aangebracht
om allerlei (dure) materialen te suggereren. In interieurs is dat op zich niets bijzonders,
er zijn allerlei parallellen met bijvoorbeeld gehoute deuren, gemarmerde
lambriszeringen en geschilderde imitatiebehangsels.
De eerste en vermoedelijk ook oudste zijn de vloeren die met een imitaieparket
beschilderd zijn. In kasteel Heeswijk is hiervan op de verdieping een restant
overgeleverd in de vorm van een kubusvormig blokmotief waarvan de vlakken in
schaduwtinten zijn aangegeven, waardoor een dieptewerking ontstaat. Deze
schildering zou bij de verbouwing en interieurwijziging in het derde kwart van de
17de eeuw zijn aangebracht. Parketachtig is ook de rand van de vloerbeschildering
in de zogenaamde koepel van Fagel te Den Haag. Dit gebouw, dat als tuinpaviljoen
achter het pand Noordeinde 140 werd opgericht, stamt uit 1707. Het rijke interieur
kreeg een vloer waarvan het grootste deel werd beschilderd als een imitatiemarmer,
omrand met een meandervormig motief. Gezien de rijkdom van het interieur en de
status van de opdrachtgever hoeft de toepassing van imitaties dus niet per definitie
als vorm van spaarzaamheid te worden betiteld.
Het nabootsen van natuurstenen vloeren bereikt in de 18de eeuw zijn hoogtepunt.
Een goedkopere imitatie van grote marmeren platen vinden we bijvoorbeeld terug
in het voormalige woon- en raadhuis van Zaandijk, dat uit het midden van de 18de
eeuw dateert. Hier zijn op de verdieping beschilderde vloeren te vinden die aansluiten
op de gemarmerde, houten plinten en schouwen. In het museumpand Lagedijk 8,
eveneens te Zaandijk, is de houten vloer van de Zaankamer in 1829-1830 met rode
en witte marmeringen versierd.
Een bijzondere vorm van decoratie, die misschien ook als een soort marmering
aangemerkt mag worden, is die van het ‘vinger en voeten marmer’. In een aantal
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gebouwen zijn beschilderde vloeren aangetroffen waarvan de schildering bestaat uit
afdrukken van voeten en vingers. Een prima voorbeeld hiervan is aanwezig in de
laat 18de-eeuwse boerderij aan de Zuidzijde 27B te Bodegraven. Hier vormen de
houten vloer en het trapje naar de opkamer de aansluiting op de echte marmeren
platen in de gang.
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Wouwse Plantage, pastorie. Beschilderde vloer in een van de twee voorkamers. Foto RDMZ,
J.P. de Koning, 1999.
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Ouderkerk aan de Amstel, pastorie. Detail van de beschilderde vloer in de zaal. Foto RDMZ,
J.P. de Koning, 1999.
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Deze vorm van decoratie werd lang doorgezet en kwam verspreid over het hele land
voor. Naast Bodegraven werden bijvoorbeeld exemplaren aangetroffen in
's-Hertogenbosch, Denekamp, Zoutkamp, Gaastmeer en Wouwse Plantage (afb. 1).
In het laatste geval maakte de vloer uit 1877 onderdeel uit van de interieurdecoratie
van de twee voorkamers van de rooms-katholieke pastorie. Deze werden geschilderd
in bruine en ombertinten. De eerste steen van dat gebouw werd gelegd door de familie
De Caters, die het aanpalende landgoed Wouwse Plantage omvormden. In het
jachthuis op het landgoed, stammend uit omstreeks 1875, is op de verdieping ook
een beschilderde vloer aangetroffen met een sponsachtig motief dat qua beeld lijkt
op de ‘voetenvloeren’.
Een andere vorm van een ‘harde’ vloer is de plavuisimitatie. In een aantal gebouwen
zijn voorbeelden aangetroffen van houten vloeren waarop plavuizen zijn geschilderd.
Een vrij abstracte, laat 18de-eeuwse vorm werd aangetroffen in het pand Bij de Put
36 te Leeuwarden. Hier geeft een stelsel van witte lijntjes de plavuizen weer.
Duidelijker zijn de groene, geschilderde plavuizen in het pand Langebrug 32 te
Leiden. Deze vermoedelijk 19de-eeuwse vloer bevindt zich op de verdieping, de
bouwlaag waar de meeste beschilderde vloeren werden aangetroffen.
Een late variant op de harde vloer is de imitatie-terrazzo ster in de spreekkamer
van de pastorie van Wouwse Plantage. Verder zijn van dit relatief moderne materiaal
nog geen imitaties bekend.
Voorzover nu bekend werden harde vloeren eerder geïmiteerd dan zachte vloeren.
Wellicht houdt dit gelijke tred met de opkomst van het tapijt in het Nederlandse
interieur, die pas vanaf omstreeks 1750 een hoge vlucht nam. Tapijtimitaties zijn
hoofdzakelijk geschilderd in sjabloontechnieken. Hierdoor waren fraaie en
ingewikkelde patronen mogelijk die voortdurend herhaald konden worden. De
tapijtimitaties zijn vaak voorzien van een rijk versierde rand met daarbinnen een
eenvoudiger middenvlak, maar er zijn echter ook belangrijke uitzonderingen.
Typerende sjablonen die tapijten nabootsen bevinden zich in Bergen op Zoom (Grote
Markt 4) en Breda (Tolbrugstraat 20). Deze vloeren lijken gezien het motief en de
kleur 19de-eeuws. Meer uitzonderlijke tapijtimitaties bevinden zich in Den Haag
(Prinsegracht 15, sterretjes omgeven door een rand) en Ouderkerk aan de Amstel.
De laatste vloer behoort tot de fraaiste in ons land en toont een rijk tapijt met
neogotische florale motieven op grote schaal. Hij bevindt zich in de zaal van de laat
19de-eeuwse roomskatholieke pastorie aan Rondehoep Oost 31 (afb. 2).
In de 20ste eeuw kreeg de beschilderde vloer een nieuwe impuls. Daarbij werd echter
de imitatie van materialen verlaten. Architecten als Oud en Rietveld gebruikten
kleurvlakken niet als imitatie van een materiaal, maar als onderdeel van een totaal
interieurconcept dat vanuit de functie werd gbedacht en waar kleurvlakken een
functionele en esthetische ondersteuning van waren.
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Pronkzucht en rafels
André van der Goes
Historische interieurs lijken net zo onaantastbaar, als de Titanic onzinkbaar
was. De werkelijkheid is helaas anders. Door zeer ingrijpende restauraties ging
de authenticiteit van veel interieurs verloren. De opvattingen over de wijze
waarop omgegaan moet worden met historische interieurs, veranderen de laatste
jaren weliswaar, maar in een langzaam tempo. Milieuwetgeving, openstelling
en exploitatie van deze kwetsbare interieurs en de onvermijdelijke
veiligheidsvoorschriften, vormen een ernstige, maar lang niet altijd zichtbare
bedreiging voor dit zeer kwetsbare cultureel erfgoed.
Ouderdom maakt helaas lang niet altijd eerbiedwaardig. Een oud gebouw mag dan
wel fraai, markant of imposant zijn, maar ten aanzien van oude interieurs gelden
weer heel andere maatstaven. Oude meubels, schilderijen en bijzondere, kostbare
voorwerpen kunnen altijd nog wel een plaats krijgen in de kamers of op zolder,
desnoods worden ze verkocht. Maar wie wil er wonen in een huis waar de grootouders
de kleuren hebben bepaald van wanden en stoffering, waar de verf is gaan bladderen
en waar papieren behangsels vochtkringen hebben of zijn verkleurd, waar gordijnen
en wandbespanning gleeën vertonen, stofnesten zijn en muf ruiken?
Wie genoeg geld heeft, kan natuurlijk alles goed onderhouden. Maar geld vormt
tegelijk ook een van de grote bedreigingen voor het historisch interieur. De behoefte
om de zaak eens grondig te restaureren, kan uiteindelijk immers even desastreus
uitpakken voor de authenticiteit van het interieur als de lust om het geheel te
moderniseren. Naast de tand des tijds, te grote lichtinval, een slecht klimaat,
schimmels, insecten, moedwillig vandalisme en te welwillende eigenaren of
beheerders, blijken ook de maatregelen die worden getroffen om dit bijzondere
cultureel erfgoed in stand te houden en het maatschappelijk gebruik ervan te
bevorderen, een reëel gevaar te kunnen zijn voor het behoud. Thomas Mann merkte
ooit zeer toepasselijk op: ‘Erben, das ist auch ein Talent.’ Als wij spreken over
historische interieurs in het algemeen, dan vallen de interieurs van de meest
uiteenlopende soorten gebouwen onder deze noemer: van kerken en stadhuizen tot
woonhuizen, winkels en gevangenissen. Daar de problematiek van de conservering
in wezen toch min of meer gelijk van aard is voor het merendeel van de historische
interieurs, lijkt het zinvol om onze aandacht hier te richten op één categorie. Gekozen
is voor de interieurs van kastelen en landhuizen.

Pomp and tatters
Ham House, bij Londen, is een prachtig voorbeeld van een huis met een goed bewaard
historisch interieur. De fraaie verbouwing van het huis in 1673 en de rijke, modieuze
inrichting door de eerste hertog van Lauderdale, werden door zijn nazaten op
bijzondere wijze in ere gehouden: er werd vrijwel niets aan veranderd. Zelfs in een
verleden dat minder snel aan ingrijpende veranderingen onderhevig was dan onze
hectische tijd, was Ham House zo'n honderd jaar later al een dermate curiosum
geworden dat de nieuwsgierig geworden George III een bediende naar de toenmalige
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eigenaar, Lyonel Tollemache, 5th Earl of Dysart, zond met de wens van de vorst om
het huis eens te kunnen bekijken. Het antwoord van Dysart was van een onsterfelijke
grandeur: ‘Whenever my house shall become a public spectacle, His Majesty shall
certainly have the first view.’ Het mag dan ook niet verbazen dat de estheet Horace
Walpole in 1770 azijnig opmerkte dat zijn neef, de zojuist genoemde graaf van Dysart,
kennelijk graag wilde dat zijn huis ‘in this state of pomp and tatters’ zou blijven.1
Dat een huis in de oude staat behouden blijft, kan vele redenen hebben. Om er maar
enkele te noemen: piëteit jegens voorouders én het huis,
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Renswoude, kasteel Renswoude. Enfilade op de eerste etage na de brand. Foto RDMZ, J.P. de
Koning, 1999.

problemen met de erfenis, geldgebrek, of omdat een reeks van opeenvolgende
eigenaren een zeer hoge leeftijd bereiken. Ham House is een goed voorbeeld van al
deze factoren, waar al vroeg een grote mate van piëteit werd getoond en de laatste
eigenaar zeer oud werd. James Lees-Milne bezocht in 1944 Ham House en werd
binnengelaten door een oudere, wat slordig geklede man van zo'n zestig jaar oud.
‘“The old alcoholic family butler”, I said to myself. (...) At last he stopped outside
a door, and knocked nervously. An ancient voice cried, “Come in!” The seedy butler
then said to me, “Daddy is expecting you,” and left me. I realized that he was the
bachelor son of Sir Lyonel Tollemache, aged eighty-nine”.’2 Vanouds was het, ook
in Nederland, gebruikelijk dat een adellijk huis op bepaalde voorwaarden bezichtigd
kon worden door geïnteresseerden. De wandelende dominee J. Craandijk maakte
veelvuldig gebruik van deze traditie toen hij in de tweede helft van de 19de eeuw
door Nederland trok.3 De mogelijkheid voor het grote publiek om een oud landhuis
te bezoeken, ontstond in 1926 toen de Menkemaborg als museum werd opengesteld,
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Deurne, kasteel Deurne. keuken. Foto W. Bingel, 1939.

een voorbeeld dat vele kastelen en landhuizen in de loop der jaren volgden. En met
de openstelling als museum volgde ook vaak de, hoognodige, restauratie van gebouw
en interieur. En juist met de restauratie werd een belangrijk stuk authenticiteit van
het huis ingeleverd. Als de steigers waren afgebroken, het vocht uit nieuw stucwerk
was getrokken en de verf opgedroogd, dan presenteerde een huis zich alsof het
gerenoveerd was in plaats van gerestaureerd. Wie kan zich niet nog tamelijk recente
restauraties herinneren waarbij gehele vloeren werden weggebroken of onherkenbaar
vlak geschuurd, wanden werden weggenomen omdat zij in een latere periode waren
geplaatst, de kleuren van schilderwerk werden veranderd en de gebruikelijke witkalk
op de muren werd vervangen door veegvaste latex? Interieurs kregen een geheel
nieuw aanzien doordat oud behang werd vervangen door nieuw met een min of meer
gelijkend, of zelfs met een ‘mooier’ of ‘beter’ bijpassend patroon en in plaats van
de oude sleetse of verkleurde gordijnen nieuwe gordijnen werden opgehangen.
Hoe vakkundig en nauwgezet deze restauraties ook worden uitgevoerd, zij zijn
funest voor de authenticiteit van het historisch interieur en vervangen de werkelijkheid
door een schone schijn. In wezen ligt aan deze werkwijze een psychologische factor
ten grondslag, namelijk de ingebakken wens om alles netjes en schoon te tonen. Maar
de strijd tegen ‘stuif, gruis en pluis’ die elk huishouden behoort te voeren, voltrekt
zich ook tegen de verschijnselen van ouderdom: in de restauratiewereld wordt nog
te vaak gestreefd naar het beeld van de eeuwige jeugd.4 Wie in kastelen en landhuizen
een beeld van het dagelijks leven in het verleden wil krijgen, dient zich ervan bewust
te zijn dat in de gemusealiseerde situaties met de bewoners meestal ook het dagelijks
leven is verdwenen. De interieurs lijken dan ook vaak sterk op de zorgvuldig
gearrangeerde chic die de glossy woontijdschriften ons als ‘leefstijl’ voorschotelen.
Een voorbeeld? Oude afbeeldingen van keukens tonen een werkruimte waar het vuur
oplaait om het eten te bereiden en oude vloeren waarop stevige tafels staan, kortom
ruimtes om te werken. Koks hadden weliswaar de naam om rommelig te werken,
maar na afloop werd er opgeruimd en stevig geboend en geschrobd.5 Waar
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vuur is, is rook. Op de wanden van vrijwel alle afgebeelde keukens is dan ook
roetaanslag te zien en vooral op de boezem van de schouw, boven de vuurplaats!
Met dit beeld voor ogen zijn de meeste keukens die wij nu te zien krijgen, een soort
steriel laboratorium geworden, waar op z'n best ooit een ei werd gekookt.6 De
afgelopen twintig jaren ontstond een toenemende aandacht voor conservering van
bestaande situaties. Hieraan gekoppeld ontstond ook een herbezinning op hetgeen
men wilde bewaren en tonen. De aanblik van de tand des tijds wordt langzaam maar
zeker niet meer als stuitend of onesthetisch ervaren, maar geaccepteerd als een proces.
Dit proces moet natuurlijk zoveel mogelijk worden afgeremd, maar er hoeft niet
meer te worden gedaan alsof het niet bestaat. In Engeland werd zelfs gekozen voor
het tonen van enkele landhuizen in een verregaande staat van verval; naast de glorie
wordt nu ook de materiële neergang getoond als verschijnsel van maatschappelijke
ontwikkelingen.7 De toegenomen belangstelling voor het conserveren van historische
interieurs ontwikkelde zich gelijktijdig bij restauratoren van kunstvoorwerpen. Naast
allerlei ethische aspecten biedt deze invalshoek nog een ander voordeel, want een
ruimte kan zich slechts als een eenheid presenteren indien er ook een zeker evenwicht
is in de wijze waarop het gehele interieur zich vertoont, dus waarop de afzonderlijke
voorwerpen zich ten opzichte van elkaar verhouden.8

Whenever my house shall become a public spectacle ...
De openstelling van historische interieurs voor het publiek brengt gevolgen met zich
mee die van grote invloed zijn op behoud en presentatie. Natuurlijk moeten er
faciliteiten komen die het de bezoekers mogelijk maken om de ruimtes te bezichtigen:
looproutes, lopers in de paden, afscheidingen etc. Zoals de bezoeker beschermd dient
te worden tegen het gevaar van onverwachte op- en afstapjes, lage doorgangen
enzovoorts, zo dient ook het interieur beschermd te worden tegen ondoordacht
enthousiasme van de bezoeker. Vette plekken op het behang, rafels aan
wandbespanning en gordijnen, gesleten bekleding van stoelen, zijn bekende stomme
getuigen van regelmatige aanrakingen door het publiek. Openstelling voor het publiek
betekent ook het gevaar van langdurige, sterke lichtinval (of belichting) en een
wisselend klimaat met sterke schommelingen van temperatuur en luchtvochtigheid.
Chargerend, maar zeker niet onterecht, kan worden gesteld dat vijfentwintig jaar
openstelling van een historisch interieur als museum, meer schade kan opleveren
dan honderd jaar traditionele bewoning. Bewuste regulering en beperking van
bezoekersstromen moeten een rol spelen in de openstelling van monumenten en zal
bij de verschillende belangenafwegingen moeten worden meegenomen.9
Beheer en behoud van monumenten is een kostbare zaak. Wat in vroeger eeuwen
werd gebouwd en ingericht voor plezier of prestige, heeft nu een meer collectief,
maatschappelijk doel gekregen: ons nationaal cultureel erfgoed. De financiële lasten
die het behoud van dit erfgoed meebrengt, drukken zwaar op de eigenaren of
beherende instellingen en instanties. Restaureren en conserveren is doorgaans
beduidend kostbaarder dan het opnieuw inrichten van ruimtes. Het ligt dan ook voor
de hand dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om inkomsten te verkrijgen uit het
erfgoed. Hiermede zijn wij beland op het glad ijs van exploitatie van historische
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interieurs. Hoe interessant deze ruimtes zijn voor het geven van diners, recepties,
feesten en seminars voor het bedrijfsleven, blijkt uit de talloze advertenties van
kastelen en landhuizen waarin zij hun ‘sfeervolle ambiance’ aanprijzen. Voor de
grote groep van begerige ‘tijdelijke kasteelheren’ worden zelfs speciale gidsen op
de markt gebracht met locaties die kunnen worden afgehuurd.10 Sommige instellingen
gaan zeer doordacht en weloverwogen met deze vorm van exploitatie om en weten
hierdoor de schadelijke invloed op de interieurs te beperken. In vele gevallen echter
is de druk om inkomsten te verwerven zo groot, dat de historische interieurs zonder
duidelijke afspraken, garanties of toezicht worden blootgesteld aan een gebruik dat
zeer schadelijke gevolgen kan hebben. Voor de exploitatie van monumenten waarvan
ook de waardevolle interieurs met gemeenschapsgelden in stand worden gehouden,
zou de overheid strengere richtlijnen dienen uit te vaardigen dan thans het geval is.
De schade van vijfentwintig jaar commerciële exploitatie, hoe zal die zich verhouden
ten opzichte van traditionele bewoning of museale openstelling?
De laatste jaren wordt het begrip ‘beleving’ voor de bezoeker van musea en
monumenten steeds belangrijker. Juist monumenten en vooral de historische interieurs
bieden een uitgelezen gelegenheid voor de beleving van het verleden. ‘Living history’
op een goede manier, met goede aankleding en goede acteurs presenteren, is een
uitdagende maar kostbare zaak. Als
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Rozendaal, kasteel Rosendael. Eerste salon. Foto RDMZ, G. Drukker en P. van Galen, 1999.

men uit deze evenementen extra inkomsten wil verwerven, dan moet men grote
bezoekersaantallen trekken, waarmee natuurlijk weer de geest uit de fles wordt
gehaald ...
Grote aantallen bezoekers bij evenementen, of eenvoudigweg bij slecht weer, in
gebouwen die hier niet voor zijn gebouwd, vormen een reële bedreiging voor het
historisch interieur. Maar massaal bezoek vormt ook een ernstige bedreiging voor
de veiligheid van de bezoeker zelf. Hoeveel van deze monumenten hebben goede
veiligheidsvoorzieningen en een adequaat calamiteitenplan? Recente branden met
rampzalige gevolgen voor grote aantallen mensen zullen, terecht, onherroepelijk
leiden tot verzwaarde veiligheidseisen van de overheid. Dat in veel historische
interieurs binnenkort verlichte bordjes, blusmiddelen, brandmelders etc. zullen worden
geëist, lijkt onontkoombaar. Het gegeven dat in de meeste historische interieurs zeer
veel, zeer brandbare stoffen zijn toegepast en verwerkt, zal op korte termijn
ongetwijfeld eveneens de aanleiding vormen voor een lastige maar noodzakelijke
discussie.
Ten slotte dient te worden opgemerkt dat het behoud van de historische interieurs,
ook wordt bedreigd door de wetgeving van de overheid. Het gebruik van traditionele
materialen botst steeds vaker met de nieuwe voorschriften inzake het milieu. Maar
ook de maatregelen met betrekking tot de (brand-)veiligheid en de
werkomstandigheden bemoeilijken de uitvoering van de traditionele ambachten.
Natuurlijk wordt hier niet het belang en de redelijkheid van de nieuwe voorschriften
aangevochten. Het gebruik van bijvoorbeeld oplosmiddelen in verven of het steenstof
dat vrijkomt bij het bewerken van zandsteen, is in eerste instantie schadelijk voor
degene die het werk uitvoert. Hoe fraai en belangrijk tradities ook mogen zijn,
niemand mag worden blootgesteld aan het gevaar om de traditionele
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beroepsziektes op te lopen. Maar door het zogeheten Zandsteenbesluit is het toch
mogelijk om, onder specifieke voorwaarden, dit materiaal bij restauraties nog altijd
toe te passen. Het gebruik van de in het binnenhuis voorgeschreven waterdragende
verven betekent dat de oude verflagen zeer sterk moeten worden voorbewerkt of
zelfs dienen te worden verwijderd. Hierdoor verdwijnt de documentatie van vaak
eeuwenoude verf en kleurenschema's en de toegepaste technieken onherroepelijk,
evenals een gedeelte van de esthetische beleving hiervan, om niet te spreken over
mogelijke verborgen decoratieve schilderingen. Het is dan ook verheugend dat er
vanaf de tweede helft van dit jaar voor beschermde monumenten een
uitzonderingsregeling bestaat op de sinds 1 januari 2000 geldende Arbo-eis dat voor
interieurafwerkingen

Rozendaal, kasteel Rosendael. Bovengang voor (boven) en na (onder) restauratie. Foto RDMZ,
resp. 1977 en 1990.
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Mapje met prentbriefkaarten. Collectie Menkemaborgh te Uithuizen.
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In de rij voor kasteel Keppel. Foto particuliere collectie, 2000.

enkel VOS-arme (VOS = Vluchtige Organische Stof) producten mogen worden
ingezet.
In de toekomst zal bij het verder ontwikkelen van de milieuwetgeving, het
Bouwbesluit en de richtlijnen vanuit de Arbo-diensten en brandweerkorpsen het
behoud van het cultureel erfgoed in alle overwegingen en besluitvorming moeten
worden betrokken.
Dat historische interieurs uitermate kwetsbaar zijn voor meer dan de tand des tijds,
is duidelijk. Het is hoog tijd, in feite vijf voor twaalf, om de discussie over het behoud
van dit bijzonder stuk erfgoed te verbreden en nieuwe ontwikkelingen tijdig te
signaleren en aan de orde te stellen. Laat het jaar 2001 met de Manifestatie Historisch
Interieur, georganiseerd door twee belangrijke organisaties op het gebied van het
behoud van het Nederlandse culturele erfgoed, een aanleiding zijn om nadere stappen
te nemen om historische interieurs in alle opzichten een veiliger toekomst te bieden.

Eindnoten:
M. Tomlin, Ham House, London 1986, p. 104.
J. Lees-Milne, Ancestral Voices, London 1975, p. 171.
J. Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en papier, 7 delen, Haarlem 1875-1888.
Over dilemma's en controversiële aspecten van het restaureren van kunstvoorwerpen zie: N.
Ex, Zo goed als oud. De achterkant van het restaureren, Amsterdam 1993.
5 As a race, they [cooks] are prone to untideness in their work, with a grand clear up at its
conclusion... Geciteerd in: P. Sambrook e.a., The Country House Kitchen 1650-1900. Skills and
Equipment for Food Provisioning, London 1996, p. 6.
6 Natuurlijk werd de keuken van tijd tot tijd opgeknapt. Na de dood van de stokoude Willem
René van Tuyll van Serooskerken (96 jaren oud), liet zijn zoon in 1841 Slot Zuylen grondig
opknappen. Ook de keuken behoefde nodig aandacht: de muren waren met bladerige korsten
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bedekt, de vloer moest vernieuwd worden, oven en fornuis gerepareerd. Utrechts Archief, Huis
Zuylen, inv.nr. 1364, p. 5. Zie ook: A.W.A. van der Goes, ‘Van reparatiën ende melioratiën:
vier eeuwen onderhoud en verbouwen van Slot Zuylen’, in: Jaarbericht 1986 Stichting Utrechtse
Kastelen, pp. 25-26.
De National Trust opende in 1989 het huis Calke Abbey voor het publiek en in 1998 Chastleton
House. English Heritage toont sinds 1995 Brodsworth Hall. Deze drie huizen zijn bijzonder
interessant voor deze discussie.
Enkele instellingen in Nederland die beleid aan het ontwikkelen zijn met betrekking tot de
conservering van interieurs zijn: het Instituut Collectie Nederland te Amsterdam, de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg te Zeist, de Opleiding Restauratoren te Amsterdam (ressorterend
onder het Instituut Collectie Nederland) en de Stichting Restauratie Atelier Limburg te
Maastricht.
De National Trust bijvoorbeeld hanteert voor enkele zeer populaire huizen het systeem van
zogeheten ‘pre-booked time tickets’: een maximum aantal bezoekers per dag. Ook stelt zij deze
huizen slechts enkele dagen per week open waardoor er geen constante druk op het interieur
ontstaat.
Kastelen geschikt voor evenementen, Wijk bij Duurstede 1997 (Uitgave Nederlandse Kastelen
Stichting); Castella 88-89, Algemene gids van Kastelen in de Benelux. Bezoek, Ontvangsten,
Huwelijken, Seminaries, Verhuur van Vakantiewoningen, Kastelen-Hotel-Restaurants, Culturele
Agenda, Beschrijving der Toeristische Bezienswaardigheden in de omgeving van Kastelen,
Landkaarten, Geschiedkunduge Aantekeningen, Glossarium, Enz, Lierneux 1988 (Tweejaarlijkse
Vlaamse publicatie).

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

94

Kasteel Amerongen
Een experiment ‘met levende geschiedenis’
Olga Faber
Het is de week van 21 tot en met 29 oktober 1900. Kasteel Amerongen wordt bewoond
door een adellijke familie, bestaande uit een vader, een moeder en twee jonge freules
in de huwbare leeftijd. Als we het kasteel binnenstappen gonst het er van de
bedrijvigheid. Vader is weliswaar op jacht, maar de rest van de familie en het
personeel zijn thuis. Die avond zal er een belangrijke gast komen: een aantrekkelijke
jonge man. Wellicht is zijn bezoek speciaal bestemd voor één van de freules, maar
daarover bestaat geen zekerheid. In de verschillende vertrekken van het kasteel vinden
voorbereidingen plaats om de belangrijke gast met alle egards te kunnen ontvangen.
In de keuken, gevuld met de geur van soep, is de kokkin met een aantal hulpjes
druk bezig de voorbereidingen te treffen voor het diner. De keukenhulpjes krijgen
les in hygiëne, het gebruik van kruiden en voedsel bereiden en worden gewezen op
hun plaats in het gezelschap en hoe het eigenlijk hoort. Het is duidelijk dat kinderen
in 1900 ook al lastig waren en de kokkin spreekt ze dan ook streng toe.
Op de eerste verdieping bevindt moeder zich met één van de dochters in de
bibliotheek, waar een gedicht wordt uitgezocht om die avond aan het diner voor te
dragen. Er ontspint zich een discussie tussen ‘maman’ en dochter over moderne en
ouderwetse gedichten, over emoties en of deze wel of niet betamelijk zijn. Al
converserend blijkt dat tussen beide zusjes sprake is van enige rivaliteit. Er is een
kapotte waaier gevonden in de tuin, wie is de schuldige? Bloemen en hun betekenis
worden en passant behandeld, terwijl de kribbige butler met enige regelmaat verse
thee en bloemen brengt. In de eetzaal is de huisknecht, voorzien van een meetlint,
bezig met het op Engelse wijze dekken van de tafel. Hij is zich zeer bewust van zijn
status binnen het huishouden en gedraagt zich belerend en neerbuigend tegenover
de twee meisjes die hem assisteren. Ook het plaatsen van het bloemstuk en de zilveren
patrijzen blijkt een kunst te zijn die men niet zomaar machtig is. Weet hij dat de
huishoudster verliefd op hem is?
Op de tweede verdieping is dezelfde huishoudster met twee dienstbodes bezig de
logeerkamer voor de gast in orde te brengen. Allerhande attributen worden hierbij
gebruikt, van plumeau tot een halve aardappel om glas mee te laten glanzen. De
schadelijke invloed van ‘bacteries’ op het menselijk gestel komt ter sprake. De
nachtemmer wordt door een van de dienstbodes naar beneden gebracht, waarbij zij
wordt gemaand toch vooral met gebogen hoofd over de gang te lopen. En de
zorgvuldig door de freule gekozen bloemen worden op tafel gezet.
In haar slaapkamer is de tweede dochter heftig in gesprek met haar kamenier.
Welke japon zal zij in hemelsnaam aantrekken bij het diner? Zij staat geagiteerd in
haar ondergoed, de kamenier besprenkelt haar met rozenwater en snoert haar in haar
korset. Weet zij iets van de verdwenen waaier? De japon met de bontjes langs de
mouwen dan maar.
De hierboven beschreven scènes zijn afkomstig van een experiment met levende
geschiedenis, dat van 21 t/m 29 oktober 2000 plaatsvond op Kasteel Amerongen.
Levende geschiedenis, ofwel living history, is een manier van kennisoverdracht die
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in Groot-Brittannië regelmatig in (openlucht)musea en monumentale gebouwen
wordt toegepast. Het gaat hierbij om het naspelen van historische situaties op een
historische plek, met de bedoeling de toeschouwer op een levendige wijze mee te
voeren naar een bepaalde tijd. Mits professioneel toegepast, kan dit een uitstekende
manier zijn om de bezoeker een verhaal te vertellen dat beter beklijft dan een uitleg
op papier. In Nederland is de afgelopen jaren op dit terrein een aantal goede pogingen
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ondernomen, maar een vanzelfsprekendheid is het zeker nog niet.
In het levende geschiedenisexperiment in Amerongen is gewerkt met amateuracteurs
en een professionele regisseur. Er is geen vastomlijnde tekst uitgedeeld, maar de
acteurs hebben hun personage zelf een naam gegeven en verder ingevuld, zodat
inleving in het personage vanaf het begin gewaarborgd was. Gekozen is voor het
jaar 1900. Er is uit elders opgedane ervaringen gebleken dat het van belang is één
vast jaartal als uitgangspunt te nemen. Over deze periode is door de conservator een
reader samengesteld met informatie over de samenleving rond 1900 en gegevens
over Kasteel Amerongen in die tijd. De acteurs kregen daarnaast enige thema's
aangereikt, zoals de verloving van prinses Wilhelmina, die op 16 oktober 1900
plaatsvond. En: rangen en standen, de komst van de gast, de rivaliteit tussen de zusjes,
de verdwenen waaier, de betekenis van bloemen, etiquette, de verliefdheid van de
huishoudster op de huisknecht, hygiëne en gezondheid, modern

Amerongen, kasteel Amerongen. Living history: personeel in een van de slaapkamers. Foto's
kasteel Amerongen, 2000.

Amerongen, kasteel Amerongen. Living history: zilverpoetsters aan het werk.

versus ouderwets, deze ‘rode draden’ van de regisseur zorgen voor een totaalverhaal,
voor de verbinding tussen de verschillende scènes.
Na een verantwoording op papier en een uitleg door de regisseur over de situatie
waarin het huis zich bevindt, en welk jaar het is, begint de bezoeker aan zijn rondgang
door het kasteel. Er is een strak schema van circa vijf minuten per kamer om de grote
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aantallen bezoekers te kunnen laten rouleren. Al snel vallen de rode draden in de
verhalen op. Bepaalde thema's keren in elke ruimte weer terug en zorgen voor
herkenning. Dit versterkt het effect van samenhang tussen de verschillende scènes
in aanzienlijke mate. Opvallend was hierbij het natuurlijke, losse spel van de acteurs,
de humor en de ruimte die er was voor het laten vallen van stiltes. Humor houdt de
aandacht gevangen en geeft een knipoog naar hetgeen de bezoeker aanschouwt.
Stiltes maken het geheel echter weer overtuigender. En passant pikt de bezoeker heel
wat informatie op. Uit reacties viel op te maken dat het geheel aansloeg, eveneens
bij de jeugd. De conservator heeft voor deze week extra veiligheidsmaatregelen
moeten treffen ter bescherming van gebouw en interieur. Over de historische kleden
in de verschillende kamers werden beschermende kleden gelegd, de acteurs maakten
gebruik van meubels, kleding, bestek en andere (huishoudelijke) attributen afkomstig
van bruiklenen. Het spektakel trok zeer veel bezoekers. In één week bezochten
zevenduizend personen Kasteel Amerongen, terwijl dat normaliter een aantal van
rond de zeshonderd per week is. Veel mensen kwamen voor een herhalingsbezoek,
aangezien de nieuwsgierigheid niet in één keer bevredigd was. Het kasteel is
gedurende één week continu in bedrijf geweest en dit heeft natuurlijk ook in
klimatologische zin zijn weerslag op het gebouw en het interieur gehad.
Toch wil men de komende jaren in Amerongen doorgaan met het verkennen van de
grenzen van de levende geschiedenis.
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Huiselijke pretenties
Wim Denslagen
Waarom kopen mensen antieke meubels, terwijl die meestal zoveel onhandiger
zijn dan moderne? Om de adel te imiteren, uit oprechte kunstliefde of uit een
troebel mengsel van beide? De vraag mag indiscreet zijn en weinig hoop op
eerlijke antwoorden bieden, intrigerend is ze wel. Het is misschien te gemakkelijk
om maar direct aan te nemen dat antiek wordt gekocht om zich een hoger
maatschappelijk aanzien aan te meten, want dat valt gemakkelijker en
doeltreffender af te lezen aan de functie die men bekleedt, en aan de lengte van
de oprijlaan voor het huis. Binnenshuis liggen de zaken meestal iets anders dan
op straat, persoonlijker en intiemer ook. Thuis gaat het meer om het beeld dat
iemand van zichzelf wil scheppen. En dat beeld wordt weliswaar door de
bewoners zelf gekozen, maar zelden door hen zelf ontworpen. Waarom zouden
ze ook, want de ideaalbeelden staan toch te kust en te keur in glossy magazines?
Daarin staan de diepste wensen van bewoners.
Een onderzoek naar antwoorden op bovengestelde vraag start dus in de kiosk op de
hoek en niet in universiteitsbibliotheken.
Bladen als Eigenhuis & Interieur, VT wonen, Elle Wonen, Schöner Wohnen of
Vivenda (‘over betere huizen en succesvol leven’) tonen zonder omwegen wat mensen
mooi vinden, soms op het beschamende af. Rechtgeaarde feministen storen zich aan
dit soort oppervlakkige bladen (ze ontbreken bijvoorbeeld in het Archief voor de
Vrouwenbeweging in Amsterdam). Maar het interessante in die bladen is nu juist de
onomwonden presentatie van ideaalbeelden, die natuurlijk door vrijwel geen enkele
lezer of lezeres kan worden verwezenlijkt. Het interieur van de meeste woningen
bestaat uit een min of meer wanordelijk samenraapsel van versleten en onooglijk
meubilair.
Vroeger hadden de lagere sociale klassen nauwelijks meubels. Gerard Reve wist
zich naderhand nog te herinneren hoe kaal het bovenhuis van zijn vriendje Nikie aan
de Gaffelstraat in Betondorp was: ‘In de gehele woning lagen misschien twee of drie
matjes van tezamen drie vierkante meter: men woonde op de naakte planken vloer,
die niet eens geverfd of gebeitst was; behalve een serie oude ijzeren ledikanten waren
een tafel, een half dozijn stoelen en een oud dressoir het enige meubilair.’1 Gerard
Reve was verbaasd over dat armoedige interieur, maar de ouders van Nikie waren
niet de enigen die destijds zo woonden. En vermoedelijk woonden de grootouders
van Nikie niet minder armetierig. In zijn boek Krotten en sloppen uit 1901 gaf Louis
Hermans een indruk van de woonomstandigheden van de armen in Amsterdam en
in die onderkomens stond zelden iets dat met het woord ‘meubelstuk’ omschreven
kon worden.
De woningen van de middenstand waren niet een beetje, maar veel rijker dan die
van de lagere klassen. Zo stonden rond 1900 in het ouderlijk huis van Theo Thijssen
in de Eerste Leliedwarsstraat in Amsterdam behoorlijk wat meubels (zijn vader had
een schoenwinkel en was niet onbemiddeld). In de opkamer - de belangrijkste kamer
van het huis - lag glimmend vloerzeil met een koeharen vloerkleed erop en ‘op dat
kleed stond de ronde mahoniehouten tafel (...) en om de tafel stonden de stoelen met
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de trijpen zittingen.’ In die kamer stonden ook een linnenkast en een secretaire, beide
van mahoniehout. Verder waren er nog een potkachel en ‘een vergulde pendule, met
een rococomannetje, onder een glazen stolp’ op de schoorsteenmantel, symbool bij
uitstek van huiselijkheid.2
Het huishouden rustte in die dagen nog geheel op de schouders van de moeder en
Theo Thijssen beschreef hoe zijn moeder op wasdagen veranderde in een ‘ruw, slecht,
ja haveloos gekleed vrouwpersoon met een afschuwelijk humeur, en klaar, bij het
minste-geringste klappen uit te delen.’3
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De bibliotheek van het heringerichte huis in Hyde Park Gate in Londen (House & Garden,
november 1998, 124) met fresco's van Francesca Cullen en meubels van verschillende antiquairs
uit Londen en New York.

Voor zulke vrouwen had Elis. M. Rogge in 1909 het geïllustreerd maandschrift
De Vrouw en Haar Huis opgericht, de voorloper van de moderne vrouwenbladen uit
de kiosk op de hoek. Het tijdschrift van mevrouw Rogge was opvoedend bedoeld en
past in de traditie van het 19de-eeuwse beschavingsoffensief: de gegoede burgerij
die zich inzette voor de sociale verheffing van de lagere klassen.

Antiek en exotica
Het tijdschrift van mevrouw Rogge straalt een degelijke frisheid uit en daarbij hoort
geen deftigdoenerij met antieke meubels. De jacht op antiek bestond toen ook al,
maar werd niet goedgekeurd door dit sociaalbewuste blad. Zo waarschuwde mevrouw
R. de Babbian Verster-Bolderhey in 1917 tegen de ‘mode voor antiek’, die volgens
haar niet lang geleden was begonnen en een geheel nieuwe industrie had voorgebracht,
vooral van ‘oud-Hollandsche stoelen, tafels, kabinetten en kasten, van onder tot
boven overdekt met bloemen, ranken en festoenen van inlegwerk, kronkelend langs
alle pooten, overdeuren en laden, in een kakelbont gewemel als een kaleidoscoop’.
Meubels, zo stelde deze medewerkster
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Reclame in Homes & Antiques van november 2000: de meubels van Old Charm geven het huis
een hart.
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van De Vrouw en Haar Huis, moeten mooi en doelmatig zijn en dat is antiek meestal
niet. Mooi en doelmatig, dat waren in haar ogen de meubels van iemand als K. de
Bazel. In dezelfde jaargang keerde ook Aty Brunt zich tegen antiek, zij het dat ze
een uitzondering voor ‘echt antiek’ wilde maken, omdat dat ‘nog geërfd was’, maar
‘al die imitaties, dat kwasi oud-eikenhout, dat door allerlei maniertjes en sausjes zijn
antieke waas moet krijgen’, zulke dingen keurde zij af onder verwijzing naar het
oprechte werk van kunstenaars als H.P. Berlage, T. Nieuwenhuis en W. Penaat.
Maar aan een zeker verlangen naar exotische snuisterijen kon minder weerstand
worden geboden. In jaargang 1925 staat een artikel onder de titel ‘Hoe ik mijn kamer
veranderde’. In die kamer stond een kast die tot een boekenkast was verbouwd,
waarbij een ‘donkergebeitst richeltje’ was aangebracht waarop ‘blauwe Indische
bordjes en kommetjes’ waren uitgestald en de beschrijving van dit onderdeel werd
besloten met de opmerking dat er een grote boekenkast was ontstaan ‘waarvan ik ter
onderbreking eenige planken vulde met Oostersche en andere voorwerpen, wat
werkelijk een alleraardigst effect maakt’. Er moest dus wel een boekenkast komen,
maar die mocht niet helemaal met boeken worden gevuld, want dan zou de kamer
te veel op een studeervertrek lijken. De kamer maakt op de afgedrukte foto's een
overvolle indruk en alles is er versierd, onder andere met Perzische tapijten (tegen
de wand), Libertydoeken, ‘Japanse en andere Oostersche voorstellingen’, een Chinees
kleedje, een tafelkleed van ‘Tyrian Silk’, Russische kommetjes en nog veel meer.
De kamer was eigenlijk de wereld in het klein, een expositie van verschillende
culturen naast elkaar, een multiculturele kamer, zou je kunnen zeggen. De exotica
lijken een bepaalde symbolische functie te hebben, namelijk als zichtbare tekenen
van een spiritueel contact tussen het persoonlijke universum van de huiskamer en
de grote wereld buiten, zoals devotionalia in de kamer tekenen zijn van de band met
het goddelijke, of zoals planten de natuur op kamerformaat representeren.
Kamerversieringen in de vorm van exotica komen overigens al in de 18de eeuw voor,
met name de chinoiserie en later, rond het midden van de19de eeuw, de japonaiserie.4

Woonstijlen
Er zijn tegenwoordig nog steeds mensen die hun huis graag een bepaalde exotische
sfeer willen geven. Vaak is dat een mediterrane sfeer, maar nog vaker een adellijke,
maar het kan ook een lokale sfeer zijn, of een combinatie tussen een historische
omgeving en een bepaald soort leven. Een typisch voorbeeld van dit zoeken naar de
‘sense of place’, naar een stijl die inheems is en waar de bewoners zich verbonden
kunnen voelen met de geschiedenis en de gewoonten van een bepaald gebied, is het
in 1997 door Thames and Hudson uitgegeven plaatwerk Java Style. De auteur, Peter
Schoppert, omschreef zijn werk als een ontdekkingsreis naar ‘the feeling for a location
that comes from its architecture and landscape, from interiors, views and vistas both
intimate and panoramic, furniture and fittings, the domestic settings for the mundane
moments that make up a way of life’.
Hoe gedreven en dweperig sommige mensen op dit gebied kunnen zijn, blijkt
bijvoorbeeld uit een artikel in de Residence van oktober 1999 over een mevrouw in
Maarn die haar huis als een Engels ‘manor house’ heeft ingericht met overal
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jachtattributen en schilderijen waarop jachthonden staan afgebeeld. Ze is ‘gek van
Schotland’, ‘een fanatiek jager’ en ze houdt ‘van de grandeur van vroeger’, ‘van het
landleven - op stand - tussen 1800 en 1940’. Het antiek staat bij deze mevrouw in
dienst van een bestaan dat een herhaling wil zijn van het leven van de Engelse
landadel.
In zekere zin behoort antiek ook tot de exotica, zij het dat de vreemdsoortigheid
temporeel en niet geografisch bepaald is. Toch lijkt de rol van antiek in het woonhuis
anders te zijn dan die van exotica. Met kunstnijverheid van vreemde volkeren krijgt
het interieur een kosmopolitische inslag, wat het wereldwijze imago van de bewoner
kan onderstrepen, maar met antiek wordt een poging gedaan een zekere band met
het verleden te leggen. Dat is problematischer, omdat het meestal gaat om een gekocht
verleden.
Tot verdriet van de modernisten was antiek moeilijk uit de woning te verbannen.
De voorlichting van de Stichting Goed Wonen heeft wat dit betreft betrekkelijk
weinig opgeleverd, tenminste als we de populaire interieurbladen als maatstaf nemen.5
Er zijn natuurlijk ontwerpers die in de traditie van het Bauhaus zijn voortgegaan,
bijvoorbeeld Richard Meier, en er zijn ook nog tijdschriften die deze traditie
hooghouden, zoals het tijdschrift Domus: rivista di architettura, maar die zijn bedoeld
voor een beperkt publiek. Hoewel de meubels van architecten als Marcel Breuer voor
het volk waren bedoeld, werden ze slechts door een kleine elite bewonderd. Ze waren
‘ongezellig’ en ‘onhollands’
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Aquarel uit 1855 van een kamer in de oude residentie van koningin Victoria in Balmoral in
Schotland. Foto uit Peter Thornton, 1984, 379.

volgens meubelkenner A.F. van der Wey (Bouwkundig Weekblad Architectura, 1929,
321). Het grote publiek vindt nog steeds dat ze sfeer missen, die modernistische
interieurs.

Eenvoud en praal
Zonder antiek lijkt geen allure mogelijk. In de Margriet (nummer 39, 2000) wordt
een modern interieur van een rijtjeshuis besproken waarin ‘het karakter’ wordt bepaald
door antieke meubels. ‘Ons huis’, vertelt de bewoonster, ‘is een mix van oud en
nieuw. Het oogt licht en modern, maar er staan veel oude meubels in.’ Zo staat er
een antieke stoel, die de oma van haar echtgenoot ‘na de oorlog op straat in
Amsterdam’ had gevonden en een ronde eiken tafel van haar schoonouders, die werd
geschuurd en wit gebeitst. Dit laatste is van belang, omdat de oude tafel in authentieke
staat zou misstaan in dit lichte en moderne interieur.
In het tijdschrift Ariadne wonen van januari 2000 wordt een handelaar in historische
bouwmaterialen aan het woord gelaten over de vraag hoe men aan zijn huis ‘een
landelijke woonstijl’ kan geven. Hij geeft een voorbeeld: ‘Pas heb ik een partijtje
16de- en 17de-eeuwse tegels op de kop getikt. Dus nu ga ik boven het aanrecht replica
witjes aanbrengen en daar zet ik ze tussen. Totaal zo'n vijf vierkante meter. Dat is
net mooi, want als ik de hele keuken zou willen doen, wordt het te gek.’ Deze
uitspraak is kenmerkend voor de mentaliteit die uit sommige woonbladen spreekt,
namelijk een voorkeur voor eenvoud, huiselijkheid, zuinigheid en natuurlijke
materialen. Het mag allemaal niet te gek worden: oude bouwmaterialen zijn leuk
voor het aanbrengen van de nodige decoratieve accenten, maar ze mogen niet de
overhand krijgen.
Wat er gebeurt als antiek wel de overhand krijgt, is te zien in een geheel andere
categorie tijdschriften, zoals House & Garden en Residence, moderne bladen die
alleen interieurs van filmsterren en andere miljonairs voor bespreking vatbaar achten.
Daarin verschillen deze bladen sterk van de degelijke en sobere aanpak van vroegere

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

bladen als De Vrouw en Haar Huis en Goed Wonen. Ondanks deze verschillen hebben
ze behalve een zekere tuttigheid ook nog iets anders gemeen,
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De Groene Kamer in Clandon Park in Surrey voor de restauratie van 1968. Foto uit John
Cornforth, 1985, 189.

namelijk een voor de monumentenzorg bijzonder interessante verhouding tot de
historische binnenruimten. Zo stond er in House & Garden van november 1998 een
artikel onder de titel ‘Reconstruction & Renewal’, waarin de herinrichting werd
besproken van een groot woonhuis in Hyde Park Gate in Londen. De herinrichting
kwam hierop neer dat ‘every detail has been painstakingly replaced in period style
to create a home to answer the modern needs of its American owners’. Geloof het
of niet, zo luidde het commentaar, maar alles in dit huis is gloednieuw, inclusief de
maten van de kamers, zodat je eigenlijk niet van een gewone restauratie kunt spreken,
maar van een ‘complete remake’. Het resultaat werd in prachtige kleurenfoto's getoond
en omschreven als ‘the perfect English gentleman's town residence’. Op de foto's is
te zien hoe de Amerikanen denken dat de adel vroeger woonde, namelijk tussen een
grote hoeveelheid antieke snuisterijen, met Lodewijk XV-stoeltjes, fragiele
wandkastjes, oosterse tapijten, zware gordijnen, veel classicistische details en verder
zijn de kamers volgepropt met banken, zitjes, bijzettafeltjes, bloemvazen, boeken en
schemerlampen. Wat het eerste opvalt, is het kinderlijke beeld dat uit het geheel
spreekt. Alles in dit interieur is gekozen op het effect van rijkdom, niet omdat het
mooi werd gevonden. Het kinderlijke zit niet in de oppervlakkigheid van wat de
Amerikanen nastreven, maar in het ondoordachte van de restauratie. Je denkt dat
iemand met zoveel geld toch verstandiger had kunnen zijn en iets had moeten laten
ontwerpen dat op een schoonheidsideaal was gebaseerd. De ontwerpster, Joan
Schindler, heeft er alles aan gedaan om het huis een persoonlijke en gezellige sfeer
te geven. Zo liggen hier en daar boeken en kussens om de suggestie van alledaags
huiselijk leven te wekken in een omgeving die tot in de finesses op de tekentafel
werd ontworpen. Deze paradox draagt niet bij aan de bewondering die het interieur
met enige nadruk probeert af te dwingen, maar de opdrachtgevers vinden een gezellig
aangekleed huis

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

101

De Groene Kamer in Clandon Park in Surrey na de restauratie door John Fowler in 1969. Foto
uit John Cornforth, 1985, LXXVII.

natuurlijk veel belangrijker dan een mooi huis en zouden zich niet eens schamen als
ze van kinderlijkheid werden beticht. Dat neemt niet weg dat dit interieur een
opmerkelijke uiting is van een burgerlijk streven naar het imiteren van een adellijke
levensstijl. Dat, en niet een streven naar iets moois, was het doel.
Schoonheid is vaker ondergeschikt aan het etaleren van wat het sociale milieu
voorschrijft. Misschien is schoonheid altijd een product van bepaalde sociale
conventies. Als deze stelling al een kern van waarheid bevat, dan gaat ze zeker op
voor het interieur, want daarin waant iemand zich onbespied en kan hij, maar meestal
zij, zijn of haar smaak in volle vrijheid gestalte geven.
Zoals gezegd speelt antiek een steeds belangrijker rol in de woonbladen. Om een
indruk te krijgen van wat er op dit gebied allemaal omgaat en te koop is, raadplege
men bijvoorbeeld het tijdschrift Homes & Antiques. Hoe is die hang naar antiek te
verklaren? Uit onvrede met het moderne interieur? Dat lijkt me niet erg waarschijnlijk,
want niets in die bladen wijst op een protest tegen de moderne vormgeving. Misschien
is antiek een symbool van huiselijkheid, misschien roept antiek iets op dat doet
denken aan ouderwets geluk. Als dit waar is, dan heeft het verleden zelfs in de
huiskamer een troostende rol.

Het authentieke interieur
De binnenhuisarchitecten die zich toeleggen op het herinrichten van historische
huizen, schijnen over het algemeen weinig belangstelling te hebben voor het
authentieke interieur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de studie van John Cornforth naar
het werk van onder anderen de beroemde interieurrestaurator John Fowler
(1906-1977). De liefde voor ‘country houses’, de
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De kamer van prinses Sophie in 1849 in Den Haag op een aquarel van H.F.C. ten Kate. Foto
uit Peter Thornton, 1984, 363.

herontdekking van de 18de eeuw en de hernieuwde belangstelling voor het Engelse
landhuis na de Tweede Wereldoorlog zijn ten nauwste verbonden met de figuur van
John Fowler ‘who in the English tradition drew inspiration from the past and created
a new style out of it’, aldus John Cornforth. In vrijwel geen enkel voorbeeld van de
door Fowler gerestaureerde interieurs wordt de oude toestand getoond, alsof die er
in het geheel niet toe deed.6 Een uitzondering is de Groene Kamer in Clandon Park
in Surrey. Deze kamer werd in 1968 gerestaureerd en ook gedeeltelijk gereconstrueerd.
Hierbij werden ook de stoelen vervangen. De oude stoelen waren van een zeer
bijzondere, eigenlijk nogal belachelijke vorm: fors van afmetingen, maar met uiterst
lage en fragiele pootjes en geweldig hoge rugleuningen. Als voorbeeld van een
larmoyante meubelstijl uit de oude doos waren deze stoelen beslist het behouden
waard, maar de smaakbewuste connaisseur John Fowler liet ze vervangen door
exemplaren die men tegenwoordig overal bij de betere antiquairs kan aantreffen.
Hiermee lijkt mij het hele artistieke universum van John Fowler en zijn collega's
voldoende omschreven.
In dit universum bestaat een beeld van het historische interieur dat niet strookt
met de werkelijkheid zoals weergegeven in redelijk betrouwbare historische bronnen.
De ‘English gentleman’ woonde vermoedelijk in een andere, veel minder verzorgde
gemeubileerde
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ambiance dan de deskundigen van House & Garden denken. Soortgelijke stoelen
als John Fowler uit Clandon Park had verwijderd, stonden bijvoorbeeld rond 1855
in Villa Berg bij Stuttgart, de vorstelijke residentie van kroonprins Karl von
Württemberg. Eigenlijk waren de stoelen in Villa Berg nog eigenaardiger, want ze
waren uitgevoerd met kwastjes en uitbundige bloemmotieven in borduurwerk. De
stoelen zijn te zien op een contemporaine tekening van A. Kappis, in 1984
gepubliceerd door Peter Thornton.7 Het boek van Thornton is een goudmijn voor de
kennis van historische interieurs, maar er wordt voorzover ik weet in de chiquere
woonbladen nooit naar verwezen en dat is niet verbazingwekkend. De huidige chic
zou namelijk nooit in de adellijke kamers willen wonen die in dit boek staan afgebeeld.
De kamers waarin koningin Victoria en prins Albert rond het midden van de 19de
eeuw vertoefden, waren verre van smaakvol, zo ongeveer als de kamers van een
hôtel garni uit de jaren vijftig moeten zijn geweest. ‘There was nothing regal’ in
deze oude koninklijke residentie in Balmoral in Schotland, aldus Peter Thornton. De
kamer van prinses Sophie van Württember aan het Plein in Den Haag, in 1849
getekend door H.F.C. ten Kate, was ingericht als een gezellige studeerkamer met
een allegaartje aan meubels, het tegendeel van wat je zou verwachten van een
vorstelijk kabinet. Als vorstelijke personen het al niet zo nauw namen met de regels
van de binnenhuiskunst, zoals die later door kenners als John Fowler zijn opgesteld,
wat kunnen we dan verwachten van de inrichting van een doorsnee country house
uit die tijd? Thornton geeft ook daarop een antwoord. Bij de afbeelding van een
huiskamer uit het midden van de 19de eeuw met plompe banken en kuipstoelen, die
tegenwoordig geen enkele uitdragerij gratis zou willen meenemen, deelt de schrijver
mee: ‘This would appear to be a mid-eighteenth-century room re-decorated around
1830.’ De aquarel van de kamer werd in 1842 gemaakt door een familid van Sir
William Clinton, de eigenaar van het onderhavige country-house: Cockenache in
Hertfordshire. Een ander voorbeeld van kunstzinnige middelmatigheid (volgens de
regels van John Fowler) was de ontvangstzaal in Eaton Hall, de buitenplaats van de
hertog van Westminster. Deze zaal lijkt door een waanzinnig geworden
binnenhuisarchitect te zijn ingericht. Op de foto ervan, kort na 1880 gemaakt, is een
zaal te zien die zonder enige vorm van ordening is volgepropt met allerlei meubels,
zodat overal zitjes

Een kamer in Cockenache House in Hertfordshire, in 1842 geaquarelleerd door Charlotte
Bosanquet. Foto uit Peter Thornton, 1984, 350.

zijn ontstaan. Het geheel stuitte zelfs Peter Thornton tegen de borst. Hij vond de
inrichting maar ‘bloated’: gezwollen. Mogelijk had de adel over het algemeen
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nauwelijks belangstelling voor zoiets als binnenhuiskunst. En daarom zijn, denk ik,
de meeste moderne reconstructies illusies, droombeelden van een verleden dat
misschien nooit precies zo heeft bestaan.

Eindnoten:
1 Gerard Reve, Moeder en Zoon, Amsterdam Elsevier, 1980, p 34.
2 Over de geschiedenis van de pendule zie: A.J. Schuurman, ‘Is huiselijkheid typisch Nederlands?
Over huiselijkheid en modernisering’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis
der Nederlanden 107 (1992), pp. 745-759.
3 Theo Thijssen, In de Ochtend van het Leven. Jeugdherinneringen, Utrecht, Het Spectrum,
zonder jaar, pp. 21 en 24.
4 Mario Praz, An Illustrated History of Interior Decoration, Londen, Thames and Hudson, 1994,
p 368 (eerste editie 1964). Vertaling van La Filosofia dell' Arredamento.
5 Over de Stichting Goed Wonen (1946-1968) schreef Wies van Moorsel, Contact en controle.
Over het vrouwbeeld van de stichting goed wonen, Amsterdam, Uitgeverij Sua, 1992.
6 John Cornforth, The Inspiration of the Past. Country House Taste in the Twentieth Century,
New York, Viking, 1985, p. 143.
7 Peter Thornton, Authentic Decor. The Domestic Interior 1620-1920, Londen, Weidenfeld and
Nicolson, 1984.
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Eigentijdse invullingen: twee plafondschilderingen van Huub Kurvers
Erik Kleijn
‘De ontstoring van een dramatische lacune, dát is mijn drive!’, beklemtoont beeldend
kunstenaar Huub H.J. Kurvers als hem wordt gevraagd naar zijn motivatie om met
een historisch interieur aan de slag te gaan. ‘Ik tracht mij een beeld te vormen van
de materie, van het wezen van wat ik ergens aantref, voordat ik ook maar één streep
op papier zet. Daarbij volg ik vooral mijn intuïtie en probeer tastenderwijs aan het
bestaande interieurconcept iets uit de huidige tijd toe te voegen. Die toevoeging moet
herkenbaar zijn als iets van nú. Maar ook moet deze zich schikken naar het al
aanwezige, naar de specifieke eigenaardigheden van het gebouw.’ Kurvers, sinds
1970 werkzaam als specialist in het conserveren en restaureren van schilderingen en
kleurrijke afwerking bij de RDMZ, is in de beeldende kunst opgeleid aan de
Maastrichtse stadsacademie, en in Duitsland, Zwitserland en Italië wat betreft
conservering en restauratie. Hij heeft een imposante staat van dienst als uitvoerder
van projecten van toegepaste interieurkunst. Muur-, gewelf- en plafondschilderingen
en ook gebrandschilderde ramen zijn bepalend voor zijn oeuvre.
Dat vandaag de dag het historisch interieur wordt erkend als een belangrijk
bestanddeel van het cultureel erfgoed kan mede worden verklaard vanuit het
kunstenaarschap en ambacht van het verleden. Naast alle reguliere zorg voor het
interieur, geschraagd door een stevige dosis wet- en regelgeving, zou men bijna
vergeten dat er nog altijd een levende traditie bestaat van creëren van nieuwe interieurs
en van nieuwe, artistieke onderdelen binnen oude interieurs. Over dat laatste, de
‘eigentijdse invullingen’ in monumentale interieurs, zal Huub Kurvers zijn visie
toelichten aan de hand van twee plafondschilderingen in voorname adellijke huizen.
De eerste plafondschildering werd gemaakt voor de Ridderhofstad Gunterstein te
Breukelen, een adellijk woonhuis langs de Vecht, dat in de jaren 1680-1681 in
opdracht van Magdalene Poulle werd gebouwd. Ongetwijfeld is de meest bijzondere
zaal van het huis de zogenaamde Gobelinzaal, genoemd naar de kostbare, 17de-eeuwse
wandtapijten (of ‘verdures’) die daar hangen (zie foto p. 72). Al een halve eeuw
geleden was de zaal aan een grondige restauratie toe en werd door de Stichting
Ridderhofstad Gunterstein besloten om de wandtapijten, de vloer, de haardpartij en
het plafond aan te pakken. De wandtapijten vormden het belangrijkste interieurelement
en een gespecialiseerd atelier heeft decennialang gewerkt aan het herstel. Het
oorspronkelijke plafond was bij een verbouwing in 1936 verwijderd en vervangen
door eenvoudig plaatmateriaal. Het restauratieplan voorzag in een reconstructie van
het historische plafond, maar dit streven werd belemmerd door het ontbreken van
wezenlijke informatie, zoals de voorstelling van de plafondschildering. Weliswaar
was een foto uit 1899 bewaard gebleven met daarop een fragment van het plafond,
maar de schildering was toen al wit overschilderd. Bouwhistorisch onderzoek van
N. Kesper toonde aan dat achter het plaatmateriaal spijkergaten, smetlijnen en
trekpunten vandaan kwamen: bouwsporen die iets konden vertellen over de
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Obbicht, kasteel Obbicht. Salon na de restauratie. Foto RDMZ, P. van Galen, 1991.

oorspronkelijke constructie. Uit het verzamelde onderzoeksmateriaal bleek dat het
oorspronkelijke, houten, beschilderde plafond een rechthoekig middenperk had met
aan de korte kant twee halve cirkels, waardoor het geheel leek op een formele vijver
uit de barokperiode. In de hoeken buiten het zwaar omlijste middenperk waren vier
achthoekige medaillons aangebracht met houtsnijwerk.
Maar nu de plafondschildering van het middenperk, gemaakt eind 1996, begin
1997. Voor Kurvers stond vast dat deze qua voorstelling, kleur en uitstraling
overtuigend moest inspelen op de andere onderdelen van het interieur. Dat was een
lastige opgave als men bedenkt dat de wandtapijten wegens de restauratie van de
muren waren verwijderd en de haard en schouw nog niet hun definitieve uiterlijk
hadden. De tapijten, visueel het meest bepalende onderdeel van de Grote Zaal, werden
hersteld in de Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel in Haarlem en konden daar
door Kurvers worden bestudeerd. ‘Ik heb toen zeer nauwgezette kleurnotities in
kleurpotlood mogen maken van de hoofdkleuren van het Guntersteintapijt. Ook stelde
het bezoek mij in staat letterlijk overtreksels op harde sheets te maken van de grootte
en structuur van de kleurvormpjes van bladeren, grond, takken, lucht en dieren. Zij
waren mij zeer van nutte bij het bepalen van de grootte en ritmiek van de verftoetsen
terwijl uiteraard de kleurreproducties bijna het voortdurende ijkpunt waren’, schreef
Kurvers later op.
De voorstelling van het middenperk bevat een perspectivisch geschilderde
balustrade, die werd ontleend aan de verdwenen formele tuin aan de zuidkant van
het huis. De grauwe kleur vormt een echo van de bovenste kleur van het tapijt aan
de Vechtzijde van de zaal. De vormen van de binnenschildering en hun verhoudingen
lijken in gesprek te zijn met motieven uit de tapijten, maar ook
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Obbicht, kasteel Obbicht. Detail van het plafond in de salon. Foto RDMZ, P. van Galen, 1991.

met de lichtval afkomstig van de vier vensters van de zaal. Nadat de tapijten waren
teruggeplaatst, was er gelegenheid om de kleurstellingen en contrasten bij te stellen
om de eenheid van het interieur te vergroten. Was op Gunterstein nog sprake van
een sterk samenspel van bestaande interieuronderdelen, in het Limburgse kasteel
Obbicht, dat dateert van 1780 naar een ontwerp van J.B. Renoz, deed zich een andere
situatie voor. Door een felle, uitslaande brand in 1954 was het kasteel ernstig aangetast
en gingen de aanwezige vloeren en plafonds geheel verloren. Gelukkig bleef een
deel van het rijke stucwerk van de wanden behouden en was bij de RDMZ een goede
fotodocumentatie van het kasteel vóór de brand aanwezig. Jarenlang gebeurde er
niets totdat de kasteelruïne in handen van de huidige eigenaar voortvarend werd
aangepakt. Een uitgebreid kleurenonderzoek maakte deel uit van het restauratieplan,
maar leverde in tegenstelling tot Gunterstein vrijwel niets op. Er werden nieuwe
vloeren en plafonds getimmerd op de plaats van de oude. Veel later werd gesproken
over nieuwe decoraties voor de verschillende ruimten. ‘Die plafonds waren nogal
laag. Daarop moet je dus geen zwevende godinnen schilderen, want van een korte
afstand lijken die eerder te liggen.’ In de langwerpige, achthoekige salon werd gekozen
voor een velum, een soort zwevend tentdoek dat in trompe l'oeil met koorden aan
de aanwezige stucwerkranden lijkt te
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Breukelen, kasteel Gunterstein. Plafond in de gobelinzaal met daarin opgenomen schildering.
Foto RDMZ, P. van Galen, 1998.

zijn bevestigd. Het realistische effect van deze voorstelling uit 1986-1987 wordt nog
eens versterkt door de lichtval op de plooien van het doek en op de honderden metalen
zeilogen, waardoor de koorden zijn gevoerd. De voorstelling is onmiskenbaar van
deze tijd, maar haar licht- en luchtigheid verwijzen tegelijkertijd naar gebruikelijker
voorstellingen, als wolkenluchten of sterrenhemels. De naastgelegen hal werd door
Kurvers nadien onder handen genomen en kreeg een meer abstracte decoratie dan
de salon. Het is een doorgangsruimte, die is gedacht als opmaat voor de weldadige
feestruimte van de salon. Hier overheersen sobere, koele tinten en abstracte vormen:
eigentijds en als zodanig herkenbaar. Al met al werd Obbicht verrijkt met een tweetal
plafondschilderingen, drie bovendeurstukken (dessus-de-portes) en twee
grisailleschilderingen (van de huidige kasteelheer en -dame). Kurvers bewees daarmee
- en voor zichzelf voor de eerste keer - dat een eigentijdse invulling in een
monumentaal gebouw daadwerkelijk mogelijk was. ‘Iedere keer moet je volledig
opnieuw beginnen. Het gebouw reikt je van alles aan, en ook de opdrachtgever heeft
specifieke en soms heel persoonlijke wensen. Uiteindelijk probeer je stap voor stap
door ingrepen in de atmosfeer, de kleur en de “temperatuur” van het monument een
eenheid tot stand te brengen zonder ook maar ergens uit de toon te vallen.’
Dat is een opvatting die haaks staat op het klakkeloos kopiëren van historische
motieven van elders, of op het achteraf inpassen van in schildersateliers vervaardigd
werk. Dat laatste gebeurde met de plafondschilderingen boven de trappen van het
Haagse Mauritshuis, waarvan bovendien stroken moesten worden afgesneden om
het geheel passend te maken. Het is vanuit die optiek niet verwonderlijk, dat Kurvers
de totale veronachtzaming van de historiciteit bij de herinrichting van het interieur
van de oude Tweede Kamer met kracht verwerpt: ‘Voor dat soort van egotripperij
heb ik geen woorden. Puberaal, Edelkitsch!’

Literatuur
Kurvers, H.H.J., ‘De nieuwe plafondschildering in de Grote Zaal van Gunterstein
in Breukelen. Overwegingen in relatie tot de wandtapijten’. HAT-magazine 1
(1988), pp. 3-4.

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

Vlaardingerbroek, H., ‘De restauratie van de Gobelinzaal in de Ridderhofstad
Gunterstein te Breukelen’. Bulletin KNOB 6 (1998), pp. 240-244.
Bouvy Coupery de Saint Georges, T. en H. Tromp, ‘Beaumont en Obbicht’. De
woonstede door de eeuwen heen 79 (1988), pp. 56-85.

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

108

Pagina 108-109: Bolsward. Armhuis Hendrik Nanneshof, detail schoorsteenstuk. Foto RDMZ,
P. van Galen, 2001.
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Inwendige rijkdom
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Het ‘historisch’ kerkinterieur tussen bekeren en bekoren
Ton Schulte
In juni 1838 maakte de Amsterdamse boek- en kunstverkoper Gerrit Lamberts
(1776-1850), die zich tot een buitengewoon productief topografisch tekenaar
ontwikkelde, een aquarel van het interieur van een van de zalen van het
Trippenhuis dat in die jaren als Rijksmuseum diende. Aan een grote werktafel
annex opbergmeubel bestuderen twee heren tekeningen en prenten, terwijl een
museumbediende een portefeuille komt brengen. In zijn in 1943 verschenen
artikel over Gerrit Lamberts heeft Jan Knoef erop gewezen dat de grijze
studiosus volgens overlevering Gerrit Lamberts zelf zou zijn. Lamberts die
vanaf 1825 als ‘custos’ of eerste opzichter ambtelijk aan het Trippenhuis was
verbonden, had zichzelf in actie uitgebeeld.1 Over de inrichting van 's Rijks
eerste Prentenkabinet merkt Knoef op, dat de schilderijen die dicht opeen aan
de wand hangen, later naar het Paviljoen Welgelegen in Haarlem zouden worden
overgebracht en daar het museum van moderne kunst zouden vormen.
Deze, de laatste tijd vrij regelmatig afgebeelde aquarel zorgde onlangs onverwacht
voor een klein ‘feest van herkenning’. Tussen de in miniatuur afgebeelde schilderijen
hangt een kerkinterieur met een mondiale uitstraling. Maar nu de sensatie! Dit
schilderij van de Sint-Pieterskerk in Rome siert al vele jaren als een van 's Rijks
Verspreide Kunstvoorwerpen mijn ambtelijke werkplek bij de RDMZ in Zeist.2
Het minutieus geschilderde doek is een werk van de uit Mechelen afkomstige
schilder Franciscus Vervloet (1795-1872), een Zuid-Nederlander die al op jeugdige
leeftijd naar Italië afreisde, zich daar voorgoed vestigde en het bracht tot hofschilder
van de koning van Napels.3 In 1824 had hij het schilderij gereed, dat kennelijk meteen
voor expositie naar de toen in Brussel gehouden tweejaarlijkse Tentoonstelling voor
Belgische en Nederlandse Levende Kunstenaars is gezonden. Daar werd het
aangekocht en als modern werk toegevoegd aan de nationale collectie.
Op de aquarel van Lamberts is dit schilderij pas dertien jaar oud. Erg ‘modern’ is
het werk zeker niet, compositorisch heeft Vervloet ongetwijfeld veel steun gehad
aan de ‘Veduta interna della Basilica di S. Pietro in Vaticano’ van Giovanni Battista
Piranesi.4
Het thema dat wel zeer transalpijns - rooms en bij uitstek contrareformatorisch is, valt zeker bij het Noord-Nederlandse ‘kerkelijke binnenhuis’ uit de toon. Een
Vlaming zal het doek wellicht beter aanvoelen, ook al omdat Vervloet onbewust
verwantschap toont met de vroeg 17de-eeuwse Zuid-Nederlandse meesters als de
leden van de schildersfamilie Neefs of De Lorme uit Doornik. Zij beelden meer het
fantastische dan levensechte kerkinterieur uit, hoewel ook diverse vroege
Noord-Nederlanders de weergave van ruimtelijke illusie prefereren boven
topografische exactheid. Schilders als Hendrick van Steenwijck, vader en zoon,
Hendrick Arts, Bartold van Bassen, Dirck van Delen en Daniël de Blieck bevolken
hun interieurs naast bewonderende wandelaars met ostentatief belijdend paaps
kerkvolk.
In de Hollandse kerken van Pieter Saenredam, Isaak van Nickele, Gerard
Houckgeest, Hendrick van Vliet of Emmanuel de Witte is die laatste ‘vrome’ groep
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over het algemeen verdwenen en wordt de kerk steeds meer tot een in het dagelijks
leven geïntegreerde, geseculariseerde wandelplaats en ontmoetingsplek.5
Er bestaat geen bron waaruit de veranderingsprocessen in liturgisch en
maatschappelijk gebruik zó compact en samenvattend zijn af te leiden als uit de
schilderijen,
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Gerrit Lamberts, Rijks Prentenkabinet in een van de zalen van het Trippenhuis in Amsterdam
(aquarel), 1837. Collectie Gemeente Archief Amsterdam, Historisch-topografische Atlas.

tekeningen en prenten die vanaf de 17de tot ver in de 19de eeuw zijn gemaakt. Het
zijn primaire eigentijdse documenten, waaruit trouwens nog veel meer is af te lezen,
zoals aanwijzingen over godsdienstige en politieke machtsverhoudingen, sociale
structuren, culturele waardepatronen en economische bloei en verval. Hoewel zij
spiegelgetrouw ogen en vrijwel geen enkele beschrijving het tegen een dergelijke
visuele bron kan opnemen, is de werkelijkheid toch vaak iets genuanceerder dan
door de kunstenaars wordt voorgeschoteld.

Het middeleeuwse ‘Domus Dei’
Uit het interactieve samenspel van kerk en maatschappij in de Middeleeuwen werden
ruimtelijk vormen gecreëerd die zijn vertaald in de dispositie van het kerkgebouw.
Dat ontleende zijn monumentale gestalte en inrichting aan de liturgie.
Het godshuis was primair een ‘werkplaats’ voor de sacramentale bediening - met
het misoffer als hoogtepunt - en voor de verkondiging van het woord ter lering en
kanalisering van de geest. Maar er was meer: de breedvertakte, in aandacht en beleving
toenemende heiligenverering en de in omvang aanzwellende privédevoties. De liturgie
dicteerde de scheiding tussen clerus en gelovigen, met voor elk een eigen plek: koor
en schip. Dat leidde bij de bediening van woord en sacrament ook tot een duidelijke
rangorde bij de inrichting en meubilering. Het maakte een middeleeuws kerkinterieur
tot een wonderlijk amalgaam van meubilair en liturgisch gereedschap.
Bovendien vormde de liturgie na de bijbel een inspiratief kunstwerk van de eerste
orde. Het woord werd steeds opnieuw verbeeld in een zeer complex repertoire van
iconografisch afleesbare verhalen en overleveringen. Al die aan bijbel, kerkvaders,
heilspiegels, heiligenlevens et cetera ontleende motieven, verhalen, voorbeelden en
structuren leverden samen een universele beeldtaal op, die qua attentiewaarde
vergelijkbaar is met die van de visuele commercials van vandaag de dag.
Aan de decoratie van het kerkgebouw werd veel zorg

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

112

Frans Vervloet, Interieur van de Sint-Pieterskerk in Rome (olieverf op doek), 1824. Collectie
Rijksmuseum Amsterdam.
Foto RDMZ, 2001.

besteed in de vorm van bouwsculptuur en schilderingen op muren en gewelven, vaak
aangevuld met kostbare beglazing. Er zijn nog enige buitengewoon indrukwekkende
monumentale decoratie-ensembles bewaard gebleven of weer te voorschijn gehaald,
maar het blijven zwakke afspiegelingen van wat er ooit was. Van het meubilair van
onze middeleeuwse kerken - altaren met kostbare retabels, preekstoelen, koorhekken,
banken, gestoelten en orgels - is in de oorspronkelijke context maar weinig over.
Van roerende inventarisstukken - boeken, paramenten, liturgisch vaatwerk en gerei
- resteert naar verhouding veel meer, maar ook hiervan is heel veel op drift geraakt.
Omdat het kerkgebouw in de Noordelijke Nederlanden vóór 1600 al grotendeels was
leeggepakt en uitgekraamd, is ons beeld van die periode niet alleen onvolledig, maar
ook zwaar geschonden. Het beeld berust in werkelijkheid grotendeels op reconstructie,
gebaseerd op weinig authentiek materiaal, aangevuld met buiten de landsgrenzen
verzamelde kennis en ideeën.

Kerkinterieurs na de Reformatie
In het algemeen is het architectonische kader, dat feitelijk de ‘ruimtelijke huls’ vormt
voor de diverse interieuronderdelen, nog het best bewaard gebleven. Die huls bleek
zó ruim en multifunctioneel, dat het begrip reformatie niet alleen in geestelijke zin,
maar ook in de betekenis van herschikking en het opnieuw vorm geven van het
interieur tot uitdrukking kon komen. Nergens manifesteert de cesuur tussen Rome
en Reformatie in stijl en beleving zich zo hardnekkig als in de verschijningsvormen
van de kerkinrichting. Met het wegvallen van de sacrale en devotionele lading kreeg
de kerkinventaris in de reformatorische kringen duidelijk een andere betekenis dan
bij de katholieke geloofs-
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gemeenschap het geval was.
In het protestantse kerkinterieur verschoof het zwaartepunt van het priesterkoor
naar het schip, de preekruimte. Het ‘woord’ stond nu meer dan vroeger centraal.
Voor veel meubilair uit de vroegere periode was geen functie meer. Het werd
verwijderd of vertimmerd. Niet alleen visueel, maar ook liturgisch werd de binnen
de dooptuin geplaatste kansel tot middelpunt. Men schaarde zich letterlijk rond de
predikant en ontwikkelde in de loop van de tijd een ingenieus stelsel van stoelen- en
bankenplannen, waarbij aan allerlei eisen op het gebied van goed zicht, akoestiek,
warmte en zitcomfort aandacht werd besteed.6 Alleen voor het avondmaal werd in
de middeleeuwse kerken vaak gebruik gemaakt van het voormalige priesterkoor, dat
door een koorhek was afgescheiden.
Over de vraag hoe en in welk tempo de herinrichting plaatsvond, is het laatste
woord zeker niet gezegd. Over ‘beeldenstorm’ en ‘witkalkoffensief’ wordt
tegenwoordig terecht veel genuanceerder gedacht dan de schooljeugd vroeger in het
kerkelijk verzuilde Nederland tijdens de geschiedenisles is voorgeschoteld. Sociale
en economische machtsfactoren hebben - naast gevoelens van overrijpheid en
verzadiging - minstens zo'n grote invloed gehad op het religieuze leven en bewustzijn
van de 16de-eeuwers als de theologische en politieke factoren. De aanhangers van
de Reformatie kregen na 1620 weliswaar het exclusieve recht om de kerk als
verkondigingsruimte te gebruiken, maar dat betreft feitelijk slechts een deel van het
gebouw. Voordat de Gereformeerde Kerk tot officiële staatsgodsdienst werd verklaard,
bestond er een overgangsperiode waarin predikanten aan dissenters en katholieken
het doopsel toedienden en hun huwelijken bekrachtigden. Van essentieel belang voor
de inrichting van het kerkgebouw is het feit, dat alle gezindten gebruik konden blijven
maken van het publieke gebouw.
De aanhangers van de andere religieuze groeperingen werden in de kerk zonder
onderscheid begraven op grond van bestaande rechten, vermogen of koopkracht. De
inkomsten uit de graven vormden een zeer belangrijke financiële bron waaruit het
officiële kerkgebouw moest worden onderhouden. Op heel wat geschilderde
kerkinterieurs behoren grafdelvers tot de belangrijkste figuranten. Zo behield de kerk
ook na de Reformatie als gebouw haar publieke functie als plaats van samenkomst
van gilden, als wandelplaats en begraafplaats. Vooral dit laatste sepulchrale aspect
bepaalt tot aan de Franse Revolutie het maatschappelijk draagvlak van het
kerkgebouw.

De Heer tot lof, de mens tot pronk
De 17de-eeuwse bloei van handel en nijverheid liet duidelijke sporen na in de
kerkgebouwen en leverde een bestendig werkterrein voor de steenhouwers en
beeldsnijders, voor meubelmakers, schilders, glazeniers en edelsmeden. Zo werden
net als vanouds de kerken eigentijds bemeubeld met nieuwe kansels en doophekken
en in rijkdom en pracht met elkaar wedijverende herengestoelten. Eenvoudige en
pompeuze zerken, peperdure grafmonumenten en kleurrijke wapenborden maakten
samen de ruimte tot een druk bezocht ‘lieu de mémoire’. Tel daarbij een bonte
hoeveelheid tekstborden, pijlerdecoraties, versteende vlaggen en vaandels, en de
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middeleeuwse volheid keert in een andere gedaante weer terug. Terwijl bijbelteksten
en grafschriften elkaar beconcurreerden in nederigheid en deugdzaamheid, deden
pronk en praal in vormgeving vaak het tegendeel vermoeden. Door middel van een
vreedzame wapenwedloop gaf elk geslacht zijn naamkaartje af, niet tot lof van Hem
die de naam al kende en in de palm van Zijn hand had geschreven, maar tot pronk
en bewondering van zichzelf en de zijnen. Waar de middeleeuwers op altaarstukken
en epitafen zich knielend en geruggesteund door hun patroonheiligen lieten afbeelden,
kwam het zelfbewuste kerkelijke nakroost met portretten en zelfs hele grafstatuten
voor de dag. In veel kerken nam een graftombe de plaats in van de al verdwenen
altaartombe. Zelfs de herinnering aan het altaarretabel bleef bestaan. Het was
omgetoverd tot een architectonisch geleed ‘Bühnenbild’, waar de band tussen hemel
en aarde werd verbeeld door middel van verhalende plaquettes, allegorische figuren
en hemelbodes die het midden hielden tussen engelen en genii. Het sobere interieur
dat de deelnemers aan de Dordtse en latere synodale vergaderingen voor ogen stond,
slibde in de tweede helft van de 17de eeuw in versneld tempo dicht. De regenten en
de tot grote welstand gekomen burgerij maakten het kerkinterieur tot een overvol en
bont ‘horror vacui’. Hoe werd de gewijzigde status van het kerkgebouw en de
reformatorische inrichting van het interieur ervaren en beleefd? Iets daarvan klinkt
door in de reisverslagen van buitenlanders die de Republiek bezochten. Een voorbeeld.
In 1667-1668 maakte de nog jeugdige prins Cosimo III de' Medici, als toekomstig
groothertog van Toscane, een reis naar de Nederlanden.7 Vanuit
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Emmerik ging de tocht over water eerst via Arnhem, Rhenen en Utrecht en vandaar
over de Vecht naar Amsterdam, waar hij ruim twee weken verbleef.
Op 19 december kwam hij in de handelsmetropool aan, waar hij zijn intrek nam
bij de aan de Keizersgracht gevestigde Florentijnse koopman en bankier Francesco
Ferroni. De Republiek was staatkundig van grote betekenis en Amsterdam klom naar
het hoogtepunt van haar macht. In het reisverslag, dat door de secretaris van de prins,
markies Filippo Corsini, werd bijgehouden, staan tal van wetenswaardigheden over
de bezoeken en ontvangsten, de ontmoeting met de staatslieden, regenten, kooplieden,
kunstenaars en geleerden. Een ander journaal van dezelfde reis, geschreven door de
thesaurier van de prins, Cosimo Prie, deelt diverse aanvullende bijzonderheden mee.
Niet alleen de ‘upper ten’, maar ook het volk werd goed geobserveerd. Zo leest men
bijzonderheden over het ijsvermaak, over de kerken en kerkdiensten, hoe luidruchtig
het eraan toeging op oudejaarsavond in Amsterdam en hoe lastig en nieuwsgierig
opdringerig het gepeupel in Arnhem, Haarlem en Leiden zich gedroeg.
De prins legde gedurende de reis, die hem verder over Haarlem, Leiden, Den Haag
en Rotterdam naar Antwerpen en Brussel voerde, veel belangstelling aan de dag voor
de kerkgebouwen. Tijdens de in Amsterdam doorgebrachte kerstdagen gaf hij evenals elders - ruimschoots blijk van zijn belangstelling voor kerkgebouwen en de
daarin gehouden diensten. Kort samengevat kwam het hierop neer. Op kerstzondag
25 december woonde Cosimo eerst de H. Mis bij in het oratorium der paters jezuïeten.
Daarna bezocht de prins een protestantse kerk en de kerk van het Begijnhof, waar
hij in de namiddag opnieuw naar toeging om er de vesper bij te wonen. Kerstmaandag
26 december was een bitter koude dag. Na de Mis ging de prins naar het huis van
Pieter Blaeu, om ‘daar weder eenige landkaarten te zien’. Vervolgens bezocht hij
verschillende protestantse kerken, waaronder allereerst de Nieuwe Kerk, ‘che è
grande e assai bella’. Of zoals Cosimo Prie het verwoordde: ‘tempio magnifico e
superbo (...).’ Het interieur dwong zowel verwondering als bewondering af. Niets
dan lof over het orgel, de kansel, het koorhek de gebrandschilderde glazen.
Uitvoerig gaat de reisbeschrijving in op de bediening van het H. Avondmaal, dat
met bevreemding doch kennelijke eerbied werd gadegeslagen. Wat de bezoekers met
name opviel, was het ontbreken van beelden en kaarsen, maar de koperen luchters
krijgen een speciale vermelding. In de beide verslagen is veel aandacht voor de
intensieve wijze van begraving. Het grafmonument van Jan van Galen, waarop de
slag bij Livorno is vermeld, oogstte veel bewondering. Diezelfde dag werden de
kerken der lutheranen, doopsgezinden, socinianen en arminianen bezocht en daarna
een casino (de Kloveniersdoelen), waar juist een feestmaal der vroedschap werd
aangericht.

Schuilkerken
Na een overgangstijd werden vanaf 1620 de kerkelijke verhoudingen scherper
begrensd. Het openlijk belijden van de godsdienstige praktijken was nu voor grote
groepen van de samenleving verboden. De dissenters - lutheranen, doopsgezinden,
remonstranten - en de katholieken waren genoodzaakt zich terug te trekken in
particuliere woonhuizen in de stad. Op het platteland leverden boerderijen en kastelen
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van katholiek gebleven adel schuilplaatsen op. Hieruit ontwikkelden zich de
huiskerken. Aanvankelijk waren dat doorgaans primitieve en kale ruimten. In het
laatste kwart van de 17de eeuw wilden de overheidsdienaren tegen betaling van
recognitiegelden nog wel een oogje dicht knijpen. Door het gedoogbeleid kregen de
niet erkende kerkgenootschappen wat meer vrijheid.
Cosimo de' Medici, die ook tijdens zijn reis vrijwel dagelijks een mis bijwoonde,
bezocht daartoe verschillende schuilkerken. Wanneer dat niet mogelijk was, werd
in de herberg of het huis waar hij logeerde, particulier een mis opgedragen. Dat
baarde soms nogal wat opschudding. In Arnhem was er spottende jeugd en in Haarlem
zette het personeel van ‘De Gouden Pauw’ waar hij verbleef, zelfs ladders tegen een
venster van de herberg om een glimp van de dienst op te vangen. De gewijzigde
situatie als gevolg van een wat soepeler toepassing van de regels manifesteerde zich
in de omvang en de aankleding van de schuilkerken. De noodzaak om alles letterlijk
achter gesloten deuren ‘binnenshuis’ te houden, werd in de grotere steden en met
name in Amsterdam op ingenieuze wijze opgelost. In het toenemende plaatsgebrek
werd voorzien door het centrale deel van een of meer verdiepingsvloeren in de huizen
uit te breken, waardoor galerijen ontstonden. Het kwam zelfs voor dat kleine
schuilkerken zo uitpuilden dat in de vloer voor het altaar een ijzeren rooster was
gelegd, zodat er zelfs vanuit de onderliggende ruimte - toepasselijk het ‘vagevuur’
genoemd -
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nog enig zicht was op de handelingen.
Het aantal katholieke schuilkerken nam volgens de Amsterdamse kerkenraad zo
onrustbarend in aantal toe, dat zij erover rapporteerde: ‘Hebben de gansche stad duer
hare solemnele vergaderplaatsen, die zij zelfs kercken noemen, verciert met altaren
en alderley paepsche ornamenten in alsulcke menichte dat er meer als vijftich in
getale daer voor bekent zijn die men weet te noemen en dienstelijk aen te wijsen
(...).’8 Dankzij de decoratieve uitmonstering met sierlijke houtbetimmeringen en
stucwerk, de uit de nood geboren galerijen en het rijke, vaak kostbare meubilair
hadden die schuilkerken min of meer het karakter van een intiem theater. De
schilderijen en beelden, bij uitstek iconografische vertolkers en dragers van de
heilsgeschiedenis, heiligenverering en volksdevoties, maakten de kerkruimte tot een
kleine feestzaal. De nadruk viel evenwel op de belangrijkste kerkmeubels, overigens
nog precies dezelfde als in de voor-reformatorische periode. Alleen stonden zij nu
op en nabij een tot een klein podium verschrompeld priesterkoor. Centraal tegen de
korte zijde stond het altaar opgesteld met een op groots effect gericht barok retabel.
De preekstoel die een prominente plaats kreeg toegewezen, vertoonde vaak kunstig
snijwerk aan kuip en klankbord en werd als het even kon gedragen door een plastisch
gesneden beeldgroep. Doopvont en communiebank vormden, samen met een
doorgaans bescheiden orgel, de andere onmisbare kerkmeubels. ‘Ons’ Lieve Heer
op Solder’ aan de Oudezijds Voorburgwal 40 (Museum Amstelkring) in Amsterdam
is het laatste complete voorbeeld van zo'n huiselijk theaterkerkje.
De interieurdecoratie en bemeubeling van de schuilkerken sloot nauw aan bij de
in de Zuidelijke Nederlanden gangbare mode. Dat leverde kostbare kunstwerken op,
maar ook wonderlijkheden van wansmaak die, voorzover niet door in de stad of regio
gevestigde katholieke kunstenaars en handwerkslieden gemaakt, voor een belangrijk
deel uit het Zuiden werden binnengesmokkeld.
Een systematische analyse van de vele interieurtekeningen en -prenten zou over
inrichting en meubilering veel nieuwe, gedetailleerde en samenhangende informatie
kunnen opleveren. Ze zou antwoord kunnen geven op vragen over het verband tussen
de macrovoorbeelden en de navolging ervan op microniveau, over de betekenis van
kunstcentra, de rol van kunstenaars en ambachtslieden en over de wereld van de
opdrachtgevers.
In de 18de eeuw gaf het interieur van de huiskerken feitelijk een compleet beeld
te zien van een barokke kerk in een notendop. De schuilkerken werden de
opvangcentra en broedplaatsen voor vernieuwde kerkelijke kunst in zakformaat.
De katholieke schuilkerken vielen op door de vaak kunstige versiering op zon- en
feestdagen. Dat wekte soms ook een zekere naijver op, zoals blijkt uit een anekdote
over een spotvogel die aan een succesvolle Amsterdams grootgrutter, de vader van
prof. Cornelis Broere, vroeg: ‘Maar vader Broere, hoe komt het toch, dat men in uwe
kerken zoveel opschik en meubelen vindt? Bij ons is alles even eenvoudig en deftig.
“Och vriend, - was het snedig antwoord - geloof mij, als gij zo lang in uw huishouding
hadt gezeten, zoudt gij ook meer meubelen hebben”.’9 De cesuur van Dordt, waar
het adagium ‘bekeren gaat voor bekoren’ geldt, blijft eeuwenlang duidelijk zichtbaar
in het interieur. Toch is er een groot verschil met het publieke kerkgebouw: dat is
de totale afwezigheid van de grafcultuur.
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Eenheid in verscheidenheid
In het slothoofdstuk van zijn magistrale studie over het Noord-Nederlandse
katholicisme in de 16de en 17de eeuw heeft L.J. Rogier aangetoond dat het aandeel
van de Zuid-Nederlandse kunstenaars en handwerkslieden die na de val van
Antwerpen in de Hollandse gewesten een nieuw bestaan zochten, niet van religie
veranderden.10 Zij integreerden hun levenswijze, inclusief ideeën, sensibiliteit en
vormenwereld in het nieuwe thuisland. Omgekeerd accepteerden de noorderlingen
die attitude, en deden er op artistiek gebied hun voordeel mee. Het resultaat van dat
assimilatieproces is af te lezen aan het snijwerk van kansels en herenbanken, aan de
grafmonumenten van adel en zeehelden, aan epitafen en wapenborden. Zowel voor
de uitvoering van architectonische opgaven als voor het kunsthandwerk kon men
terecht bij de talrijke vluchtelingen en hun nakomelingen. Datzelfde proces herhaalde
zich toen, na de herroeping van het edict van Nantes in 1684 ook nog eens een vanuit
Frankrijk afkomstige golf van refugiés, de hugenoten, haar toevlucht in de Zeven
Provinciën zocht. De Franse vormgeving die zij introduceerden, drukte een al even
sterk stempel op de kerkinterieurs ongeacht de godsdienstige gezindheid.
Stilistisch maakt men gebruik van dezelfde stijlvormen, maar inhoudelijk lopen
de calvinistische en katholieke vormentaal ver uiteen, wat zich uit in soberheid tegen-
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over exuberantie. De kern van dit verschil schuilt in de bronnen waaruit bij de
uitbeelding wordt geput: ingehouden verbeelding van het bijbelwoord staat tegenover
een wijdvertakte iconodule traditie. Dat betekent niet dat de protestantse barok
vijandig staat tegenover de afbeelding. Alleen de repertoirekeuze is anders. Teksten
krijgen een cruciale plaats. Nieuwe meer profane symbolen, andersoortige meer
versluierde allusies, ingelijfde klassieke elementen zijn belangrijke zetstukken in de
confrontatie met het contrareformatorische geweld en ter onderscheiding daarvan.
De eikenhouten kansels met majestueuze tempelklankborden, herenbanken, hekken
en orgelfronten zijn de primaire pleisterplaatsen voor snijwerk. Soms exploderen
ornamentiek en figuratie in plastische weelde, dan weer overheersen eenvoud en
raffinement. Het door het Concilie van Trente gesanctioneerde propagandistische
beeldoffensief sluit naadloos aan bij de katholieke traditie, verruimt het werkterrein
met nieuwe thema's en bedient zich zelfs nog voluptueuzer van de klassieke
vormentaal. Wie goed kijkt, ziet dat alles grotendeels op herhaling is. Er is in de
kerkelijke kunst grote verwantschap tussen de gotische wereld en die van de barok.
Al het oude blijft herkenbaar en wordt voortgezet. Er waait dan wel een nieuwe wind,
maar die verwaait de driehoekige plooien van voor 1560 en blaast ze op tot schijnbaar
nieuwe vormen. De noviteit zit vooral in beweging, maatverhoudingen en theatraal
effect.

De verzuiling van het kerkinterieur
In een artikel over de veranderende positie van de publieke kerk in de stedelijke
ruimte heeft W. Frijhoff erop gewezen dat de twee-eenheid van kerk en wereld in
de loop van de vroegmoderne periode geleidelijk haar pertinentie voor het wereldbeeld
van de mensen heeft verloren. In de 19de eeuw zijn kerk en wereld onafhankelijk
van elkaar geworden.11
Dat is deels een gevolg geweest van een geringere zorg om de dood en een daaruit
voortgekomen veranderende begraafcultuur. Liet men zich in de 16de en 17de eeuw
begraven onder een zerk waarin nog een klein fortuin werd geïnvesteerd, twee eeuwen
later liep de belangstelling duidelijk terug, niet alleen door plaatsgebrek, maar ook
ten gevolge van een andere attitude voor werelds welzijn. Alleen de ridderschap
bleef het monumentaal begraven trouw, aldus Frijhoff.
Maar er is nog iets. Het verbod om binnen de kerkmuren te begraven (1804-1813
en definitief vanaf 1825) heeft onherroepelijke gevolgen gehad voor de kerk als
publieke ruimte. Deze eliminatie en de definitieve verdeling c.q. toewijzing van de
bestaande gebouwen aan de kerkgenootschappen, leidden tot het exclusief gebruik
van het kerkgebouw voor de eredienst. Deze factoren werkten meer dan ooit tevoren
de scheiding der geesten in de hand. Mogelijk heeft juist deze cesuur tussen de
godsdienstige en de publieke functie sommige kunstenaars gestimuleerd tot een
herwaardering en reprise van het kerkinterieur als schilderkunstig genre. Wellicht is
men toen pas in ‘moderne’ zin het interieur ‘historisch’ gaan beschouwen en vanuit
een ander bewustzijn de monumentaliteit ervan gaan waarderen. Zoekt men rond de
zuiderling Vervloet naar volwaardige 19de-eeuwse representanten in het noorden,
dan zijn de schilders Jelgerhuis en Bosboom uitstekende voorbeelden. Het
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kerkinterieur nam in het oeuvre van de acteurschilder Johannes Jelgerhuis Rzn.
(1770-1836) een vooraanstaande plaats in. In 1816 bracht hij samen met zijn
toneelgezelschap een bezoek aan Gent, waar hij na aankomst meteen een kijkje ging
nemen in de ‘berugte kerk van St. Bavo’. In zijn reisverslag schreef hij over het
interieur: ‘O God waar is de pen, die al het fraij beschrijven kan, waar de tekenpen
die de beeldhouwkunst kan afbeelden naar waarde; ik verloor mij zelve in een
verrukking, die ik nimmer gevoelde.’ Zijn interesse voor dit genre kwam na 1816
steeds meer en beter ‘uit de verf’ en bleef zijn hele leven bestaan. Hij zocht aansluiting
bij het werk van de oude meesters en was zich daar ook terdege van bewust. Een
aquarel van het koor van de Nieuwe Kerk in Delft met het grafmonument van Willem
de Zwijger, die hij aan een vriend schonk, liet hij vergezeld gaan van een paar
versregels waarin dat ondubbelzinnig uitkomt: ‘(...) in hondert jaren dacht men niet
om zulks te schilderen Laeken en kunst en Smaak zoo bitter soet verwilderen ik
Schilderde dan weer een Kerk (...).’12
De bijna een halve eeuw jongere Johannes Bosboom (1817-1891) ontpopte zich als
een picturaal kerkjournalist zonder weerga. Hij begon zijn leertijd bij de kunstschilder
Bart van Hove, toneeldecorateur van de Haagse Schouwburg, die zijn leerlingen ook
liet meehelpen bij het vervaardigen van toneeldecors. ‘Dat meewerken onder de
leiding des meesters had voor ons 't voordeel’, aldus Bosboom, ‘dat we ongezocht
kennis maakten met de onderscheidene Bouwstijlen en landstreken die in
aanschouwing moesten worden gebracht, als met den
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aart der kleederdrachten (costumes) van verschillende Tijdvakken en Landen.’13 Het
bleek een bindende factor. In Bosbooms oeuvre komen de beide door Rome en
Reformatie gevoede stromen naast elkaar voor. In zijn monografie over Bosboom
vatte M.F. Hennus in één zin de loopbaan van de schilder als volgt samen: ‘Hij wordt
een schilder van protestantsche kerken, maar hij begint met de roomsche en bereikt
misschien zijn apotheose in de joodsche.’14 In feite legde Bosboom de lange weg af
- heen en terug - die vanaf de kerkschilders Van Steenwijck en Neefs over Saenredam
en De Witte en zovele anderen tot aan Frans Vervloet loopt.
Door de eeuwen heen is het kerkgebouw bij uitstek de plaats geweest waar de
ruimte werd geboden om op creatieve wijze hemel en aarde te verbinden. De
katholieke traditie hecht aan het beeld als medium en wil naast schoonheid ook
vreugde putten uit de heilsboodschap. ‘Toen Adam’ - om met Alberdingk Thijm te
spreken - ‘zijn gade uit schoonheidsliefde aan 't hart drukte’ op die netelige morgen
na de zondeval, werd de kunst geboren; de wetenschap (ook theologie als wetenschap
(A.S.)) moet wel stammen uit Adams weduwnaarstijd. In elk geval is zij jonger dan
de kunst.’15 Het protestantse kerkinterieur decreteerde de volgorde: woord en inhoud
boven vorm en uitbeelding, immers ‘bekeren gaat voor bekoren’.
Het historische kerkinterieur in Nederland is de materiële gestalte van het begrip
‘verzuiling’. Het weerspiegelt demonstratief zowel de scheiding als de verbinding
der geesten.
Woord en beeld raakten onderling in conflict, maar zij konden en kunnen elkaar
node missen.
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Een verborgen Russische schat in 's-Gravenhage
De Russisch-orthodoxe kerk van de H. Maria Magdalena
Nicolaas Conijn
Verborgen in het Haagse Statenkwartier, een wijk die in de tweede helft van de 19de
eeuw is ontstaan op de terreinen van het landgoed Sorgvliet, bevindt zich achter een
herenhuis aan de Eerste Sweelinckstraat een Russische schat. Niet ver van de plek
waar koningin Anna Pavlovna (1795-1865), de echtgenote van koning Willem II
(1792-1849), is overleden staat een kleine kerk met daarin de inventaris van haar
Grieks-(Russisch-)orthodoxe kapel, gewijd aan de Heilige Maria Magdalena. Elke
zondag komen gelovigen hier bij elkaar en herdenken dan deze Russische Oranje.
Schilderijen met afbeeldingen van heiligen, iconen en veel kandelaars met die typisch
dunne kaarsjes creëren een onverwacht stuk levende Russische traditie en emotie.
Tsaar Peter de Grote stichtte reeds aan het eind van de 17de eeuw in Amsterdam een
Russisch-orthodox kerkje voor schepelingen die ons land aandeden, en ook is bekend
dat omstreeks het jaar 1763 een Grieks-Russische kerk van de Heilige Catharina in
een huis aan de Amsterdamse Oudezijds Voorburgwal gevestigd was. Maar de
Russische Kerk heeft eigenlijk blijvend zijn intrede in Nederland gedaan sinds 1816,
als gevolg van het huwelijk van grootvorstin Anna Pavlovna, de dochter van tsaar
Paul I, met de Prins van Oranje, omdat de traditie wilde dat de grootvorstinnen van
de Romanovs hun geloof ook na hun huwelijk en tot in hun dood, trouw bleven.
De kapel in Den Haag viel vóór de Russische Revolutie onder de jurisdictie van
de metropoliet van Sint Petersburg. Deze zorgde voor dekking van de onkosten, het
levensonderhoud van de archimandriet en het voor de Russisch-orthodoxe eredienst
zo van belang zijnde koor. Biechtregisters vertellen ons over de omvang van dit koor,
alsook over gelovigen die onderdeel uitmaakten van deze kerkgemeenschap. Nu valt
de archimandriet van de parochie van de H. Maria Magdalena onder de jurisdictie
van Parijs, welk gezag wederom is onderworpen aan dat van de patriarch van Moskou.
Anna Pavlovna had in al haar paleizen een Russisch-orthodoxe, of zoals het toen
genoemd werd een Grieks-orthodoxe, kapel: tot 1830 in het paleis te Brussel, maar
ook in het Paleis Kneuterdijk in Den Haag en op Paleis Soestdijk, en later, na de
dood van koning Willem II, in het huis Rustenburg in de directe nabijheid van haar
Haagse winterresidentie Buitenrust op het landgoed Sorgvliet. Het is de inventaris
van de Griekse kapel op Rustenburg die, op de uitdrukkelijke wens van koningin
Anna Pavlovna, blijvend beschikbaar diende te blijven voor de eredienst. In haar
testament is te lezen:
‘Article 8 Dispositions relatives à ma chapelle et à ma sépulture.
Il a toujours été d'usage qu'il a eut une Eglise du rit Greco-Russe près de la tombe
des Grandes-Duchesses de Russie mortes et ensevelies à l'étranger. C'est donc dans
la chapelle qui restera après moi dans les Pays-Bas, que je désire que soient conservés
les vases sacrés et autres objets destinés au culte divin, de même que les chasubles,
sans en pouvoir jamais rien distraire, ni considérer comme objets d'héritages.’
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Ook in het testament van haar dochter prinses Sophie, de groothertogin van
Saksen-Weimar-
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Eisenach (1824-1897) en erfgename van Rustenburg, worden duidelijke bepalingen
opgenomen omtrent de toekomst van de kapel en ook hier wordt gesteld dat de
objecten geen onderdeel uitmaken van de nalatenschap en dat de kapel beschikbaar
diende te blijven voor de Russischorthodoxe eredienst in Den Haag. De geschiedenis
heeft echter een onvoorziene wending gekregen. Rustenburg ging in 1903 over in
andere handen (het Vredespaleis kwam aldaar tot stand), en de Eerste Wereldoorlog
alsook de Russische Revolutie hebben hun invloed gehad op de gang van zaken. De
kapel verloor de financiële ondersteuning vanuit Rusland. Plannen voor de bouw
van een Russische kerk ter nagedachtenis aan koningin Anna Pavlovna in de directe
nabijheid van Rustenburg bleken niet meer haalbaar. Door de verkoop van het voor
die nieuwbouw bestemde stuk grond heeft de betrokken Russische gemeenschap
uiteindelijk het pand aan de Eerste Sweelinckstraat kunnen verwerven en heeft de
kapel in 1937 zijn nieuwe, zij het onbekende plek in Den Haag gevonden.
De inventaris van de kapel vindt zijn oorsprong in de veldkerk van tsaar Alexander
I (1777-1825) zoals deze gebruikt is tijdens veldtochten tegen Napoleon. Kort na het
huwelijk van zijn zuster Anna Pavlovna met de Prins van Oranje in 1816 is de
inventaris van deze veldkerk naar Nederland overgebracht. Het betreft als het ware
een reiskerk, een geheel van transportabele objecten dat te
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Den Haag, voormalig huis Rustenburg met kapel. Foto uit: Th. Morren, Zorgvliet, Buitenrust
en Rustburgh, 's-Gravenhage, 1904.
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Den Haag, kapel van de H. Maria Magdalena. Iconostase. Foto auteur, 1997.

velde in een tent kon worden geplaatst om, op een voor een tsaar gepaste wijze, de
eredienst te kunnen laten plaatsvinden.
in plaats van de gebruikelijke houten iconostase, de wand die de gelovigen van
de geestelijkheid scheidt, is de iconostase van deze veldkerk als het ware een soort
paravent van in ‘Italiaanse’ trant op doek geschilderde panelen. Dit verplaatsbare
scherm, met in het midden de zogenoemde Koninklijke Deur, geeft de indruk van
draperieën met erop afbeeldingen van personen uit het Oude en Nieuwe Testament.
De beschermheilige van de kapel, Maria Magdalena, is afgebeeld op de noorddeur
van het scherm. Op de zuiddeur is de H. Simeon en de profetes Anna geschilderd.
Op de Koninklijke Deur zijn de verkondiging aan Maria en de vier Evangelisten te
zien. Links en rechts van de deur zijn respectievelijk de Heilige Maagd met Kind en
Christus met het kruis afgebeeld.
Fotografische afbeeldingen van vóór 1903 van de kapel op Rustenburg geven ons
een goede indruk van de inrichting. Vele van de objecten zoals deze te vinden zijn
in de diverse inventarissen, zijn duidelijk herkenbaar. De inboedel omvatte naast de
boven reeds genoemde iconostase al dat wat nodig is voor de eredienst, variërend
van schilderijen en iconen tot vaatwerk van goud, vermeille en zilver, en van kazuivels
tot een omvangrijke, religieuze bibliotheek. De taal van de eredienst bij de orthodoxen
is Oudslavisch zodat de meeste liturgische boeken en bijbels in die taal zijn
geschreven. Typisch voor de orthodoxe eredienst zijn voorts de zilveren lampadas,
een soort kandelaars die voor de iconen hangen en waarin vele dunne kaarsjes kunnen
branden.
Iconen spelen in de orthodoxe religie een grote rol. De inventaris omvat dan ook
vele op doek of hout geschilderde afbeeldingen van heiligen. Hieronder zijn het
meest bijzonder die van Maria Magdalena, de beschermheilige van de kapel, en de
icoon van de heilige martelares Sophie, die Anna Pavlovna in 1824 ten geschenke
heeft gekregen ter gelegenheid van de geboorte van haar voornoemde dochter prinses
Sophie op 6 april van dat jaar. Voorts is een geweven afbeelding van de Moeder
Gods met Kind boeiend, omdat deze aldus de overlevering zou zijn vervaardigd door
Anna Pavlovna en haar hofdames en waarbij het kind Peter de Grote moet voorstellen.
Het doek is gevat in een
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Den Haag, kapel van de H. Maria Magdalena. Foto auteur, 1997.

zware, vergulde lijst, waarvan een verguld houten ornament onlangs is teruggevonden
in een huis in Amsterdam.
Het financiële draagvlak is eigenlijk al sinds de revolutie van 1917 zeer beperkt. De
staat van onderhoud van de inboedel is als gevolg hiervan helaas niet al te goed. Het
kerkbestuur heeft de grootste moeite te voorzien in het levensonderhoud van de
archimandriet en de directe kosten voor de dagelijkse gang van zaken. Het onderhoud
beperkt zich derhalve slechts tot het schoonmaken van de kapel en enig noodzakelijk
herstelwerk.
De tentoonstelling op Paleis Het Loo in 1995 ter gelegenheid van de tweehonderdste
geboortedag van koningin Anna Pavlovna heeft de aandacht op het bestaan van deze,
nog levende, en voor ons land unieke geschiedenis gevestigd. Desondanks heeft de
rijksoverheid het tot nu toe in de financiële ondersteuning laten afweten door de
frictie tussen conserveringseisen en gebruikstradities. Gelukkig hebben diverse
particuliere fondsen wel reeds financiële middelen beschikbaar gesteld, waardoor
een begin kon worden gemaakt met het wegwerken van het achterstallig onderhoud.
Mede daardoor werden de betrokkenen zich meer bewust van de hun toevertrouwde
zorg voor dit interieur als samensmelting van een nog volop levende christelijke
geloofsovertuiging en Russisch-Nederlandse hofcultuur.
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Boereninterieurs
Catharina van Groningen
Denkend over historische interieurs is het woongedeelte en de inrichting van
een boerderij niet de eerste gedachte die dan opwelt. Echte historische interieurs
zijn te vinden in, zo is de gevestigde mening, kastelen en voorname woonhuizen.
Historische interieurs zijn gedecoreerd met goudleer behang, Italiaans stucwerk,
zijden gordijnen, marmeren schouwen en verfijnde meubelen. De internetsite
van de interieurmanifestatie, www.interieurmanifestatie.nl, schroomt niet dat
vooringenomen beeld te bevestigen. Het ‘voorproefje’ van de site opent met een
kijkje in de grote zaal uit 1782 van het Amsterdamse Huis van Brienen, vol van
verguldsel, beschilderd behang, een plafond met allegorische voorstellingen en
slanke stoeltjes. In het lijstje van honderd meest vooraanstaande historische
interieurs komen de interieurs van ‘gewone’ huizen of boerderijen niet voor.
Toch horen zij erbij, de interieurs van die alledaagse huizen en boerderijen.
Veel van die gewone interieurs zijn door de tijden heen verdwenen, meer dan het
geval is bij de interieurs van de grote huizen. Dat is misschien de oorzaak van de
geringe belangstelling. Bij boerderijen, want daartoe beperk ik mijn bijdrage, valt
vaak de indeling van de woon- en werkruimtes nog wel te herkennen - zeker wanneer
de boerderij nog een agrarisch gebruik heeft - maar de stoffering en de aankleding
is een apart probleem. Zo spectaculair waren de spullen niet die men bezat. De
roerende goederen werden na overlijden onder de vaak talloze erven verdeeld of
verkocht om de uitstaande schulden te delgen; onroerende zaken als bedsteden,
haardpartijen, scheidingswanden, balklagen en tegeltableaus zijn bij verbouwingen
gehandhaafd als ze heel bijzonder waren, maar vaker veranderd, verplaatst of verkocht
uit winstbejag, omdat het niet paste bij de nieuwe woonfunctie van de boerderij of
omdat men het domweg niet meer mooi vond.
Het Jaarboek Monumentenzorg in het Jaar van het Interieur zou incompleet zijn
als er geen aandacht aan de ‘gewone’ plattelandsbewoning zou worden geschonken.
Daarom volgt hier een kleine bijdrage over het wonen in een aantal boerderijen aan
de zuidzijde van de Utrechtse Heuvelrug in de eerste helft van de 19de eeuw.
In 2000 is een onderzoek over de Utrechtse Heuvelrug gepubliceerd, waar een
analyse van de landelijke bouwkunst deel van uitmaakte.1 De boerderijen in dat
gebied liggen verspreid in de dorpen, aan de noordzijde op de overgang naar de
Gelderse Vallei en op de zuidflank van de Heuvelrug op de overgang van zandgrond
naar de rivierklei van het Langbroekerwetering - gebied. Het waren over het algemeen
gemengde bedrijven. Er werd boekweit, rogge, bonen en tarwe geteeld en men hield
koeien voor de melk en de mest. De meeste bedrijven hadden een aantal paarden,
een tiental kippen en een paar varkens voor de slacht. Schapen waren een behoorlijke
bron van inkomsten. Overdag begraasden zij de heidevelden op de Heuvelrug en 's
avonds kwamen zij terug in de kooi, waar hun kostbare mest werd opgevangen in
de potstal. De schapenmest werd gemengd met plaggen of met zand en vervolgens
verkocht om op de tabaksvelden van Amerongen en Elst gebruikt te worden, die een
intensieve bemesting nodig hadden. Een boerderij is een bedrijfsgebouw waarin de
functies wonen, werken en stallen duidelijk gescheiden van elkaar zijn ondergebracht.
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Onderzoek naar historische boerderijen heeft zich door de tijden heen voornamelijk
gericht op de ontwikkeling van de verschillende boerderijtypen en hun bouwtechnische
aspecten en in mindere mate op de architectuurhistorische kanten en de ornamentiek.
De grootste nadruk bij het onderzoek kwam bovendien te liggen op de constructie
en indeling van het bedrijfsgedeelte. Thema's als wooncultuur en het gebruik van de
verschillende vertrekken bleven
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Typerende indeling voor een boederij op de Utrechtse Heuvelrug. Tekening RDMZ, A. Reinstra,
1999.

ondergeschikt maar komen wel steeds meer in de belangstelling.2 Een goed voorbeeld
hiervan is het artikel van G.W.J. Rooijakkers over de traditionele bewoning in een
boerderij te Nieuw-Ginneken.3 A.J. Schuurman heeft eind jaren tachtig baanbrekend
werk verricht met zijn onderzoek naar de materiële cultuur op het platteland.4
Voor deze bijdrage over de boerenwooncultuur op de Heuvelrug zijn in het
Streekarchivariaat Kromme Rijngebied-Utrechtse Heuvelrug te Wijk bij Duurstede
boedelinventarissen geraadpleegd, waaruit zowel de omvang en indeling van de
boerderij valt op te maken, alsmede de voorwerpen waarmee men zich per vertrek
omringde. Het is niet meer dan een momentopname uit de eerste helft van de 19de
eeuw die wél een verhelderend kijkje biedt in het interieur van gemiddelde
boerengezinnen in de tijd vóór de industrialisatie. Uit de geraadpleegde stukken komt
naar voren dat vier van de vijf inventarissen aan landbouwers in Doorn en Darthuizen
behoorden die in redelijk tot goede doen waren en over een behoorlijk boedel
beschikten. Zij hadden tussen de vijftien en twintig koeien van diverse soort,
gemiddeld vier paarden, een paar varkens en een tiental kippen. Twee landbouwers
bezaten ieder een honderdtal schapen.
Uit de vijfde boedel, die van de dagloner Arie Nellestijn te Driebergen, valt op te
maken dat zijn veestapel aanmerkelijk kleiner was. Hij had de beschikking over één
koe, één varken en zeven kippen. Daarnaast hield hij bijen.
Drie van de vier boerderijen van bovenvermelde landbouwers zijn met name
bekend. Het betreffen de hofstede de Catwinkel onder Darthuizen5, boerderij
Blankenstein6 en de hofstede Spreeuwenstein7 beide te Doorn. De (grote) Catwinkel
brandde in 1906 af en is een jaar later herbouwd.8 Boerderij Blankenstein aan de
Sandenburgerlaan te Doorn zou in 1869 zijn vervangen door het huidige complex9
en Spreeuwenstein aan de Buurtweg 9 te Doorn is in 1909 vernieuwd.10 De vierde
hofstede zonder naam was kleiner dan de voorgaande, lag ook binnen de gemeente
Doorn en droeg het nummer 26.11 Het daglonershuisje met stal stond binnen
Driebergen en droeg het nummer 51.12 De plaatsen van de laatste twee gebouwen
konden niet getraceerd worden.
De betreffende boedelinventarissen zijn opgemaakt op verzoek van de erfgenamen
na het overlijden van een of beide ouders. De plaatselijke notaris H.J. van Bennekom
uit Doorn, vergezeld van twee ‘taxateurs’, landbouwers uit hetzelfde of het naburige
dorp, stelde per vertrek lijsten samen en bepaalde de waarde van de stukken. De
hofsteden Blankenstein, Spreeuwenstein en de Catwinkel hadden dezelfde traditionele
indeling. Zowel het voorhuis als het bedrijfsgedeelte hadden de driebeukige indeling
die kenmerkend is voor de boerderijbouw in dit deel van Nederland en die
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middenlangsdeelboerderij wordt genoemd. Het voorhuis, het gedeelte vóór de stal,
bestond uit een groot middenvertrek waar zich de schouw bevond, een kamer
daarnaast zijvertrek of ‘inkamer’ genoemd, een onderkelderde opkamer aan de andere
zijde en de geut of goot (spoelkeuken en de plaats waar de kaas werd bereid) achter
de onderkelderde opkamer. Deze vertrekken waren door een brandmuur gescheiden
van de deel. Op het erf stond het bakhuis, een of meer schuren en diverse mijten of
bergen waarin
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Johannes Bosboom, Boerendeel bij Hilversum (aquarel), omstreeks 1865. Collectie Singer
Museum te Laren.

de oogst lag opgeslagen. De naamloze boerderij was wat kleiner, maar had dezelfde
driebeukige indeling. Deze bestond uit een voorvertrek, een onderkelderde opkamer
daarnaast en een geut in het voorhuis met daarachter weer de deel. Het huis van
dagloner Arie Nellestijn bestond uit een voorvertrek, een zijvertrek en een kelder
alsmede een achterhuis waar zijn ene koe en al het gereedschap was ondergebracht.
Een geut ontbrak in dit huisje. Het ‘agterhuis’ had bij hem die functie overgenomen.

De voorkamer of voorvertrek
Het belangrijkste vertrek van de boerderij was de voorkamer. Hier werd gewoond,
gekookt en geslapen. Het waren grote kamers met een of twee ramen met
‘glasgordijnen’ (óók bij de dagloner) die uitzicht boden op het erf (bij Spreeuwenstein
op de boomgaard). Het was het enige vertrek in de boerderij dat van een stookplaats
was voorzien. Opvallend in alle gevallen was de overvloedige meubilering met
bedden, kasten, tafels en vele stoelen.
Tegen de scheidingsmuur met het bedrijfsgedeelte stond over de hele breedte de
grote schouw of haard. Een haard op zich wordt in de boedels niet met name genoemd,
maar zijn bestaan kan worden opgemaakt uit de aanwezigheid van de specifieke
haardattributen. De schouwwanden waren altijd betegeld, hetzij met witte tegels,
hetzij met figuratieve. In het begin van de 19de eeuw ziet men vaak een paard en
een koe of een hond en een kat aan weerszijden van de vuurplaats afgebeeld. De
roetbaan achter het vuur was doorgaans van donkerbruine schildpadtegels voorzien.
In geen van de inboedels worden de tegelwanden expliciet vermeld. In de haard
werden open vuren met turf en hout gestookt. De hout- en turfkisten, het gereedschap
om het vuur te onderhouden als een ijzeren rooster, een blaaspijp, vuurtang, asschop,
halen om de ketels aan te hangen en haardhaken stonden of lagen in de haard, een
doofpot op een niet nader aangeduide plaats in de kamer. Van
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kachels is op geen van de boerderijen sprake. Die worden in deze tijd alleen in de
burgerhuizen aangetroffen. Komforen en stoven fungeerden als warmtebronnen voor
de koffie- en theeketels en de voeten. De verlichting van de voorkamer bestond uit
kaarsverlichting en (olie)lampverlichting. In één geval is er sprake van lampen én
een lantaarn (Blankenstein). Bij de lantaarn is de aard van de brandstof niet
aangegeven. Dat kan dus zowel kaarslicht als olielicht geweest zijn. De kaarsen
stonden in koperen en tinnen kandelaars en blakers. De olielampen waren van koper
of blik. De lampenolie werd in kannen bewaard in de kelder. Zuinig met verlichting
was men niet in het voorvertrek. De bewoners van de Catwinkel hadden daar vijf
lampen en drie kandelaars staan. Op Spreeuwenstein werden zelfs tien blikken lampen,
een koperen exemplaar en een kandelaar geteld. De dagloner daarentegen had maar
twee lampen, die, opmerkelijk genoeg, zeer hoog getaxeerd zijn in vergelijking met
die in de andere boerderijen. Bij de meeste boerderijen van oudere datum in dit gebied
was in of direct naast de schouwruimte de plaats van een bedstede. In ieder geval
was dat bij onze boerderijen het geval. In alle voorvertrekken was ‘een bed met zijn
toebehoren’ zoals een peluw, kussens, dekens en bedgordijnen aanwezig. De dagloner
had zelfs twee bedden met toebehoren en bedgordijnen in zijn voorvertrek. De schouw
was ook de voor de hand liggende bewaarplaats voor het gerookte spek, gerookt
vlees en de worsten. Daar ging heel wat in. Bij Spreeuwenstein wordt expliciet
vermeld: ‘In de schoorsteen het gerookte spek van vier varkens’ en ‘eenig gerookt
vleesch en worst’. In de schouw van Blankenstein was tijdens de opname in februari
1838 ‘drie honderd vijf en zeventig (!) Nederlandsche ponden spek vleesch en worst’
aangetroffen. ‘De slagt van twee varkens’ bevond zich in de schoorsteen van de
Catwinkel, ook in de maand februari. De dagloner bewaarde zijn spek niet in de
schouw maar in een nevenvertrek. Die combinatie van koken, voedselbewaarplaats
en slapen in en rond de haard gold al eeuwen voor gebruikelijk. Hygiënische
bedenkingen speelden geen enkele rol. Alle voorkamers waren, zoals gezegd, ruim
gemeubileerd. Gewoonlijk stonden er zeker drie kasten (twee bij de dagloner) in
deze kamer om kleren, linnen en vaatwerk in op te bergen. Van de meubelen
behoorden de mahoniehouten en notenhouten kabinetten tot de kostbaarste stukken.
Het notenhouten kabinet op Spreeuwenstein werd zelfs op f 28,- getaxeerd. Iedereen,
bemiddeld of
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Driebergen, boerderij Dennenburg. Zicht in rookkanaal met bewaarplaats voor vlees. Foto
RDMZ, IJ.Th. Heins, 1999.

gemiddeld, bezat een hangklok. Ook deze hoorden tot de duurdere inventarisstukken.
De staartklokken in Catwinkel, Blankenstein en Spreeuwenstein waren f 20,- tot f
25,- waard. De naamloze boerderij en de daglonerswoning hadden een eenvoudiger
uurwerk in de voorkamer hangen, namelijk een Friese hangklok die aanmerkelijk
goedkoper was, te weten f 5,-. Boven op de kasten en waarschijnlijk ook op de
schoorsteenmantel gezien de grote aantallen die hiervan zijn aangetroffen stonden
kaststellen. Gemiddeld zestien of achttien (!) niet nader aangeduide stoelen (alleen
bij de dagloner wordt een ‘fautuel’ vermeld) en vier grote en kleine tafels (latafels,
opklaptafels, geschilderde tafels) vormden de rest van het meubilair. Aan de muur
hingen een spiegel, schilderijen (twee en twintig in de naamloze boerderij en met
lijst en glas op Spreeuwenstein) en de lepel- en bordenrekken, hoewel de laatste ook
voorkwamen in de geut. Grote lezers waren de Utrechtse landbouwers niet. Afgezien
van de bijbel op een lessenaar kwamen boeken bijna niet voor in de boedels. Op
Spreeuwenstein werden vier oude boeken geteld, op Blankenstein werden alleen op
zolder enige oude boeken aangetroffen en daar hield het mee op. Er werd een pijp
gerookt die
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werd aangestoken aan de gloeiende kooltjes in het tabakscomfoortje en het thee- en
koffiedrinken vond uiteraard in dit vertrek plaats. In de kasten en aan ‘Thee rekjes’
waren kopjes, schoteltjes, kommen van aardewerk (‘Delfsch’) of (blauw) porselein,
melkkannen, trekpotten, ‘koffij ketels en kannen’ te vinden.

Het zijvertrek
Bij alle boerderijen had het (onverwarmde) zijvertrek een meervoudige functie. Ten
eerste sliep men er en ten tweede diende het als opslag voor voedselvoorraden (vlees,
bonen, meel en boter), vaatwerk en schoonmaakartikelen. Het hing van de status van
een boerderij af of de ‘verblijfsfunctie’ dan wel de ‘opslagfunctie’ prevaleerde. Bij
Spreeuwenstein is de zijkamer niet alleen met twee bedden, maar ook met twee kasten
met serviesgoed, drie tafels, een voetstoof en een spiegel gestoffeerd. Stoelen worden
niet met name genoemd. Voedselvoorraden zijn hier niet aanwezig. Hier kan de
zijkamer voor ouderbewoning zijn benut, hoewel het ontbreken van verwarming
nauwelijks comfortabel lijkt.

De opkamer
Ook de opkamer was in gebruik als slaapplaats. Wegens de geringe ruimte onder het
schuine dak kon daar naast het bed niet veel meer bij dan een stoel en in één geval
‘een vriesche klok’. Alleen bij de naamloze boerderij in Doorn was de opkamer forser
van afmetingen. Hier bewaarde landbouwer Willem Verkerk naast de twee bedden
zijn kazen, zeventien in getal en nog wat meubels.

De kelder
De kelder was de plaats voor de voorraden, de ton met kool, de potten met bonen,
de roompotten, de oliekannen, aardappelen, eieren, melk en roggebroden en ‘eenige
rommelarij’ zoals koekenpannen en emmers.

De geut
Naast de voorkamer is de geut of goot het belangrijkste vertrek in het woongedeelte
van de boerderij. De geut was als spoelkeuken in gebruik. Hier was de plaats van de
pomp. Bovendien werd hier het voedsel voorbereid (niet gekookt, dat geschiedde in
de voorkamer of het bakhuis) en werd er gegeten. Vandaar de aanwezigheid van
ketels, kookpotten, emmers, serviesgoed, hakmessen, lepels (van tin, nooit van zilver)
en vorken, tafels en stoelen of banken. Vanaf de geut was doorgaans een directe
toegang naar de kelder, naar de etensvoorraden.
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Driebergen, boerderij Dennenburg. Geut met toegangsluik tot de kelder. Foto RDMZ, IJ.Th.
Heins, 1999.

Alle landbouwers hadden bovendien hun melkkarn met bijbehorende zaken als
botervloten, botertonnen en melkstoppen in de geut staan. In de geut bevond zich
tevens de toegang naar buiten, naar het erf waar direct aanpalend het bakhuis stond
en waar niet alleen gebakken maar ook geslacht werd.

De zolder boven het voorhuis
Bij grote gezinnen zoals op Spreeuwenstein - de overledene had zeker twaalf kinderen
- werd de zolder boven het voorhuis als slaapruimte gebruikt. Verder was deze ruimte
onder de onbeschoten kap bij uitstek geschikt voor opslag van spullen als kisten,
gereedschap, oude meubelen en gewassen als spurrie, boekweit en erwten die men
eerder in het achterhuis zou verwachten.

Ten slotte
Uit de vijf boedels komt duidelijk naar voren dat de woningen van de boeren op de
Heuvelrug goed voorzien waren van meubels, stoffering en voorwerpen. Vooral in
het voorvertrek - met de geut het sociale centrum van de boerderij - is een grote
differentiatie aan meubelen te zien die praktisch zijn, maar ook, getuige sommige
toevoegingen, enige sierwaarde hebben. Opmerkelijk is het ontbreken van zilveren
voorwerpen. Alleen de sloten aan de bijbel, schoengespen en beugeltassen kunnen
uit
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zilver vervaardigd zijn. Zilveren kandelaars, vorken en lepels zijn nergens, ook niet
bij de rijkere boeren, aangetroffen. Geslapen wordt er in bedsteden of getimmerde
koetsen die tot de onroerende zaken van een boedel gerekend werden en derhalve
nooit in een inventaris zijn opgenomen. Nergens is een ledikant vermeld. Met de
vermelding ‘bed met toebehoren’ in de verschillende vertrekken wordt een matras
bedoeld. Lakens en dekens (‘wolle’ en ‘catoene’), peluws en kussen worden apart
vermeld. In alle vertrekken, behalve de kelder en de geut, zijn bedden aangetroffen.
Dat is niet verwonderlijk, gezien het grote aantal gezinsleden dat een gemiddelde
boerenfamilie telde. Opmerkelijk is ten slotte het kleine verschil in boedels tussen
de grotere boeren en de dagloner Van Nellestijn in Driebergen. Zijn huis en veestapel
zijn kleiner, maar de inrichting van zijn huis doet in kwaliteit nauwelijks onder voor
die van de anderen.

Amerongen, boerderij Rodenstein. Negentiende-eeuws tegeltableau naast schouw. Foto RDMZ,
2000.

Eindnoten:
1 Catharina L. van Groningen, De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Dorpen en
landelijk gebied, Zeist/Zwolle 2000, pp. 318-373.
2 Renate van de Weijer, ‘Boerderijonderzoek: van folkloristische kaartenhuis tot wetenschappelijke
discipline’, in: De boerderij als inspiratiebron, Stichting Historisch Boerderij Onderzoek,
Arnhem 2000, p. 25.
3 G.W.J. Rooijakkers, ‘De software van het wonen. De arrangementen van anachronistische
tijdgenoten’, in: Jaarverslag Stichting Historisch Boerderij-onderzoek 1993, Arnhem 1994,
pp. 54-66.
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4 A.J. Schuurman, Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op
het Nederlandse platteland in de 19de eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant,
Utrecht 1989.
5 Streekarchivariaat Kromme Rijngebied-Utrechtse Heuvelrug, Notarieel archief Doorn, inv.nr.
682, akte 131, dd. 28 februari 1825.
6 Streekarchivariaat Kromme Rijngebied-Utrechtse Heuvelrug, Notarieel archief Doorn, inv.nr.
690, akte 1024, dd. 22 februari 1838.
7 Streekarchivariaat Kromme Rijngebied-Utrechtse Heuvelrug, Notarieel archief Doorn, inv.nr.
681, akte 72, dd. 6, 7 en 9 april 1824.
8 E.J. Demoed, In een lieflijk landschap, Zaltbommel 1997 (3de druk), p. 125.
9 Marc Laman, Doorn. Geschiedenis en architectuur, Zeist 1995, pp. 205-206.
10 Marc Laman, op.cit., p. 86.
11 Streekarchivariaat Kromme Rijngebied-Utrechtse Heuvelrug, Notarieel archief Doorn, inv.nr.
684, akte 301, dd. 4 februari 1827.
12 Streekarchivariaat Kromme Rijngebied-Utrechtse Heuvelrug, Notarieel archief Doorn, inv.nr.
683, akte 256, dd. 18 juli 1826.
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De stallen van Kasteel Maarsbergen
Van algemeen gebruik tot cultuurgoed
Nicolaas Conijn
Stallen en koetshuizen zijn bij historische huizen even vanzelfsprekende ruimten als
keukens en kelders, omdat zij noodzakelijk waren voor het dagelijks functioneren
van de bewoners. Zij genoten echter tot op heden helaas nauwelijks enige waardering.1
Het inwendige van bijgebouwen werd slechts als ondersteunende, van weinig belang
zijnde dienstruimte beschouwd. Niets is eigenlijk minder waar. De kwaliteit van een
equipage (het geheel van een met paarden bespannen rijtuig, de daarbij behorende
tuigen en personeel in livrei) was, evenals de kwaliteit van het servies, het tafelzilver,
het glaswerk en van het eten op tafel, bepalend voor stand en goede smaak. Het waren
statussymbolen waarmee men pronkte en zich manifesteerde. Er moest over gesproken
worden. De grote huizen beschikten dan ook over imposante stalgebouwen met
imponerende collecties rijtuigen voor velerlei doeleinden en gelegenheden.
Berlines, landauers, coupés en victoria's waren er voor het rijden van visites in
winter of zomer. De sportrijtuigen werden gebruikt, al dan niet door de eigenaar zelf
gereden, voor de jacht of een rit door het park. Op sommige huizen, zoals die van
de Baronnen van Heeckeren van Wassenaer, de Graven van Aldenburg Bentinck of
van Jonkheer L.A. van Loon waren er ook rijtuigen zoals statieberlines en calèches
voor formele gelegenheden te vinden. Naast de rijtuigen waren de tuigen en de
livreien belangrijke inventarisdelen van de stalgebouwen.
In een eerste reactie zal men zeggen dat er zowel op het land als in de stad toch
vele stalgebouwen en koetshuizen te vinden zouden moeten zijn. Onder druk van de
economie zijn vele echter verbouwd tot woning of bedrijfsruimte.
Rijtuigen belandden bij verzamelaars en liefhebbers van het aangespannen rijden
of zijn ondergebracht bij het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord in Leek (zo'n 140).
De meeste rijtuigen en karren werden echter verbrand en het ijzerwerk verkocht aan
een opkoper.
Ongewijzigde stalgebouwen, die bovendien nog hun eigen inrichting hebben, zijn
daarom een zeldzaam verschijnsel. Naast het Koninklijk Huis, dat nog beschikt over
zeventig gala-, dienst- en sportrijtuigen en sleden in de stallen bij de paleizen
Noordeinde en Het Loo en die nog regelmatig ingezet worden, hebben de stallen van
de aanzienlijke huizen Twickel, Middachten en Weldam nog een substantiële
inventaris.2 Maar van een complete inrichting kan alleen nog maar gesproken worden
bij het bescheidener kasteel Maarsbergen, waarvan het stalgebouw ook nog de
oorspronkelijke functie van huisvesting van paarden heeft behouden.
Het stalgebouw van kasteel Maarsbergen, dat dateert uit het midden van de 19de
eeuw, is waarschijnlijk ontstaan door verbouw van een boerderij. De in laat
19de-eeuwse stijl opgetrokken gepleisterde voorgevel omvat in het midden de grote
deuren die toegang geven tot het koetshuis. Zowel boven het koetshuis als aan de
rechterzijde bevindt zich een dienstwoning. In de uitbouw aan de linkerzijde bevindt
zich een stal met voorheen vijf stands voor de paarden.
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Maarsbergen, kasteel Maarsbergen, interieur van het koetshuis met rijtuigen en tuigenkast
(boven), stalgebouw (onder). Foto's H. Modderman, 2001.
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Maarsbergen, kasteel Maarsbergen. Bittenkast. Foto's H. Modderman, 2001.

In het verleden stonden de meeste paarden in stands, dat wil zeggen dat zij tussen
schotten aan hun halster vastgebonden stonden. De stands waren voorzien van een
voertafel met voerbak, drinkbak en ruif voor het hooi die vanuit de erboven liggende
hooizolder gevuld kon worden. Soms was er, voor paarden die zich lastig lieten
vastbinden, een enkele box waarin het paard zich vrij kon bewegen. Op Maarsbergen
zijn enige stands nu verbouwd tot twee boxen. Achter het koetshuis is de deel waar
in het verleden de werkpaarden stonden. Het houtwerk aan de buitenzijde van het
gebouw is geschilderd in de kleuren van het landgoed.
Het interieur van het koetshuis omvat een zich langs de wand bevindende vaste,
getimmerde tuigenkast die plaatsbiedt aan een tiental tuigen.
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Naast een rek aan de muur voor de lange bomen hangt er voorts onder meer nog een
bittenkast. Dit is een ondiepe kast met glazen deur om de stalen bitten in een gesloten
ruimte op te bergen. In de kast stond, ter voorkoming van roestvorming op de bitten,
een bakje met een weinig krijt, omdat dit vocht aantrekt.

De rijtuigen
In het koetshuis staan diverse, uit de tweede helft van de 19de eeuw daterende rijtuigen
van bekende Nederlandse rijtuigfabrikanten, waaronder een landaulette van het
fabrikaat M.L. Hermans & Co, Den Haag, een victoria van A.H. Ingenhous & D.
Buitenweg, de Bilt, en een jachtbrik van B. Veth, Arnhem. Ze zijn alle geschilderd
in de kleuren blauw-goud-geel, gebaseerd op de wapenkleuren van de familie Godin
de Beaufort, sinds 1882 de eigenaren van het landgoed Maarsbergen.
Equipages moesten herkenbaar zijn. Zo waren de rijtuigen niet slechts voorzien
van het wapen, het helmteken of het al dan niet gekroonde monogram van de eigenaar,
maar deze waren ook geschilderd in diens kleuren.

De tuigen
Eveneens op basis van heraldische kleuren is het beslag van de tuigen uitgevoerd,
in dit geval messing. De tuigen voor formelere gelegenheden zijn voorzien van het
familiewapen van Jonkheer Mr Karel Antonie Godin de Beaufort (1850-1921) met
erboven de vijfparelige jonkerkroon. De eenvoudigere tuigen voor alle dag en voor
sportieve ritten hebben ook messing beslag, maar geen wapens of kronen. Slechts
de gele frondelen van de hoofdstellen vertellen door hun kleur wat over de eigenaar.
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Maarsbergen, kasteel Maarsbergen. Toegang tot stal. Foto's H. Modderman, 2001.

De livreien
Evenals bij de rijtuigen en de tuigen speelde bij de livreien (afkomstig van het Franse
werkwoord ‘livrer’; door de werkgever geleverde kleding), naast esthetische aspecten,
herkenbaarheid een rol: zowel aan de kleding van het huispersoneel als aan dat van
de koetsier kon men zien wie zijn heer was. De jassen van de koetsiers van de
Jonkheren Godin de Beaufort waren van beige laken en voorzien van messing
wapenknopen.
Daarnaast droegen de koetsier en de palfrenier een off-white corduroy broek in
laarzen met bruine kappen, bruine handschoenen, een wit opstaand boord met dito
plastron en een zwart zijden hoge hoed met band van goudgalon en zwarte kokarde.
De kleding van het huispersoneel was vervaardigd van donkerblauw laken.
De stallen van kasteel Maarsbergen herbergen een voor Nederland uiterst zeldzaam
samenhangend historisch geheel van een enigszins miskend aspect van de
wooncultuur: het vervoer.
Door de zorg van de met Maarsbergen verbonden familie hebben de stallen hun
oorspronkelijke functie behouden en is in het koetshuis nog te zien welke importante
rol de equipages in het verleden speelden en soms nog spelen in het leven op een
landgoed.
Het was een kunst om een elegante equipage op de weg te brengen. Een kunst als
samenspel van ambachtslieden, goede smaak geleid door traditie en het vakmanschap
van de koetsier; een kunst die tot in de kleinste details werd beoefend.
Dankzij het gevoerde beheer op Maarsbergen wordt de herinnering aan deze
voorheen zo algemeen beoefende vaardigheid vastgehouden en terecht gekoesterd
als zeldzaam geworden cultuurgoed.

Eindnoten:
1 De woorden stal en stalgebouw zijn begrippen die betrekking hebben op het gehele
staletablissement, d.w.z. het gebouw dat zowel het koetshuis als de paardenstal(len) omvat.
Wordt het begrip in beperkte zin gebruikt, nl. ruimte voor de huisvesting van paarden, dan blijkt
dat uit de context.
2 Uit de Koninklijke Stallen zijn in de Tweede Wereldoorlog 55 rijtuigen en sleden verdwenen.
Hiervan is niets teruggekomen.
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Ruimten van leren en lezen
Ronald Stenvert
De weg naar maatschappelijk succes loopt via de schoolbanken. Bord en boek
zijn al eeuwen de belangrijkste onderwijsmiddelen om tot kennis en inzicht te
komen. Voor kennisoverdracht zijn gebouwen nodig in de vorm van scholen en
bibliotheken. Bij de laatste groep gebouwen staat de raadpleging, maar vooral
opslag en ontsluiting, van een immer toenemende hoeveelheid boeken centraal.
Geen enkel gebouwtype is zo aan regelgeving vanuit de overheid onderhevig als
het schoolgebouw - en niet zonder reden want wie onderwijst, vormt zijn
leerlingen en daarmee de maatschappij. In de loop van de tijd heeft dit geleid
tot een opmerkelijke groep gebouwen met een rijk scala aan vaak bijzondere
interieurs, stille getuigen van lezen en leren.

Inleiding1
Om kort te gaan en de lezer niet met een nauwgezet relaas van ons ontcijferingswerk
te vervelen, toen we de plattegrond later definitief uitwerkten, kwamen we tot de
overtuiging dat de bibliotheek inderdaad was samengesteld ingedeeld naar het beeld
van de aarde.2
Kennisoverdracht verschilt in minstens twee opzichten van andere menselijke
activiteiten. Moet bijvoorbeeld de beschikbare hoeveelheid voedsel over de
aanwezigen verdeeld worden, kennis kan ongelimiteerd met anderen gedeeld worden.
Door lezen - en schrijven - wordt de sterfelijkheid overstegen, we lezen immers in
gedrukte vorm wat in een - ver - verleden is bedacht door auteurs die er vaak niet
meer zijn. Bord en boek symboliseren in deze bijdrage het wezen van de
kennisoverdracht en de ruimten waarin dit geschiedt. Anders dan bij de Griekse
filosofen leent ons klimaat zich niet voor onderwijs in de open lucht. Daarom zijn
voor beide zaken binnenruimten gecreëerd; voor de één-op-veel-relatie van een leraar
die via het bord de leerlingen iets in hun hoofd wil prenten, maar ook voor de relatie
van veel naar één, waar uit alle beschikbare boeken juist één wordt gekozen om in
te lezen of iets in op te zoeken. De geschiedenis van de kennisoverdracht overstijgt
de omvang van dit artikel3 en ook de ontwikkeling van de gebouwen is complexer
dan hier weergeven kan worden.4 Alleen de hoofdlijnen worden grof geschetst om
enkele van de meest waardevolle binnenruimten te kunnen plaatsen, zoals die in de
loop van de tijd zijn gemaakt om optimale condities te scheppen voor zowel de
lerende mensen als de te raadplegen boeken.5

Devotie en humanisme
Tot het einde van de 18de eeuw behoorde het beheer van bord en boek bij kerk- en
stadsbestuur. Van afzonderlijke schoolgebouwen was nauwelijks sprake: een kamer
in een huis of een deel van een pakhuis werd ingericht met banken en tafels. Vaker
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nog werd de kerk gebruikt. Tegen de kerk van Zeerijp werd in de 17de eeuw een
schoollokaal gebouwd en in 1720 scheidde men in Diepenveen de meest westelijke
travee van de middeleeuwse kerk af. Beneden kwam een consistoriekamer en op de
verdieping een schoollokaal. Voor de schaarse en kostbare boeken kon men met nog
minder toe; een afgesloten kast met boeken vormde al een hele collectie. Zo kocht
de stad Deventer in 1560 een vijftigtal werken uit de voor die tijd behoorlijk grote
privé-bibliotheek van pastoor Johannes Guiliemi Phoconius.6 Boven de sacristie van
de St.-Walburguskerk in het naburige Zutphen werd rond 1500 een speciale
boekenkamer, de oude librije, gebouwd met zes kasten en een ingemetselde kast
voor de bijzondere codices. In 1561-1564 verrees tegen de kooromgang de huidige
Librije, waar de codices op ruggelings tegen elkaar geplaatste lessenaars liggen en
daar met kettingen
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De Librije in Zutphen uit 1561-1564. Foto RDMZ 1973.
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De Bibliotheca Thysiana te Leiden uit 1655. Foto RDMZ 1964.

aan vast zijn geketend.7 Ook in de kerken te Alkmaar, Edam, Tiel en Gouda werden
in de 16de eeuw librijes gebouwd. Tegen het zuidportaal van de Westerkerk te
Enkhuizen kwam in 1614 een librije gereed met daarin een volgende indelingsvariant:
boven de schuine lessenaarsplank bevinden zich enkele schappen met boeken die
oorspronkelijk eveneens van kettingen voorzien waren. Op deze wijze konden in de
beperkte ruimte meer boeken geplaatst worden. Ook de eerste bibliotheek van Leiden
(1587) bevatte twee rijen vergelijkbare kasten met lessenaarsplank, waarboven een
plank met boeken aan kettingen.
Een verdere ontwikkeling is de zaalbibliotheek, waarbij de boeken in kasten tegen
de muren zijn geplaatst en in het midden een tafel voor de raadpleging staat. Een
fraai voorbeeld is de speciaal als zodanig gebouwde Bibliotheca Thysiana te Leiden
(1655), waar zich op de verdieping een dergelijke bibliotheekzaal bevindt.
Hoewel op zich geen zuivere bibliotheek, is de ovale zaal van het Teylersmuseum
(1779) een volgende variant op dit systeem met zijn omloop met gaanderij en aan
de wanden twaalf ingebouwde boekenkasten. In de naastgelegen en later aangebouwde
zogeheten opkamer van dezelfde bibliotheek (1885) is de boekendichtheid verder
vergroot door haaks op de lange wanden extra boekenkasten - eveneens met galerij
- te plaatsen.
Net als op andere maatschappelijke gebieden vormde de Franse tijd (1795-1813)
ook hier een belangrijke cesuur. De achtergelaten bibliotheek van Willem V werd
in 1798 omgevormd tot Nationale Bibliotheek. Via een tijdelijk verblijf in het
Mauritshuis kreeg deze - inmiddels weer - koninklijke bibliotheek van 1821 tot 1982
een onderkomen in Huis Huguetan aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Tucht en orde
Vóór de 19de eeuw bezocht slechts tien tot twintig procent van de kinderen de lagere
school - ondanks de pogingen van het bestuur van de provinciën. Zo moest in Drenthe
in ieder kerkdorp vanaf 1730 een school aanwezig zijn. In buurtschappen die daarvan
op meer dan een kwartier gaans lagen, mocht de boerenbevolking een bijschool
stichten. Het kort voor 1750 gebouwde schooltje van Lhee is nu in het
Openluchtmuseum te Arnhem te zien. Het bestaat uit één lokaal met voor de
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onderwijzer een katheder en voor de leerlingen, die allen individueel aan het werk
waren gezet, banken en schragentafels.
In de Franse tijd begon ook hier de eerste nationale overheidsbemoeienis, toen in
1801 het Regelement van Orden voor de Openbare scholen binnen de Bataafsche
Republiek van kracht werd. Hierin stond onder meer: ‘in

De dorpsschool te Lhee gebouwd kort voor 1750. Foto RDMZ 2001.
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de schoolvertrekken zal de meest mogelijke reinheid en zindelijkheid heerschen;
dezelve zullen wekelijks tweemaal gezuiverd, des zomers veelmalen met water
besprengeld en tusschen de schooltijden opengezet en gelucht moeten worden.’8
Onderzoek naar de toestand van de schoolgebouwen leerde dat dit zeker niet het
geval was. In 1806 werd de eerste Wet op het lager onderwijs van kracht. Grote
verbeteringen waren de invoering van banken met rugleuning, voetenplank en een
schuin schrijfblad. Als gevolg van de overschakeling van hoofdelijk naar klassikaal
onderwijs werden de kinderen naar hun ontwikkelingsniveau in drie klassen geplaatst.
Hiertoe werden de banken in drie rijen in een langwerpig lokaal geplaatst met per
rij een schoolbord. Wel was er nog altijd slechts één onderwijzer en lag de nadruk
vooral op disciplinering en minder op het leren. Subsidie door het rijk vanaf 1824
leidde ertoe dat er diverse van deze zaalscholen gebouwd werden. Door latere
ontwikkelingen zijn er weinig van deze gebouwen bewaard gebleven, laat staan van
hun interieurs.
Interessante omhulsels bevinden zich nog te Uithuizen (1822), Wijk bij Duurstede
(1826) en Kollum (1828). In 1857 werd een nieuwe onderwijswet van kracht waarbij
bepaald werd dat scholen met meer dan honderd leerlingen een hulponderwijzer
kregen. Dit was van belang voor de zo gewenste opdeling van scholen in verschillende
lokalen. In eerste instantie geschiedde dit door middel van houten tussenwanden,
pas na verloop van tijd kwamen er voldoende financiën beschikbaar voor de bouw
van een school met afzonderlijke klaslokalen. Karakteristiek voor die tijd zijn de
portiekscholen, waar een centrale portiek twee klassen ontsluit, zoals te Netterden
(1868), Britsum (circa 1870) en Huizinge (1877).

Burgers van Thorbecke
Vóór de Franse tijd werd in de steden naast lager, ook hoger onderwijs gegeven in
de vorm van de Latijnse en de Franse School. In de eerste stond het Latijn centraal
ter voorbereiding op de universiteit. Van enkele Latijnse scholen groeiden de bovenste
klassen uit tot illustere school of Athenaeum Illustre (Deventer, Amsterdam). De
vaak particuliere Franse school was vooral een handelsschool met als hoofdvak Frans.
In 1863 werd Thorbeckes Wet op het middelbaar onderwijs aangenomen met
daarin vier nieuwe schooltypen; de Burgerschool, de Hogere Burgerschool (HBS),
de Landbouwschool (Wageningen) en de Polytechnische school (Delft). De HBS
was verreweg de belangrijkste
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Plattegrond van de Rijks Hogere Burgerschool te Utrecht uit 1866. Repro uit Nederland naar
School. p. 109.

hiervan. In korte tijd werden er diverse rijks-HBS'en, alsmede enkele gemeentelijke
HBS'en gesticht. Het lesprogramma leidde tot grote, en voor het eerst tweelaagse,
gebouwen met trapportaal en middengang over de lengte van het gebouw. Hieraan
lagen - veelal aan de uiteinden - ook de bijzondere klaslokalen voor natuuren
scheikunde, alsmede een practicum op de begane grond. Op de verdieping was het
tekenlokaal. Een goed voorbeeld is de Rijks-HBS te Utrecht uit 1866.
Vergelijkbare indelingen hadden die te Groningen (1864) en Tiel (1864), terwijl
die te Sappemeer (1868) oorspronkelijk een U-vormige plattegrond bezat.
Met de Wet op het hoger onderwijs in 1876 verving het gymnasium de Latijnse
school als voorbereiding op de universiteit. Kort daarop verrezen enkele stedelijke
gymnasia, waaronder te Leeuwarden (1880-1881), Groningen (1880-1882), Utrecht
(1880) en Zutphen (1881). Ze hadden op de HBS gelijkende plattegrondindelingen.

Alma Mater
Aan de top van de onderwijspiramide staat de universiteit, met die van Leiden als
oudste (1575). De universiteiten van Franeker (1585) en Harderwijk (1648) zijn in
de Franse tijd opgeheven; die te Groningen (1614) en Utrecht (1634) bleven
uiteindelijk. Als voortvloeisel uit de Wet op het hoger onderwijs werden zij net als
die te Leiden in 1877 Rijksuniversiteit, terwijl het Athenaeum Illustre van Amsterdam
(1634) toen tot gemeentelijke universiteit werd verheven. In 1880 stichtte men de
Vrije Universiteit te Amsterdam (de Katholieke Universiteit te Nijmegen stamt uit
1923).
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De voormalige collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht uit 1916-1918. Foto
RDMZ, Index voor de Bouwkunst.

De gebouwen van deze drie Rijksuniversiteiten vielen evenals de Polytechnische
school te Delft en de Landbouwschool te Wageningen, onder het beheer van het Rijk,
dat hiervoor in 1878 J. van Lokhorst in dienst nam als ‘Rijksbouwmeester voor de
Gebouwen van Onderwijs’.9 Van het grote aantal gebouwen die hij en zijn
medewerkers ontwierp, zijn onder meer van belang het gebouw voor geodesie in
Delft (1892-1894) en diverse instituten aan de rand van de binnensteden van
Groningen, Utrecht en Leiden. Dit betrof overwegend gebouwen met gespecialiseerde
plattegronden vol laboratoria, werk- en collegezalen. Bij latere verbouwingen zijn
deze echter vrijwel alle onherkenbaar inwendig verbouwd of verdwenen. Het uit
1899 stammende Botanisch Laboratorium te Groningen heeft nog een fraaie
collegezaal; die van het Botanisch Laboratorium te Utrecht uit 1916-1918 is recentelijk
verdwenen.
In Utrecht was de in 1820 als bibliotheek ingerichte balzaal van Lodewijk Napoleon
(1809) te klein geworden.10 Van Lokhorst ontwierp hiervoor in 1904-1906 een nieuw
boekendepot, waarbij hij het archiefdepot van het Algemeen Rijksarchief te Den
Haag (1896) als uitgangspunt nam. Nieuw in de ontwikkeling van de bibliotheek
was de scheiding tussen een efficiënt ingericht boekenmagazijn en een afzonderlijke
zaal voor de raadpleging. Dit laatste vond plaats in het aansluitende nieuwe
hoofdgebouw (1909). Deze indeling kregen de nieuwe bibliotheekgebouwen in Delft
(1915) en Leiden (1916-1922) ook.
Bouwen voor de universiteit is een overheidstaak gebleven. Wel kwamen er steeds
complexer bouwopgaven en zijn er in recenter tijd meer particuliere architecten
ingeschakeld.

Schoolbesluit en schoolstrijd
Concrete regels voor de bouw van lagere scholen kwamen er in 1880. Als uitvloeisel
van de herziening van de Wet op het lager onderwijs in 1878, stelde de
commissie-Salverda in 1879 een lijvig rapport op met gedetailleerde richtlijnen. In
afgezwakte vorm kreeg dit zijn vertaling in het scholenbouwbesluit van 1880.11
Overwegingen van hygiëne en licht- en luchttoetreding hadden onverminderde
prioriteit. Maximaal honderd leerlingen mochten in één lokaal onderwezen worden,
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mits ze minimaal o,8 vierkante meter ruimte hadden en 3,6 kubieke meter lucht. Wel
dienden deze grote lokalen in tweeën gesplitst te kunnen worden. Dit was ook meer
regel dan uitzondering en aan het eind van de 19de eeuw waren veertig leerlingen
per lokaal gebruikelijk. Voor de verse lucht moesten de hoogdoorlopende ramen
goed kunnen ventileren. Ze waren echter niet toegestaan in de ‘werkmuur’ met
schoolbord. De schoolbanken mochten niet meer dan twee zitplaatsen bevatten en
moesten in ten minste drie verschillende groottes uitgevoerd worden. De latere
rijksbouwmeester W.C. Metzelaar ontwierp een stelsel met acht verschillende groottes,
die hij in de Deventer scholen toepaste.12
De bepaling dat de lokalen niet direct met de buitenruimte in verbinding mochten
staan, leidde tot een gang langs één van de zijden van de geschakelde lokalen. Hierin
kwamen tevens de privaten uit en konden de jassen opgehangen worden. Het resultaat
was de gangschool. In de dorpen bouwde men ze vaak in de vorm van een drieklassige
school, met de vensters van de lokalen aan de voorzijde richting schoolplein en de
gang met annexen aan de achterzijde. In de kleinere dorpen bestonden ze in de
tweeklassige variant, zoals de (gereconstrueerde) school in het Nationaal Veenpark
te Barger-Compascuum uit 1901 toont. Een verwant type is de middengangschool
met geschakelde lokalen aan beide zijden van de gang, zoals de vierklassige
middengangschool te Vlieland (1889). De Emmaschool te Enschede (1900) is hiervan
de tweelaagse variant met acht lokalen.
Op de bouw en het onderhoud stond vanaf 1880 een rijkssubsidie van dertig procent
en dit leidde tot een ware ‘scholenbouwexplosie’, gevolgd door een kleinere tweede
piek door de invoering van de Leerplichtwet in
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Lokaal in een tweeklassige school uit 1901, gereconstrueerd in het Nationaal Veenpark te
Barger-Compascuum. Foto RDMZ 2001.

1901. Voor Twente is berekend dat van de totale bouwproductie in de periode
1872-1906 de scholenbouw ruim elf procent besloeg; de kosten bedroegen ruim f
3000,- per lokaal en dat kwam overeen met de bouw van vier arbeiderswoningen.13
Het bijzonder onderwijs op confessionele grondslag profiteerde niet van de
rijkssubsidies. De oprichting van bijzondere scholen was sinds 1842 vrij, maar
subsidiëring was bij amendement uit de wet van 1857 verwijderd. Een langdurige
schoolstrijd voor financiële gelijkstelling van protestant-christelijke en
roomskatholieke aan de neutrale scholen was het gevolg. Om de bouwkosten te
drukken, stond het scholenbouwbesluit van 1880 toe dat leerlingen van de bijzonder
onderwijs aan minimaal 0,65 vierkante meter ruimte en 3 kubieke meter lucht genoeg
hadden. Vanaf 1889 waren onder voorwaarden subsidies mogelijk, maar het duurde
tot de Lager Onderwijswet van 1920 tot volledige financiële gelijkstelling was bereikt.
In het bij deze wet behorende Bouwbesluit werd het maximumaantal leerlingen
per klas op 48 gesteld en werden met grote nauwkeurigheid vele eisen beschreven
waaraan elke school diende te voldoen. Zo moest het glasoppervlak van het lokaal
overeenkomen met ten minste eenzesde van het vloeroppervlak. Het gevolg van de
‘onderwijspacificatie’ was een nieuwe bouwwoede en voor het bijzonder onderwijs
zelfs een ‘schoolbouwhysterie’. De financiële aanspraken rezen echter al snel zodanig
de pan uit, dat in 1924 bezuinigingen nodig werden. Toch bouwde men in deze
periode een scala van goed ontworpen en rijk gedetailleerde - openbare en bijzondere
- scholen, niet zelden naar ontwerp van

Lokaal in de Openluchtschool te Amsterdam uit 1927-1930. Foto RDMZ 2001.

bekende architecten. Vele daarvan zijn varianten op de gangschool, met bijzondere
ruimtes op de kopse zijde of tegenover de geschakelde lokalen, zoals bij de
jongensschool in Schinveld (1932). Er ontstonden scholen met V-, X-, U-, T- of
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L-vormige plattegronden. De lagere school in het tuindorp Onnen bij Haren (1922)
heeft een X-vormige plattegrond, het gymnasium in Amersfoort (1931) is L-vormig
en dat in Utrecht (1930) U-vormig. In het laatstgenoemde gymnasium is gestreefd
naar een school met veel licht en lucht, gebouwd in moderne bouwmaterialen als
stalen ramen en met platte daken. Een ander modern materiaal - het gewapend beton
- wordt onverbloemd getoond in het meest beroemde voorbeeld van de scholenbouw,
de ‘Openluchtschool voor het gezonde kind’ aan de Cliostraat in Amsterdam
(1927-1930).
Na de Tweede Wereldoorlog zette de ontwikkeling van vol en bedompt naar licht
en ruim zich onverminderd voort, zij het in eerste instantie vanwege de grote
bevolkingstoename in de vorm van noodscholen.14 Naast de bestaande varianten
kwam er ook aandacht voor de halschool, waarbij verschillende lokalen uitkomen
op een hal die ook als overblijfruimte of voor lichamelijke opvoeding gebruikt kon
worden.

Education permanente
Met het leren lezen werd ook het lezen van boeken gestimuleerd en niet enkel van
de in vele huisgezinnen aanwezige bijbel. Om de vers geleerde kennis op peil te
houden ontstonden op diverse plekken concentraties aan boeken, zowel bij instellingen
als bij particulieren die zich de aanschaf van boeken konden permitteren.
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De bibliotheek van het klooster te Rolduc uit 1751-1774. Foto RDMZ.

Belangrijk boekenbezit bevond zich vanouds in kloosters. Zo bezat het klooster van
Rolduc rond 1200 het enorme aantal van ruim driehonderd boekdelen. Deze collectie
is later verloren gegaan. In 1751-1754 werd voor het nieuwe boekenbezit een fraaie
zaalbibliotheek gebouwd. Bij de opheffing van het klooster in 1797 verdwenen
opnieuw vele boeken, maar sinds Rolduc in 1843 Klein-Seminarie is de bibliotheek
weer als zodanig in gebruik. Een recenter voorbeeld van een kloosterbibliotheek is
het Redemptoristenklooster te Wittem met een langgerekte bibliotheekzaal met
dubbele galerijen (1894) (afb. omslag).
De beter gesitueerde klasse kon zijn eigen boeken aanschaffen en een eigen
privé-bibliotheek stichten. In kasteel Twickel ontstond in de 18de eeuw een
bibliotheek, met eigen boekbanden. In kasteel Rosendael werd in

De privé-bibliotheek in kasteel Twickel, ontstaan in de 18de eeuw. Foto RDMZ 1944.

1714 een torenkamer ingericht als bibliotheek en in huis Linschoten bevindt zich
een - overwegend lege - bibliotheek met eind-18de-eeuwse schijndeur waarop houten
boekruggen.
Op initiatief van de in 1784 opgerichte Maatschappij tot nut van 't Algemeen
ontstond de eerste Nutsbibliotheek (1794). De hier beheerde - in aanschaf dure boeken konden door de leden geleend en gelezen worden. Voor de gegoede stand
kwamen er genootschapsbibliotheken en ‘leesmusea’ (leessociëteiten). In 1877 richtte
men in Amsterdam een Damesleesmuseum op (opgeheven 1966), in 1894 gevolgd
door het nog bestaande Haagse Damesleesmuseum. Vanaf 1750 waren er ook
boekhandelaren die begonnen met commerciële leesbibliotheken, een fenomeen dat
tot na de Tweede Wereldoorlog lucratief bleek. In Rotterdam stond de bankier M.
Mees aan de wieg van het Rotterdamse Leeskabinet. De zaal met dubbele galerij
waarop afsluitbare kasten en een zaal met gemakkelijke leesbanken en uitnodigende

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

werkplekken stamt uit 1865 (verwoest 1940). In confessionele hoek stichtte men
vanaf 1840 christelijke jongelieden- en St.-Vincentiusbibliotheken voor de
‘minvermogende’ burgers.
Hoogtepunt van de democratisering van de kennis was de oprichting in 1892 van de
eerste Openbare Leeszaal en Bibliotheek, die voor alle rangen en standen was bedoeld.
Vanaf de oprichting van de Vereeniging voor Openbare Leeszalen in 1908 ontstonden
speciaal voor dit doel ontworpen gebouwen, zoals te Apeldoorn (1911), Appingedam
(1911) en Utrecht (1912). Als zwakkere echo van de schoolstrijd woedde ook hier
een strijd tussen de zuilen. Met de rijkssubsidievoorwaarden van 1921 ontstond er
een ‘bibliotheekpacificatie’ in de vorm van een verdeelsleutel tussen openbare en
katholieke bibliotheken (veel protestanten hadden geen bezwaar om naar openbare
leeszalen te gaan). Bij de subsidievoorwaarden werden wel eisen gesteld aan
openingstijden en huisvesting. Opnieuw ontstonden er enkele nieuwe gebouwen,
bijvoorbeeld in Rotterdam (1923), Hengelo (1928) en Winschoten (1933).
Een laatste categorie wordt gevormd door de aan instituten verbonden
wetenschappelijke bibliotheken, waar de almaar groeiende literatuur plaats moest
krijgen. De bibliotheek van het Rijksmuseum in Amsterdam (1877-1885) met drie
galerijen, ijzeren zuilen en ranke gietijzeren wenteltrappen is hiervan het meest
imposante voorbeeld. De bibliotheek van het voormalig Ministerie
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De in 1940 verwoeste leeszaal van het Rotterdams Leeskabinet uit 1865. Foto 1929. Foto RDMZ,
Index voor de Bouwkunst.

van Justitie aan het Plein in Den Haag (1877-1883) kan beschouwd worden als een
verkleinde variant hiervan. Een derde voorbeeld is de bibliotheek van Artis in
Amsterdam, een zaalbibliotheek met galerij.
Van de bibliotheken voor particuliere ondernemingen was het meest ravissante
voorbeeld de in jugendstilvormen uitgevoerde bibliotheek van de in 1900-1902
gebouwde verzekeringsmaatschappij De Utrecht te Utrecht. Na sloop in 1974 is de
bibliotheekbetimmering gedeeltelijk herbouwd in het pompgebouw van de Utrechtse
Waterleiding Maatschappij te Soestduinen. Ook na de Tweede Wereldoorlog
ontstonden er nog interessante bedrijfsbibliotheken, zoals die van de Koninklijke
Nederlandse Hoogovens (1948-1851).

Naar digitale snelwegen
Bij de explosieve toename aan boeken staat het ontbreken van een goede
literatuurontsluiting gelijk aan het zoeken naar een naald in een hooiberg. Naast de
bestaande gedrukte catalogi ontstonden aan het eind van de 19de eeuw de eerste
kaartsystemen, die al snel uitgroeiden tot rijen met kaartenbakken. In de grotere
wetenschappelijke bibliotheken leidde dit tot een nadere ruimtelijke scheiding in
catalogusruimte, leeszaal en boekenmagazijn. Bij de bouw van de nieuwe
Universiteitsbibliotheek aan het Singel in Amsterdam (1967) werd hier rekening mee
gehouden, evenals bij de in 1982 geopende nieuwe Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag. Gelijktijdig vond in de openbare bibliotheken een eerste diversificatie plaats
met de introductie van het uitlenen van geluidsdragers in de vorm van de fonotheek.
De nieuwe centrale bibliotheek in Rotterdam (1977-1883) herbergde bij opening ook
nog een informatiecentrum en klein theater; de nieuwe bibliotheek van Heerlen
(1983-1985) werd opgenomen in een ‘meervoudige welzijnsaccomodatie’.
De computer maakte in 1969 de eerste bibliotheekautomatisering mogelijk. Vanaf
1979 begon de omzetting van analoog naar digitaal steeds grotere vormen aan te
nemen. Eerst betrof het enkel de automatisering van de kaartenbakken. Multimedia
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volgden en inmiddels is het mogelijk om over de hele wereld via internet virtuele
kennisstromen af te tappen.
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De bibliotheek van het Rijksmuseum in Amsterdam gebouwd in 1877-1885. Foto RDMZ, 2001.

In de nieuwe Universiteitsbibliotheek te Delft (1998) vond een ruimtelijke vertaling
plaats van het feit dat door het toenemende surfgedrag van de studenten de boeken
naar de kelder zijn verbannen.
Met de invoering van Mammoetwet in 1968 was in het middelbaar onderwijs de
omslag voltooid van het uit het hoofd leren naar het aankweken van inzicht en
vaardigheden, nodig voor het opzoeken van de vereiste gegevens. Parallel aan de
invoering van de tweefasenstructuur (1982) kwam in het hoger onderwijs de eerste
computer in het leven van de bevoorrechte student.
Gaandeweg is de computer als overdracht-, opslag- en communicatiemedium het
onderwijs gaan beheersen. Waar op de gevel van het ene gebouw van de Utrechtse
Hogeschool in neonletters staat ‘kennis, kunde en kwaliteit’, worden deze statements
in een ander gebouw, de faculteit Ecomomie en Management in de Uithof, ruimtelijk
vertaald in een transparante architectonische doos met geschakelde lokalenvleugels,
waar het boek in feite is vervangen door het beeldscherm en het bord door de
‘beamer’.

Status en teloorgang
Dit artikel is een schets van een ontwikkeling van weinig naar veel, van elitair naar
democratisch en misschien wel van duf naar trendy en van saai naar snel. In dit
proces, met het delen van kennis en de drang naar weten als belangrijkste motoren,
is in het verleden van vele ruimten gebruik gemaakt. Enkele daarvan hebben de tand
des tijds redelijk doorstaan, andere zijn niets ontziend aangepast of ingrijpend
verbouwd ten behoeve van de immer nieuwe educatieve inzichten of moesten
simpelweg plaatsmaken voor nieuwe gebouwen.
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Misschien omdat een boek gewoon een mooi ding is en het hebben van veel boeken
toch onmiskenbaar een bepaalde status verleent, zijn er relatief veel oude bibliotheken
bewaard gebleven. Voor het weekblad Intermediair waren deze ‘fashionable’ genoeg
om er een heuse serie aan te wijden.15
De gestage dynamiek van het onderwijs heeft veel minder waardevolle
onderwijsruimten overgelaten. Vrijwel alle lagere scholen zijn aangepast, afgekeurd
of tot woningen omgebouwd; nagenoeg geen schoolbank is meer over. Hetzelfde
geldt ook voor het middelbaar onderwijs. Het is onheilspellend dat deze trend de
laatste tijd ook op het hoger onderwijs is overgeslagen. In Wageningen wordt de
collegezaal in het veelgeprezen expressionistische ‘Schip van Blaauw’ (Laboratorium
voor plantenfysiologie; 1920-1922) in haar voortbestaan bedreigd, evenals die in het
toekomstige wederopbouwmonument,

De voormalige catalogusruimte in de oude centrale bibliotheek van de Technische Hogeschool
te Delft uit 1915. Foto RDMZ, 1987.
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De studiezaal in de nieuwe centrale bibliotheek van de Technische Universiteit te Delft uit 1998.
Foto RDMZ, 2001.
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het Laboratorium voor Landmeetkunde (1952-1953). In Utrecht is de collegezaal
van het Laboratorium voor Organische Chemie en Gezondheidsleer (1890-1892) nu onderdeel van het gerechtsgebouw - recentelijk verdwenen. Het pijnlijkste is
misschien toch wel de vervanging van een deel, met collegezaal, van het Botanisch
Laboratorium in Utrecht (1916-1918) door de transparante ingang van, nota bene,
het nieuwe Universiteitsmuseum (1996). Kennis mag dan wel onbeperkt zijn en de
eeuwen trotseren, voor de bijbehorende gebouwen en hun interieurs geldt dit minder
en ten dele.
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Monumenten in Nederland, Zwolle/Zeist 1996-2001.
2 Eco, Umberto, De naam van de Roos, Amsterdam 1984, p. 336.
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Bibliothecae: De architectuur van Nederlandse bibliotheekgebouwen, 1500-1800, Scheveningen
1988; Carla Obbens, Bibliotheken en Leeszalen in beeld, Zaltbommel 1990.
8 Geciteerd in E.J. Rothuizen, H.J. Kockx en K. Brandts, Scholenbouw, Goes 1924, p. 112.
9 Corjan van der Peet, en Guido Steenmeijer (red.), De Rijksbouwmeesters: Twee eeuwen
architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers, Rotterdam 1995, pp. 235-299.
10 Lodewijk Napoleon had in 1807 Utrecht als residentie uitgekozen, maar nog voordat de
verbouwing en uitbreiding van het beoogde paleis gereed was, besloot hij het Amsterdamse
stadhuis te verkiezen. Zie: Corjan van der Peet, (red.), Paleizen in Utrecht, Utrecht 1986, pp.
38-47.
11 Geciteerd in ‘Bouw van Scholen’, De Opmerker 15 (1880), 11 sept 1880.
12 W.C. Metzelaar, ‘De Deventer Schoolbank’, Bouwkundige Bijdragen 26 (1881), kol. 187-190.
Voor Metzelaar zie verder: Van der Peet en Steenmeijer, op. cit. (noot 9), pp. 301-327.
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13 Ronald Stenvert, ‘Bouwers en bouwkundigen in Twente 1866-1906’, Overijsselse Historische
Bijdragen, Zwolle 108 (1993), pp. 19-96, met name 64-65.
14 C. Feltkamp, Het nieuwe schoolgebouw voor kind en gemeenschap, Amsterdam 1950.
15 Intermediair, ‘Wetenschap en Techniek’, (2001) 2-12, 11 januari t/m 22 maart 2001.
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Bibliotheek Ets Haim - Livraria Montezinos
De oudst, nog functionerende joodse bibliotheek ter wereld
Abraham Rosenberg
Ets Haim, ontstaan in 1616, bevindt zich sinds 1675 op de huidige locatie, in het
ringgebouw van de tussen 1670 en 1675 naar ontwerp van Elias Bouwman gebouwde
Portugees-Israëlitische Synagoge te Amsterdam. De bibliotheek telt circa vijfhonderd
handschriften en dertigduizend gedrukte werken. Zij is al ruim 375 jaar een wezenlijk
onderdeel van het culturele erfgoed van Amsterdam en geeft een beeld van de
integratie van de joodse beschaving in Nederland. De academie Ets Haim (Boom
des Levens), waarvan de bibliotheek de kern vormt, combineert vanaf haar stichting
de idealen van de joodse onderwijstraditie met die van het voor die tijd unieke
onderwijssysteem in de Nederlanden. Volgens de idealen van het Noordse Humanisme
weerspiegelt de boekerij de universaliteit van de menselijke geest, het weten, het
kunnen en de ongecensureerde overdracht van kennis. De instelling genoot al in de
Gouden Eeuw internationale faam; haar collecties zijn dan ook illustratief voor de
invloed die van Ets Haim uitging en de internationale banden die het in de loop der
eeuwen onderhield.
De collectie illustreert de geschiedenis van het joodse onderwijs in Amsterdam
en de geschiedenis van de Hebreeuwse boekdrukkunst, in het bijzonder van de
Amsterdamse en andere Nederlandse joodse drukken. Van bijzonder belang is Hugo
de Groots handgeschreven ontwerp voor de regelementering van de vestiging van
joden in Nederland. De huidige centrale bibliotheekruimte werd in 1885 gerealiseerd
en al in 1889 met een verdieping uitgebreid om ruimte te kunnen bieden aan de
collectie van David Montezinos.
De Tweede Wereldoorlog heeft de continuïteit van het doorgeven van kennis en
traditie verstoord: de bibliothecaris werd omgebracht en de manuscripten en boeken
werden naar Duitsland getransporteerd, vanwaaruit zij in 1946 gehavend zijn
teruggekeerd.
In de periode na de Tweede Wereldoorlog ontbrak het Ets Haim aan financiële
draagkracht en personeel om het gebouw en de collectie goed te kunnen beheren. In
de jaren zeventig verslechterden de bewaarcondities in het historische gebouw dat
zelf in 1955-1959 gerestaureerd was. In 1978 werd de kerncollectie (alle vijfhonderd
handschriften en ruim 2800 oude, zeldzame en kostbare drukken) in langdurige
bruikleen gegeven aan de Jewish National and University Library te Jeruzalem.
Midden jaren negentig werd in overleg met onder meer het Bureau
Monumentenzorg van Amsterdam besloten om Ets Haim op een verantwoorde manier
in oude luister te herstellen en optimaal toegankelijk te maken voor het internationale
publiek. Voor een verantwoord beheer en gebruik van de collecties moest aan een
aantal voorwaarden worden voldaan: het scheppen van goede bewaarcondities - met
behoud van het historische interieur - en vervolgens de restauratie, conservering en
ontsluiting van de collecties. De in Amsterdam achtergebleven werken vonden
tijdelijk gastvrij onderdak in de bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Het gebouw is geïsoleerd, het dak is hersteld, er is met oud materiaal een nieuwe
vloer gelegd en de boekenkasten zijn in oude luister hersteld. Da apparatuur voor
adequate beveiliging en
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Amsterdam, bibliotheek Ets Haim. Foto's bibliotheek Ets Haim, resp. 2000 en jaren '20.

klimaatbeheersing is onopvallend in de ruimten geïntegreerd.
De totale collecties van Ets Haim zijn in juli 1998 op de lijst van de Wet tot Behoud
van Cultuurbezit geplaatst; hierop staan slechts drie andere complete
bibliotheekverzamelingen: de Amsterdamse Bibliotheca Philosophica Hermetica en
die van de Librije te Zutphen en de Bibliotheca Thysiana te Leiden. In het najaar van
2000 zijn alle manuscripten en boeken uit hun tijdelijke verblijfplaatsen in Israël en
Amsterdam naar hun thuishaven teruggekeerd. Tegelijkerijd is een groep restauratoren
begonnen met het conserveren en het restaureren van de collectie, een project dat
naar verwachting twee jaar gaat duren. Bij het conserveren worden de manuscripten
en boeken schoongemaakt en ontdaan van schadelijke stoffen en wordt zo nodig
eerstehulp verleend. De handschriften en al het verzuurde gedrukte materiaal worden
op microfilm vastgelegd. Waar nodig worden beschadigingen aan leer, perkament
en papier gerestaureerd. In dit proces is een plaats ingeruimd voor de opleiding van
jonge vaklieden.
Zodra het conserveren en restaureren is afgesloten, wordt de collectie op een
moderne wijze geregistreerd en ontsloten. De wetenschappelijke beschrijving van
de collectie zal mede dienen om jonge onderzoekers op te leiden tot
handschriftdeskundigen.
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De collectiecatalogus zal via het internet aan het internationale publiek ter beschikking
worden gesteld. Hiermee verenigt Ets Haim het 17de-eeuwse ideaal van het
verzamelen, organiseren en beheren van universele kennis, met de verworvenheden
van het informatie-management van de 21ste eeuw! Om bij het beoogde intensieve
gebruik van de collecties toch hun voortbestaan te verzekeren, is een reglement
opgesteld voor de toegang en het gebruik.
Ets Haim staat nu op het punt om de continuïteit van het doorgeven van kennis,
onderwijs en onderzoek weer op te nemen. Binnenkort kan het haar belangrijke
culturele erfgoed weer ten dienste stellen van de Nederlandse en internationale joodse
gemeenschap en van de geleerde wereld.
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Vergaderzaal van de Eerste Kamer
17de-eeuws interieurpragmatisme op herhaling
Evert Jan Nusselder
In 1994-1995 vond de renovatie van de grote vergaderzaal van de Eerste Kamer
plaats. De noodzaak tot technisch ingrijpen vormde de aanleiding.
Noodzakelijker was de aanpak van het zaalinterieur. Architectuurhistorisch
vooronderzoek leerde dat deze vergaderruimte voor de Staten van Holland en
West-Friesland uit 1666 dramatische wijzigingen had ondergaan. De
onderzoeksuitkomsten waren onontbeerlijk voor de afwegingen bij de huidige
aanpak van het interieur in het door Pieter Post ontworpen vergadergebouw.
Uiterst merkwaardige staaltjes interieurkunst uit de eerste bouwfase en markante
latere wijzigingen bepaalden het motto voor de aanpak van dit unieke ensemble:
‘Herstel op eigentijdse wijze de oorspronkelijke eenheid van het interieur en
neem daarin de belangrijkste elementen van latere aanpassingen als
vanzelfsprekend op.’

Inleiding
Met de in de zomer van 1994 aangevangen renovatie van de grote vergaderzaal van
de Eerste Kamer ging een al langer levende wens van de Kamer in vervulling. Het
‘leefklimaat’ in de zaal was in menig opzicht aan een opwaardering toe. De ventilatie
was niet toereikend en de geluidsinstallatie en verlichting functioneerden niet meer
naar behoren. Ook objectieve metingen toonden aan dat ingrijpen noodzakelijk was.
Meer nog was het nodig het zaalinterieur in esthetische zin aan te pakken. Sinds
de oplevering van de zaal als vergaderruimte voor de Edele Groot Mogende Heren
Staten van Holland en West-Friesland in 1666 was de inrichting herhaalde malen
veranderd, zelden ten positieve. Met name in de Franse tijd, toen de zaal zelfs tijdelijk
diende als keuringslokaal voor rekruten, werd de inrichting dramatisch aangetast.
Hoewel de bestaande vakliteratuur de hoofdlijnen van deze veranderingen
vermeldde, leverde nauwgezet vooronderzoek - steeds vereist bij operaties als deze!
- detailinformatie over het bijzondere, oorspronkelijke interieuraspect en over de
wijze waarop het recente beeld tot stand was gekomen. De betekenis van de
verschillende wijzigingen, zeker ook die uit de periode van 150 jaar gebruik door de
Eerste Kamer, bepaalde mede het restauratieplan.
Omdat niet alleen de ‘oeropzet’ van het zaalinterieur, maar ook een deel van de
aanpassingen uit de latere gebruiksperiode bepalend voor de wijze van restaureren
was, kon van een reconstructie van welke uitmonsteringsfase dan ook geen sprake
zijn. Dat was ook niet wat het projectteam voor ogen stond.1 Het ging hier juist om
een nieuw interieurplan waarmee erkenning zou worden gegeven aan de historische
betekenis van de zaal en waarbij aan de technische en functionele wensen van vandaag
zoveel mogelijk gehoor zou worden gegeven. Verder werd ‘hedendaagse vormwil’
naar beste vermogen buiten spel gehouden in een poging het te koesteren monument
op een tijdloze wijze weer tot zijn recht te laten komen. De bouw- en
veranderingsgeschiedenis van het Statengebouw en de zaal daarbinnen waren
maatgevend.
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Bouw en veranderingsgeschiedenis
In juli 1651 besloten de Staten-Generaal dat het stadhouderschap niet erfelijk was
en dus met de dood van Willem II dat jaar afliep. Het machtige gewest Holland kon
ter huisvesting van zijn Staten de beschikking krijgen over ruimte aan het Haagse
Binnenhof ter plaatse van het vroegere stadhouderlijk paleis. Al op 3 oktober van
hetzelfde jaar besloten de Staten van Holland en West-Friesland, dat een speciale
commissie onder leiding van raadspensionaris Johan de Witt
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plannen daartoe moest voorbereiden. Op 3 februari 1652 presenteerde De Witt
plannen, tekeningen en een begroting voor het nieuwe vergadergebouw van de hand
van Pieter Post (1607/8-1669). De plannen werden goedgekeurd en de bouw ving
kort daarop aan. In 1655 was de ruwbouw gereed en kon de interieurafwerking ter
hand worden genomen.
Het zou bijna tien jaar duren voordat het gebouw met de zeer grote zaal gereed
was voor gebruik. Vooral de voltooiing van het zaalinterieur kostte veel hoofdbrekens.
Dat had te maken met akoestische problemen die het gevolg waren van de
architectonische opzet van de zaal met zijn gewelfde houten plafond en hoge
gepleisterde wanden en raampartijen.
De grote vergaderzaal van de Staten van Holland neemt ongeveer tweederde van
de ruimte van de eerste verdieping van het vergadergebouw in beslag. De zaal beslaat
de volle breedte van het gebouw en vijf van de zeven traveeën van de lange zijde.
Het vloeroppervlak meet ongeveer 44⅓ bij 66⅔ voet Rijnlandse maat (ongeveer 14
bij 21 meter, een mooie 2:3-verhouding). In de hoogte overstijgt de zaal de
verdiepingshoogte; de gewelfde zoldering reikt tot in de kap. De Kruinhoogte van
het houtengewelf is 37 voet (ongeveer 12 meter; ongeveer 5/6 van de breedte) boven
de zaalvloer.
Daarmee voldoen de proporties van de zaal goed aan classicistische
architectuurvoorschriften. De gepleisterde wanden zijn geleed met lisenen, geplaatst
tegen brede pijlers met muurbogen boven een cordonlijst. De wanden hebben hierdoor
een indeling in vijf en drie vakken voor respectievelijk de lange en korte wand. Een
zware ‘kroonlijst-architraaf’ sluit de wand af bij de overgang naar het plafond. Ter
plaatse van de lisenen is dit gereduceerd hoofdgestel gekornist. De banden die het
houten gewelf in drie maal vijf vakken verdelen, sluiten architectonisch aan op de
lisenen, waarmee een samenhangende ordening van wandgeleding en plafond is
verkregen. De middenvakken van de korte zijden worden in beslag genomen door
de monumentale schoorsteenpartijen naar ontwerp van Post. Beide schoorstenen
hebben een rechthoekige mantel met daarboven twee Korintische halfzuilen en een
gebogen fronton. Op dit sobere stramien is een bijzonder rijk ornament aanwezig
van vergulde bloemen, vruchten en bladeren, een cartouche met het jaartal 1655 in
het fries boven de halfzuilen en in het fronton het wapen van Holland. De
schoorsteenboezems dragen elk een schoorsteenstuk, in het oosten ‘de Oorlog’ van
Jan
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Plattegrond van de begane grond en de hoofdverdieping van het gebouw van de Staten van
Holland, toestand in 1655 en huidige toestand. Tekening K.C. van den Ende 1994.

Lievens uit 1664 en aan de overzijde ‘de Vrede’ van Adriaan Hanneman uit datzelfde
jaar. Met de plaatsing van deze schilderstukken was de afwerking pas definitief
voltooid. De ruwbouw was al negen jaar eerder gereed gekomen.
Een van de eerste zaken die in 1655 - het jaar van oplevering van de ruwbouw speelde, was de vergaderopstelling met het bankenplan. De verdeling van de
zitplaatsen in de nieuwe zaal vormde een gevoelig punt in politiek-hiërarchische zin:
niet alle stemhebbenden konden ‘vooraan’ zitten. Op 18 december vond daarom een
proefvergadering plaats met provisorisch opgesteld meubilair. Tot discussie over de
opstelling kwam het niet eens, want de zaal bleek akoestisch... onbruikbaar, volstrekt
onbespreekbaar. Men stelde vast ‘dat het gehoor in deselve camer door seeckeren
weergalm van't geluijt, seer wert verhindert’. De architect moest hiervoor een
oplossing zoeken en men suggereerde hier een wand-
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bekleding. Pas twee jaar later werd de definitieve opstelling bepaald, waarbij de
banken dichter bij elkaar werden geplaatst, vermoedelijk ook omwille van de
onderlinge verstaanbaarheid. Een provisorische wandbespanning had de ergste
problemen opgelost en men besloot om wandtapijten te bestellen. Uiteindelijk werden
zij in 1662 door het atelier van Maximiliaan van der Gucht te Delft geleverd; het
ontwerp voor de tapijten was hoogstwaarschijnlijk van Pieter Post.2
De opmerkelijke akoestische problemen leidden er dus toe dat alle muurvlakken
met tapijten werden behangen. De tapijten tegen de grote rechthoekige velden tussen
de lisenen verbeeldden samen één doorlopend landschap met antieke ruïnes. De
tapijten in de boogopeningen hierboven suggereerden een balustrade met toeschouwers
daarachter, als was er buiten de zaal een omgaande galerij. De tapijtbekleding op de
pijlers en lisenen was decoratief, aansluitend op hun architectonische ‘dragende’
functie.
In 1663 verrees in de grote zaal een grote houten steiger voor de beschildering
van het gewelf. De stelling zal ook gebruikt zijn om de kort daarvoor geleverde
tapijten aan de wand te bevestigen. In ieder geval moesten de schilders Andries de
Haen en Nicolaes Wielingh bij de beschildering van het plafond in de jaren 1664-1665
hun kleurstelling toonzetten naar de tapijten om de eenheid in de zaal te waarborgen.
De vijftien gewelfvakken werden voorzien van decoratieve en illusionistische
voorstellingen. De acht rechthoekige velden boven de kroonlijst hebben cartouches
met doorkijkjes vanwaaruit volkeren uit alle windstreken de zaal in kijken. Het
centrale cartouche toont zes kinderen die naar beneden kijken. In zijn
onderzoeksrapport ter voorbereiding van de schildering-restauratie toont W. Haakma
Wagenaar aan dat hier de eigen Hollandse bevolking is uitgebeeld als ‘kinderen van
staat’.
Na voltooiing van de gewelfschildering kon in 1665 eindelijk de definitieve
vergaderopstelling worden gekozen en het meubilair worden besteld inclusief de
sierlijke houten balustrade rond de vergaderruimte. In 1666 werd de grote vergaderzaal
in gebruik genomen. De Staten van Holland beschikten nu over een van de meest
monumentale en representatieve zalen in de Republiek, een zaal die, met de Burgerzaal
in het Amsterdamse stadhuis en de Oranjezaal in Huis Ten Bosch, tot de
interieurtopstukken van de 17de eeuw zou behoren.
Bijna anderhalve eeuw bleef de zaal in zijn oorspronkelijke weelderige
uitmonstering als vergaderzaal van Holland in gebruik. In het begin van de 19de
eeuw werd de zaal echter door Koning Lodewijk Napoleon opgeëist voor het
Ministerie van Oorlog. Tijdens de Franse bezetting was de zaal keuringslokaal voor
rekruten. Kort daarvoor moet de vergadertuin zijn uitgebroken. De kostelijke
wandtapijten werden afgenomen en naar Parijs afgevoerd en daar vermoedelijk
versneden en verkocht; ondanks latere speurtochten zijn zij nooit meer opgedoken.
Met dit noodlottig demasqué was van de oorspronkelijke eenheid van wanden en
plafond niets meer over en in de latere 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse interieurschema's
is dat zo gebleven. Na de Franse tijd kwam de zaal in 1814 in gebruik bij de
Ridderschap van het zuiderkwartier van Holland, vanaf 1840 bij de provincie
Zuid-Holland. Bij de grondwetswijziging van 1848 werd de inmiddels zwaar
uitgewoonde ruimte bestemd tot vergaderzaal voor de Eerste Kamer der
Staten-Generaal. In 1849 werden daarvoor aanpassingen uitgevoerd. De vensters
werden vernieuwd, er werd geschilderd en gestoffeerd en in de halfronde bogen
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tussen de pijlers werden acht schilderstukken geplaatst met portretten van vroegere
raadspensionarissen. Het landswapen kreeg een ereplaats in de middelste boog, boven
het grote portret van Koning Willem II. De wettelijk vereiste openbaarheid van
vergadering maakte dat er zitplaatsen voor publiek nodig waren. In 1870 werden
deze gelijkvloerse zitplaatsen vervangen door verhoogde tribunes op ijzeren
kolommen tegen de korte wanden van de zaal. In 1881 zijn deze tribunes vervangen
door de bestaande balkons over de volle breedte van de zaal. Vanaf hun ontstaan
hebben velen zich gestoord aan de onbarmhartige coupure, die de balkons in de
17de-eeuwse architectuur aanbrengen. Er is - zonder vrucht - gezocht naar
alternatieven voor deze noodzakelijke voorziening. De verloren samenhang van
wanden en plafond, het ‘uitgeklede’ aspect van de tapijtloze wanden en de
onvermijdelijke balkons vormden, met het gegeven dat portretten van
raadspensionarissen en koning een vanzelfsprekende rol in het interieur moesten
blijven spelen, de belangrijkste zetstukken van de interieuropgave.

Zetstukken voor de restauratie
Dat pas elf jaar na oplevering van de ruwbouw de eerste officiële vergadering van
de Staten in de zaal plaatsvond, zal voor een belangrijk deel het gevolg zijn geweest
van de enorme tegenvaller die zich in 1655 voordeed. Tijdens
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Gravure naar tekening van Terwesten en Van Giessen van het interieur van de grote vergaderzaal
van de Staten Van Holland en Westfriesland, gezien naar het zuiden, omstreeks 1730.

de proefvergadering bleek de zaal, zoals gezegd, door de ‘weergalm van 't geluyt’
voor debatteren ongeschikt. De ruimtelijke en constructieve opzet van de zaal met
zijn concave eikenhouten plafond - werkend als een reflector - en de hoge gepleisterde
wanden en raampartijen maakten een slechte spraakverstaanbaarheid volgens huidige
inzichten eigenlijk volledig voorspelbaar. Toch was men ook toen al goed op de
hoogte van de barrière voor geluid die bijvoorbeeld gestoffeerde wanden opleverden.
Toen architect Post opdracht kreeg het akoestisch probleem op te lossen, gaf men
een beproefde oplossingsrichting aan: stoffering met wandtapijten. De provisorische
bespanning die men aanbracht leerde dat stoffering een redelijke verbetering van de
verstaanbaarheid in de zaal opleverde, maar dat voor een goed resultaat volledige
stoffering van de wanden nodig was, dus van pijlers, lisenen, muurvelden, boogvelden
en boogzwikken. Deze uitzonderlijke, integrale stoffering wordt in ieder geval
beschreven door de Zweedse hof-architect Nicodemus Tessin jr., die in 1687 tijdens
een studiereis door Europa een bezoek aan de zaal brengt. In zijn reisverslag maakt
Tessin expliciet melding van ‘die grossen pfeiler mit halben pfeilern daran’ (lisenen
en muurpijlers) die waren behangen met ‘grottesken tapeten’ (wandkleden met
grotesquemotieven). Zelfs de boognissen waren bekleed met ‘Tapeten mit arcaden
vorgestellt, unter welchem allerhand volck zu sehen war, dass sich gegen ballustraden
appuijrte’. Tessins beschrijving klopt nauwkeurig met de gravure van Terwesten en
Van Giessen uit omstreeks 1730, die de merkwaardige ‘kamerbrede’ bekleding met
wandtapijten goed weergeeft. Hoewel de wandarchitectuur niet ontworpen was op
een dergelijke volledige stoffering, zag Post kans om het decoratieprogramma aan
te passen. Dat er extra tijd en geld nodig was om de kostbare en door hun afwijkende
vorm bewerkelijke weefsels voor de zaal gereed te krijgen, kon de architect niet
verhelpen. Zoals de gravure duidelijk toont, gingen achter de wandtapijten ook de
deuren naar de aangrenzende ruimten schuil; bij frequent gebruik
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van een doorgang, werd, om de doorloop te vergemakkelijken, het tapijt tijdelijk
opgenomen op een haak of knop, een in rijke 17de-eeuwse interieurs algemeen
gebruikelijke wijze van opnemen van wandtapijten. Men voorkwam zo dat de
uitermate kostbare tapijten ‘versneden’ moesten worden en bovendien leverde het
voor de doorgangen en zelfs stookplaatsen hangende tapijt een goede barrière tegen
tocht en kou.
De grote tapijten met voorstellingen van klassieke ruïnelandschappen heeft men
tussen de lisenen, onder de geprojecteerde cordonlijst afgehangen. De ophanging
aan de bovenrand van de tapijten zal, gezien maat en gewicht van de textiel, zwaar
en omvangrijk zijn geweest. Die bevestiging - met een groot aantal forse spijkers mocht in het zaalinterieur niet zichtbaar zijn en om de ophangrand van de grote
wandtapijten af te dekken, bracht men er een smalle geornamenteerde strook tapijt
overheen aan. Deze smalle strook weefsel, die blijkens de gravure van Terwesten
over de lisenen doorliep, was kennelijk bevestigd op het onderste vlakje van de
cordonlijst. Het onderzoek toonde immers aan dat dit onderste vlak als enig onderdeel
van de lijst de 17de-eeuwse afschildering mist. Het illustreert ook mooi, dat het op
deze wijze stofferen van de zaal niet in het ontwerp was voorzien: de onderste ‘fascia’
van de cordonlijst hoort volgens de 17de-eeuwse vormleer wel degelijk in het zicht
te blijven.
De tapijten voor de wandbekleding werden in 1662 geleverd en in 1663 in de zaal
bevestigd. In dat jaar en in 1664 waren de schilders Wielingh en De Haen op een
grote steiger bezig met het aanbrengen van de door Post ontworpen schildering op
het gewelfde plafond. Het schilderwerk sloot in kleurstelling en zelfs ook in
schilderwijze aan op de aard en toonzetting van de luxe wandtapijten. Eenheid en
samenhang tussen wanden en plafond was daarbij het uitgangspunt. Het inmiddels
van verbruinde vernislagen bevrijde plafond demonstreert in zijn oorspronkelijke
kleurenrijkdom, met veel in omber getemperde bruinen en grijzen en met uitzonderlijk
veel bladgoud, goed de afstemming op de toon en textuur van de wandtapijten. Nadat
in de Franse tijd de wandtapijten waren uitgenomen en sedertdien onvindbaar bleven,
miste het zaalinterieur zijn betekenis als architectonisch ensemble. De restauratie
ging, ook omwille van de zaalakoestiek, nu uit van herstel van de lang ontbeerde
eenheid door herstoffering met speciaal ontworpen weefsels.
Maar niet alleen de verdwenen ‘hangings’ bepaalden de opgave, de later in de zaal
geïntroduceerde elementen leverden nog een extra moeilijkheidsfactor. Toen in
1849-1850, bij ingebruikname van de zaal door de Eerste Kamer, in de boognissen
boven de cordonlijst schilderijen op doek van acht raadspensionarissen en het
rijkswapen werden geplaatst, liet de schilder - B.J. van Hove - de voorstelling in
ornamentiek en kleurstelling aansluiten bij de dan al zeer vervuilde en verbruinde
plafondschildering. De schilderijen van Van Hove, die het eerste gebruik voor een
belangrijke nieuwe politieke functie markeren, zouden vanzelfsprekend na restauratie
terugkeren op hun oude plek. Het probleem dat zij met hun ‘bruinige’ toon somber
zouden afsteken bij het schoongemaakte en gerestaureerde plafond, moest nu op een
overtuigende manier worden ondervangen. Wat ook om een oplossing vroeg, was
de architectonische misstand die in 1881 was ontstaan met de komst van de grote
balkons, die de monumentale schoorsteenpartijen met schilderstukken op wrede
wijze doorsnijden.
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Ten slotte vormde natuurlijk ook de feitelijke aanleiding voor de zaalrenovatie aanpak van de falende technische functionaliteit - een wezenlijk deel van de opgave.

Restauratie-uitgangspunten
Aanpak van het interieurbeeld was het hoofdbeginsel: de verloren eenheid moest
terugkeren. Het oorspronkelijke zaalinterieur vormde een ensemble zonder weerga.
Opmerkelijk daarbij was dat de veelheid en weelderigheid van ornament en kleur
juist rust en architectonische orde brachten. Hoe de eenheid ook hersteld zou worden,
het respecteren van het oorspronkelijke 17de-eeuwse werk, tot op afwerkingsniveau,
zou het enig passende uitgangspunt zijn. Het plafond was praktisch gaaf, maar vervuild
bewaard gebleven. Gezien de ‘toonzettende’ betekenis ervan voor het zaalinterieur,
was een vakkundige restauratie van het plafond dringend gewenst.
Ook de grote kroonlijst, de schouwen en de cordonlijsten waren bijna volledig
intact. Het oorspronkelijke schilderwerk kon onder meerdere overschilderingen
volledig worden gedocumenteerd en geanalyseerd; de verguldingen waren voor een
flink deel zelfs nog 17de-eeuws. Niet reconstructie, maar her-uitmonstering in de
geest van het oorspronkelijk concept, achtte het projectteam verder de enig juiste
koers. Want ook al zou het mogelijk zijn geweest de oorspronkelijke wandtapijten
te herkrijgen, hetgeen niet het geval is, dan zouden daarmee de te respecteren
elementen en aanpassingen
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Overzicht van de zaal vóór restauratie. Foto auteur, 1994.

uit latere gebruiksfasen, inclusief de vergaderbanken en vloerbedekking uit recente
tijd, niet op een vanzelfsprekende wijze in het totaal kunnen worden opgenomen.
Een volgend uitgangspunt was het streven om de balkons letterlijk en figuurlijk wat
minder ‘aanwezig’ te laten zijn. Bij een gedeeltelijke ontmanteling van de houten
leuning was de opmerkelijke constructie ervan gebleken: in de leuning, die men in
1881 een bij de zaalarchitectuur passende verschijningsvorm had proberen te geven,
ging bij elk van de twee balkons een enorme smeedijzeren ‘vollewandligger’ schuil
die de overbrugging tussen de noord- en de zuidmuur verzorgde. Ter plaatse van de
schilderijen in de schoorsteenboezem was een raveelbalk in de balkonvloeren om te
voorkomen, dat balkoplegging de belangrijke doeken zouden offeren. De
schoorsteenbetimmering zelf was daarvoor wel plaatselijk gesloopt. Deze bevindingen
leverden de richting voor de manier waarop de aanwezigheid van de balkons kon
worden ‘verzacht’. Van vervanging van de balkonrand door een ijlere, opener
constructie kon geen sprake zijn: de zeer hecht in het muurwerk verankerde ijzeren
liggers moesten om constructieve en budgettaire redenen op hun plaats blijven. Aan
de muurzijde bood de relatief lichte, houten constructie van de balkonvloer wel
mogelijkheden om meer respect jegens de schouwpartijen en de schilderstukken van
‘Oorlog’ en ‘Vrede’ te tonen.3

Restauratie
De restauratie kende de volgende hoofdelementen:
- restauratie van de plafondschildering;
- herstel van het schilderwerk van kroonlijst;
cordonlijst, schouwen en raampartijen;
- herstoffering van de wanden;
- aanpassing van de balkons;
- restauratie van de schilderingen op doek;
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- aanpassing van de blijvende inrichtingsstukken.
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Opname van de middelste cartouche van de zuidflank van het plafond. Gedeeltelijke reiniging
laat het verschil tussen vóór en na behandeling zien. Foto auteur, 1994.

Plafond
In 1884 was zwam gesignaleerd in de kapconstructie. Om deze aantasting te kunnen
bestrijden en om constructief herstel mogelijk te maken, is toen een deel van het
beschilderde gewelfbeschot verwijderd. Nadat in 1888 het technisch herstel gereed
was gekomen en het gewelfbeschot met nieuwe spijkers was herplaatst, restaureerde
men het plafond op bescheiden wijze. De oude spijkergaten werden gestopt en de
ergste scheuren werden gerepareerd door inschieten van kleine stukjes nieuw beschot.
De reparaties werden bijgeschilderd, zodanig dat zij zich netjes voegden bij het oude,
maar inmiddels door verbruinde vernislagen vervuilde 17de-eeuwse schilderwerk.4
Bij de huidige plafondrestauratie, manifesteerden alle retouches uit 1888 zich als
niet te reinigen en dus bij te tonen donkere plekken. In het kort omvatte het
restauratiewerk verder: afnemen van vuil en vernislagen; verwijderen van kleine
19de-eeuwse stopsels; stoppen van oude spijkergaten en scheuren en voorretoucheren
daarvan; aanbrengen van tussenrestauratievernis om herbehandeling ooit mogelijk
te maken; retouche en completering ontbrekende partijen; aanbrengen hoogglans
restauratievernis; aanbrengen matte eindvernis. De samenstelling van de verschillende
bij reiniging en aanheling toegepaste materialen werd zodanig afgestemd op de
eigenschappen van het 17de-eeuwse schilderwerk, dat de ingrepen van nu volledig
reversibel zijn.5
Het verwijderen van de verbruinde, vuile, oude vernislagen resulteerde in een
fantastische opheldering van de oorspronkelijke schildering.

Schilderwerk betimmeringen
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Het afwerkingsonderzoek had uitgewezen dat de zware omberkleur, zoals die als
achtergrond in de gewelfschildering aanwezig is, ook als eerste afwerking aanwezig
is op alle overige betimmeringsdelen uit de bouwtijd. Op de schoorstenen hadden
alleen de
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obelisken een iets lichtere omberkleur. Net als bij de plafondschildering, was de verf
schraal en met duidelijk zichtbare kwastvoering opgebracht. De authentieke
hoeveelheid en verdeling van bladvergulding was, zij het sleets, nog geheel intact
en in beeld. Duidelijk werd daarmee, dat het goud een belangrijke bindende factor
in het zaalinterieur vormt. Herstel van het 17de-eeuwse aspect betekende herstel van
de omber-schildering op de betimmeringen. Gezien de betrekkelijke eenvoud van
de beschildering, de gedeeltelijke beschadiging door latere herstellingen en de
volledige informatie over receptuur en schilderwijze, is ervoor gekozen om het
houtwerk volgens oud recept nieuw te schilderen. De factoren tijd en geld speelden
in die keuze een secundaire, maar wel meegewogen rol. Bij de kroonlijst en cordonlijst
is óver de oude lagen gewerkt; het pakket historische verflagen is hier als document
bewaard. Omdat de schoorsteenpartijen van dichtbij worden gezien en ook veel
beschadigingen toonden, zijn deze tot op het hout van hun verflagen ontdaan. Hier
is het goud echter gespaard. Vervolgens is de 17de-eeuwse afwerking gereconstrueerd.
Het ruim aanwezige goud is voorzichtig schoongemaakt, op bescheiden schaal
bijgewerkt en door licht vernissen tot glans gebracht.

Herstoffering
Slechts door herstoffering was de onvolledigheid van het interieur in te vullen.
Integrale herstoffering in de geest van de oorspronkelijke afwerking had het voordeel,
dat storende elementen als luidsprekers en installatieleidingen, maar ook deurpartijen
- oorspronkelijke en latere - en muurkasten ‘achter het behang’ konden verdwijnen.
Bovendien zou de zaalakoestiek weer ‘als vanouds’ worden. Samen met de betrokken
stofferingsadviseur zijn daarop de technische en financiële kanten van een speciaal
te ontwerpen en samen te stellen stoffering onderzocht. Een kleine proefproductie
van de stoffering vormde onderdeel van het onderzoek. Dankzij de zeer geavanceerde
computertechniek van de Franse weverij, bleek het mogelijk om in korte tijd en tegen
redelijke prijs, weefsels te vervaardigen naar de op ware grootte aangeleverde
ontwerptekeningen en volgens opgegeven kleuren, garensamenstellingen en
weefseltexturen.
Het ontwerp is een interpretatie van de 17de-eeuwse stoffering. Daarbij is gestreefd
naar tijdloosheid en is vermeden modieus te zijn. Door voor de verschillende patronen
en kleuren in de weefsels uit te gaan van het gerestaureerde plafond, werd net als in
1663 de toonzetting van wanden en plafond onderling afgestemd. Destijds gebeurde
dat door de schildering op de eerder aangeleverde tapijten af te stemmen, nu ging
het precies andersom!
In architectonisch opzicht is het stofferingsontwerp gelijk aan het oorspronkelijke.
De stoffering maakt duidelijk onderscheid tussen de geledingen en de velden van de
wandarchitectuur. De geledingen zijn in omber en grijs uitgevoerd, de velden en de
rondgaande strook stof is ‘warmer’ van toon.
De lisenen hebben onder een kandelaberachtig ornament op horizontaal gearceerde
ondergrond. Het ornament is ontleend aan de decoratie op de horizontale banden in
het plafond. De hoeken van de lisenen hebben bladornament in goud en omber zoals
de gewelfbanden erboven.
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De pijlers en boogzwikken waartegen zich de lisenen bevinden, hebben een tamelijk
donker gearceerde stoffering als overgang naar de relatief donkere schilderijen van
de raadspensionarissen. De boogzwikken zijn door opgestikte driehoekige rozetten
architectonisch gecompleteerd.

Proef-‘uitdraai’ van het speciaal ontworpen Jacquardweefsel; enkele van de in de zaal toegepaste
patronen zijn te zien. Foto auteur, 1994.
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Gezicht door de in de balkonvloer gespaarde vide op een van schoorsteenboezems. De
architectonische betimmering is hersteld en het schouwstuk - ‘De Vrede’ van Hanneman gerestaureerd; van dichtbij is de hele stookplaats weer te overzien. Foto auteur, 1995.

Voor de grote velden onder de bogen, waar ooit suggestieve vergezichten met
ruïnes prijkten, moest een decoratie worden ontworpen waarmee een zekere illusie
van ‘verte’ werd verkregen die in het totaalbeeld een vanzelfsprekende rol zou spelen.
Het grote risico bestond dat de patroonrepetitie afleesbaar zou worden. Een te groot
motief zou dat manco evident vertonen; een te klein motief zou al gauw als
‘bloemetjesbehang’ overkomen. Het ontworpen bladrankenornament vertoont geen
van beide manco's en bezit de juiste schaal en dieptewerking. Door een kloppend
‘rapport’ loopt het ornament door over de naden in de stof. Afhangend van het
onderste vlak van de cordonlijsten is - als reprise van de strook die in oorsprong de
ophangconstructie van de grote tapijten maskeerde - een smalle, rondgaande strook
stof aanwezig met arabesken en festoenen in vol goud-geel.
Basis voor de ongeveer zeshonderd meter ‘tapijt’ in de zaal is een weefsel, op de
ketting voorbedrukt met grote bladmotieven in kleuren, overeenkomstig die in de
krachtig getinte delen van het gewelf. Op deze basis is door middel van verschillende
technieken in één enkele machinegang de per patroon wisselend ontworpen arcering
en het ornamentiek geweven. De arcering is bedoeld om de stof het aspect, de structuur
en de ‘hang’ van tapisserieën te geven. De integrale stoffering neemt op
vanzelfsprekende wijze de schilderijen van de raadspensionarissen, van het
landswapen en het grote portret van koning Willem II op. De deuren gaan schuil
achter de - nu meedraaiende! - stof. Verder verhult de stoffering alle nuttige, maar
niet om zichtbaarheid vragende nieuwe techniek.6
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Balkons
Wat niet ‘achter het behang’ kon, waren de balkons. Het was zelfs ongewenst dat
het aantal op de balkons aanwezige zitplaatsen zou verminderen. Toch is bij beide
balkons een klein deel van het vloeroppervlak geofferd voor een ingreep die wel de
minste genoegdoening betekende jegens het oorspronkelijke werk: ter plaatse van
de schoorstenen is in de balkons een vide aangebracht waardoor de architectuur van
de schoorsteenboezem weer compleet kon worden gemaakt en de schilderijen van
Lievens en Hanneman zich weer veilig en in volle gedaante kunnen laten bekijken.
Van dichtbij is nu weer een volledige indruk te krijgen van de monumentale
schouwpartijen in de zaal. De door ontmanteling vrijgelegde ijzeren liggers van de
balkons boden alle gelegenheid om letterlijke en overdrachtelijke afslanking van de
balkonfronten te bewerkstelligen. Om de op zich interessante ijzerconstructie
enigermate haar verhaal te laten vertellen en vooral om de balkons ‘los’ te houden
van de rest van de zaal, is gekozen voor een tamelijk abstracte omspanning van de
leuningliggers met stof. Deze omkleding laat de uiteinden en de bovenrand van de
liggers vrij en ‘onthecht’ zodoende de constructie ervan. De stof is van een
onmiskenbaar ander karakter dan de zaalstoffering. De ijzeren liggers zijn in een
genuanceerde roestkleur afgewerkt. Met deze
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Eén van de beide ijzeren balkonliggers die bij de heruitmonstering van de zaal gedeeltelijk met
effen stof zijn omkleed; rand en uiteinden blijven vrij als overdrachtelijke loskoppeling van de
rest van het interieur. Ingenieurstechniek uit de 19de eeuw bij evocatie van 17de-eeuwse
uitmonstering. Foto auteur, 1995.
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Overzicht van de zaal naar het oosten na restauratie. Let op het teruggekeerde strookje stof
onder de cordonlijst. Foto Oerlemans, 1995.

ingreep is 17de-eeuwse architectuur en 19de-eeuwse ingenieurskunst recht gedaan.
De decoratieve omhulling uit de 20ste eeuw heeft daarvoor moeten wijken, een
bewust gekozen offer.

Restauratie schilderijen
De bedoeking uit 1884-1888 van de twee grote schoorsteenstukken uit 1664 - ‘Oorlog’
door Lievens en ‘Vrede’ door Hanneman - bleek nog te voldoen. Wel bedierven
ernstige vervuiling en verbruinde vernislagen het zicht op de voorstelling. Verder
waren er beschadigingen aan het oppervlak ontstaan, doordat de vloer van de balkons
letterlijk tot tegen de schilderijen liep. Na vernisafname, reiniging en licht herstel
kon afwerking met een slotvernis volstaan. Het schoonmaken zorgde ook hier voor
een frappante opheldering en versterkte dieptesuggestie.
De acht portretten van raadspensionarissen en het landswapen met schildhoudende
leeuwen werden eveneens schoongemaakt. Hoewel ook hier sprake was van enige
opheldering, moest de bruinige hoofdtoon als blijvend worden geaccepteerd. Schilder
Van Hove had ze destijds immers in kleur zorgvuldig afgestemd op de toen al sterk
vervuilde plafondschildering! Het grote koningsportret van Kruseman behoefde geen
behandeling.

Aanpassing van blijvende inrichtingsstukken
In 1956 was de zaal geschikt gemaakt voor het nieuwe grondwettelijke ledental van
75 (hetgeen tot dan 50 bedroeg). Er kwam een compleet nieuwe vloer met oplopende
podia waarover een paarsrode vloerbedekking met als repeterend motief de
Nederlandse leeuw. Met gebruikmaking van de zijwangen van de bestaande banken
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werden nieuwe, weer groen gestoffeerde tweezitsbanken gemaakt. Het rostrum voor
het presidium, de ministers- en stenografentafel werden alle vernieuwd. Dit
inrichtingsbeeld uit 1956 is grotendeels gehandhaafd. Niet alleen omdat de technische
staat ervan nog
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prima was, maar ook omdat daarmee het vertrouwde aspect van de ‘arena’ van de
Kamer behouden zou blijven. Die continuïteit is wat de vergaderbanken betreft
overigens van bijzondere dimensie: in 1673 werd voor de bekleding van de
vergadertafels en -stoelen van de Heren Staten groene stof aangeschaft; het
bestaansrecht van het groen in de vergaderzaal stoelt daarmee op meer dan drie
eeuwen traditie.
Ook de vloerbedekking is bij de jongste restauratie gebleven, maar rondom is het
rode tapijt ‘losgesneden’ van de wanden. Door middel van een brede rand van ruige,
houtkleurige ‘matting’ is benadrukt, dat tapijt en banken een recente invulling vormen
in een zaal waarin de 17de eeuw met zijn eigen, stoere kleurengamma de maat slaat.
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Eindnoten:
1 Het werk stond onder directie van de Rijksgebouwendienst, directie 's-Gravenhage. Onderzoek
naar de uitmonsteringsgeschiedenis werd verricht door W. Haakma Wagenaar. De
interieurplannen werden opgesteld door architect K.C. van den Ende, in samenspraak met J.
Ruijs (interieuradviezen en stoffering), mevr. M. Gasille (ornamentontwerpen) en de auteur
(destijds namens de Rijksbouwmeester verantwoordelijk voor begeleiding van onderzoek en
restauratie van Rgd-monumenten). Samen met de betrokkenen van uitvoeringszijde vormden
zij het projectteam. Een bouwcommissie van de Eerste Kamer o.l.v. toenmalig kamervoorzitter
H.D. Tjeenk Willink, was tijdens het volledige traject van voorbereiding en uitvoering
gesprekspartner namens de gebruiker van het huis.
2 Dat Pieter Post zelf de ontwerpen voor de wandtapijten in de zaal maakte, lijkt, afgezien van
de in zijn richting wijzende ornamentiek ervan, te worden bevestigd door het feit dat in 1688
de Gecommitteerde Raden van C. Koppers, mr. Tapijtwever te Delft, de modellen voor
tapisserieën opeisen die Koppers in 1669 van de erven van Post († 1669) had gekocht. De Raden
zullen geen belangstelling hebben gehad voor andere ontwerpen dan die, betreffende het eigen
gebouw.
3 Het uitgangspunt om door aanpassing ervan de balkons minder nadrukkelijk aanwezig te laten
zijn, is weloverwogen gekozen. De zorg waarmee men in 1881, door betimmering en profilering
van balkonrand en -zoldering, aansluiting op het authentieke 17de-eeuwse werk had nagestreefd,
verdiende in de afwegingen zeker respect. Maar tegelijk werd onderkend, dat ondanks de goede
bedoelingen van toen, het resultaat van deze benadering was, dat het nieuwe getimmerte zich
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juist extra nadrukkelijk manifesteerde: de beoogde camouflage faalde van begin af aan. Conclusie
moest zijn dat, waar ook nu het camouflageprincipe voorop stond, nieuwe middelen voor het
realiseren daarvan nodig waren. Die konden alleen effect hebben wanneer de oude weggenomen
werden.
4 De plafondschildering is in 1663-1664 door middel van patronen overgebracht op het
gewelfbeschot. De vele, willekeurig geplaatste spijkergaatjes - ter tijdelijke bevestiging van de
patronen - op het beschot geven dat aan. Ondanks deze werkwijze zijn er verschillende fouten
gemaakt bij het uitwerken van de ornamentschildering; de meeste hiervan zijn meteen
gecorrigeerd.
5 De plafondrestauratie werd uitgevoerd door restaurator D. Schoonekamp met zijn team.
6 Informatie over de nieuwe stof in de zaal:
- Ontwerp: K.C. van den Ende (hoofdopzet); mevr. M. Gasille (ornament en kleuren);
J. Ruys (textieladviezen en begeleiding).
- Productie: Tissages de Lyon, Grenoble op computergestuurde Jacquard-weefmachine.
- Weeftechniek: brodée- en ottomantechniek op dubbele ketting (polyester), waarvan één
ketting is voorbedrukt
(handelsproduct). Meervoudige inslag in diverse weefsels (voornamelijk katoen).
- Afmetingen: totaallengte voor toepassing in de zaal: 600 m. Stofbreedte: 1,40 m. Maximale
patroonmaat: ca. 3,50 m. Aantal patronen: 9.
- Productietijd: inclusief scannen, kettingdruk en weven: circa twee maanden.
- Samenstelling, inpassen en positioneren: Fa. J. Ruys, Zeist.
- Bevestigingstechniek: vrij afhangend vanaf zwaar klittenband.
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De KRO-studio
De mooiste kamer van de omroep
Ronald Stenvert
Op 10 mei 1938 wijdde de aartsbisschop van Utrecht, mgr. J. de Jong, het nieuwe
studiogebouw van de Katholieke Radio Omroep (KRO). Na eerst in enkele panden
aan de Amsterdamse Herengracht gevestigd te zijn geweest, verhuisde de KRO in
1931 naar een verbouwd verenigingsgebouw in Hilversum. Het tienjarig jubileum
in 1935 werd aangegrepen voor een geldinzameling ten behoeve van nieuwbouw.
Na een prijsvraag viel de keuze op de Utrechtse architect Willem Maas (1897-1950),
wiens bekendste werken tot dan toe de - inmiddels onherkenbaar verbouwde - r.k.
kweekschool met internaat St.-Joseph te Zeist (1932) en Sint Maartenskliniek te
Nijmegen (1935) waren. Maas kreeg de opdracht omdat hij het verenigingsgebouw
in zijn ontwerp integreerde en daardoor uitkwam op het door de leden bijeengespaarde
bedrag. Naast het bestaande verenigingsgebouw met kleine concertzaal kwam een
tweelaags voorgebouw met beneden representatieve ruimten en boven kleine studio's.
De achtergelegen binnenplaats werd aan de noordzijde omsloten door een derde
bouwvolume in de vorm van de grote zaal met balkon. Het resultaat werd door echte
modernisten niet zo modern bevonden als de pas gereedgekomen AVRO-studio
(1936), maar moet toch tot vooruitstrevende r.k. architectuur gerekend worden.
Saillant was dat dit voor de rooms-katholieken belangrijke gebouw in behoudende
katholieke kringen rond het r.k. Bouwblad werd doodgezwegen.
Het representatieve middelpunt van dit gebouw werd gevormd door de centrale
hal, trappartij en ontvangannex bestuurskamer. Deze delen kregen een zinvol en
toepasselijk decoratieprogramma. Voor de uitvoering zocht Maas een aantal
vooruitstrevende r.k. kunstenaars aan, met wie hij al had samengewerkt bij de
kweekschool in Zeist, of die hij kende via het blad De Gemeenschap waar hij enige
tijd mederedacteur was. Van de hand van Charles Eyck was de monumentale
muurschildering in de hal met als thema de drie voornaamste factoren van de omroep:
het strijdbare, het lerende en het artistieke. Aan de zijde van de binnenplaats kwamen
vier gebrandschilderde ramen naar ontwerp van Joep Nicolas. Ze verbeeldden ‘de
Opwekking’, ‘het Onderricht’, ‘de Woord- en Toonkunst’ en ‘de Berichtgeving’.
De trots van de katholieke omroep was de als samenhangend ensemble ontworpen
bestuurskamer. Maas zelf was verantwoordelijk voor de kamervorm met zijn
afgeronde hoeken, gebogen deur en geïntegreerde luchtinstallatie. Vergadertafel en
-stoelen zijn in 1979 nieuw gemaakt naar zijn oorspronkelijke ontwerp. Het plafond
werd uitgevoerd door Jo Uiterwaal en toont musicerende engelen met op de
tekstbanden een fragment uit Psalm 150: ‘Looft Hem met zingen en met spelen.’
Aan het koperen vlechtwerk van de luchtafzuiging hangt een door Jan en Eloy Brom
gemaakte koperen lichtkroon. De lichtinval wordt bepaald door twee grote
gebrandschilderde ramen. Het ene - gemaakt door Jan Everts - werd geschonken
door katholieken uit Amsterdam en stelt de in 1908 afgebroken kapel de Heilige
Stede aldaar voor, het andere een oude afbeelding van Den Bosch, gemaakt door Jan
Michels naar ontwerp van Charles Eyck. Tot het ensemble behoort ook het in 1938
door Herman Moerkerk voor deze ruimte geschilderde ‘regentenstuk’ van de directie
en een borstbeeld van de eerste voorzitter P.L. Perquin uit 1931 door August Falise.
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Vanwege de samenwerking van de KRO met de AVRO en NCRV en de verhuizing
naar een in mei 2000 gereed gekomen gezamenlijk gebouw elders in Hilversum heeft
het KRO-bestuur het gebouw in november 1999 verkocht. Met het verdwijnen van
de oorspronkelijke functie rijst de vraag naar de toekomst.
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Hilversum, KRO-studio. Bestuurskamer. Foto T. Krüse, 1999.

Grondprijzen in Hilversum maakten sloop en nieuwbouw een lucratiever optie
dan handhaving van het bestaande gebouw. De emotionele banden van de verkoper
met het gebouw en de aanwezige cultuurhistorische waarden stonden deze rigoureuze
oplossing gelukkig al direct in de weg. Besloten werd om het uit 1938 stammende
deel van Maas te bewaren, minus de in 1952 uitgebrande grote zaal. Op de plaats
van de te slopen delen zullen luxe appartementen verrijzen. Het als ‘Gesamtkunstwerk’
ontworpen interieur blijft bewaard. Wel heeft zich het dilemma geopenbaard van de
verkoper die nog steeds een sterke emotionele band heeft met ‘zijn’ gebouw, waarvan
hij echter geen eigenaar meer is en waarvoor een nieuwe passende - en in dit geval
bij voorkeur rooms-katholieke en omroepgerelateerde - functie onwaarschijnlijk is.
Het is daarom te prijzen dat de verkoper heeft afgezien van de radicale oplossing om
vóór de verkoop het te demonteren deel van hun omroepidentiteit in de vorm van de
gebrandschilderde ramen en de kroonluchter mee te nemen naar het nieuwe gebouw.
Het resultaat is dat er in de huidige situatie slechts beperkt aan het ensemble is
‘geknabbeld’. Enkel het borstbeeld en het ‘regentenstuk’ zijn in het nieuwe gebouw
gekomen. De rest, inclusief meubels, vormt nog steeds één geheel in deze, nu
voormalig, mooiste kamer van de omroep en wacht geduldig op nieuwe gebruikers.
Kamphuis, Bureau voor bouwhistorie, KRO-studio: Emmastraat 52 Hilversum,
Delft 1999.
Ruigrok, Willibrord, Een gebouw waarop de KRO trotsch kan zijn: Het
KRO-gebouw in Hilversum 1938-2000, Hilversum 2000.
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De ruimte van de werkende mens
Ruimtelijke transformaties in de Nederlandse baksteenindustrie
Jean-Paul Corten1
De inrichting van het industriële interieur hangt af van hetgeen er wordt
geproduceerd. De textielfabriek kenmerkt zich door een eindeloze reeks van
dreunende weefgetouwen. In de suikerfabriek wordt de ruimte gevuld door
enorme ketels, die door een wirwar van buizen en leidingen met elkaar zijn
verbonden. De lucht is er gevuld een weeë geur van stukgekookte suikerbieten.
In de steenfabriek neemt de oven een centrale plaats in, die zijn hitte tot ver
buiten zijn eigen muren uitstraalt.
In dit artikel wordt beschreven hoe het karakter en aanzien van de Nederlandse
baksteenindustrie zich wijzigde door de veranderingen die optraden in de
productietechniek en de arbeidsorganisatie. We zullen daartoe eerst de algemene
ontwikkeling in Nederland schetsen.

Nederland industrialiseert
De mechanisatie van het productieproces, waarbij menselijk handelen door machines
werd vervangen, bracht een belangrijke verandering in het aanzien van de nijverheid
met zich mee. Het betekende dat de werkruimte moest worden heringericht om plaats
te maken voor de machines, die sindsdien het aanzien van de industrie bepalen. In
veel gevallen werd de ruimte daartoe uitgebreid en werden nieuwe handelingen en
personen geïntroduceerd. In Nederland voltrok dit proces zich in de tweede helft van
de 19de eeuw, wat in vergelijking met de ons omringende landen betrekkelijk laat
was. Het hier overheersende kleinbedrijf kon zich pas mechaniseren toen nieuwe
krachtbronnen ter beschikking kwamen die op kleine schaal konden worden toegepast.
Deze kleinschaligheid had tot voordeel dat de industrie zich vrij flexibel kon aanpassen
aan de lokale omstandigheden. De Nederlandse industrie was daarmee niet zozeer
minder alswel anders van karakter dan de buitenlandse. Ook het industriële interieur
kreeg daarmee een eigen aanzien, dat zich van het buitenlandse onderscheidde.
Pas na 1920, in wat ook wel wordt aangeduid als de tweede industriële revolutie,
ging het gemechaniseerde grootbedrijf de Nederlandse industrie overheersen. Het
fabrieksinterieur breidde zich navenant uit.
Tegelijkertijd vond een concentratie van de productie plaats in een beperkt aantal
fabrieken, die hun locatie vooral lieten bepalen door de verkeersverbindingen.
Behalve de mechanisatie is ook de rationalisatie van de arbeidsorganisatie in de eerste
helft van de 20ste eeuw van grote invloed geweest op de inrichting van het industriële
interieur. De opstelling van de machines werd op een optimale productie afgestemd
en de vereiste menselijke handelingen mochten niet gehinderd worden. Licht en lucht
dienden in ruime mate binnen te treden om de werknemer bij de uitvoering van zijn
taak te ondersteunen. Een optimale productie vereiste bovenal een gedisciplineerd
arbeidsleger, dat zowel binnen als buiten de fabriek in een nieuw levensritme werd
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opgevoed. In het fabrieksinterieur vertaalde dit zich bijvoorbeeld in het scheppen
van afstand tussen de werknemers, om te voorkomen dat zij elkaar zouden storen.
De disciplinering van de arbeid ging gepaard
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Eén van de vijf droogrekken van steenfabriek de Werklust te Losser. Foto auteur, 1998.

met een controleapparaat, waarbij de werkmeester een belangrijke rol speelde. De
werkruimte werd zo ingericht dat hij vanaf een centraal punt de gehele werkvloer
kon overzien. En ten slotte kreeg de klok een centrale plaats in het fabrieksinterieur.
De voortdurende drang tot beheersing van de productie, leidde in de tweede helft
van de 20ste eeuw tot een proces van automatisering, dat opnieuw tot een herinrichting
van de fabriek leidde. In het aanzien van de arbeidsmachines trad een zeker
eenvormigheid op en vervaagde het onderscheid tussen de diverse bedrijfstakken,
dat in de fase van mechanisering zo manifest aanwezig was. Logischerwijs werden
ook de eisen die aan de inrichting van de fabriek werden gesteld, steeds minder
branchespecifiek. Tegelijkertijd werd de rol van het menselijk handelen
teruggedrongen. De werknemer was steeds minder prominent aanwezig in de
productieruimte en maakte de controlekamer tot zijn domein.

De Nederlandse steenbakkerijen
Tot halverwege de 19de eeuw was de Nederlandse baksteennijverheid een
ambachtelijk bedrijf dat verspreid over het hele land werd aangetroffen. De vele
kleine steenbakkerijen produceerden in het seizoen met tien tot twintig personen
voor een lokale markt. Het was een arbeidsintensieve bedrijvigheid die weinig
kapitaalinvesteringen vergde. Een steenbakkerij werd vaak als nevenactiviteit door
een boer, aannemer of notaris geëxploiteerd. Met wat familiekapitaal kon hij al gauw
een tichelcontract sluiten en het benodigde personeel inhuren. De werktuigen waren
beperkt in aantal en eenvoudig van uitvoering. Dat bedrijfsgebouwen in deze
ambachtelijke fase van de baksteennijverheid vrijwel overbodig waren, zal hierna
blijken.
De klei werd met handkracht tot enkele spaden diep van het wei- of bouwland
afgestoken of in sommige gevallen van de rivierbodem gebaggerd.
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Voor de gedolven klei tot stenen kon worden gevormd, diende zij eerst tot een
egale en vormbare massa te worden gekneed. Dit gebeurde op de onoverdekte
‘walkplaats’, waar de klei door de walkers met blote voeten werd getreden, onder
toevoeging van water, tot een bruikbare substantie was gekregen. Sommige
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De ringoven van steenfabriek de Werklust te Losser. Foto auteur, 1998.

bedrijven maakten hierbij ook gebruik van paarden of ossen, die in een enkel geval
een kleimolen aandreven. Het was vervolgens aan de steenvormer om van de
voorbewerkte klei een geschikte steen te vormen. Hij maakte daarvoor gebruik van
een vormbak en werkte op een verplaatsbare tafel in het veld. De afdragers die de
vormer bijstonden - en in de meeste gevallen vrouwen en kinderen waren - legden
de vormelingen (zoals de ongebakken stenen werden genoemd) in een zandbed te
drogen. Omdat daarbij gebruik werd gemaakt van zon en wind, kon dit in het
winterseizoen niet gebeuren. Bij vorst zouden de vormelingen immers barsten. De
droge vormelingen werden onder een afdak of in een schuur opgestapeld en
opgeslagen tot een voldoende aantal was gevormd om een oven mee te vullen.
De oven was in de meeste gevallen geen echt bouwwerk, maar bestond uit een
hoeveelheid op elkaar gestapelde vormelingen, die aan de buitenzijde werd afgesmeerd
met leem. Onderin deze ‘meiler’ (zoals dit oventype heette) had de brandmeester
stookgaten uitgespaard en bovenop de stapel deden enkele openingen dienst als
schoorsteen. Nadat de meiler enkele dagen of weken brandend was gehouden, waren
de stenen voldoende gehard en kon hij worden opengebroken. Omdat dit oventype
altijd een groot aantal misbaksels opleverde, was een permanenter type ontwikkeld,
waarin het stookproces beter kon worden beheerst. De zogenaamde open oven bestond
uit niet meer dan een of enkele zware muren, waartegen de vormelingen werden
opgestapeld. Ook waren varianten in gebruik met vier muren, waarbij in één muur
een poort was uitgespaard voor het in- en uitrijden van de stenen.
De zo geproduceerde stenen konden zonder problemen in de buitenlucht worden
opgeslagen tot zij met paard en wagen naar hun bestemming werden gereden.
Kenmerkend voor deze ambachtelijke fase in de baksteennijverheid is het ontbreken
van een overdekte werkruimte. Van een interieur in eigenlijke zin is dus geen sprake,
maar wel kunnen we spreken van een werkruimte met eigen kenmerken, die zich
onderscheidt van andere bedrijfstakken. Het aanzien van de steenfabriek veranderde
toen de productietechniek en de arbeidsorganisatie in de opeenvolgde productiefasen
wijzigde.
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De excavateur in de kleigroeve van steenfabriek de Werklust te Losser is in 1998 geamoveerd.
Foto auteur, 1998.

De voorbewerkingen
Het aanzien van de kleigroeve veranderde met de introductie van de excavateur.
Deze machine kon met zijn lange graafarm het werk van vele personen vervangen.
De inzet van de excavateur hing daarom samen met een schaalvergroting in het
kleidelven. Omdat de inzet van de excavateur grote investeringen vergde, was hij
alleen rendabel in de grotere bedrijven. In tegenstelling tot de ambachtelijke bedrijven,
bevonden de grotere bedrijven zich meestal op enige afstand van de kleigroeve. In
Noord-Limburg werd de eerste excavateur in 1908 in gebruik genomen en werd zijn
verschijning pas algemeen in de jaren twintig. In de rest van het land zal dat niet veel
eerder zijn geweest. Niettemin bleef het handmatig delven tot lang na die tijd
overheersen. Nog in 1948 werd op bijna eenderde van alle baksteenfabrieken de klei
geheel met handkracht gedolven.
Voor de bewerking van de klei kwamen in de tweede helft van de 19de eeuw
diverse machines op de markt, waaronder de beschikker en de kollergang. De eerste
werd gebruikt om de klei te mengen, terwijl de laatste diende om de klei te kneden.
Toen zij in het begin van de 20ste eeuw gemeengoed werden in de Nederlandse
steenfabrieken, werd het zware en ongezonde treden van de klei overbodig en
verdween de walkplaats van het toneel. De kostbare machines dienden goed
onderhouden te worden en werden daarom onder een afdak of in een loods opgesteld.

Vormen
De mechanisatie van het vormproces kwam in de tweede helft van de 19de eeuw op
gang. Zoals ook voor de eerder genoemde machines gold, waren de eerste
vormmachines in het buitenland ontwikkeld. Met name in Engeland, Amerika en
Duitsland waren op dit gebied grote vorderingen gemaakt. Hoewel Nederland op dit
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gebied bepaald niet voorop liep, vonden hier toch enkele belangrijke innovaties
plaats. De geïmporteerde buitenlandse machines bleken slecht te voldoen voor de
hier gedolven kleisoorten. Vele gingen voortdurend stuk of leverden een ondeugdelijk
product. De steenfabrikanten zagen zich genoodzaakt om plaatselijke smeden in te
schakelen om de benodigde reparaties uit te voeren en de apparaten aan te passen
aan de hier
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De stookzolder boven de ringoven van steenfabriek te Werklust te Losser. Foto auteur, 1998.
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De volgestapelde schacht van een ringoven in het Duitse Flintsbach (Beieren). Foto auteur, 1997.

geldende omstandigheden. De Olster smid Aberson was daarin zeer succesvol. De
vormbakpers die hij in 1867 ontwikkelde, bleek bijzonder goed te voldoen in het
gebied van de grote rivieren. Veel van de toen nog kleinschalige steenbakkerijen in
dit gebied schaften daarom in de laatste decennia van de 19de eeuw een dergelijke
pers aan, waarmee een forse uitbreiding van de productiecapaciteit werd bereikt. De
vormmachine werd tenminste onder een afdak geplaatst maar in de meeste gevallen
in een afgesloten schuur of werkplaats. We mogen dan ook stellen dat vanaf de
introductie van de vormmachine daadwerkelijk sprake is van een fabrieksinterieur
in de Nederlandse baksteenindustrie. Voor de stuggere kleisoorten, die bijvoorbeeld
in Groningen werden gevonden, bleek de strengpers beter te voldoen dan de
vormbakpers. De strengpers maakte gebruik van een wormwiel, dat de klei door een
mondstuk perste. De kleistreng die zo werd gevormd, diende vervolgens op de juiste
dikte te worden afgesneden. De vormbakpers daarentegen vormde direct het juist
formaat steen. De strengpers werd omstreeks dezelfde tijd in Nederland geïntroduceerd
en ook zij werd in een afgesloten werkplaats opgesteld.

Drogen
De volgende fase in het productieproces, het drogen van de vormelingen, bleek het
moeilijkst te mechaniseren onderdeel van de baksteenindustrie. Lange tijd geschiedde
het drogen daarom op natuurlijke wijze, dat wil zeggen, met gebruikmaking van zon
en wind. Zoals hiervoor al is uiteengezet, gebeurde dit in de ambachtelijke bedrijven
door de vormelingen op een zandbed te leggen, waar zij op gezette tijden werden
gekeerd.
Vanwege het gevaar van schade bij regen of te felle zon, maakten de wat grotere
bedrijven gebruik van overdekte droogrekken. De vormgeving van deze droogrekken
was geheel toegesneden op de functie en is daarom bijzonder karakteristiek voor
deze bedrijfstak. Voor de vette Groningse zeeklei, die langzaam diende te drogen
om scheuren van de vormelingen te voorkomen, was een apart type droogschuur in
gebruik gekomen.

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

Deze droogschuur was voorzien van luiken in de
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Met een door de eigenaar ontworpen transportsysteem werden de vormelingen op steenfabriek
de Werklust naar de droogrekken vervoerd. Foto auteur, 1998.

wanden, die al naar gelang de hoeveelheid zon en wind konden worden opengezet.
Toen de vraag naar bakstenen in de tweede helft van de 19de eeuw steeg, werd
gezocht naar methoden om ook gedurende het winterseizoen te kunnen drogen. Tegen
het eind van de 19de eeuw werd daarom geëxperimenteerd met de zogenaamde
grote-ruimte-drogerij, die op of naast de oven werd gebouwd en gebruikmaakte van
de restwarmte. Ook waren er enkele bedrijven die experimenteerden met een
tunneldrogerij, waar de vormelingen op wagentjes doorheen werden geleid en zo
verschillende warmtezones passeerden. Hoewel de vooruitzichten steeds veelbelovend
waren, slaagde men er niet in om de methoden ook economisch rendabel toe te passen.
Zij vonden dan ook geen algemene toepassing in de Nederlandse baksteenindustrie.
Het duurde tot de tweede helft van de 20ste eeuw voor een type droogkamer werd
geïntroduceerd dat wél rendabel bleek. Deze vond daarom al gauw op grote schaal
toepassing. Dit betekende een grote verandering in het karakter en het aanzien van
de baksteenindustrie. Sindsdien wordt onafhankelijk van het seizoen geproduceerd
en vindt het gehele productieproces overdekt plaats.

Bakken
De ontwikkeling van de steenoven kende op twee momenten een revolutionaire
innovatie, die de bedrijfstak een ander aanzien gaf. Het eerste moment vond plaats
in de periode van mechanisatie, het tweede in de periode van automatisering.
De oventypen die hiervoor zijn behandeld, waren alle periodieke ovens. Zij moesten
per lading worden aangestoken en na afloop weer afkoelen, waarbij veel energie
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verloren ging. Halverwege de 19de eeuw ontwikkelde de Duitse ingenieur Hoffmann
een continuoven die, eenmaal aangestoken, het hele seizoen bleef branden. Deze
vernuftig geconstrueerde oven bestond uit een ringvormige schacht (en is daarom in
Nederland bekend als ringoven), waarin het vuur wordt rondgetrokken. De te bakken
vormelingen worden voor het vuur in de schacht geplaatst en wanneer het vuur
gepasseerd is er weer uitgehaald. De lucht die nodig is voor het bakken, wordt via
het gedeelte van de schacht geleid waar de stenen staan die reeds gebakken zijn.
Hierdoor is de lucht al opgewarmd als zij de stookzone bereikt, wat scheelt in het
benodigde aantal calorieën. Bovendien koelen de gebakken stenen daardoor eerder
af en kunnen zij eerder worden uitgehaald. De rookgassen die bij het stoken
vrijkomen, worden via het gedeelte van de schacht geleid waar de nog te bakken
vormelingen staan opgestapeld, die daardoor alvast opwarmen. De stookzone wordt
door de schacht getrokken door steeds in een volgend gedeelte kolen toe te voegen.
Dit gebeurt vanaf de erboven gelegen stookzolder. De luchtcirculatie wordt geregeld
door steeds een volgende inrijpoort te openen en een andere doorgang naar de
schoorsteen te openen. In Nederland werd de eerste ringoven pas in 1868 gebouwd.
De algemene toepassing van de ringoven duurde voorts nog tot de Eerste
Wereldoorlog, toen brandstofschaarste de steenbakkers dwong om naar zuiniger
stookmethoden om te zien. Nadien nam de ringoven een grote vlucht in Nederland.
De baksteenindustrie kreeg op deze wijze een geheel eigen aanzien. Een typisch
Nederlandse variant op de ringoven is de vlamoven, die vooral voldeed voor het
vervaardigen van klinkers uit klei die in het
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rivierengebied werd gevonden. De vlamoven is daarmee karakteristiek voor het
rivierengebied geworden.
In de tweede helft van de 20ste eeuw moest de ringoven gaandeweg het veld ruimen
voor de tunneloven. Dit is eveneens een continuoven. Nu is het evenwel niet meer
het vuur dat zich verplaatst, maar zijn het de vormelingen die op karretjes door de
vuurzone worden gereden. Het stookproces is op deze wijze beter te beheersen en
er wordt een gelijkmatiger eindproduct verkregen. De tunneloven leent zich uitstekend
voor een geautomatiseerd productieproces.
In de huidige baksteenfabrieken vindt de gehele productie van kleibewerking tot
bakken onder dak plaats. De ruimte is ingericht op een geautomatiseerde productie,
waar nog nauwelijks een mensenhand aan te pas komt. De schakelkamer is de ruimte
waar de werkende mens verblijft en vanwaaruit hij de gehele productie controleert.
Veel van de specifieke vormen, die voorheen de baksteenindustrie kenmerkten, zijn
daarmee verdwenen.

Tot slot
Uit het voorgaande is gebleken dat elke bedrijfstak zo zijn eigen ruimtelijke
karakteristieken kent, die per historische periode van aanzien veranderen. De
herinnering aan de specifieke vormen is van belang voor het begrip van en inzicht
in de historische processen die de huidige samenleving hebben gevormd. Ook is
duidelijk geworden dat het historisch fabrieksinterieur verdwijnt zodra het niet meer
economisch rendabel is. De instandhouding van deze interieurs hangt dan ook af van
de mate waarin men erin slaagt om ze een nieuwe rol te geven in een veranderende
samenleving en ze weet aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.
23
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1 De titel van dit artikel is ontleend aan het boek van T. Kappelhof en T. Zeeuwe, De ruimte van
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en P. Scholliers, Het tijdperk van de machine, Brussel 1996.
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In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914,
Amsterdam 1990; J.P. Corten, Grofkeramische industrie. PIE-rapportenreeks nr. 7, Zeist 1994.
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De elektriciteitscentrale van Veenhuizen
Jan Vredenberg
Elektriciteit wordt tegenwoordig geleverd door een aantal grote, onderling verbonden
centrales. Het bereik van de eerste centrales in Nederland, die vanaf het eind van de
19de eeuw werden gebouwd, was meestal beperkt tot een stad of dorp. De oprichters
waren particulieren, gemeenten of coöperaties. Van deze vroegste generatie
elektriciteitscentrales zijn slechts enkele voorbeelden bewaard gebleven. Na 1910
werden zij door de opkomst van de provinciale elektriciteitsbedrijven geleidelijk
overbodig. Sommige gebouwen kregen een nieuwe bestemming als fabriek of
werkplaats; de meeste werden echter gesloopt. De centrale van de voormalige
strafkolonie in Veenhuizen in Drenthe bleef met haar technische inrichting behouden.
Zij is nu een monument van de elektriciteitsvoorziening, een industrie die licht en
kracht tot in de verste uithoeken van het land bracht.
De kolonie in Veenhuizen bij Norg dateert van 1823. Zij was één van de
inrichtingen voor armen die vanaf 1818 op initiatief van de Maatschappij van
Weldadigheid in Drenthe werden gesticht. Andere bekende koloniën waren
Boschoord, Frederiksoord en Wilhelminaoord op de woeste gronden in de omgeving
van Vledder. De doelstelling van deze projecten was behoeftige mensen buiten de
‘verderfelijke’ invloed van de grote stad te voorzien van onderdak, scholing en werk.
In Veenhuizen werden vooral vondelingen, wezen en bedelaars ondergebracht. Bij
wijze van heropvoeding moesten de bewoners land ontginnen en daarna bewerken.
In 1859 werd Veenhuizen aan het Rijk overgedragen. De kolonie kreeg toen ten dele
de bestemming van gevangenis. Het complex groeide uit tot een complete nederzetting
met alle noodzakelijke voorzieningen. Een groot deel van de nieuwe gebouwen werd
ontworpen door architect Willem Cornelis Metzelaar (1848-1918), die tot 1914 bij
de uitbreiding en vernieuwing van Veenhuizen betrokken was. Ook de centrale, die
van 1912 dateert, ontstond onder zijn leiding. In 1919 werd er een tweede, identieke
vleugel toegevoegd.
Van buiten gezien is de centrale een onopvallend stenen gebouw met twee naast
elkaar gelegen zadeldaken. Niets wijst op de functie ervan; de dubbele deuren doen
zelfs eerder een koetshuis of brandweerkazerne vermoeden.
Achter die deuren gaat echter een complete ‘dorpscentrale’ schuil, zoals die bijna
nergens meer is te vinden. Het interieur is nauwelijks gemoderniseerd en geeft
daardoor een goed beeld van een machinekamer uit het begin van de 20ste eeuw.
Kenmerkend zijn de tegelvloer met dambordpatroon, het imposante schakelbord
en de onverhulde machines, waaraan de werking van ieder onderdeel nog is af te
lezen. De grote turbogeneratoren van moderne centrales zijn verborgen onder gladde
stalen kasten, waardoor niet meer is te zien hoe elektriciteit wordt geproduceerd.
Een technische bijzonderheid van de centrale in Veenhuizen is de
Crossleyturfgasgenerator. In de veenkoloniën in Drenthe en Groningen en in het
aangrenzende gebied in Duitsland waren vroeger vele kleine centrales die op turf
werden gestookt. Deze brandstof, die in de omgeving werd gewonnen, kon men
gebruiken om stoomketels te verhitten of gas te produceren. De centrale in Veenhuizen
werkte volgens het laatstgenoemde principe. Een gasmotor dreef er de elektrische
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generator aan. Later werd er een dieselmotor bijgeplaatst, die eveneens bewaard is
gebleven. Een dieselmotor is sneller bedrijfsklaar en gemakkelijker te bedienen.
Boven in de machinekamer hangen verplaatsbare kranen om de installaties tijdens
het onderhoud uit elkaar te kunnen nemen. De oude gasmotor is qua techniek en
vormgeving duidelijk verwant met de
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Veenhuizen, machinekamer van de elektriciteitscentrale. Foto RDMZ.

stoommachine: vanuit een horizontale cilinder brengt een zuiger via een drijfstang
een groot vliegwiel in beweging. Het wiel is door een drijfriem met de elektrische
generator verbonden. Deze relatief eenvoudige, overzichtelijke constructie en de
fraaie combinatie van lakwerk en messing zijn nog typisch 19de-eeuws. Het
glimmende metaal was de trots van de machinist en diende voortdurend te worden
gepoetst. De dieselmachine, die zonder riem aan een generator is gekoppeld, heeft
geen glimmend koperwerk en is met zijn compacte verzameling cilinders al veel
meer een moderne motor. In vol bedrijf moet vooral het ratelende diesellawaai
oorverdovend zijn geweest.
Het pronkstuk van het interieur is ongetwijfeld het marmeren schakelbord. Voordat
bakeliet en andere isolatiematerialen waren ontwikkeld, plaatste men elektrische
schakel- en meetapparatuur op marmeren panelen. Als besturings- en controlepanelen
van centrales verdienden schakelborden extra aandacht van de ontwerper(s).
Fabrikanten maakten er soms ware ‘kunstwerken’ van, met sierlijsten, klokken,
klassieke frontons of Jugendstil-ornamentiek, al dan niet voorzien van
bliksemschichten. Het schakelbord in Veenhuizen is daarmee vergeleken nog relatief
sober gehouden, met een lambrisering, strakke sierlijsten en een bekronende klok.
Het behoud van dit zeldzaam gaaf bewaard gebleven interieur is gegarandeerd, omdat
de gehele strafkolonie Veenhuizen als rijksmonument beschermd is. De centrale
wordt echter niet meer gebruikt en is doorgaans niet toegankelijk voor het publiek.
Een vergelijkbare kleine ‘dorpscentrale’ is nog regelmatig in werking te zien in het
Nederlands Elektriciteits- en Techniekmuseum in Hoenderloo. Hier zijn gas-, dieselen benzinemotoren en ook een stoommachine aan dynamo's gekoppeld. Bovendien
worden er oude elektrische apparaten en lampen getoond, die in de meeste gevallen
op geen enkele wijze aan de tegenwoordige veiligheidsvoorschriften voldoen. Daar
staat tegenover dat ze vaak oerdegelijk waren en eindeloos meegingen. Dit laatste
geldt ook voor de centrale van Veenhuizen, waar de landelijke
elektriciteitsvoorziening pas laat doordrong.
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Retraitehuizen: terzijde van de wereld - ingericht voor stilte en
bezinning
Michiel Verweij
Wanneer de begrippen ‘monumentenzorg’ en ‘recreatie’ naast elkaar worden
geplaatst, ontstaat hoe dan ook een aantal associaties. Voor de een komt de
verbinding in de wereld van de sport tot stand met referenties aan de strijd tot
behoud van het Olympisch Stadion te Amsterdam of, begin 2001, de bijzonder
geslaagde restauratie van het Zuiderbad in de hoofdstad. De wereld van de
muze raakt monumentenzorg met opvallende restauraties als van de Koninklijke
Schouwburg te 's-Gravenhage of met de verbouwing van de kerk Onze Lieve
Vrouw ten Hemelopneming te Bergen op Zoom tot theater De Maagd. In Breda
vonden de werelden van het verstrooiende kansspel en de monumentenzorg
elkaar met de herbestemming van de Kloosterkazerne annex kapel tot een niet
als hazard aan te merken vestiging van Holland Casino. De financiële inzet van
het Rijk voor de totstandkoming van dit project beliep de somma van 2,7 miljoen
gulden alvorens het eerste ‘rien ne va plus’ had geklonken. In deze bijdrage
komen recreatie en monumentenzorg buiten de betekenis van sport, theater en
spel aan bod. Recreatie heeft meer dan uitsluitend een wereldse betekenis. In
de letterlijke zin van het woord betekent het ‘herschepping’ en dan komen al
gauw levensbeschouwelijke aspecten in beeld.

Inspanning en ontspanning
Het leven kent momenten van inspanning en ontspanning. Vanouds probeert de mens
een evenwicht tussen beide uitersten aan te brengen. De Romeinen zwoeren bij brood
en spelen. Vergilius dichtte over de rust en lieflijkheid van het platteland in zijn
Georgica.1 Johannes de Doper zocht rust en afzondering in de woestijn om zodoende
tijd en aandacht te kunnen besteden aan niet aardse zaken en ook Christus zocht daar
onthechting in eenzaamheid.2 Ontspanning balsemt blijkbaar lichaam, geest en ziel.
In het boek Genesis wordt de zevende dag als rustdag bestempeld.3 Anno 2001 is de
traditionele rustdag onder invloed van het profijtbeginsel komen te staan. Ontspanning
biedt een noodzakelijk tegenwicht aan de drukte en verwarring van het dagelijks
bestaan. Inspanning zonder ontspanning leidt onherroepelijk tot een onevenwichtig
bestaan en ontneemt het leven zijn menselijke kanten. De kerk, bij uitstek hoeder
van de menselijke waarden, maakt bezwaar tegen uniformerende, commerciële
invloed en de zucht naar materialisme of aanhoudend streven naar toename van bezit.4
Een dergelijke vorm van kerkelijke waakzaamheid voor het welbevinden van de
mens is niet nieuw. Aan het einde van de 19de eeuw en aan het begin van de 20ste
eeuw gaf de roomskatholieke kerk herhaaldelijk opdracht tot de bouw van
retraitehuizen. Onder leiding van een geestelijke zonderden gelovigen zich voor
enkele dagen van de drukke, bewoonde wereld af in een retraitehuis.
Deelname aan retraites werd door parochie en beroepsgroep gestimuleerd: verblijf
in een retraitehuis zou het besef voor geestelijke en religieuze waarden verbreden
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en verdiepen. Retraite vond in rust en stilte plaats, veelal in een fraaie natuurlijke
omgeving.
Na het midden van de 20ste eeuw, parallel aan het proces van ontzuiling, nam de
belangstelling voor retraites af.5 Retraitehuizen kwamen evenals kerken leeg te staan
of kregen een andere bestemming; enkele werden verbouwd, andere gesloopt. In
slechts enkele (voormalige) retraitehuizen wordt nog afstand genomen van het
dagelijkse leven ten gunste van devotie en
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Zenderen, Retraitehuisweg 6, voormalig retraitehuis Sint Jozef. Achterzijde met links de kapel.
Foto RDMZ, IJ.Th. Heins, 2001.

overweging. Blijkbaar hebben beslommering, sleur en labeur de moderne mens in
de greep en is de traditionele bestaansgrond aan de meeste retraitehuizen ontvallen.6
Deze bijdrage gaat dieper op het verschijnsel retraitehuis in. Waar zijn in Nederland
retraitehuizen gebouwd? Welke bleven behouden? Hoe zagen retraitehuizen eruit?
Welke kenmerkende ruimten en vertrekken waren er en wat is daar nu nog van over?
Alvorens op deze vragen in te kunnen gaan, verdient het verschijnsel retraitehuis een
bredere historische presentatie.

Retraitehuizen: achtergronden en oorsprong
Retraitehuizen zijn ontstaan uit zorg voor het welbevinden van de mens. Door het
houden van een retraite kon een mens tot God komen. Gebed en beschouwing waren
daartoe beproefde methoden. De heilige Ignatius van Loyola (1491-1556) beschreef
in zijn Exercitia Spiritualia (1522) een methode voor het houden van een retraite.
Een retraite kon dertig dagen duren, maar ook een kortere periode beslaan. De
Exercitia Spiritualia bieden een praktische handreiking tot gedragsverandering. Het
doel is navolging van Christus en te dienen als voorbeeld voor anderen. De jezuïeten
hielden de retraites aanvankelijk in hun kloosters voor groepen van drie tot zes
personen. Naast de jezuïeten zetten de franciscanen en de redemptoristen zich op
bijzondere wijze in voor het retraitewerk. Ook de eudisten en lazaristen legden zich
op retraites toe. In de 18de eeuw was het retraitewerk in geheel Europa bekend. De
Franse Revolutie (1789) leidde tot een forse terugval.
Pas in de tweede helft van de 19de eeuw kwam een opleving tot stand. Vanuit
Frankrijk bereikte het retraitewerk via België ook Nederland (1877, het Missiehuis
te Steyl). Retraitanten werden steeds groepsgewijs ingedeeld, mannen gescheiden
van vrouwen, al werden vanaf omstreeks 1930 ook retraites voor verloofde en
gehuwde paren georganiseerd. Verder waren er retraites voor ambtenaren, directeuren,
fabrikanten, jonge meisjes, militairen, mijnwerkers, onderwijzers, studenten en
studentes. Priesters en religieuze vrouwen gingen ook op retraite, meestal éénmaal
per jaar; deze vorm werd met ‘gesloten retraite’ aangeduid in tegenstelling tot de
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lekenretraite, die als ‘open’ werd aangemerkt. De retraite stond onder leiding van
een of meer geestelijken, in veel gevallen afkomstig uit de orde van de jezuïeten,
franciscanen of redemptoristen.
De dagindeling van een retraitant bood een vast patroon
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Zenderen, Retraitehuisweg 6, voormalig retraitehuis Sint Jozef. Hal met trappenhuis. Foto
RDMZ, IJ.Th. Heins, 2001.

waarin ruimte was voor inleidingen, meditatie, deelname aan de eucharistie, biecht
en maaltijden, terwijl ook vrije tijd beschikbaar werd gesteld. De retraitanten konden
zich dan verpozen in de bibliotheek en recreatiezaal of wandelden in het park van
het retraitehuis. Na afloop van een retraite verloor men elkaar niet uit het oog.
Oudretraitanten ontmoetten elkaar opnieuw bij de zogeheten recollectie. Aldus
voorzag de kerk in een samenhangend stelsel van zielzorg en maatschappelijke
binding.

Terzijde van de drukte, nabij de hemel
Hoewel dit Jaarboek Monumentenzorg zich in hoofdzaak richt op het interieur van
historische gebouwen, kan niet aan de omgeving van retraitehuizen voorbij worden
gegaan. De locatie van retraitehuizen diende rust en stilte te garanderen. De
retraitanten konden zich volledig en ongestoord op de geestelijke oefeningen richten,
tot inkeer komen en de weg naar God vrijmaken. Om deze redenen verrezen
retraitehuizen bijna zonder uitzondering op het platteland, in ieder geval buiten de
bebouwde kom. Lawaai en afleiding van een nabij gelegen stad werden als
onwenselijk beschouwd.
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‘Het Cenakel’, een retraitehuis voor vrouwen in Tilburg, werd ten zuidoosten van
de stad in 1908 naar een ontwerp van architect C.F. van Hoof opgetrokken temidden
van open landschap en kweekveldjes. Het riviertje De Leij stroomde op korte afstand
aan de zuidgrens van het park dat het Cenakel omgaf. ‘Ofschoon dicht bij de
belangrijke en gemakkelijk te bereiken stad Tilburg, ligt het Retraitehuis niettemin
geheel buiten, aan den straatweg naar Eindhoven; wanneer weldra de dienst der
stadsbussen tot daar zal zijn doorgetrokken, staat het elke 20 minuten in directe
verbinding met het station.’7 In Vught stond sinds 1913 retraitehuis Loyola, een
ontwerp van Eduard Cuypers. Het was ‘omringd door een park, bosschages,
wandellanen, vijvers, stille hoekjes en akkerlanden, met een totale oppervlakte van
ruim 7 ha’. In die ambiance vond ‘de retraitant de ideale sfeer om in deze woelige
tijden, vooral geestelijk, maar ook lichamelijk, eenige dagen uit te rusten en daarbij
zedelijken steun en godsdienstige sterkte voor een jaar te verzamelen.’8 In de zomer
van 1979 werd ‘Loyola’ gesloopt. Het puin van de afbraak diende als fundament
voor de aan te leggen Van Broghelstraat en Van Kesselstraat. Oude bomen en struiken
werden zo veel mogelijk gespaard.
Een hooggelegen situering, voorzover in Nederland mogelijk, treffen wij meer
dan eens aan. De jezuïeten bouwden op de rand van de Maagdenberg ten zuidoosten
van Venlo huize Manresa, een retraitehuis voor mannen uit 1908. ‘Manresa’, afgeleid
van de Spaanse plaatsnaam Manresa, werd ontworpen door Eduard Cuypers en lag
op korte afstand van de Duitse grens in een natuurlijke omgeving met uitgestrekte
heidevelden. ‘Verscheidene beekjes bronden uit de hellingen en vormden beneden
een kleine reeks van vijvers: een lief lommerrijk stuk natuur, waarvan nog enkele
overgebleven brokjes doen gissen, hoe heerlijk het er moet zijn geweest.’9 ‘Manresa’
is in de winter van 2000-2001 gesloopt.
Enige tientallen kilometers zuidelijker stichtte de Mgr. L. Schrijnenstichting nabij
het Aambos, hoog op de Molenberg te Heerlen, in 1932 een retraitehuis. De architect
was F.P.J. Peutz. Het gebouw beschikt nog steeds over een vrije en markante situering
en beheerst met zijn lineariteit en orthogonale, witte bouwvolumina de nabije
omgeving op onmiskenbare wijze.
Even verderop, ten westen van Heerlen staat bij Sweikhuizen en pal ten noorden
van rijksweg A76 een uit 1946 daterend retraitehuis. Momenteel is het in
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Tilburg, Kempenbaan ongenummerd, voormalig retraitehuis Het Cenakel. Trap met bordes.
Foto RDMZ, L. Tangel, 2001.

gebruik als opvangcentrum voor vluchtelingen. Architect A. Swinkels uit Maastricht
verving het retraitehuis Sint Ignatius van de jezuïeten uit 1923 naar ontwerp van
Eduard Cuypers dat door een bombardement in de Tweede Wereldoorlog werd
verwoest. Het retraitehuis is omgeven door een parkachtige aanleg en geniet een
hoge situering temidden van hellingen met beukenbossen. Ten zuiden van het
voormalige retraitehuis stroomt de Geleenbeek. De rust die het huidige gebouw en
zijn voorganger Sint Ignatius moet hebben beheerst, is met de aanleg van de A76
volledig verdwenen.
Retraitehuizen te Amersfoort, Roermond en Zenderen werden alle buiten de
bebouwde kom aan een uitvalsweg gebouwd. In Uden kwam het retraitehuis langs
de weg naar Volkel op de Molenheide te staan, te Zenderen op te ontginnen
heidegrond.10 Een retraitant moest blijkbaar enige moeite doen om het retraitehuis
te bereiken.
Buiten het bezinningsoord kondigden ervaringen van rust en stilte zich al aan,
tijdens het laatste deel van de reis. De landelijke omgeving inspireerde de
retraitantenziel en diende als mentale opmaat tot een goede geestes-
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gesteldheid die onontbeerlijk voor een geslaagde retraite werd geacht. En ging het
laatste stuk van de reis omhoog, de heuvel op, dan kon de retraitant zich al enigszins
op weg naar de hemel wanen.11

De naaste omgeving
Het isolement van een retraitehuis manifesteerde zich in een omheining tussen het
gebouw en zijn naaste omgeving. Door een poort of inrit kwam de retraitant de
enclave van het retraitehuis binnen. Een volumineus en breed uitgestrekt bakstenen
gebouw met verschillende verdiepingen presenteerde zich. De verschillende vleugels
waren in de vorm van een L of U geschikt en gedekt met zadeldaken. De rijzigheid,
de centrale geprononceerde ingangspartij, de lange vensterreeksen en de kapel met
klokkentorentje riepen bij de retraitant terstond associaties met internaten,
kloostergebouwen en seminaries op. De ‘Filles de la Sainte Vierge’ kochten in 1911
Villa Malman aan de Kapellerlaan te Roermond. Het gebouw was toen 21 jaar oud
en werd in de loop van de 20ste eeuw geschikt gemaakt als retraitehuis en daartoe
uitgebreid. Een dubbel smeedijzeren hek tussen twee gemetselde bakstenen pijlers
sluit sinds 1911 het bezinningsoord van de buitenwereld af. Het hekwerk wordt
bekroond door een gesmeed kruis en bevat in het midden van beide hekvleugels een
kunstzinnig gesmeed cirkelvormig motief met concentrische patronen waar in sierlijke
vormen de letters L en V zijn weergegeven als verwijzingen naar La Vierge. In 2000
werd voor dit retraitehuis een sloopvergunning verleend.
‘Manresa’ in Venlo was omsloten door een meer dan manshoge bakstenen muur
en bestond uit een kolossaal en massief bouwwerk op gewijd terrein.
Rond het retraitehuis Sint Alphonsus (1910) nabij de Vlasakkers aan de Barchman
Wuytierslaan te Amersfoort bleef een groot stuk van de oude afscheiding bewaard
en werd de oude scheidingsmuur tussen Sint Alphonsus en het aangrenzende
zusterhuis Sint Jozef gedeeltelijk afgebroken. Aan de straatzijde vormt een kniehoge,
gele bakstenen muur met afgeknotte pijlers de grens tussen de openbare weg en het
terrein van het voormalige retraitehuis dat op enige afstand van de rooilijn is
gesitueerd. Het grind knerpt niet langer onder de voeten van de retraitant. De toegang
is inmiddels geplaveid met klinkers en de huidige bewoners verblijven niet als
retraitant, maar als vluchteling in Sint Alphonsus, in afwachting van een juridische
uitspraak die beschikt over hun toekomst hier of elders.

Hal
Eenmaal gearriveerd in de hal van het retraitehuis, maakte de retraitant kennis met
het inwendige van het bezinningsoord. De hal was vrijwel altijd belegd met duurzame
materialen in de vorm van tegels of een terrazzovloer. De muren waren met een eiken
of betegelde lambrisering bezet. In Amersfoort beheerste een geschilderde afbeelding
van Christus de hal. In het boogveld boven de toegangsdeur tot de kapel die in het
verlengde van de hal was gesitueerd, spreidde Christus beide armen uit als teken van
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een warme ontvangst. ‘Komt allen tot mij’ stond in hoofdletters boven deze
welkomstfiguur wiens hart brandde. Links en rechts van de deur liepen drie schapen
op Christus af. Daaronder was geschreven: ‘Jezus zeide: ik ben de deur als iemand
door mij binnengaat zal hij behouden worden en de weiden vinden.’12 Vanuit de hal
leidde een dubbele kwartslag trap naar de verdieping.
In Heerlen kwam de retraitant na het overluifelde bordes te zijn gepasseerd via de
hoofdingang in de vestibule. Vervolgens voerde een brede, met parket belegde
staatsietrap naar een ruime en diepe hal. Deze grote ruimte had meer dan één functie:
zij kon bij de kapel worden getrokken of bij de aangrenzende recreatiezaal. De vloeren
van vestibule en hal vertoonden een regelmatig patroon van glazen tegels, zogenoemde
prisma-tegels, waardoor daglicht uit de hal het souterrain verlichtte. Bij duisternis
trad vanuit het souterrain kunstlicht de hal binnen. Een Heilig Hartbeeld op hoge
sokkel verwelkomde met open armen de retraitant.

Kapel
Zonder overdrijving kan worden gesteld dat de kapel het religieuze en architectonische
pièce de résistance van elk retraiteoord vormde. Het Cenakel in Tilburg vervulde
tussen 1908 en 1970 een rol als retraitehuis voor vrouwen en meisjes.13 In de periode
1971-1996 vond het Brabants Conservatorium voor Muziek en Dans onderdak in
het Cenakel. Een in 1977 gestarte verbouwing en restauratie boden het voormalige
retraitehuis een dubbel toekomstperspectief. De kapel kreeg een culturele functie en
de overige ruimten en vertrekken werden verbouwd ten behoeve van appartementen
en een kunstenaarsatelier. Architectenbureau Bedaux-De Brouwer uit Goirle tekende
voor deze herbestemming. De kapel werd ontdaan van inrichting en inventaris. Oude
foto's tonen een rijkingerichte driebeukige ruimte met losse stoelen, communiebank,
een beeld van Maria
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Zenderen, Retraitehuisweg 6, voormalig retraitehuis Sint Jozef. Gang op de verdieping met
links de aanzet van het trappenhuis. Foto RDMZ, IJ.Th. Heins, 2001.

met Kind, een beeld van Sint Jozef, smeedijzeren lamparmaturen en in het koor een
neogotisch altaar met daarboven spitsboogvensters met glas in lood. Tegen de kapel
is als een soort zuidelijke transeptarm een tweede driebeukige kapel gebouwd. Tussen
beide ruimten stond een smeedijzeren hekwerk dat reikte tot aan de kapitelen van de
zuilen in de viering. Achter dit hekwerk verbleven de zusters van het Cenakel, voluit
Congregatie der Religieuzen van O.L. Vrouw van het Cenakel die, tenzij voor
verplaatsing, het retraitehuis nooit verlieten. De zusters zijn niettemin verhuisd. Een
bouwspoor verraadt de plaats waar het hekwerk stond.14
In de leken- en zusterkapel bleef de vloer ongewijzigd. De lelies van de in zachtgeel
uitgevoerde vloerplavuizen verwijzen naar Frankrijk, het moederland van de
Congregatie. Een messing plaat in de koorvloer geeft de plaats aan waar het altaar
heeft gestaan en toont op de schaal 1:40 de plattegrond van het Cenakel. De gesloopte
delen zijn met dunne lijnen aangegeven. Huib Fens vervaardigde deze plattegrond
in 1999.
In de vroegere zusterkapel van het voormalig retraitehuis Sint Jozef te Zenderen
bevindt zich nog een restant van een muurschildering van de bijbelscène met Christus
in het huis van Maria en Martha. De witkwast bedekte inmiddels niet alleen de
schilderingen van Christus en Maria, waardoor alleen Martha zichtbaar bleef, maar
ook vier andere muurschilderingen uit het midden van de 20ste eeuw.15
De kapel van het retraitehuis te Uden werd in 1926 e.v. beschilderd door Constanze
Berentz uit Steyl. Zij was aan het retraitehuis verbonden en droeg de naam zuster
Alacoque. De schilderingen op de triomfboog en in de apsis hadden felle kleuren en
waren beïnvloed door het werk van Jan Toorop. De schilderingen zijn in 1954
verwijderd. De huidige ramen van de kapel dateren uit 1957 en dragen de signatuur
Luc van Hoek. In 1957 zijn de laat-neogotische beelden van Aloysius, Anna, Gerardus
Majella, Jozef, Maria en Theresia weggenomen.16 Het vlakke cassettenplafond met
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stervormige ornamenten is in vereenvoudigde vorm gehandhaafd. Wat ook in Uden
bewaard bleef, is het beeld van Sint Jozef met het kind Jezus. Vroeger stond het in
de kapel, tegenwoordig staat het in de gang op de verdieping en ondervindt het nog
steeds gepaste verering van de zusters-bewoonsters.

Gang
Retraitehuizen beschikten over lange gangen. De gangen vormden met de
trappenhuizen de voornaamste verbindings- en ontsluitingsroutes van het gebouw
en boden de retraitant houvast en richtinggevoel of verstoorden die, wanneer
uniformiteit op verschillende verdiepingen regeerde. In de gang met de
retraitantenkamers overheerste het repeterend dubbelzijdig ritme van zich schier
eindeloos herhalende kamerdeuren dat op het eind in een beeld van een heilige of in
een religieuze schildering het perspectivische verdwijnpunt bereikte. De vloeren van
de gangen in het voormalige retraitehuis van de Congregatie Missiezusters
Dienaressen van de Heilige Geest te Uden bestaan uit terrazzo, een oerdegelijk en
eenvoudig te reinigen materiaal met als een van de weinige nadelen een galmrijk
effect dat rust en inkeer van de retraitant kon bezwaren. Het retraitehuis in Uden is
in drie fasen tussen 1913 en 1931 tot stand gekomen naar ontwerp van architect C.
Franssen.
In het voormalige retraitehuis Sint Jozef te Zenderen - gebouwd in 1925-1927
naar ontwerp van architect
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Uden, Volkelseweg 30, voormalig retraitehuis van de Congregatie Missiezusters Dienaressen
van de Heilige Geest. Glas-in-loodraam in de kapel, gesigneerd linksonder ‘Luc van Hoek’.
Foto RDMZ, IJ.Th. Heins, 2001.

H.H. Sleiderink uit Delden - is de gang op de begane grond betegeld met dubbelhard
gebakken tegeltjes van 10 bij 10 cm in de kleuren bordeaux-rood, wit en gemêleerd
grijs.17 Ook deze betegelde vloer doorbrak de stilte wanneer retraitanten en hun
begeleiders eroverheen liepen, op weg naar recreatieruimte, refter of retraitantenkamer.
Stilte diende in acht te worden genomen. Spreken was beperkt. De jezuïeten hielden
voor de eigen orde retraites waar aanhoudend zwijgen was voorgeschreven. Berichten
op briefjes, in het Latijn, brachten uitkomst. Pater B. Bijvoet S.J. memoreerde over
stilte in retraitehuizen: ‘In 't kort zij gezegd dat het stilzwijgen slechts in dezen zin
gevorderd wordt, dat buiten noodzaak niemand spreke buiten de voor ontspanning
aangegeven uren. Op het tegendeel zou geen enkele retraitant gesteld zijn, terwijl de
drie spreektijden: 's morgens na 't ontbijt, 's middags en 's avonds respectievelijk na
middag- en avondmaal hem bijzonder voegen: het vooruitzicht op de ontspanning
houdt er dan moed in. De wisseling van gedachten, voorzoover die communicabel
zijn, biedt menigeen stof tot vergelijking en verdieping van indrukken. Het spel verzet
den geest, verlicht of verdrijft misschien al te sombere gedachten. De rust in 't
algemeen bereidt weer voor tot vuriger aanvang en gretiger opname van hetgeen na
de ontspanning wederom ter verwerking wordt aangeboden.’18
Voor zogeheten lekenretraites gold de strenge stilte-eis in mindere mate en was
spreken in de recreatiezaal of tijdens de maaltijd toegestaan. Naarmate de 20ste eeuw
vorderde, werd het gebod op silentium soepeler gehanteerd.

Refter
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De eetzaal of refter bood de retraitanten verschillende keren per dag de kans de
inwendige mens te versterken. Een slag op de gong of belsignaal gaf aan wanneer
het zover was. Ontbijt (7.30-8.30 uur), diner met voorlezing (12.30 uur), goûter, thee
met boterham (17.00 uur) en avondmaaltijd (20.00 uur) vonden alle in de refter
plaats.19 ‘Men moet ze zien bikken en in alle stilte (er mag immers tijdens den maaltijd
niet gesproken worden) zien smullen van den smakelijken en gezonden kost die hun
door oplettende bedienden vriendelijk en in ruime mate wordt voorgezet.’20
Een eiken lambrisering vormt nog steeds de wandbetimmering van de oude refter
in het voormalige retraitehuis te Sweikhuizen. Inmiddels is de refter omgevormd tot
kindercrèche, maar de lambrisering bleef grotendeels behouden. De refter bood aan
circa honderd gasten verblijfsruimte en was aan de zuidzijde van het retraitehuis
gesitueerd. Vandaar hadden de retraitanten uitzicht op de tuin met vijverpartij en de
oprijlaan. De zwarte leisteen van de vloer is met de jongste verbouwing ten dele
afgedekt, het plafond bestaande uit door houten consoles gedragen dekbalken bleef
zichtbaar. Een vensterwand tussen de eetzaal en de aangrenzende gang is grotendeels
behouden.
De eetzaal van het Cenakel in Tilburg was een lang, rechthoekig vertrek, aan één
lange zijde voorzien van brede vensters, de andere lange zijde was met een houten
lambrisering uitgevoerd. In het midden van deze laatste wand stond een brede open
haard waarvan de consoles een geprofileerde houten lijst met hogels droegen. Op
die lijst stond het kruisbeeld. De zaal had een vlak, houten plafond en dekbalken die
de ruimte in drie vakken verdeelden. De dekbalken waren onderling met lichtere
balkjes verbonden. In het midden van de
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refter stond één lange tafel waar dertig personen aan plaats konden nemen.
Een blik in de refter in het retraitehuis Sint Jozef te Zenderen toonde dertien gedekte
tafels. Slechts aan één zijde van de tafel stonden vier stoelen. De retraitanten zaten
ruggelings naar het kruisbeeld dat boven de deur hing aan de korte zijde van de
rechthoekige eetzaal. Het boekje dat elke retraitant na afloop als herinnering mee
naar huis kreeg, bevat foto's van het bezinningsoord en bijbehorende tekst. Bij de
foto van de refter is vermeld: ‘(...) we wisten, dat u niet alleen 'n ziel, maar ook een
lichaam heeft (...). Wel noemt Sint Franciscus het lichaam “Broeder Ezel”, maar
voor dat ezeltje werd toch goed gezorgd!’21

Keuken
Al die verrukkelijke maaltijden werden in de keuken bereid. Waar het merendeel
van de retraitehuizen zowel de keuken als de inventaris zag verdwijnen, behield ‘het
Mgr. Laurentius Schrijnenhuis, bisdommelijk retraitehuis voor vrouwen en meisjes’
te Heerlen beide. De bouw vond plaats in 1932-1933. Liftjes transporteerden de
gerechten vanuit de keuken in het souterrain naar de eetzaal op de begane grond. De
buffetkasten bleven op hun plaats en bevatten nog steeds tafelgerei als roestvrijstalen
kannen, bestek en stenen vaatwerk. De theedoeken konden na gebruik over de metalen
buizen

Heerlen, Oliemolenstraat 60, voormalig retraitehuis. Keuken met o.a. warmhoudkast (links),
lift (midden) en servieskast (rechts). Foto RDMZ, K. Roderburg, 2001 (met toestemming van
AGS Architecten en Planners B.V. te Heerlen).
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Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 53, voormalig retraitehuis Sint Alphonsus. Houten trap
naar zolder. Foto RDMZ, A.J. van der Wal.

van een nog steeds functionerende warmwatervoorziening worden gehangen. In de
keuken staan twee door gas gestookte, zogeheten warmhoudkasten. De
voorraadkamers lijken op diepe provisiekasten en zijn met ventilerende vloeren en
spouwmuren uitgevoerd. In de deur is een rooster aangebracht. Twee pekelbakken
herinneren aan conserveringswijzen van vóór de introductie van de koelkast. F.P.J.
Peutz voorzag in toetreding van daglicht door middel van hooggeplaatste vensters
in de noordgevel. De keukens ondervonden in de loop van de 20ste eeuw weliswaar
enkele moderniseringen, maar behielden de sfeer en de inrichting uit de tijd van het
retraitehuis, temeer daar het gebouw na zijn oorspronkelijke functie vergelijkbare
bestemmingen kreeg als Filosoficum en Hogeschool voor Theologie en Pastoraat.
Sinds 2000 is het architectenbureau AGS in het voormalige retraitehuis gevestigd.
In dat opzicht is ook sprake van bestendiging van de traditie: AGS geldt als nazaat
van het bureau van Peutz.
De keuken van het voormalige retraitehuis te Zenderen is gemoderniseerd. In de
huidige eetzaal herinnert de
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Heerlen, Oliemolenstraat 60, voormalig retraitehuis. Retraitenkamer met wastafel. Foto RDMZ,
K. Roderburg, 2001 (met toestemming van AGS Architecten en Planners B.V. te Heerlen).

inhoud van een buffetkast aan de oude keukeninventaris met bak- en puddingvormen,
borstels, kannen, lepels en schalen.

Retraitantenkamer
In deze kamer werd na het avondgebed geslapen. Overdag bood de kamer de retraitant
gelegenheid tot individuele meditatie na afloop van een bijbellezing, conferentie of
toespraak. De afmetingen van de kamers waren beperkt (doorgaans 2 × 2 meter) en
de inrichting was sober: bed, bidstoel, handdoekenrekje, nachtkastje, stoel, wastafel
met spiegel en aan de muur een kruisbeeld en wijwaterbakje, soms ook een afbeelding
van een heiligenfiguur of een religieuze voorstelling. ‘Heel eenvoudig, maar netjes.
Alles kraak-kraak helder!’22 In de voormalige retraitehuizen te Heerlen en Zenderen
kan de inrichting van een retraitantenkamer nog worden ervaren, omdat (een groot
deel van) de inventaris ter plaatse bewaard bleef. In Bergen (N.H.), Uden en Zenderen
was de beukenhouten Thonetstoel nr. 56

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

Bergen, (N.H.), retraitehuis Sint Petrus Canisius. Veranda. Vergelijk de betegelde vloer met
die van het retraitehuis te Zenderen (afb. p. 172). Foto uit: W. Nolet (ed.), Katholiek
Nederland-Encyclopaedie, deel 1, 's-Gravenhage 1930, p. 297. Reproductie RDMZ, J.P. de
Koning, 2001.

gangbaar; dit type werd sedert circa 1885 geproduceerd. Oude foto's tonen dat ook
andere retraitehuizen dit stoeltype tot de vaste inventaris konden rekenen. Het
nachtkastje was in Zenderen van eikenhout, met een wit marmeren bovenblad (40 ×
35 cm) en beslag van koper (h × b × d = 75 × 34,5 × 29,5 cm). Het scharnier van het
deurtje zat dermate verzonken, dat het van buiten onzichtbaar was. De eikenhouten
tafel had een bladmaat van 80 × 52,5 cm en de hoogte bedroeg 72,5 cm. Op de kamer
lag voor de retraitant een klein dun schriftje gereed om te noteren wat hem of haar
het meest geraakt had tijdens de bezinningsdagen. Dat schriftje ging na afloop mee
naar huis. Het diende als herinnering aan de retraite. ‘We moeten naar bed.
Gezamenlijk avondgebed gehad en nu stilletjes naar onze cabine's. 'k Ben echt
tevreden over deze dag. Je komt echt op je gemak en kunt zoo heerlijk over geestelijke
zaken denken heelemaal los van alles.’23 In deze ambiance verbleef de
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retraitant in het bezinningsoord: alleen, want het was niet toegestaan bij elkaar op
de kamer te komen.24

Veranda
Het dagrooster voorzag in ontspanning. Het aangehaalde citaat van pater Bijvoet
nuanceerde de betekenis van ontspanning binnen de doelstelling van de retraite. Een
wandeling in de tuin of het park was een van de recreatiemogelijkheden, de veranda
een andere. Met een uit de bibliotheek van het retraitehuis geleend boek of tijdschrift
kon men zich terugtrekken. De veranda is een herhaaldelijk terugkerend
architectonisch motief in retraitehuizen. Per definitie aan de zuidzijde van het gebouw
gesitueerd, vormde deze ruimte een overgangszone tussen buiten en binnen en kon
de aangrenzende tuin in enkele passen worden bereikt. Veranda's waren veelal
beglaasd, het grillige Nederlandse klimaat bood de architect geen andere mogelijkheid.
In retraitehuis Manresa te Venlo was de veranda met een arcade van rondbogen
uitgevoerd en in die zin te vergelijken met retraitehuizen te Sweikhuizen, Vught en
Zenderen. In Zenderen is de veranda in december 2000 gewijzigd en werd gelijktijdig
de achterliggende recreatiezaal in

Uden, Volkelseweg 30, voormalig retraitehuis van de Congregatie Missiezusters Dienaressen
van de Heilige Geest. Lourdesgrot. Foto RDMZ, IJ.Th. Heins, 2001.

twee afzonderlijke ruimten verdeeld. Oude foto's tonen Thonetstoelen en kleine
houten tafels, juist voldoende voor vier personen. Er waren gezelschapsspelen
beschikbaar: Een jeugdige retraitant noteerde meteen na aankomst te Bosschenhoofd
in zijn dagboek: ‘(...) 't Begint al met recreatie tot half acht. Valt dat even mee! 'n
Heerlijk groen-laken, 'n sjoelbak, dam-, schaak- en dominospelen, kaarten en pijp!
Wat verlang je nog meér?’25

Winkeltje
Tijdens de beschikbare vrije tijd was het winkeltje in het retraitehuis geopend. Een
pater of zuster beheerde het winkeltje dat de retraitant voorzag van verschillende
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devotionalia als bidplaatjes, heiligenbeelden, kaarsen, kerkboeken en rozenkransen.
De verkrijgbare ansichtkaarten vormden een zeer gewild artikel. Voor de retraitant
was dit het enige middel tot communicatie met de buitenwereld. Ansichtkaarten
waren dan ook ruimschoots voorhanden: afbeeldingen van het retraitehuis, hal, kapel,
refter, tuin of veranda konden naar huis en verloofde worden gestuurd en droegen
op indirecte wijze bij aan de doelstelling van de retraite: verspreiding van ‘het
retraite-gevoel’ onder de thuisblijvers.26 In het voormalige retraitehuis Sint Jozef te
Zenderen bleef het winkeltje tot in januari 2001 behouden. Daarna is het verwijderd.
Het winkeltje paste niet meer binnen het programma van eisen van de huidige
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gebruiker van het gebouw, Conferentie- en bezinningscentrum De Zwanenhof.27

Grotten
De tuin rond het retraitehuis voorzag niet alleen in afscheiding van de naaste
omgeving, maar bood de retraitant en leiders ook de mogelijkheid tot vertreden. De
tuinpaden hadden een slingerend verloop en voerden langs gazons en waterpartijen,
onder de bomen en tot aan de bosrand. Op verspreid staande banken kon worden
gerust. In Amersfoort werd in de tuin achter het retraitehuis een aan de Heilige
Alphonsus gewijde grot gebouwd, ‘(...) het intiemste plekje van ons huis na de
kapel.’28 De grot is een imitatie van de grot te Scala (op het schiereiland van Sorrento
in Campanië, Italië) waar Alphonsus de Liguori, stichter van de redemptoristen, zich
voor gebed en Mariadevotie terugtrok. In de grot te Amersfoort was een Mariabeeld
geplaatst en stonden bidstoelen voor retraitanten gereed. De grot is inmiddels
afgesloten en niet meer toegankelijk.
De tuin achter het voormalige retraitehuis te Uden beschikt anno 2001 nog steeds
over een Lourdesgrot. Een beeld van Maria met gevouwen handen staat hoog in een
nis van een kunstmatige grot die werd opgetrokken uit breuksteen. Beneden, op de
grond, is Bernadette knielend weergegeven. Terwijl de retraitant wandelend in het
park de rozenkrans bad, kon bij de Lourdesgrot een persoonlijke overweging worden
ingelast. Groepen retraitanten lieten zich graag met hun begeleiders bij de grot
fotograferen als de retraite eenmaal was volbracht. Op een schoolbord stonden de
dagen en het jaar van de retraite vermeld alsook de samenstelling van de groep
(‘ongehuwde dames middenstand’ of ‘jonge dames deftige stand’ of ‘huismoeders’
of ‘gehuwde leden van de Boerinnenbond’ of ‘verloofden’).

Voortleven
Nederland telde in 1930 vijftien retraitehuizen; dat aantal is aan het begin van de
21ste eeuw beduidend lager.29 Retraitehuizen in Amersfoort, Bosschenhoofd, Heerlen,
Sweikhuizen, Tilburg, Uden en Zenderen bleven geheel of gedeeltelijk bestaan maar
kregen een andere bestemming. Voor het retraitehuis te Roermond werd een
sloopvergunning afgegeven. In Venlo en Vught vond sloop plaats.
Anno 2001 bestaat net als vroeger behoefte aan inkeer en stilte. De drukte van het
bestaan met zijn vele verantwoordelijkheden noopt de moderne mens tot rust en
perioden van overweging. Behoefte aan stilte kan voortkomen uit het lawaai dat
steeds nadrukkelijker wordt ervaren, of uit een behoefte aan spiritualiteit met ruimte
voor meditatie en overweging.30 Voor de op religieuze leest geschoeide ziel bestaat
tegenwoordig meer dan één mogelijkheid tot bezinning.
Verschillende bejaardencentra en ziekenhuizen beschikken over een stiltecentrum.
Het stiltecentrum in het Utrechts Medisch Centrum (UMC) werd door Jack de Valk
ontworpen en ligt in het hart van het gebouwencomplex. Er is aan verschillende
godsdiensten gedacht. Temidden van hoogwaardige medische bedrijvigheid biedt
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het stiltecentrum aan bezoeker, patiënt en verzorger een kans om op adem te komen.
Verspreid over het gehele land bieden kloosters en andere religieuze instellingen
bezinningsmogelijkheden die in duur variëren van één tot enkele dagen of een langere
periode. De thema's voor bezinning kunnen ontleend zijn aan de bijbel of geïnspireerd
op andere levensovertuigingen. In dit verband bieden gidsen de de rustzoekende
21ste-eeuwer een handreiking met een passend adres en adequaat programma.31 De
aanduiding retraitehuis wordt nauwelijks gehanteerd; die is mét de voortrekkersrol
van kerk en beroepsgroep op de achtergrond geraakt. De bevlogenheid van de huidige
deelnemers lijkt in vergelijking met vroeger te zijn vergroot nu de individuele keuze
het primaat in de geloofsbeleving heeft verworven.32
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B. Bijvoet S.J., ‘Het retraitehuis St. Ignatius te Spaubeek’, in: Heerlen als mijn- en industriestad
- Het centrum der Limburgsche Industrie, Heerlen 1933, p. 9.
Volgens: H. de Boer, ‘Eduard Cuypers - retraitehuizen’ in: Aktueel Kunsttijdschrift 3, nr. 1
(1979), pp. 14-21.
B. Bijvoet S.J., a.w. p. 11.
Bijvoorbeeld in: H. Nolthenius, Een man uit het dal van Spoleto - Franciscus tussen zijn
tijdgenoten, Amsterdam 1988, p. 122.
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Schoon, schoner, schoonst... van volksbadhuis tot Hammam
Hygiëne in de 19de en de 20ste eeuw
Olga Faber
Aan het eind van de 19de eeuw was door sociaal-democratische politici en
vooraanstaande artsen al geconstateerd dat het met de hygiënische omstandigheden
van de arbeiders verre van gunstig gesteld was. In deze tijd van aandacht voor de
minderbedeelden en verheffing van de arbeidersstand nam de overheid de taak op
zich hierin verbetering te brengen. Zo ook de gemeentelijke overheden. In Amsterdam
leidde dit tot een aantal maatregelen, waarvan het stichten van schoolkinderbaden
en volksbadhuizen er een was. Behalve als een hygiënische maatregel ter bevordering
van de volksgezondheid beschouwde men het volksbadhuis tevens als een plaats
waar mensen elkaar na het werk konden ontmoeten.
De gemeente begon in 1890 met de bouw van de eerste schoolkinderbaden. In de
jaren hierop volgend werden volksbadhuizen gebouwd, die zowel voor volwassenen
als kinderen bestemd waren.
Vanaf de laatste decennia van de 19de eeuw tot ver in de 20ste eeuw was de
wekelijks in schoolverband uitgevoerde gang naar het badhuis een vast onderdeel
van de opvoeding van scholieren uit de Amsterdamse arbeiderswijken. Zo konden
de lessen over hygiëne werkelijk in praktijk gebracht worden en zou er - naar men
hoopte en verwachtte - een gerede kans zijn dat op de jeugdige leeftijd aangeleerde
gewoonte op latere leeftijd zou blijven voortbestaan. Hoewel de gedachten achter
het schoolbaden in wezen positief waren, sprak men in de volksmond al snel over
‘commandobaden’, omdat van enige vrijwilligheid immers geen sprake was en men
de maatregel aanvankelijk als betutteling ervoer.
Hoewel de Amsterdamse badhuizen onderling zeer verschillend waren in stijl en
opzet, baadde de jeugd over het algemeen in een grote - ronde, ovale of rechthoekige
- douchezaal, met kleine open hokjes langs de wanden. Aan het exterieur van deze
gebouwen werd wat versiering betreft wel aandacht besteed, maar de interieurs met
de granieten vloeren en eenvoudig betegelde wanden waren Spartaans te noemen.
In het midden van de ruimte zetelde de badjuffrouw gekleed in een wit schort. Zij
overhandigde elk kind een wit lapje met groene zeep en hield ondertussen in de gaten
of het baden wel naar behoren en binnen de toegestane twintig minuten geschiedde.
Voor de volwassenen waren er aparte afdelingen voor mannen en vrouwen. Hier
waren zowel douches als kuipbaden. De toegangsprijs voor een bad was hoger dan
voor een douche. Er mocht 25 minuten gebaad worden en als de tijd om was, werd
er door het personeel op de deur geklopt. De weinig uitnodigende inrichting en de
strenge regels maakten het volksbadhuis tot een instelling waar men niet langer
verbleef dan strikt noodzakelijk was.
Door de stadsvernieuwingsactiviteiten in de arbeiderswijken waarbij veel huizen
een eigen badgelegenheid kregen, nam de behoefte aan de volksbadhuizen af. Vanaf
de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen meer en meer badhuizen leeg te staan.
Het volksbadhuis in de Zaanstraat is omgebouwd tot Arabisch praat- en badhuis, de
Hammam, wellicht de meest geëigende vorm van hergebruik. Hier is de oosterse
badcultuur ingepast in de westerse.
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Amsterdam, Zaanstraat 88. Gemeentelijk badhuis voor de verbouwing tot Hammam. Foto's
RDMZ, G. Dukker, 1979.
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Den Haag, Rubensstraat 39. Kenmerkend interieur van een hammam.
Foto's RDMZ, P. van Galen, 2001.

Van oudsher speelt het badritueel een belangrijke rol in het Midden-Oosten. De
directe voorlopers van de islamitische badcultuur zijn de Griekse en, meer nog, de
Romeinse baden met elk verschillende - in temperatuur oplopende - ruimten. Vanaf
de 16de eeuw ondergaat de badhuisarchitectuur in het Midden-Oosten een sterk
Ottomaanse invloed. Dit leidt met name tot de introductie van een groot verwarmd
plateau in het midden van de ruimte, de zogenaamde buiksteen. Hierop kan men
gemasseerd worden. Over het algemeen zijn Marokkaanse badhuizen eenvoudiger
dan Turkse. Het badritueel neemt veel tijd in beslag. Gebruik wordt gemaakt van
zachte zeep, een soort klei voor het haar en van henna. Na het opbrengen, laten
intrekken en afspoelen van de zachte zeep, kan het schrobben beginnen. Met een
ruwe washand wordt over de huid gewreven tot het vuil in rolletjes uit de poriën
komt. Men helpt elkaar de rug te schrobben, waarna het lichaam wordt
schoongespoeld. Het schrobben wordt herhaald tot de huid helemaal schoon is.
Vervolgens wordt het haar behandeld met klei en henna. Het wekelijkse badritueel
heeft zowel lichamelijk als geestelijk een heilzame werking en kan tevens worden
gezien als een kleine rite de passage.
De volksbadhuizen in Amsterdam waren oorspronkelijk opgezet als opvoedkundig
middel om een betere hygiëne bij de gewone man te bewerkstelligen in het kader
van preventieve gezondheidszorg. Het sociale aspect ervan, het volksbadhuis als
ontmoetingsplaats, is nooit van de grond gekomen. Bij de Hammam is met name het
sociale aspect een niet te onderschatten element. De wekelijkse gang naar de Hammam
is bedoeld om zich lichamelijk te reinigen, ook in rituele, godsdienstige zin. De
Hammam
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speelt hierdoor een belangrijke rol in het dagelijkse en godsdienstige leven van de
moslim.
Deze badcultuur heeft natuurlijk zijn weerslag op inrichting en vormgeving van
het interieur. Was het volksbadhuis sober en kaal, de Hammam is een plek waar het
goed toeven is en waar alle tijd wordt uitgetrokken voor het badritueel. De Hammam
in de Zaanstraat is speciaal bedoeld voor vrouwen. Het is de enige Hammam in
Nederland die volgens het Marokkaanse principe is gebouwd met drie in elkaars
verlengde gelegen badlokalen die in temperatuur van twintig tot veertig tot zestig
graden oplopen. Er is ook een stoomkamer. Door de badlokalen loopt een lint van
zwarte tegels met haakse bochten en vertakkingen over de lichtblauw betegelde
vloeren en muren. De decoratie is geïnspireerd op Arabische kalligrafie, maar de
lijnen vormen geen bestaande letters. De rustruimte is Marokkaans ingericht, met
bankjes met veel kussens. Hier kunnen allerlei Turkse en Marokkaanse hapjes
genuttigd worden.
Op dit moment zijn er drie Hammams in Nederland. Deze worden steeds vaker
door Nederlandse vrouwen bezocht. Voor Turkse, Marokkaanse én Nederlandse
vrouwen heeft een bezoek aan de Hammam in de eerste plaats te maken met hygiëne
en gezondheid. Voor moslimvrouwen gelden daarnaast ook religieuze aspecten. De
sociale aspecten van het bezoek lijken evenwel voor alle groepen een steeds grotere
rol te gaan spelen. De Hammam is inmiddels niet alleen een ontmoetingsplaats
geworden voor mensen uit dezelfde cultuur, maar ook voor mensen uit verschillende
culturen. In meer dan één opzicht een schone aanwinst voor onze multiculturele
samenleving.

Literatuur
Bongaardt, J. van den, Elke week een goed bad! Geschiedenis en architectuur
van de badhuizen van Amsterdam, Amsterdam, 1990.
Buitelaar, M. en G.J. van Gelder, Het badhuis tussen hemel en hel, Amsterdam,
1996.

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

186

Voogdenkamers in Friesland
Sytse ten Hoeve
En Wilt gedeelsaemheit Noch Weldaed Niet Vergeten Aen dien die sijn Verarmt,
Verout en Meest Versleten, Want godt u ut Genaed hier en hier Naer beloont, U
Weldaed die ghij hier den Rechte Armen Toont.
Deze tekst naar Hebreeën 13:16 op een gevelsteen van het in 1618 gestichte
Convent van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk te Bolsward geeft aan hoe
milddadigheid en de hoop op beloning daarvoor, meespeelden in de zorg voor
hen die zorg behoefden: wezen, weduwen, behoeftigen en bejaarden. Wat soms
ook meespeelde, was de behoefte van beoefenaars van milddadigheid om geëerd
te worden en hun naam, ook na hun dood, voort te doen leven. Dat blijkt zeker
uit de opschriften op gedenkstenen en -borden van weeshuizen, hofjes, armhuizen
en andere gebouwen met een liefdadige bestemming.
De stichters en hun opvolgers hadden nog andere mogelijkheden zich blijvend te
laten herinneren, bijvoorbeeld door de instelling van gedenkdagen, maar bij uitstek
door de inrichting van voogden- of regentenkamers. Daar konden hun waardevolle
persoonlijke bezittingen voor het nageslacht worden bewaard en op de wanden konden
hun wapens en portretten een plaats krijgen. Een representatieve inrichting van zulke
vertrekken gaf status aan de stichters en de hen opvolgende bestuurders.
Nederland heeft een rijke traditie wat betreft de stichting en instandhouding van
liefdadige instellingen, die doorgaans gehuisvest waren en zijn in gebouwen van
grote monumentale waarde.
Vooral in het westen van Nederland, in de welvarende steden, kwamen belangrijke
weeshuizen, armhuizen, gasthuizen en hofjes tot stand, bijvoorbeeld in Amsterdam,
's Gravenhage en Leiden. Een werkelijk indrukwekkende liefdadige stichting is
Teylershofje, waarvan de verkleining in de naam niet recht doet aan het monumentale
neoclassicistische bouwwerk, opgetrokken in de jaren 1785-1787 naar ontwerp van
Leendert Viervant, die er ook een regentenkamer van grote allure in onderbracht.

Platteland
Van zodanige allure zijn de gebouwen en de daarin opgenomen voogdenkamers van
Friese liefdadige instellingen nooit geweest. In de ruim 350 kerkdorpen op het Friese
platteland ging de zorg voor behoeftigen hoofdzakelijk uit van de kerken, die niet
overgingen tot stichting van bijzondere gebouwen. Hoogstens richtten ze zogenaamde
armhuizen in. Dat waren aan elkaar gekoppelde kamerwoninkjes. In Oost-Vlieland
is een echt armenhuis uit 1641 bewaard gebleven. Het diaconiearmenhuis van
Makkum dateert van 1767 en dat voor de algemene armen in die plaats van 1775.
In enkele Friese dorpen is op particulier initiatief een liefdadige instelling tot stand
gekomen. In het onaanzienlijke Swichum bijvoorbeeld, stichtte de rechtsgeleerde en
staatsman Viglius van Ayta vanuit Gent in 1572 zijn ‘Godshuis’. Dit fraaie
renaissancegebouwtje werd, onbegrijpelijk, in 1912 gesloopt.1
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Het in 1664 te Wergea (Warga) gebouwde Popmagasthuis werd in 1867 ingrijpend
gewijzigd. Van het in 1608 gestichte Camminghagasthuis te Dronrijp bleef aan de
Hobbemasingel een fraaie renaissancegevelsteen bewaard. Van het aan het kerkhof
van Arum gelegen armhuis uit 1662 resteert een gevelsteen met de afbeelding van
twee behoeftige vrouwen.
Het gasthuis Vredenhof aan de Dubbele Streek te Dronrijp werd in 1745 gesticht
door Agnes Alida en Judith Anna Huber, die behoorden tot het piëtistische milieu
rond de weduwe van Friese stadhouder prins Johan Willem Friso, Prinses Maria
Louise van Hessen Kassel. Het gasthuis kreeg in de gevel een steen met de tekst:
‘De Eeuwige Godt zij u eene wooninge.’ Boven de
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Voogdenkamer of zogenaamde Herenkamer uit 1712-1713. Marssum, dr. Henricus Poptagasthuis.
Foto Freerk Bokma, 2001.

bedsteden was in elk kamertje een bijbeltekst geschilderd. Het gasthuis had een
losstaand, als een tuinhuis gebouwd voogdenvertrek, dat in 1914 werd afgebroken.
Het was niet meer nodig doordat de voogden in 1897 de beschikking kregen over de
in 1724 gebouwde buitenplaats Schatzenburg, waar ooit de stichteressen van het
gasthuis woonden.2
In het tussen Dronrijp en Leeuwarden gelegen dorp Marssum is het Poptagasthuis
te vinden. Het is wat de gebouwen voor liefdadige zorg in Friesland betreft het meest
monumentale, niet zozeer door zijn traditionele vormgeving als hofje (voor
ongehuwde vrouwen), maar door de toepassing van rijke natuurstenen decoraties
van ingangspartijen, doorgangen en van de gemetselde topgevels van de dakkapellen.
De advocaat, dr. Henricus Popta (1635-1712), liet de bouw van zijn gasthuis in 1711,
vlak voor zijn dood, aanvangen en maakte het in 1712 tot zijn erfgenaam. Behalve
26 woningen, werden er een was- en slachthuis en een voogdenkamer in
ondergebracht. Deze kamer behield zijn functie niet doordat de voogden voor
vergaderingen en andere activiteiten de beschikking hadden over de state. De
voogdenkamer is rechthoekig van vorm en wordt gedekt door een balkenplafond.
Boven een mogelijk 19de-eeuwse porte-brisée, in het vertrek, bevindt zich een in
houtsnijwerk uitgevoerde sopra-porte (eerder schoorsteenstuk), waarin tussen barok
ornamentwerk vijf wapens zijn gesneden van dr. Henricus Popta, van diens moeder
Walcke Hanenburg en van de vier eerste voogden. Het stuk werd in 1713 voor f
64-11-8 (guldens-stuivers-penningen) geleverd door de ‘handtijcksnijder’ Benjamin
Dijxtra (Leeuwarden 1687-1746), die onder andere in 1715 ook snijwerk leverde
aan de balusters van de trap in het Leeuwarder raadhuis. Twee grote 19de-eeuwse
wapenborden met zware rocaille omlijstingen houden aan de wand de herinnering
levend aan de voogden die van 1712 tot 1803 en van 1804 tot 1920 in functie waren.
In de kamer bewaarden de gasthuisvoogden tot 1789 het 17de-eeuwse pronkzilver,
dat sinds 1881 als ‘Poptaschat’ de glorie uitmaakt van de zilvercollectie van het Fries
Museum.
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De kamer, die aanvankelijk herenkamer werd genoemd, heeft nu een eenvoudige
inrichting. Aanvankelijk was die inrichting rijk. De kamer werd behangen met uit
Holland betrokken goudleer. Voor 72 bladen werd f 122-8-0 betaald en voor tien
‘trijpen stoelen’ f 145-16-0. Pijtter Ydema ontving f 25-12-0 ‘wegens bekleeden van
de heerekamer en 't stofferen van het tafelspreed aldaar’. De viereneenhalf ellen
groen laken voor het ‘tafelspreed’ kostten f 27-0-0 en Houkje Willems ontving f
42-7-0 ‘voor 't borduren van de heer Popta waapen cum annexis op 't tafelspreed’.3
Meer dan twee eeuwen lang werd er in de voogdenkamer voor de 26 bewoonsters
van dr. Henricus Popta's gasthuis op zijn sterfdag, 7 november, een maaltijd gehouden
die vijftig Carolusguldens mocht kosten.4 In de 19de eeuw kwamen in Friesland op
particulier initiatief enige liefdadige instellingen tot stand: in 1858 de in
neoclassicistische stijl opgetrokken Van Teijensfundatie te Beetsterzwaag voor de
huisvesting van zes vrouwen en in 1893 te Ryptsjerk (Rijperkerk) de Stichting op
Toutenburg, twintig kamerwoningen naar ontwerp van H.H. Kramer. In tegenstelling
tot deze twee stichtingen leverde de in 1892 tot stand gekomen Julia Jan
Woutersstichting te Oudeschoot een fraai bestuursvertrek op voor de
‘administrateuren’. Zij lieten in 1901 naar ontwerp van architect Johannes Borger te
Joure op de plaats van het buiten Veenwijk een nieuw gebouw optrekken in
neorenaissancestijl. In de hierin ingerichte bestuurskamer herplaatste men
stucornamenten uit 1798 met festoenen, waarin attributen betreffende de jacht en de
vrijmetselarij zijn verwerkt.5
De in Amerika rijk geworden Franke Kuiper (Frank Cooper) liet in 1901 in zijn
geboorteplaats Akkrum het tot veler verbeelding sprekende woningencomplex
Coopersburg bouwen naar ontwerp van F. Hoekstra. In de bestuursruimten is het
zijn in marmer gehouwen buste die opvalt, maar minder dan zijn pompeuze
mausoleum achter zijn stichting. In Akkrum was het ook dat de in afzondering levende
Suster van der Vegt Welgelegen stichtte. De voogden van het in 1929 door S. Hoekstra
ontworpen gebouw hadden de op het terrein staande 18de-eeuwse tuinkoepel, restant
van een buitenplaats van de familie Lycklama à Nijeholt, als vergaderplaats.
Het reeds eerder, namelijk in 1904, tot stand gekomen Theresiagesticht, in
Blauwhuis, naar ontwerp van Nicolaas Molenaar in neogotische stijl gebouwd, had
geen kamer voor het bestuur, want dat werd gevoerd vanuit de pastorie van deze
rooms-katholieke enclave in de protestantse Friese Zuidwesthoek.

Leeuwarden
In de elf Friese steden waren of zijn gebouwen van zorginstellingen: weeshuizen,
armhuizen en proveniershuizen of hofjes (in Friesland gasthuizen genoemd). Als er
iets van deze gebouwen bewaard bleef, zijn dat povere restanten, zoals in Harlingen,
Workum, IJlst, of gebouwen als in Dokkum en Franeker, die nauwelijks meer
herinneren aan hun oude functie en weinig of niets van hun oude interieurs bewaren.
Mochten er wel inrichtingsstukken bewaard zijn gebleven (meestal museaal), dan
zijn die van gering historisch of kunsthistorisch belang. Het is hier van belang te
vermelden dat in Friesland nooit, zoals in het westen en midden van Nederland,
groepsportretten van bestuurders van zorginstellingen zijn vervaardigd. Frieslands
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hoofdstad, Leeuwarden, telde en telt veel belangrijke instellingen op het gebied van
zorg: wees- en armhuizen van kerkgenootschappen, het Nieuwe Stadsweeshuis, het
Old Burger Weeshuis en het daaraan verbonden Gabbemagasthuis, het doopsgezinde
Marcelis Govertsgasthuis, het Boshuisengasthuis en het uit de Middeleeuwen
daterende Ritske Boelema Gasthuis en het Sint Anthony-gasthuis en verder inmiddels
teloorgegane hofjes.6
Ontwikkelingen in de 19de eeuw op het gebied van wezen- en bejaardenzorg,
vernietiging van monumentale gebouwen in de Tweede Wereldoorlog en gering
respect voor monumentale gebouwen in de periode na die oorlog, leidden tot het
teloorgaan van gebouwencomplexen waarin eeuwenlang de verzorging plaatsvond
van hen die zorg behoefden. Memorabilia uit die gebouwen kregen een museale
functie.
De grootste, belangrijkste en meest vermogende instelling op het gebied van de
zorg voor ouderen, het Sint Anthonygasthuis, koesterde zijn tradities en liet over zijn
geschiedenis publiceren. De historie van de instelling wordt niet verbeeld in een
voogdenkamer. Haar (re)presentatie vond en vindt plaats in het bestuurshuis, in 1875
geërfd van de voogd mr. Salko Walle Tromp. De voogden lieten wel in 1910 achter
de toen gebouwde Julianavleugel van het Nieuw Sint Anthony-gasthuis een
voogdenkamer inrichten naar ontwerp van hun architect W.C. de Groot. De inrichting
was in neorenaissancistische trant wat betreft deurpartijen, lambriseringen en
schoorsteenmantel. Daarin
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werd een in Makkum, door de tegel- en aardewerkfabriek Tichelaar gemaakt
tegeltableau geplaatst met een voorstelling van het oude gasthuis.7
Van het Nieuwe Stads Weeshuis van Leeuwarden resteren inrichtingsstukken van
de voogden en voogdessenkamers.8 Op zijn oorspronkelijke plaats, in de voormalige
voogdenkamer (thans onderdeel van het Fries Natuur Museum) bleef een monumentale
schoorsteenmantel uit 1675 bewaard. Deze rust op gecanneleerde kolommen en
pilasters met Ionische kapitelen en met forse dragers, versierd met guirlandes en op
een marmeren kroonlijst met rijke bladornamentiek en adelaars. Daarvoor is binnen
kwabornamentiek het wapen van Leeuwarden geplaatst. Het daarboven geplaatste
‘snijstuk’ vertoont een rijke blad- en bloemornamentiek met acht wapens en een
banderol met het opschrift ‘De Ed Heeren Gekommeteerden Van Dit Wees Huijs’.
Op de zijpanelen staat ‘Anno’ en ‘1675’. Op grond van stijlvergelijking met een
gesigneerd wapenbord van de Friese Admiraliteit wordt het snijwerk

Voogdenkamer uit 1783. Bolsward, Sint Anthonygasthuis. Foto Freerk Bokma, 2001.

op de schoorsteenmantel toegeschreven aan de houtsnijder Hermanus van Arnhem
(? - Zwolle 1708).9

Bolsward
Sint Anthonygasthuis
De stad Bolsward telt verschillende liefdadige instellingen, waarvan de gebouwen
het monumentale aanzien van de stad voor een niet gering deel bepalen. Van enkele
van deze gebouwen resteren belangrijke interieurs of interieuronderdelen.10
Dat is zeker het geval wat betreft het aan de Nieuwmarkt gelegen Sint
Anthonygasthuis. Dit proveniershuis werd in de jaren 1778-1784 geheel in
neoclassicistische trant opgetrokken naar ontwerp van de Leeuwarder architect Jan
Nooteboom. Van het oorspronkelijke interieur van het eigenlijke gasthuisgebouw
resteren een vestibule met trappen en een plafond, waarin zich een luik bevindt
waardoor men een lijkkist kon laten zakken. Bijzonder zijn de beide lange gangen
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met een tegellambrisering, waarin maar liefst 58 tegeltableaus met bloemvazen zijn
opgenomen. Ze werden in 1779 geleverd door de ‘gleibakkerij’ die van 1737 tot
1800 in Bolsward in bedrijf was.11

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

190

Voogdenkamer uit 1783. Bolsward, Sint Anthonygasthuis. Foto Freerk Bokma, 2001.

De glorie van het Bolswarder Sint Anthonygasthuis is zijn voogdenkamer, die op
de verdieping is ingericht in een haaks op het hoofdgebouw staande vleugel. De zaal,
ingericht tussen 1778 en 1783, moet met zijn rijke decoraties in de vorm van stucwerk,
houtsnijwerk en geschilderde behangsels naar een totaalontwerp tot stand zijn
gekomen. Het is waarschijnlijk dat dit ontwerp, zo het wel vervaardigd is door de
architect Jan Nooteboom, sterk beïnvloed werd door de gasthuisvoogd Nicolaus
Elgersma van wiens eruditie, kunstzin en belangstelling voor oudheidkunde het
Bolswarder stadsarchief en andere stedelijke archieven blijk geven. De geheel in
Lodewijk XVI-stijl gedecoreerde zaal werd in 1895 door een blikseminslag getroffen,
maar in oude stijl hersteld en in 1920 en 1997 opnieuw gerestaureerd. Bij het betreden
van de zaal zal het oog van de bezoeker eerst vallen op de tussen twee vensters
geplaatste schoorsteenmantel. De boezem rust op twee zware consoles en wordt aan
de voorzijde versierd met een
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door Christoffel Frederik Franck geschilderd schoorsteenstuk.12 Het schoorsteenstuk
is gevat in een meanderlijst, waarvan de onderzijden uitlopen op ajour gesneden
consoles. Laurierslingers vormen extra versieringen aan de onderzijde en aan de
halfronde bovenzijde, waar ook drie gekroonde wapenschilden zijn aangebracht. Op
de schilden zijn de wapens geschilderd van de gasthuisvoogden die het gasthuis lieten
herbouwen en de zaal inrichten. Hun namen staan op de gehangen doekjes onder de
schilden. Aan weerszijden van het schoorsteenstuk zijn fraai gesneden, vergulde,
tweearmige wandluchters geplaatst.
Op de wand tegenover de schoorsteenmantel laat het overdadig aangebrachte
snijwerk een fraai staaltje zien van het kunnen van de antieksnijder Hermannus
Berkebijl. In deze wand ligt de porte-brisée, de toegang tot de voogdenkamer, iets
terug in een portiek, waarvan de holle wanden zijn versierd met snijwerk in de vorm
van aan linten opgehangen kransen. Daarboven vormen zware consoles, bestaande
uit een Ionisch kapiteel met bladwerk, de verbinding met het plafond. Op de
deurpanelen wordt de versiering gevormd door bladrozetten en zware, aan strikken
opgehangen festoenen van uitbundig gesneden bloemen. Aan weerszijden van de
toegang bevinden zich kasten met dubbele deuren, waarboven gesneden slingers en
siervazen zijn aangebracht. De grote panelen van de kastdeuren dragen zware
festoenen, waarin allerlei symbolische voorwerpen vallen te ontdekken. De festoenen
op de rechter kastdeuren vormen een spiegelbeeld van die op de linker. Voorwerpen
als inktpot, ganzenveer, schrijfboek, rollen papier en een briefopener in het ene
festoen symboliseren administratie en beheer. In het andere festoen worden door
middel van een zeis, flambouw, uitgedoofde lamp, zandloper, ring met tekens van
de dierenriem en een masker de dood, de voortvliedende tijd en de vergankelijkheid
uitgebeeld. De stucversieringen op het plafond, boven de wandbetimmering, moeten
in relatie gebracht worden met het schoorsteenstuk aan de overzijde van de zaal:
wetstafelen, weegschaal en zeef zijn symbolen van het recht; de spiegel en slang van
de voorzichtigheid. Van de drie geschilderde behangsels op de westelijke wand van
de voogdenkamer is het middelste en grootste voorzien van een mythologische
voorstelling: de drie parcen of schikgodinnen. Op de kleine schildering rechts is de
jeugd uitgebeeld, het kleine schilderstuk links toont de ouderdom. De
tegenoverliggende oostwand is halverwege versierd met een groot behangsel waarop
de vrede is uitgebeeld. Het kleine geschilderde behangsel links hiervan heeft als
centrale thema's de voorspoed en schone kunsten. Het laatste geschilderde behangsel
rechts in de zuidoostelijke hoek van de voogdenkamer beeldt op een merkwaardige
manier het huwelijk uit: een man die een vrouw een trouwring overhandigt, krijgt
van haar het juk der dienstbaarheid opgelegd, terwijl Amor bezig is zijn voeten in
kluisters te leggen. De symboliek in het stucwerkplafond sluit aan bij die op elk van
de eronder geplaatste behangsels, die net als het schoorsteenstuk werden geschilderd
door Christoffel Frederik Franck (Zwolle, 1758-Bennebroek, 1818).
Veel allegorie dus in de voogdenkamer van het rijke gasthuis, waarbij de vraag
blijft wat de voogden voor hadden met de verbeeldingen.
Het stucwerk in het vertrek werd voor f 316-0-0 vervaardigd door Adolph Schaack
‘van Bonn by Keulen gebortig’. Vervaardiger van het snijwerk was Hermannus
Berkebijl (Leeuwarden, 1756-1796). Van zijn hand zijn in enkele Friese kerken,
onder andere die van Mantgum, fraaie werkstukken bewaard gebleven.
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Elgersmahuis
De stucwerker Adolph Schaack en de beeldhouwer Hermannes Berkebijl werden in
1781 door Nicolaus Elgersma ingeschakeld bij de decoratie van de kast van het door
A.A. Hinsz in de Bolswarder Martinikerk gebouwde orgel. Ook betrok hij hen in
1778 bij de vernieuwing van zijn woonhuis aan de Grote Dijlakker 5. Omdat dit huis
van 1850 tot 1979 bestuurshuis was van het rooms-katholieke Huize St. Martinus en
omdat de daarin gebruikte voogdenkamer sinds 1986 bestuurskamer is van de
Stichting Bolswards historie, betrekken we dit huis met zijn rijke interieurs in dit
artikel. De notaris Nicolaus Elgersma erfde het huis in 1775 van zijn oom Fransiscus
Elgersma en breidde het uit en vernieuwde het. Bewaard bleef de kamer die in 1741
werd ingericht.
Deze pronkkamer of zaal, werd niet voor normale bewoning ingericht, omdat er
geen stookplaats in werd opgenomen. De wanden van de zaal waren bekleed met
een beschilderd linnen behangsel, dat tot 1981 nog aanwezig was onder later
aangebrachte, eind-18de-eeuwse behangsels. Bewaard bleef een wandbetimmering,
bestaande uit een porte-brisée, geflankeerd door twee enkele deuren. De van
geprofileerde lijsten voorziene
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Bolsward, Bestuurskamer van de Stichting Bolswards Historie, voorheen Huize Sint Martinus
(Elgersmahuis) met plafond en betimmering uit 1741. Foto Freerk Bokma, 2001.

deuren worden gescheiden door pilasters, die een sterk geprofileerde architraaf dragen.
Daarboven bevinden zich drie panelen, waarop bloemvazen zijn geschilderd.
Oorspronkelijk moeten de deuren een verwante beschildering met festoenen hebben
gehad.
Het meest belangwekkende van de zaal is het geschilderde plafond. Binnen een
perklijst met holle hoeken is de beschildering illusionistisch, namelijk zo dat de
indruk gewekt wordt dat het plafond koepelvormig is. In het centrale ovaal is een
allegorie op de voorspoed, geschilderd in de vorm van een vrouwenfiguur met een
hoorn des overvloeds, een spies en een palmtak. Rond de perklijst bestaan de
geschilderde versieringen uit rozetten, acanthusloof, schelpen, servetwerk, waartussen
bij nauwkeurige bestudering aan de zijde van de wandbetimmering de
spiegelmonogrammen FE (Franciscus Elgersma) en aan de raamzijde het dito PA
(Pyttie Algra) te ontdekken zijn. De monogrammen worden vergezeld van de wapens
Elgersma en Algra, dezelfde wapens die ook op het lampet van het orgel in de
Martinikerk te zien zijn.
De harde kleurstelling van het plafond is waarschijnlijk
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Bolsward, Detail van het stucwerk uit 1779 in de vestibule van het voormalig Huize Sint Martinus
(Elgersmahuis). Hier de verbeelding van het jaargetijde winter door middel van onder andere
een stoof, vuurpot, schaatsen, handschoenen en andere voorwerpen. Foto RDMZ, 1966.

het resultaat van een restauratie in 1901 door de Bolswarder rijtuigschilder Uiltje
Reins Nota. Op het plafond staat 1777 U.R. Nota 1901.
Het jaartal 1777 kan slechts op een oudere restauratie betrekking hebben. De
beschildering, die een provinciale navolging is van ontwerpen van de bekende
architect-decorateur Daniël Marot (1661-1752), is te dateren in de eerste helft van
de 18de eeuw.
De beschilderingsfragmenten op de wandbetimmering en op het plafond zijn in
1985 hersteld door de Bolswarder restaurateur Jeroen Werz. Het Elgersmahuis kreeg
zijn huidige aanzien, zoals hiervoor reeds werd beschreven, tussen 1776 en 1778
onder leiding van Nicolaus Elgersma. Die liet het van zijn oom geërfde huis geheel
in de stijl van zijn tijd, het neoclassicisme, verbouwen. Het lijkt waarschijnlijk dat
hij de Leeuwarder architect Jan Nooteboom daarbij inschakelde. Stijlvergelijkingen
tussen decoratieve onderdelen van het
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interieur van het huis en die van het in 1781 gebouwde orgel in de Martinikerk
alsmede die van de omstreeks 1784 ingerichte voogdenkamer van het Sint
Anthonygasthuis maken duidelijk dat hij het houtsnijwerk voor zijn huis liet uitvoeren
door de hiervoor reeds genoemde Leeuwarder beeldhouwer Hermannus Berkebijl
en het stucwerk door de hiervoor vermelde Adolph Schaack. Voor de vervaardiging
van de schilderstukken maakte hij evenwel geen gebruik van de diensten van
Christoffel Frederik Franck, die de behangsels in de voogdenkamer van het Sint
Anthonygasthuis maakte.
De schoorsteenstukken en sopra-portes (bovendeurstukken) werden geleverd door
de belangrijkste Leeuwarder decoratieschilder van zijn tijd: Harmen Wouter Beekkerk
(Leeuwarden, 1756-1796). Deze schilder had een groot atelier, waar ook tal van
leerlingen werden opgeleid, onder anderen de later zo bekend geworden portretschilder
Willem Bartel van der Kooi. Het belangrijkste werkstuk van Beekkerk, een groot,
in 1787 geschilderd behangsel, voorstellende Mozes en de zeventig oudsten, is nog
altijd te bewonderen in de Vertrekkamer in het raadhuis van Leeuwarden.
Het interieur van het Elgersmahuis werd in 1778 geheel in Lodewijk XVI-stijl
vernieuwd met behoud van de hiervoor beschreven kastenwand en
plafondbeschildering in de aangebouwde zaal. In de zuidelijke kamer kwam een
statige schoorsteenmantel van marmer met daarboven een boezem met snijwerk in
de vorm van guirlandes en een krans, waarin een boog en een pijlenkoker waren
gesneden. Het snijwerk omsloot twee boven elkaar geplaatste elementen: een
rechthoekige spiegel en een ovaal schoorsteenstuk. Het schoorsteenstuk was een
grisaille en droeg een afbeelding van een hazewindhond en van putti met
jachttaferelen. De spiegel werd in de 20ste eeuw vervangen door een geschilderde
tekst: Dy't in bulte/seit/moat folle wier/meitsje. Slechts deze tekst bleef behouden
toen dieven in 1981 de schoorsteenmantel sloopten en vervreemdden. Ze stalen uit
dezelfde kamer ook een porte-brisée. Boven deze dubbele deur bevond zich een
rood-roze geschilderde grisaille, waarop putti met allerlei attributen de kunst en
wetenschap uitbeeldden. De lijst rond dit schilderij bestond behalve uit guirlandes
en strikken uit een snijstuk met een viool en een muziekboek. Bij de verbouwing
van zijn huis liet Nicolaas Elgersma in een achterkamer nog een bedstedenwand
plaatsen. Deze liet hij decoreren met gesneden guirlandes en een siervaas. In de zaal,
later bestuurskamer, werd in 1779 het oude behang bedekt met geschilderde
behangsels. Ze bestonden uit vakken met rechthoekige lijsten, waarbinnen
bloemvazen, guirlandes en medaillons met portretten waren geschilderd. Ze kunnen
door een Leeuwarder behangselschilder zijn gemaakt, maar ook door een medewerker
van de in 1777 in Hoorn gestichte behangselfabriek, waar men zich in deze
wanddecoraties specialiseerde. De behangsels, niet gestolen, maar in 1986 om
financiële redenen niet gerestaureerd, zijn voor een deel vernietigd (sic!). Bewaard
bleef een uit 1741 daterend fragment linnen behangsel, beschilderd met geometrische
ornamenten. Behalve de behangsels werd in 1779 in de zaal nog een bovendeurstuk
geplaatst met een geschilderde grisaille en met putti en een gesneden lijst, waarin
een pijlenbundel en een hoorn des overvloeds waren gesneden. De grisaille, die in
1981 ook met lijst en al werd gestolen, was gesigneerd H.W. Beekkerk 1779. Gelukkig
hebben de dieven zich niet vergrepen aan de hal, die na de restauratie van 1985 in
zijn volle glorie pronkt. Achter in deze hal bevindt zich een met guirlandes en strik
versierd poortje. De deuren in de beide lange wanden van de hal zijn versierd met
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zwaar geprofileerde lijsten, waarboven Hermannus Berkebijl siervazen en
laurierslingers heeft gesneden. Het aanzien van de hal wordt vooral bepaald door het
stucwerk van Adolph Schaack. Deze Duitse kunstenaar heeft het plafond gedecoreerd
met een ovale perklijst, ronde lijsten, bladornamenten en acanthusranken. Boven de
deuren bracht hij geprofileerde lijsten met guirlandes en schelpen aan. Zijn
vakmanschap en kunstzin kon hij vooral uitleven in de op de wanden aangebrachte
grote festoenen met symbolen van de vier jaargetijden. Ze zijn geplaatst binnen
perklijsten, die aan de bovenzijde door een strik en laurierslingers worden
verlevendigd.

Het armhuis
Het gebouw van het armhuis, thans Hendrik Nanneshof genoemd, heeft zijn oorsprong
in 1522 en behield tot 1979 zijn functie. Toen het gebouw in 1777 een nieuwe
voogdenkamer kreeg, was de hiervoor vermelde Nicolaus Elgersma bij de inrichting
daarvan betrokken. Nadat in 1861 een nieuw armhuis was opgericht, werd in 1925
de daaraan gebouwde vleugel met de voogdenkamer geheel vernieuwd, maar de
18de-eeuwse betimmeringen van de kamer werden herplaatst. Tot die 18de-eeuwse
elementen behoort in de eerste plaats een houten kastenwand, die de indruk wekt
een bedschot te zijn. De
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Bolsward, Armhuis Hendrik Nanneshof, voogdenkamer. Schouw met schoorsteenstuk uit 1777,
toegeschreven aan C.F. Franck. Foto's RDMZ, P. van Galen, 2001.

zeer brede porte-brisée lijkt een bedstede af te sluiten, maar verbergt in feite een
kleine kast en een smalle doorgang. Aan weerszijden van de brede dubbele deur
bevinden zich door deuren afgesloten kasten. Alle deuren zijn versierd met
geprofileerde lijsten en met S- en C-vormige ornamenten in Lodewijk XV-stijl. We
vinden de ornamenten terug in de versieringen aan de schoorsteenmantel, die
tegenover de kastenwand is geplaatst. Twee consoles steunen hier een geprofileerde,
fors gebogen balk of latei, waarin een grote bladkrul is gesneden. Daarboven bevindt
zich in de mantel binnen een sierlijk gesneden lijst een bijzonder schoorsteenstuk.
Op dit schilderij is te zien hoe de zes armvoogden hun ambt uitoefenen. Ze zitten
geschaard rond een tafel, waarop onder andere een zandloper en een inktstel staan
en waarop geld, een reglement en een hoed liggen. Op de achtergrond rechts hangt
aan de wand een naamlijst van de voogden. Voor de tafel van de voogden staat een
vrouw, die weliswaar een modieuze Duitse luifelmuts draagt, maar die blijkens de
stok waarop ze leunt en de gescheurde toestand van haar kleding oud en behoeftig
is. Links van haar staan andere behoeftigen te wachten om tot de voogden te worden
toegelaten. Op de achtergrond zijn twee schuifvensters te zien. In de muurdam tussen
de vensters hangt het bedelingsreglement. Een vrouw, misschien een der voogdessen,
staat voor het opengeschoven venster en doet uitdeling aan de armen, die aan de
buitenzijde voorbijgaan.
Het schilderij geeft een goed beeld van de armenzorg in de 18de eeuw. Het moet
geschilderd zijn in 1777 toen de voogdenkamer opnieuw werd ingericht. In de
rekeningboeken van het armhuis wordt de betaling van het schilderij niet verantwoord.
Het is niet onmogelijk dat de voogden het uit eigen beurs betaalden. Het is
aannemelijk dat het ongesigneerde schilderij werd vervaardigd door Christoffel
Frederick Franck, die in de voogdenkamer van het gasthuis de behangsels schilderde.
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Sneek, Bestuurshuis ‘Urbi et Orbi’ van het Old Burger Weeshuis, voogdenkamer uit 1904. Foto
Freerk Bokma, 2001.

Weliswaar biedt het schilderij weinig vergelijkingsmogelijkheden met de
allegorische behangsels, maar de anekdotische wijze van schilderen en de manier
waarop de personen zijn uitgebeeld, doen denken aan het schilderij dat Franck in
1785 schilderde van kooplieden bij de Stadswaag in Leeuwarden.
Over de inrichting van de voogdenkamer staan in de jaarrekeningen van de
armvoogden over 1776 en 1777 wel andere uitgaven vermeld. Daaruit blijkt dat het
snijwerk in de kamer werd vervaardigd door beeld- en steenhouwer Dirk Embderveld
(Leeuwarden 1722-1788).

Het weeshuis
Het gebouw van het in 1553 gestichte Bolswarder weeshuis, thans Hid Herohiem
genoemd, werd in de 19de eeuw in fasen vernieuwd. Het hoofdgebouw, in 1865
opgetrokken naar ontwerp van Louis Levoir (Maasbommel, 1840-Bolsward, 1869),
bevat een voogden- en voogdessenkamer. De vertrekken zijn door
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hun herinrichting en meubilering in 1923 en 1927 ingrijpend van karakter veranderd
en niet van groot architectonisch belang.

Sneek
In 1904 namen de voogden van het Old Burger Weeshuis te Sneek een bijzonder
besluit: ze lieten in de Kleine Kerkstraat een bestuurshuis bouwen. Op de
benedenverdieping werden een kantoor, een archiefruimte, een voogden- en een
voogdessenkamer ingericht. De bovenverdieping werd bestemd voor huisvesting
van de telefooncentrale. Het gebouw dat de naam Urbi et Orbi (Stad en Wereld)
kreeg, werd ontworpen door Nicolaas Molenaar (Sneek, 1850-Den Haag, 1930). Het
is zeer monumentaal van vormgeving en decoratie en ongetwijfeld een van de fraaiste
voorbeelden van profane neogotische bouwkunst in Nederland.
Plafonds en wanden in de gangen en in de voogden- en de voogdessenkamer zijn
beschilderd met neogotische ornamenten. De vergadervertrekken zijn gescheiden
door schuifdeuren met glas in lood in de stijl van de artnouveau. De betimmeringen
zijn uitgevoerd in neorenaissancestijl. Omstreeks 1952 is het oorspronkelijke meubilair
vervangen door het huidige met behoud van een loketkast in neogotische stijl.
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het werk van Franck in Bolsward en in omliggende plaatsen, onder andere Makkum, niet
gesignaleerd.

Jaarboek Monumentenzorg 2001. Interieurs belicht

198

Het Nieuw Suikerhofje
Appartementencomplex avant la lettre
Claire Boels
Het Nieuw Suikerhofje is de naam van een 18de-eeuws, rooms-katholiek hofje van
liefdadigheid te Amsterdam. Het hofje ligt verborgen achter de op de rooilijn
gesitueerde bebouwing van Prinsengracht 383 en 397. Op het diepe en smalle perceel
bevinden zich drie huizenblokken met in totaal zes huizen en een kapel. De
huizenblokken dateren van 1755, terwijl de kapel vermoedelijk omstreeks 1777 tot
stand kwam. Het complex werd gebouwd op instigatie van Gerrit en Maria ten Sande
Jurriaanszn., een welgesteld Amsterdams suikerbakkersechtpaar dat twee grote
suikerraffinaderijen in handen had. Het echtpaar Ten Sande was voornemens het
hofje te laten bewonen door oude, behoeftige, rooms-katholieke vrouwen. Deze
vrouwen dienden bij binnenkomst een som van zestien gulden te betalen in ruil
waarvoor ze gratis onderdak en jaarlijks enkele giften ontvingen. Het complex
huisvestte oorspronkelijk 54 vrouwen. Later, vermoedelijk omstreeks 1800, werden
dat er 27. Naar alle waarschijnlijkheid vond de halvering van het aantal bewoonsters
plaats, nadat aan de vertrekken zonder haardpartij een stookplaats werd toegevoegd.
Zo kon iedere bewoonster worden voorzien van een eigen, op zichzelf staande
woonruimte.
Wellicht in samenhang met deze verbouwing plaatste men een aantal waterbekkens
in de trappenhuizen, zodat ook water binnen handbereik was. Ondanks deze
verbeteringen leidde het minimale wooncomfort - slechts één secreet en één waterput
waren aanwezig - tot een relatieve leegstand in het begin van de 20ste eeuw.
Bovendien uitte de Gezondheidscommissie in 1925 kritiek op de hygiënische toestand.
De dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam bestempelde het
hofje in 1938 als krottencomplex en adviseerde het onmiddellijk te slopen. De
toenmalige eigenaar gaf aan dit advies geen gehoor, maar verleende aan een drietal
studenten toestemming het hofje te bewonen. Het verzet van deze en latere bewoners
tegen de sloop van het hofje heeft er uiteindelijk toe geleid dat het complex behouden
is gebleven. Thans vindt een restauratie plaats, waarbij het authentieke karakter van
het hofje zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Een andere indeling van het
interieur is echter onontkoombaar om het hofje voor woongebruik geschikt te maken.
Om in totaal vijf appartementen te creëren zijn de kleine vertrekken samengevoegd
en is ook de kapel tot woonhuis ingericht.
Bijzonder aan het Nieuw Suikerhofje is dat nagenoeg alle onderdelen uit de
bouwtijd dateren. Het betreft bovendien een weliswaar niet uniek, maar wel zeer
fraai voorbeeld van een complex met gestapelde ‘kameren’. Het hofje bestaat uit 27
kleine vertrekken, verdeeld over de zes huizen. Van drie huizen kenmerkt de opbouw
zich door drie boven elkaar geplaatste kamers. De andere huizen hebben een vooren achterkamer die telkens in drie lagen boven elkaar zijn geplaatst. Ondanks de
beperkte ruimte bezit iedere kamer een aparte ingang en zijn de vertrekken door
gezamenlijke opgangen onafhankelijk te bereiken. Dit systeem, een soort
appartementencomplex avant la lettre, garandeert een zekere privacy voor de
bewoonsters. Daarnaast levert het twee karakteristieke trappartijen op, waarbij in het
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ene geval een spiltrap rondom met houten delen betimmerd is en in het andere geval
de trap na enkele treden in twee delen splitst.
Iedere kamereenheid heeft een bedstede waarin van oudsher twee vrouwen sliepen.
Alle vertrekken zijn voorzien van een originele of een later aangebouwde stookplaats,
een ondiepe vitrinekast en een provisiekast. Deze kasten bevinden zich in de meeste
vertrekken direct naast de
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Het imitatieorgel van stuc in de kapel van het Nieuw Suikerhofje. Foto RDMZ, 2000.

bedstede en zijn door middel van een luikje aldaar ook via de bedstede toegankelijk.
Het individuele karakter van de kamers schuilt vooral in de haardpartijen, die elk
een andere haardplaat bezitten, met verschillende tegels zijn bekleed en bovendien
niet allemaal even groot zijn. Verder is de vloerbekleding niet in iedere kamer
identiek. De vloeren van de vertrekken met een originele haardpartij zijn bekleed
met rode plavuizen, hetgeen brandgevaar diende te minimaliseren. In de overige
kamers was dit gevaar niet aanwezig en zijn de houten vloeren dan ook onbedekt
gebleven.
In tegenstelling tot de woonvertrekken is de kapel vrij uitbundig gedecoreerd. Het
gebouw, dat vanwege het exterieur de indruk van een tuinhuis wekt, bezit een relatief
ongeschonden interieurdecoratie die helemaal in stuc is opgetrokken. Het meest
karakteristiek is de pseudoorgeltribune waarvan in Nederland en het buitenland nog
geen andere exemplaren zijn aangetroffen.1 Een andere bijzonderheid is het gestucte
altaar. Dit kent een opbouw met een zwierig en geprononceerd hoofdgestel dat door
twee overhoeks geplaatste zuilen wordt gedragen. Zowel het ontwerp als de uitvoering
van altaar en orgel zijn van hoge kwaliteit. De vormentaal en het veelvuldig gebruik
van voluten en gekrulde acanthusbladen doet denken aan de vroeg- Vlaamse barok,
overeenkomstig de stijl van het thans verdwenen altaarstuk. Het is niettemin
opmerkelijk dat deze stijl op het moment dat deze in de kapel werd toegepast, al
behoorlijk gedateerd was. Hier zijn enkele verklaringen voor. Een mogelijkheid is
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dat het altaar en orgel hergebruikt zijn. Ook zou het hier een nadrukkelijke stilistische
verwijzing naar de Vlaamse barok kunnen betreffen, al is het in dat geval gissen naar
de motieven. De derde mogelijkheid is ogenschijnlijk de eenvoudigste: de kunstenaar
was zélf een Vlaming.2

Eindnoten:
1 Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, Bouwhistorisch onderzoek en
documentatie van het Nieuw Suikerhofje, Utrecht 2000, deel 1, p. 23.
2 C. Boels, Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis, Het Nieuw Suikerhofje, Universiteit Utrecht,
2000.
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Huis, museum, roman
Frans Coenens ‘Onpersoonlijke herinneringen’ en het Museum
Willet-Holthuysen
Nicolaas Matsier
Het is misschien een beetje flauw. Maar toen ik me, met het oog op een bijdrage
aan dit jaarboek, voor het eerst van mijn leven afvroeg hoe het daarmee eigenlijk
gesteld was, met literatuur en interieur, schoot me de titel te binnen van wat
me, op het moment dat ik het in een bibliografie of in de catalogus van een
antiquariaat zag staan, een volslagen absurd proefschrift leek te zijn: Het paard
in de Nederlandse literatuur.
Ik geef toe dat het interieur literair gesproken al meteen weidser perspectieven lijkt
te openen dan het paard. Maar tot mijn spijt heb ik geen enkele studie of monografie
kunnen vinden die het terrein zelfs maar in kaart brengt. Hoeveel interieur komt er
eigenlijk voor in de literatuur? En wat voor rol speelt dat interieur, if any? Of is het
interieur relatief gesproken veel minder present dan de ruimte die ons ‘buiten’ omringt,
ongeacht of het dan gaat om de natuur of om onze tweede habitat, de stad? Zoals dat
gaat, begon er weldra een zacht regentje te vallen van zo maar wat titels, overal
vandaan. Titels, die op de een of andere manier iets van doen hadden met een interieur.
Maar toch ook een paar titels die er op een meer beschouwelijke wijze over gingen.
Om met die laatste categorie te beginnen: een magistraal tweetal boeken op dit terrein
is geschreven door de Italiaan Mario Praz (1896-1982).
Praz was zowel een typische en levenslange verzamelaar als een schrijver. Hij
verzamelde bric à brac, meubels en beeldende kunst die het interieur tot onderwerp
had. Hij was achtereenvolgens hoogleraar Italiaanse letterkunde in Engeland en
hoogleraar Engelse letterkunde in Italië. Hij schreef een studie-annex-bloemlezing
over de romantici - La carne, la morte e il diabolo nella letteratura romantica die
vooral in de Engelse vertaling beroemd is geworden als The Romantic Agony. Maar
de twee boeken die ik in verband met het interieur op het oog heb zijn: La casa della
vita, door Anton Haakman vertaald als Huis van het leven en La filosofia
dell'arredamento, dat in de vertaling van Elka Schrijver verschenen is onder de titel
Het Europese binnenhuis. Het eerste, heel curieuze, boek is een soort van min of
meer terloops zelfportret aan de hand van de inboedel van het huis aan de Via Giulia
in Rome, waarin hij zijn leven goeddeels doorgebracht heeft. De voorwerpen geven
hem gelegenheid tot talrijke herinneringen, anekdotes, en minibeschouwingen over
bibelots, meubels en personen, over inrichting en smaak. Het tweede boek is een
wonderbaarlijk en in zijn soort voorzover ik weet uniek meesterwerk. Het royaal en
uitermate effectief geïllustreerde, zeer kloeke boek behelst een strikt persoonlijk
getoonzette geschiedenis van het Europese interieur vanaf Pompeji tot en met de art
nouveau. Met het eind van de 19de eeuw is het voor Praz, naar dit boek te oordelen,
blijkbaar voorgoed afgelopen met alles wat er maar interessant zou kunnen zijn op
het gebied van de goede smaak, het wonen, de architectuur en de woninginrichting
in de ruimste zin des woords.
Het is een schitterend, verpletterend erudiet, en ook uitermate geestig boek. Als
er iemand is geweest die in een heel brede synthese een grandioze greep heeft gedaan
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naar de formulering van wat dat is, een historisch interieur, en hoe het zich verhoudt
tot zowel de beeldende kunst als - dikwijls - de literatuur en de muziek, dan moet
het Mario Praz wel geweest zijn. Zijn titel La filosofia dell'arredamento ontleende
Praz
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Het echtpaar Abraham Willet (1825-1888) en Louisa Willet-Holthuysen (1824-1895). Foto
Amsterdam Historisch Museum.

overigens aan Edgar Allan Poe, die het beknopte essay The Philosophy of Furniture
schreef. Dat is waarschijnlijk de vroegste, maar nog altijd zeer leesbare verhandeling
op dit gebied.
Ook schoot me het voortreffelijke boek La poétique de l'espace van de Franse
filosoof Gaston Bachelard te binnen. Deze fenomenoloog licht, met behulp van vooral
de Franse literatuur, toe waarvoor de kelder, de kast, de zolder en andere ruimtes die
tezamen een huis vormen, zoal kunnen staan. De Duitse auteur Walter Benjamin is
nog zo'n essayist - ik denk dat ze op de vingers van een hand te tellen zijn - die zich
her en der in het interieur geïnteresseerd heeft getoond. Praz roept hem nu en dan te
hulp voor het leveren van een treffend citaat.
Dit is allemaal secundaire literatuur. Maar als het om de primaire gaat, waar moeten
we dan zoeken? Ik som, zonder andere pretentie dan het maken van zo maar een
beginnetje, enkele auteurs en romans op waaraan gedacht zou kunnen worden.
Georges Perec heeft twee boeken geschreven die in dit kader opmerkelijk zijn. In
het ene regeren de voorwerpen, in het andere is het een gebouw dat het pièce de
résistance vormt.
In Les choses (De dingen) gaat het om een modieus paar dat zichzelf volledig
vormgeeft, om zo te zeggen, door middel van de juiste voorwerpen, terwijl Perec
zich in het andere boek - de enorme roman La vie mode d'emploi (Het leven een
gebruiksaanwijzing) ten doel heeft gesteld om de regie te voeren over de complete
bevolking van één zo'n typisch Parijs' appartementengebouw. Met behulp van al die
bewoners en hun vertrekken speelt de schrijver een duizelingwekkend, vernuftig en
geestig spel, niet ongelijk een opgewekte godheid die zich vermaakt met een
marionettentheater of een poppenhuis.
Een eeuw eerder, in de 19de, is er natuurlijk Joris-Karl Huysmans, alweer een
Franse schrijver, die in A rebours (Tegen de keer) het besloten en nagenoeg ideale,
maar eenzame universum beschrijft van een perfectionistische verzamelaar die zich
verschanst heeft in een soort fort van schoonheid en van strikt doorgevoerde eigen
smaak.
En de Nederlandse literatuur, hoe staat het daarmee in dit opzicht? Het klinkt
misschien gek, maar pas tijdens deze ietwat lukrake inventarisatie - en misschien
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ook wel dankzij haar uitkomst - dringt zich opeens een vraag op. Hoe extreem, literair
gesproken, is eigenlijk de handvol boeken die ik zojuist genoemd heb?
Is het misschien wel zo, dat de lezer een interieur alleen
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De Herengracht bij het huis Willet Holthuysen. Schilderij van Kaspar Karsen (1820-1896). Foto
Amsterdams Historisch Museum.

maar bij wijze van hoge uitzondering tegenkomt in de literatuur? Zou het interieur,
als achtergrond, niet de verzwegen vanzelfsprekendheid bij uitstek zijn? Is het interieur
wat dat aangaat misschien net zoiets betrekkelijk alledaags en tot op grote hoogte
onbetekenends - literair gezien - als bij voorbeeld kleding? Misschien is de vraag
naar kleding en literatuur net zo onbeantwoordbaar als die naar het letterkundige
interieur.
Film lijkt bij uitstek de kunstvorm waar je de vraag naar het interieur met recht
zou kunnen stellen. Waarom? Omdat niets in het beeld er alleen maar mag zijn ‘omdat
het er nu eenmaal is’. Een onzichtbare achtergrond of omgeving is in deze kunst
immers een contradictio in terminis. Maar dat geldt nou juist niet voor de literatuur,
met haar vermogen tot abstractie van al het concrete en al het uiterlijke - tenminste,
zolang als de schrijver geen emplooi heeft voor dat concrete of uiterlijke.
Goed, de Nederlandse literatuur. Ik zou denkelijk niet voor dit stuk gevraagd zijn
als ik niet de schrijver was van Gesloten huis, een boek waarin het gaat om een
kindertijd en de herinneringen daaraan, die opgeroepen worden door de werkeloos
geworden inboedel van een ouderlijk huis dat opgeruimd dient te worden. Maar
daarover zal ik het hier niet verder hebben.
Als ik van plan zou zijn een bundel essays te schrijven over het interieur en de
literatuur (die ik dan nadrukkelijk heel ruim zou willen opvatten), waaraan zou ik
denken? Ik doe een greep uit de gedroomde bundel en teken erbij aan dat plannen
tijdens uitvoering
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De balzaal. Door het echtpaar Willet-Holthuysen ingericht in Lodewijk XVI-stijl. Foto
Amsterdams Historisch Museum.
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altijd veranderen. Maar ik zou me met genoegen verdiepen in ‘Het Behouden Huys’,
zowel het bouwsel zelf als de relieken ervan in het Rijksmuseum, een en ander
natuurlijk gerelateerd aan de befaamde Waerachtighe beschrijvinghe van de hand
van Gerrit de Veer en wie weet ook aan het werkstuk van het nakroost dier gespierde
braven, Tollens' De overwintering der Hollanders op Nova Zembla.
Verder ben ik in de weer geweest met het zogenaamde Dagboek van Anne Frank:
een dagboek dat geen dagboek was, geschreven door een meisje dat niet eens een
Nederlands paspoort zal hebben gehad, maar in termen van literaire export veruit de
beroemdste schrijver uit het Nederlandse taalgebied is geworden. Een essay over dat
boek zou moeten uitlopen op een vergelijking van het zogenoemde Anne Frank Huis
(een huis dat natuurlijk geen huis was maar een noodverblijf), als de bijna lege ruimte
die het nu is, met die van de innerlijke ruimte die Anne Frank zich wist te scheppen
in haar fictieve brieven aan ‘Kitty’, die voor Anne Frank als de genius van de literatuur
optreedt. Als er één tekst is geweest die aan de letterlijkheid van een ruimte heeft
willen ontsnappen, dan is het wel dit ‘dagboek’ van Anne Frank. Het grote raadsel
van de dagelijkse drom bezoekers is vooral: wat komen zij dan toch zien, daar op de
Prinsengracht in Amsterdam?
Maar voor dit Jaarboek heb ik me verdiept in nog een ander reëel bestaand interieur,
dat net als de twee al genoemde vergezeld wordt door een literaire tekst. Namelijk
het museum geworden woonhuis van het echtpaar Willet-Holthuysen aan de
Amsterdamse Herengracht. Een wonderlijk toeval heeft gewild dat een schrijver,
Frans Coenen, dat echtpaar en dat woonhuis in een roman heeft ondergebracht.

Onpersoonlijke herinneringen en het Museum Willet-Holthuysen
‘Toen ik vele jaren geleden het huis betrad, het heel deftige huis aan de
Amsterdamsche hoofdgracht, was de laatste bewoonster eerst drie maanden tevoren
overleden.’ Dat is de zin waarmee Onpersoonlijke Herinneringen begint. De lezer
maakt zowel kennis met een huis als met een ‘ik’. En over dat huis zal het in eerste
instantie ook gaan - over dat huis, en vooral over de ietwat spookachtige inboedel,
die door enkele testamentair executeurs beschreven dient te worden.
Nu zou je van een ‘ik’, die in de beginzin van een roman
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Omslag roman Onpersoonlijke Herinneringen, door Frans Coenen. Foto Amsterdams Historisch
Museum.

zijn entree maakt, van alles mogen verwachten, behalve dan dat die ‘ik’ er geruisloos
weer uit verdwijnen zal. En toch is dat wat er gebeurt in Coenens roman. Een keer
of vijf, zes is er sprake van een ‘ik’, een ‘wij’ of een ‘ons’; maar een zichtbare verteller
kent de roman eigenlijk niet. Laat staan een verteller die enige rol zou spelen - al
was het maar die van toeschouwer.
Maar toen Coenens roman in 1936, nog in het jaar waarin de schrijver overleed,
postuum verscheen, was er geen enkele lezer die niet wist wie dat was, daar in die
eerste zin, en wat hij daar in dat huis kwam doen - terwijl er voor een lezer van nu,
die zich consequent zou beperken tot de gegevens die de meest toegewijde
close-reading oplevert, nergens ook maar een aanwijzing te vinden is aangaande het
geslacht van die ‘ik’.
In 1936 las iedereen, ter invulling van die nog lege en ook verderop naamloos
blijvende ‘ik’, meteen: Frans
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Coenen. Want de schrijver was een bekende Amsterdammer. En achter die algemene
aanduiding, ‘het heel deftige huis aan de Amsterdamsche hoofdgracht’, dook destijds
prompt een gevel op: die van een reëel bestaand huis aan de oneven zijde van de
Herengracht. Om precies te zijn het dubbele woonhuis in het laatste blok vóór de
Amstel, het huidige nummer 605.
En ook wie die ‘laatste bewoonster’ was geweest, kon onmogelijk een groot geheim
zijn. Niet alleen voor de generatie van Coenen, ook voor de overige tijdgenoten was
het evident dat het om mevrouw Louise Willet-Holthuysen ging. Deze mevrouw was
het immers geweest die bij testament bepaald had wat er na haar dood moest gebeuren
met het huis waarin zij en haar echtgenoot Abraham Willet jr. hun huwelijkse leven
hadden doorgebracht. Het moest een naar haar en haar man genoemd museum worden
- het Museum Willet-Holthuysen. Hetgeen ook gebeurd is.
In het jaar waarin Coenens laatste roman postuum verscheen, deed het museum
al ruim veertig jaar dienst. De naam van mevrouw Willet-Holthuysen, die in 1895
overleed, ging nog datzelfde jaar over, om zo te zeggen, op het door haar aan de
gemeente Amsterdam nagelaten woonhuis, met inbegrip van de inboedel en de door
haar man aangelegde verzamelingen op diverse gebieden.
En in datzelfde jaar 1895 nog was het dat de jonge schrijver en criticus Frans Coenen
jr. een aanstelling kreeg als de eerste conservator van het museum. Na een verbouwing
opende het museum het jaar daarop zijn deuren.
Coenen was net negenentwintig geworden. Als je de datum van zijn geboorte (23
april) en die van zijn benoeming (1 mei) beziet, zou je bijna denken dat hij deze
positie - die hij achtendertig jaar lang, tot zijn pensioen in 1932 bekleed heeft eigenlijk voor zijn verjaardag heeft gekregen. Hij kwam ook in het huis te wonen.
Coenen was toen al een bekende schrijver, die in de kritiek ook zeer goed ontvangen
was - maar matig tot slecht verkocht werd. Zijn betrekkelijke sinecure als conservator
heeft hem in elk geval van financiële zorgen bevrijd en in staat gesteld tot het soort
van schrijverschap dat toenemend het zijne geworden is - dat van criticus. Frans
Coenen was vrij jong gedebuteerd, in 1892, het jaar waarin hij tevens zijn
rechtenstudie afsloot met een promotie. Maar met het verhalende proza waarmee hij
zijn naam gevestigd had - romans, novellen, vertellingen - leek het vanaf 1905
definitief gedaan te zijn. Coenen schreef vanaf toen alleen nog kritieken, essays en
voorwoorden. Maar wel ettelijke duizenden. Het leeuwendeel van zijn oeuvre ligt
begraven in een stuk of vijfendertig dag-, week- en maandbladen. Hij was een
gevreesde criticus. Hij was getrouwd, maar ongelukkig getrouwd. Het huwelijk bleef,
op wens van Coenen, kinderloos. Dat hij een verhouding heeft gehad met de
vrijgevochten schrijfster Carry van Bruggen, voor wie hij ook als criticus veel heeft
betekend, was in hoofdstedelijke kringen algemeen bekend. De ‘koffiemaaltijden
van Coenen’, in Museum Willet-Holthuysen, waren een begrip. De schrijver schuwde
de wereld niet.
Als conservator van het Museum Willet-Holthuysen heeft Coenen zijn plicht gedaan,
in zoverre dat hij een keer of wat gepubliceerd heeft over de verzamelingen van
Abraham Willet. Tot zijn bibliografie in boekvorm behoren: de Catalogus der
Bibliotheek van het Museum Willet-Holthuyzen (1896 - ook al staat daarin nergens
vermeld dat Coenen de samensteller was: hij was het); de Catalogus van
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kunstvoorwerpen der verzameling-Willet-Holthuysen (1901); en Het Museum
Willet-Holthuysen. Kleine studies in verband met de verzameling-Willet over glas,
ceramiek, zilver, enz., een boek dat niet alleen in een Nederlandse, maar ook in een
Engelse editie verscheen, allebei in 1906. Het jaar daarop, 1907, zag tot slot ook nog
een Franse vertaling van Coenens ‘Catalogus’ uit 1901 het licht.
Zijn roman over het huis Willet heeft Coenen pas vlak tegen het eind van zijn leven
geschreven. Op 1 januari 1932 werd hij gepensioneerd als conservator. Zijn
pensionering bracht natuurlijk ook het einde met zich mee van zijn aanwezigheid,
dag in dag uit, in dat wonderlijke huis aan de Herengracht dat een museum was
geworden: een dagelijkse aanwezigheid die ruim vijfendertig jaar had geduurd.
Nergens heeft Coenen meer tijd doorgebracht dan in dit huis. Nog vier en een half
jaar zou hij leven, druk doorschrijvend voor tal van tijdschriften.
Het schrijven van Onpersoonlijke Herinneringen, op het adres Argonautenstraat
42 III in Amsterdam-Zuid, is de paradoxale afronding van Coenens leven geweest.
Zijn postuum verschijnende roman - dertig jaar na de voorafgaande verhalende
krachtsinspanning - kwam als een enorme verrassing.
Reeds de titel van het boek is paradoxaal. Immers, wat zouden dat kunnen zijn:
onpersoonlijke herinneringen? Van wie of waarvan zouden die afkomstig moeten
zijn?
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Onpersoonlijke Herinneringen werd gepubliceerd door uitgeverij A.W. Bruna te
Utrecht. Het, gebonden, boek telt 224 pagina's. Hetgeen, achteraf, een uiterst modern
aandoende uitgeefprestatie genoemd zou kunnen worden. Hetzelfde boek, gedrukt
op minder dik papier, en zonder een bladspiegel die wel héél smalle tekstregels in
een bijna overdadig wit zet, zal, uitgegeven door Van Oorschot, als onderdeel van
een keuze van het werk van Coenen in één band, slechts tachtig bladzijden beslaan.
Bij herlezing, van die latere uitgave, zal Kees Fens zich er dan ook over verbazen
dat hij zich een veel volumineuzer boek herinnerde.
Maar uitgeverij Bruna had nooit voor opdikking kunnen opteren als Coenens
roman niet uiterst compact geschreven zou zijn geweest. Het boek heeft wel wat van
een karkas. Sterker nog, het is een karkas, dat door de lezer bevleesd, bespierd en
aangekleed dient te worden. Het proza van Onpersoonlijke Herinneringen is van een
veel etsender en analytischer soort dan bijvoorbeeld dat van de drie jaar oudere
Couperus. Waar de romancier Couperus heel veel kleur en incarnaat op zijn palet
heeft, en emplooi heeft voor intriges, dialoog en panorama's, daar is Coenen veel
meer een bijna kale essayist. Maar ook hij is een meester. Hij is een meester die
grossiert in grijstinten.
Onpersoonlijke Herinneringen bestaat uit twee delen, ‘Het Huis’, en ‘De Bewoners’.
Wat in het eerste deel, ‘Het Huis’, direct gezet wordt, dat is de toon van het verval.
Want in het huis heersen niet alleen de chaos en de ontreddering die teweeg zijn
gebracht door de twee testamentair executeurs, die de inboedel al wekenlang overhoop
hebben gehaald. Zij moeten nu eenmaal inventariseren. Er is nog iets heel anders dat
alles doortrekt, en dat is de geur van katten.
Die geur hangt beneden al, maar wordt sterker naarmate men de trap bestijgt. ‘Het
werd als in Artis, in het gebouw van de kleine roofdieren’, zo schrijft Coenen, ‘voor
wie uit de hooge marmeren hoofdgang, door het koepelachtig monumentaal
trappenhuis, de eerste verdieping bereikte. Daar was in de kamers die reuk bijna
onverdragelijk, als de vertrekken een tijd lang gesloten waren geweest, uitstroomend
uit de gordijnzoomen, verhevigd bij alle schoorsteenmantels, klaarblijkelijk overal
waar de katers geloopen hadden.’ Nog voordat de laatste bewoonster zelfs maar een
naam heeft gekregen, wordt haar huis al vergeleken met een onderdeel van Artis.
Een meer directe verwijzing naar haar vervlogen aanwezigheid komt daar direct
achteraan. Op een ronde, gebeeldhouwde tafel ligt ‘een menigte statiemutsen met
linten van elke kleur, maar alle groezelig en wansmakelijk. (...) Hoe kon iemand
zooveel rare hoofddeksels bezitten?’ Vertrek na vertrek maken we kennis met het
heel deftige huis - dat met elke nieuwe zin verder onttakeld zal worden. Als in een
doorlopende camerabeweging zweeft de lezer, vanuit het onderhuis met de
kattenstank, via het koepelachtige monumentale trappenhuis, naar de eerste verdieping
en een ‘groote kamer’ (waar die tafel vol mutsen staat), om vervolgens te belanden
in een klein tussenvertrekje, voorheen het boudoir van mevrouw.
Wat we daar aantreffen is ‘een triestig verlepte luxe van eertijds licht gebloemd
cretonne op causeuses, zwart van stof, om een Louis XV-tafel van rozenhout met
onecht inlegwerk. Ook stonden er twee evenzoo twijfelachtige commode'tjes, met
marquetterie en koperen hekjes, terwijl de geheele achterwand bedekt was door een
enorm
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Interieur trappenhuis. Foto's RDMZ.
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hoogen spiegel, waarin men zich bij het schemerlicht spookachtig weerkaatst zag,
zoodra men binnentrad.’ Zo wordt de lezer verder gegidst - naar ‘het kantoor’ met
zijn boekenkasten, ‘waarin alles op en door elkaar lag. De executeurs, bleek het,
hadden ijverig gezocht naar vervallen, doch niet aangeboden coupons, die wellicht
tusschen de boekbladen verborgen konden zijn. Er waren er ook enkele gevonden,
evenals tusschen het linnen en in een oude, ijzeren kist. De vrouw was gierig en
ziekelijk wantrouwend geweest en misschien in den laatsten tijd ook niet al te wel
bij 't hoofd.’
Tegelijk met de dingen, zo lijkt het, worden hier de mensen gevonnist. De oordelen
over het huisraad en de voormalige bewoners rijmen op elkaar. Het arrangement en
de opeenstapeling van de dingen fungeren als een parallelle biografie.
Het kantoor, de bovengang, de trapkoepel. Van speciaal het trappenhuis en de koepel
erboven maakt Coenen plaatsen der vergankelijkheid bij uitstek. In een heel mooie
beschrijving die ik hier in haar geheel wil citeren, worden het trappenhuis en de
koepel tot een soort toonzalen van vanitas en vergeefsheid.
‘Deze trapkoepel was wel het schoonste van het trotsche regentenhuis, gelijk hij
den breedcirkelenden val der lage treden omsloot en een eigen sfeer, een eigen leven
ademde op alle uren van dag en nacht, onder alle weersgesteldheden, bij alle
wisselende belichting. Met zijn stille beelden (bedoeld wordt een drietal marmeren
beelden dat het Oordeel van Paris te zien geeft) scheen deze hooge ruimte te weten
van al wat in het lang verleden hier was opgestegen en afgedaald, de oneindige rij
der nietige bewoners in drie eeuwen, dag na dag, jaar na jaar hier komend en gaande,
in hun ephemeere levens, die zoo luttel waren tegenover de statige rust van dit
bouwwerk. Een der geslachten, die elk ongeveer een halve eeuw hier hadden gehuisd,
bracht zijn blazoen aan het stucwerk daar omhoog, maar dit was lang geleden, gelijk
ook dat geslacht reeds lang geleden uit het huis verdwenen was. Het wapen daar
boven, eenmaal teeken van bezit en eigendom, was nu zonder zin.’
Pas op het laatst is het dat de lezer kennis maakt met de voormalige heer des huizes,
zeven jaar geleden gestorven, en met diens ‘groot vertrek, hoog en vierkant, zeldzaam
stemmingsvol tusschen zijn wanden van groen goudleer. Ook het licht was er groen,
getemperd door een wijd spreidenden eschdoorn, dicht voor het eenige hooge raam.
Zelfs de rommel van schrijfgerei, losse papieren en boeken op tafel had hier de sfeer
van peinzende rust niet kunnen verjagen, die adem van langgeleden bewoning over
het donkergroene tafelkleed en de stemmige Louis XVI-stoelen, die als in afwachting
langs den wand gerijd stonden. Twee hooge bruinmahonie-boekenkasten toonden
met open deuren hun omgevallen rijen boeken. Er was ook een chaise-longue en het
versleten vloerkleed kleurde bleekrood en groen.’ Toch is het ook met de op het
eerste gezicht nog veelbelovende voormalige gebruiker van dit qua sfeer en meubilair
veel meer genade vindende vertrek niet goed gegaan. ‘Op dezen divan had hem
menig bezoeker liggende gevonden, in het namiddaguur, met moeite den roes van
den laatsten nacht te boven komende, bleek en zwak en met een oneindigen afkeer
tegen het leven.’
Zijn beide hoofdpersonen - nog steeds naamloos - heeft Coenen nu geïntroduceerd.
Los van elkaar. In zekere zin heeft hij hun beider leven en lot al geschetst naar de
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afloop: door middel van die langoureuze en moroze sofa, in het geval van de heer
des huizes; en aan de hand van de stank van de katten voor de langstlevende, de
vrouw des huizes.
Nu krijgen wij toegang tot de plek bij uitstek der echtelieden, de slaapkamer. Hoe
is het daarmee gesteld? ‘Maar het dramatische, het hevig bewogene leefde nog aan
de overzijde der gang, waar de slaapkamer geweest was. Deze linksche achterkamer
was weer een heel groote, langwerpige ruimte, juist zoo groot als de zaal beneden,
gehouden in een zeer sobere Louis XVI-stijl van simpele lijnen en vlakken. Die
waren oorspronkelijk wit of roomkleurig geweest, nu waren zij zwart van het vuil,
en zoo was ook het vlakke plafond. Doch onder deze dekking, triest en somber van
verwaarloozing, kleurde schel en onpassend een ameublement van witlacqué en
lichtgebloemd cretonne, als voor de kamer van een rijk cocotte. Louis XVI-stoeltjes
met ranke pooten en rugleuning van dunne, witte spijltjes zwierven hier en daar door
de holle ruimte, een dito gebloemde divan stond voor den grooten haard, een paar
“pouffes” en een waschmand, alle even hel, waren als toevallig naar achteren geraakt
naast de ledikanten, die door hun groote, witte vlakken dadelijk bij het binnenkomen
den blik trokken. Vooral die ledikanten waren daar te onpas, veel te licht en te luchtig
in hun coquette ornamentatie en brutale kleur. Wat voor wansmakelijke gril mocht
de bewoners wel bewogen
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Frans Coenen aan het werk als conservator Museum Willet-Holthuysen. Foto Amsterdams
Historisch Museum.

hebben in deze stemmige, 18de-eeuwsche, Hollandsche kamer, dit modern wuft
Parijsch meubilair te brengen? Waren het zijn wensch en voorkeur geweest? En had
de oudere vrouw, hem ter liefde, aan zijn gril voldaan, opdat hij het huis niet al te
ouderwetsch en somber en onwoonlijk zou vinden?’
Coenens roman gaat van buiten naar binnen, en van de boedel naar de personages,
op een mooie, trage manier. De belangrijkste personages krijgen pas na geruime tijd
een naam en iets als een leven. En in zekere zin zijn het weer de dingen die aan de
mensen voorafgaan en hen moeten oproepen. Want het is de vondst van een grote
hoeveelheid cahiers die een nieuwe dynamiek in de roman brengt. Deze cahiers, die
de reisherinneringen bevatten van de vader van de vrouw des huizes, vormen het
scharnier tussen de twee delen, ‘Het Huis’ en ‘De Bewoners’.
De cahiers, waaruit Coenen kwistig en met wellust citeert, dienen ertoe het
Amsterdamse milieu te schetsen waaruit vooral de vrouw des huizes en in wat mindere
mate ook haar echtgenoot afkomstig zijn. Want erfelijkheid en milieu, daar is het
Coenen in zijn nog geheel en al naturalistische roman om begonnen. De schrijver
demonstreert hoe twee - kennelijk - gedegenereerde geslachten onvruchtbaar en
nutteloos ten einde lopen in de twee protagonisten: Abraham Le Roy jr. (in wie de
tijdgenoten heel duidelijk Abraham Willet jr. herkenden) en zijn echtgenote Louise
Le Roy-Diefenbach (in wie zij met het grootste gemak Sandrina Louisa Geertruida
Willet-Holthuysen zagen).
Zoals men ziet, hebben de personages, in hun passage naar de wereld van de fictie,
van Coenen uitsluitend nieuwe achternamen meegekregen; hun voornamen hebben
ze gewoon mogen aanhouden. Het is alsof de schrijver ook op die manier nog een
duidelijke blik van verstandhouding wisselt met de lezers die wel beter weten. Erg
ingrijpend of systematisch is de ombouw in elk geval niet geweest.
Uit die reisdagboeken rijst dan het beeld op van de jonge, nog ongetrouwde Louise
Holthuysen/Diefenbach. Haar vader was een van die schatrijke Amsterdammers die
het zich met het grootste gemak konden permitteren om de helft van het jaar op reis
te zijn met het hele gezin. Al was dat gezin, in het geval van de heer Holthuysen, nu
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ook weer niet zo heel erg groot: het bestond uit slechts drie personen, de ouders plus
een dochter.
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Oude zwart-wit foto voorgevel Herengracht 60. Foto RDMZ.
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In een aantal genadeloze generalisaties geeft Coenen commentaar op deze klasse
van ambteloze burgers, waarvan hij de vader van Louise - juist ook als bijhouder
van een reisdagboek - een voorbeeldig exemplaar acht. ‘Al deze stijfstatige
burgerheeren en dames leefden’, zo schrijft hij, ‘zeer formeel, zeer algemeen, doende
wat mèn deed, denkend wat mèn dacht. En ook hun begeerten waren algemeen, gelijk
hun vreugd en smart, hun geluk of hun ongeluk. Zoo behoorde het tot de zede, dat
men kunst en cultuur hoog hield en er, naar de mate zijner middelen “aan deed”.’
‘Wat eigenlijk nog het meest raadselachtig aandoet’, aldus Coenen, die er heel
wat plezier in lijkt te hebben om de karwats te leggen over dit, toegegeven, nogal
ongeschoolde en boekhouderlijke burgerherenproza, ‘is die ontembare auteursdrang
bij een zoo klaarblijkelijk onvermogen om ook maar een enkelen zin goed op papier
te brengen.’ Het is waar dat de aantekeningen geen spoor van reflectie bevatten: men
legde afstanden af, had goed of slecht weer, bezichtigde bezienswaardigheden, at
beter of slechter, genoot met mate van een of ander toneelstuk, en sliep daarna de
slaap der rechtvaardigen in het reeds besproken hotel.
Even een paar jaartallen om de zaak historisch in perspectief te krijgen. Vader
Diefenbach leefde van 1787 tot 1858. Het huis aan de gracht kocht hij in 1855. Het
werd door hem met zijn vrouw en zijn dochter betrokken in 1857. Al deze data
worden door Coenen zelf, in zijn roman, vermeld. Ze komen één op één overeen met
de ‘echte’ van vader Holthuysen.
Dochter Louise was op het moment dat men verhuisde 34 en nog ongetrouwd.
Coenen suggereert, door het boek heen, een aantal malen een zekere onvolkomenheid
aan haar. Zij was ‘niet gansch een vrouw’, heet het op ongeveer de helft van
Onpersoonlijke Herinneringen. Er wordt gesproken van ‘een monsterlijk gebrek,
een wanschapenheid’. Het is een wanschapenheid die een aantal bladzijden verderop
neer blijkt te komen op een ‘sterke haargroei langs de kin en op de bovenlip’. ‘Zij
kon daar niets aan doen, afknippen, scheren maakte het erger en de haren uittrekken
gaf ontsteking. Zoo liet zij 't dan maar, in de zwakke hoop, dat de menschen er niet
op letten zouden, terwijl zij om haar vrouwelijkheid sterk te doen uitkomen, zich
zooveel en zoo laag mogelijk decolleteerde.’
De bezoeker van het Museum Willet-Holthuysen lette op de twee fotoportretten,
in de gang helemaal beneden, van de echtelieden. Het is onmiskenbaar dat het portret
van mevrouw een zweem van een snor te zien geeft.
Het uiterlijk van Abraham Le Roy dan wel Willet, met wie zij zal gaan trouwen,
wordt door Coenen op een al even harde en diagnostiserende manier beschreven.
Diens ‘gezicht mist onder de dikke snorren een kin en dat geeft de geheele
verschijning terstond een compromittante uitdrukking van slapheid’. Dit is een niet
zo gekke beschrijving van het andere van de twee fotoportretten.
Le Roy/Willet is de zoon van een vader die dé arts is van de Amsterdamse upper ten.
Een wrede ironie, door Coenen overigens niet in de roman benut, heeft bovendien
gewild dat vader Willet als vrouwenarts zeer gezocht was. Uitgerekend zijn zoon zal
het dus gebeuren dat hij trouwt met ‘niet gansch een vrouw’. Dat het hier om een
huwelijk tussen twee ‘getekenden’ gaat, moet de serieuze overtuiging zijn geweest
van de naturalistische schrijver die Coenen was. Het alles verklarende sleutelwoord
degeneratie valt meer dan eens. Wat hij in, globaal genomen, de tweede helft van
zijn roman laat zien, is het min of meer huwelijkse leven van dit echtpaar, dat
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noodzakelijkerwijs kinderloos moet blijven: hier lopen nu eenmaal twee
geslachtslijnen ten einde.
Deze roman toont ons dus de weg omlaag, onderbroken door korte oplevingen, van
dit ongelukkige mensenpaar. Vooral de ups en downs van Le Roy/Willet worden in
beeld gebracht. Zijn kaars flakkert nog periodiek op. Er is goede hoop terwijl hij
meteen na de voltrekking van het huwelijk het huis verbouwt en herinricht met ‘weeke
Louis XV en XVI’.
Als verzamelaar - bij vlagen - van antiek, kunst en boeken veert hij op. Ook als
schilder te midden van schilders, in Frankrijk, vindt hij een kortstondig en illusoir
geluk. Maar steeds vaker is hij laveloos en ten slotte dooft hij uit.
Zijn echtgenote laat na zijn dood de benedenvertrekken sluiten ‘als een domein,
waar zijn geest uitsluitend geheerscht had’.
In de zeven jaar dat zij hem overleefde, werd het huis ‘een compleete dierenkolonie,
vier honden en drie, vier katten, waarbij katers, die nooit werden uitgelaten en op
geregelde tijden het huis vervulden van hun jammergeluid’.
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Het opmerkelijke van Onpersoonlijke Herinneringen is dat deze roman, de meest
uitgesproken naturalistische van Frans Coenen en bovendien het boek dat men over
het algemeen zijn beste vindt, eigenlijk een soort van nakomer is geweest. Het is een
door en door 19de-eeuws boek après la lettre. Het is verbazingwekkend om te
bedenken dat het niet uit de late 19de eeuw stamt, uit dezelfde tijd - ongeveer dan als Coenens overige verhalende proza met zwakkelingen als protagonisten. Dat een
bijna zeventigjarige Coenen dit vlak voor zijn dood nog geschreven heeft terwijl de
Tweede Wereldoorlog eraan kwam - het blijft verbluffend.
Het zal uit de citaten al gebleken zijn dat Coenen Le Roy/Willet in feite stelselmatig
klinisch beziet. Tot veel empathie, laat staan tot sympathie of identificatie zal de
lezer niet snel bewogen worden. In het beste geval worden Le Roy en soms ook zijn
Louise tot de aandoenlijke slachtoffers van de stand waartoe ze behoren.
Ik heb bij mijn samenvatting en karakterisering van de roman de term vonnissen
een paar keer gebruikt om die toch overduidelijk lijkende maximale afstand tussen
de schrijver en zijn personages te benadrukken.
Ook voor de smaak van Le Roy/Willet heeft Coenen maar weinig goede woorden.
Zowel voor het uiterlijk en het karakter van de inrichter en de verzamelaar zelf als
voor dat van de door hem bijeen gebrachte collecties lijkt hij, zacht gezegd, niet veel
achting te hebben kunnen opbrengen. Het is dan ook verbazingwekkend om in het
dagboek dat Coenen een tijd lang heeft bijgehouden te lezen wat hij daar als beginnend
conservator over Willet noteert.
Op 5 juni 1895 - Coenen is dus net een paar weken in functie - heeft hij het over
de ‘arme Willet’, die hij ziet als een zoeker naar ‘zijn ziel’, zulks in de scherpst
denkbare tegenstelling tot ‘die degelijke kooplui, die ernstige, zwaardeftige,
Amsterdamsche bekrompelingen’.
En een paar maanden later, op 15 augustus, staat er opnieuw, in precies dezelfde
context: ‘Arme Willet. Ik moet toch zijn geschiedenis schrijven.’
Jan Fontijn en Gideon Lodders zijn de auteurs van het voortreffelijke boek Frans
Coenen. Daarin zijn fragmenten opgenomen uit het verder nooit in druk verschenen
dagboek, dat ik nu via hen op mijn beurt citeer. Zoals Fontijn en Lodders benadrukken,
heeft Coenen zich in sterke mate geïdentificeerd met Willet. In hem, zo schrijven
zij, heeft Coenen de ‘half-artiste’ herkend die hij vreesde ook zelf te zijn. Want van
zijn kunstenaarschap is de schrijver nooit in zijn leven geheel overtuigd geweest.
Ga ik nu te ver, wanneer ik meen dat de scherpte waarmee Coenen - als oude man,
in zijn nagekomen en meest naturalistische roman - over Le Roy/Willet oordeelt,
eigenlijk alleen goed te verklaren valt in termen van wat in feite een finale
zelfveroordeling genoemd dient te worden?
Met Le Roy/Willet nagelt de auteur tegelijk zichzelf aan het kruis. De middelmatige
conservator van een middelmatig museum schrijft de Onpersoonlijke Herinneringen
van een bewoning. Een bewoning van een huis door mensen die misschien wel op
zoek waren geweest naar een ziel, maar er geen hadden weten achter te laten. Wie
weet slaat de titel Onpersoonlijke Herinneringen minder op de onbeholpen
reisgeschriften van die verachtelijke rijke Amsterdamse burgerman, vader
Diefenbach/Holthuysen, dan op de verzamelingen van diens zoon - verzamelingen,
waarmee de man die er de eerste conservator van werd maar weinig heeft weten aan
te vangen. Willet jr. heeft Coenen jr. meer geïnteresseerd dan zijn verzameling, dat
is een ding dat zeker is.
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Tot slot opnieuw: literatuur en interieur
De bezoeker die eerst kennis heeft genomen van de niet geringe roman van Coenen
en vervolgens rondloopt in het Museum Willet-Holthuysen, ziet wat Coenen wil dat
hij ziet. Hij ziet dingen - maar niet zo maar dingen. Hij ziet dingen die de stomme
getuigen zijn geweest van machteloze levens. Hij ziet dingen die als de voorbereiding
bedoeld zijn geweest van een leven dat nooit gekomen is. Hij ziet dingen, misschien
ook, die zich in de plaats van het leven hebben willen manoeuvreren. Hoe het andere
bezoekers vergaat, dat weet ik natuurlijk niet. Maar voor mij staat het vast dat het
boek beter is dan het huis. Dit huis is op een veel radicalere manier museum geworden,
zo lijkt het wel, en ook veel definitiever ontvolkt, dan bij voorbeeld het Museum
Van Loon. Het is alsof er in Willet-Holthuysen geen gras meer wil groeien, na de
tactiek van de verschroeide aarde die Coenen er heeft toegepast.
Juist om ze eens even met elkaar te vergelijken, heb ik beide musea een paar keer
bezocht. Beide zijn immers woonhuismusea. Al zou ik niet zo heel zeker weten of
die twijfelachtige status ook werkelijk een vruchtbaar uitgangspunt op zou kunnen
leveren. Maar ik moet
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Voorgevel Museum Willet-Holthuysen anno 2001. Foto RDMZ.
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zeggen dat ik het Museum Van Loon een veel en veel prettiger plek vind. Hier is
duidelijk gewoond, en (op de een of andere manier is dat zichtbaar) ook met plezier
gewoond. Je stapt hier binnen in een geschiedenis die lijkt voort te duren. Misschien
speelt het hierbij ook letterlijk een rol dat het huis nog altijd verbonden is met de
familie Van Loon. Maar dit is hoe dan ook een huis waarin geleefd is, generatie na
generatie; een huis dat zich laat lezen als een familiealbum; een huis waarin je meteen
je intrek zou kunnen nemen.
En op de een of andere manier is Willet-Holthuysen, vergelijkenderwijs, een
spookhuis. Een geconserveerd huis, een afgesloten huis, een huis waarin al heel lang
overduidelijk niet meer gewoond wordt. En of die overheersende indruk nu de schuld
is van Frans Coenen, of het gevolg is van heel andere omstandigheden, zoals
bijvoorbeeld het karakter en de kwaliteit van de inboedel, ik zou het met geen
mogelijkheid kunnen zeggen.
Ongetwijfeld is de inrichting van Willet-Holthuysen meer die van één smaak en
één periode dan die van Van Loon, waar de inrichting (met inbegrip van portretten)
er een is die zich nu juist kenmerkt doordat ze afkomstig is van een eeuw of drie;
eeuwen die ook rustig door elkaar heen gehusseld zijn, en naast elkaar te kijk staan
en hangen. In het Museum Van Loon is enerzijds meer nonchalance te vinden en
anderzijds, neem ik aan, ook véél meer geaccumuleerd geld. Toch is dat het niet waar
het me om begonnen zou zijn. Het gaat niet om gedroomd bezit, het gaat om een
atmosfeer. Ik heb het nu nadrukkelijk niet over de niet gering te schatten
deelverzamelingen van Willet-Holthuysen - ik heb het alleen over het ene huis en
het andere: als woonhuis, zo goed en zo kwaad als dat gaat.
In mijn inleiding heb ik beweerd dat de filmkunst, als het om interieurs gaat,
waarschijnlijk een veel vruchtbaarder domein biedt dan de literatuur. Het grappige
is, en dat komt door Coenens roman, dat ik dat ene, nogal trieste, ‘verhaal’ van
Willet-Holthuysen toch veel boeiender vind dan de misschien alleen maar op het
eerste gezicht aanmerkelijk vrolijker geschiedenissen die zich hebben afgespeeld in
het welvarende Huis Van Loon. Maar om dat trieste verhaal van Willet-Holthuysen
in een film tot leven te brengen - dat wil zeggen tot een fatsoenlijk scenario te
ontwikkelen - heb je toch echt allereerst de roman van Coenen nodig.
Ja, wat zou het mooi zijn als het huis op die manier nog eens een rol van allure
zou mogen spelen. Een rol, waarvoor het - ook als museum - bij uitstek bewaard lijkt
te zijn. En dat het lezersvolk, na de film gezien te hebben, dan ongetwijfeld wel weer
zal zeggen dat het boek beter is, dat is nu eenmaal gegeven met de aard van de zaak
die literatuur is. Maar dat is nog geen reden om zo'n film niet te maken. Ik voor mij
zou het interieur in elk geval graag een keer in actie zien komen.
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Bruna, uitgeverij A.W. 207
Brunt, Aty 98
Buitenweg, D. zie: Ingenhous & D.
Buitenweg, firma A.H.
Buskens van Dyk, C.
Caters, familie De 85
Clerq, Samuel de 56
Clinton, sir William 103
Coenen jr., Frans 9, 200-214
Collen, Bauduin van 70
Collen, Ferdinand (I) van 70
Collen de Jonge, heer van Gunterstein en Tienhoven, Ferdinand (II) van 70
Collen Ferdinansz, heer van Gunterstein en Tienhoven, Ferdinand (III) van 70
Collen jr, heer van Gunterstein en Tienhoven, Ferdinand (IV) van 70
Collen Ferdsz, heer van Gunterstein en Tienhoven, Ferdinand (V) van 70-71
Collen, vrouwe van Gunterstein en Tienhoven, Johanna M.E. van 71
Collen, vrouwe van Gunterstein en Tienhoven, Margaretha J.H.F. van 71
Collen, familie Van 71
Cooper, Frank zie: Kuiper, Franke
Cornforth, John 101-102
Corsini, markies Filippo 114
Cosimo III de Medici 113-114
Couperus, Louis 207
Craandijk, J. 87
Cullen, Francesca 97
Cuypers, Eduard 173
Cuypers, P.J.H. 48
Delen, Dirck van 110
Diefenbach, Louise, zie: Le Roy-Diefenbach, Louise
Diefenbach, vader 211-212
Dijxtra, Benjamin 187
Divoort, zie: Peeters-Divoort, atelier
Dou, Gerrit 50
Eco, Umberto 48
Elgersma, Fransiscus 191-192
Elgersma, Nicolaus 190-193
Embderveld, Dirk 196
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Ende, K.C. van den 62
Everts, Jan 158
Eyck, Charles 158
Falise, August 158
Fens, Huib 175
Fens, Kees 207
Ferroni, Francesco 114
Fontijn, Jan 212
Fowler, John 101-103
Franciscus van Assisi 177
Franck, Christoffel Frederik 191-196
Frank, Anne 48, 204
Franssen, C. 176
Frijhoff, W. 116
Galen, Jan van 114
George III, koning 86
Gerardus Majella 175
Gidding, Jaap 19
Giessen, G. van 149
Godin de Beaufort, jhr Karel Antonie 131
Godin de Beaufort, familie 131
Graafland, Anna Catharina 70
Groot, Hugo de 144
Groot, W.C. de 188
Gucht, Maximiliaan van der 148
Gunter, geslacht 68
Haakma Wagenaar, W. 148
Haakman, Anton 200
Haen, Andries de 148, 150
Hanenburg, Walcke 187
Hanneman, Adriaan 147, 154, 156
Hazelius, Artur 49-50
Heeckeren van Wassenaer, baronnen van 128
Hennus, M.F. 117
Hermans, Louis 96
Hermans & Co, firma M.L. 131
Hinsz, A.A. 191
Hoek, Luc van 175
Hoekstra, F. 188
Hoekstra, S. 188
Hoffmann 166
Hohenzollern, huis 31
Holthuysen, Louise, zie: Willet-Holthuysen, Sandrina Louise Geertruida
Holthuysen, vader 211
Hood, Robin 46
Hoof, C.F. van 173
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Hooft, Pieter Corneliszn 48
Houckgeest, Gerard 110
Hove, Bart J. van 116, 150, 156
Huber, Agnes Alida 186
Huber, Judith Anna 186
Hudson, Kenneth 54
Huth, Helmer 66
Huysmans, Joris-Karl 201
Ingenhous & D. Buitenweg, firma A.H. 131
Jelgerhuis Rzn., Johannes 116
Johan Willem Friso, prins 186
Jong, A.A.M. de 50
Jong, H.L. de 18
Jong, mgr. J. de 158
Jongsma, R. 76
Kappis, A. 103
Karl von Württemberg, kroonprins 103
Karsen, Kaspar 202
Kate, H.F.C. ten 50, 102-103
Kellen jr., David van der 50
Kellendonk, Frans 12
Keller, Hans 54
Kesper, N. 104
Klaphaak, D.C. 18-19
Klinkhamer, vader 46
Knoef, Jan 110
Koldeweij, Eloy 6
Kooi, Willem Bartel van der 193
Kouwen, R. 64
Kramer, H.H. 188
Kromhout, J. 19, 21
Kruseman, C. 156
Kuiper, Franke 188
Kurvers, Huub H.J. 6, 104-107
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Laan, Barbara 50
Laan, Dirk Jan van der 19, 21
Lamberts, Gerrit 110-111
Lauderdale, hertog van 86
Lees-Milne, James 87
Lennep, Margaretha Elisabeth van 71
Le Roy jr, Abraham 209, 211-212
Le Roy-Diefenbach, Louise 209, 212
Levoir, Louis 196
Lievens, Jan 147, 154, 156
Liguori, Alphonsus de 180
Lindegren, Amalia 50
Lodders, Gideon 212
Lodewijk Napoleon 136, 148
Loges, de heer 58
Lokhorst, J. van 136
Loon, jhr L.A. van 128
Loon, familie Van 214
Lorme, familie De 110
Loyola, Ignatius de 171
Lycklama à Nijeholt, familie 188
Lynden, Everarda Jacoba bsse van 73
Maas, Willem 158-159
Mak, veilinghuis A. 56
Mann, Thomas 86
Mapes Dodge, Mary 46
Maria Louise van Hessen Kassel, prinses 186
Marot, Daniël 192
Mees, M. 138
Meier, Richard 98
Meischke, Ruud 6
Metz, Tracy 53
Metzelaar, W.C. 58, 136, 168
Michels, Jan 158
Moerkerk, Herman 158
Mol van Otterloo-Voûte, familie De 59
Molenaar, Nicolaas 188, 197
Mondriaan, P. 16
Montezinos, David 144
Mopurgo, J.M. 57
Muyssaert, Juliana Helena 70
Nanneshof, Hendrik 193
Napoleon Bonaparte 71, 119
Neefs, P. 117
Neefs, familie 110
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Nellestijn, Arie 123-124, 127
Nickele, Isaak van 110
Nicolas, Joep 19, 158
Nieuwenhuis, T. 98
Nijland, Hidde 56
Nooteboom, Jan 189-190, 192
Nota, Uiltje Reins 192
Nusselder, E.J. 76
Olde Meierink, B. 76
Ommeren, Philippus van 56-57
Oorschot, uitgeverij Van 207
Oranje-Nassau, huis van 31, 33
Os, Henk van 46
Oud, J.J.P. 85
Parr, Albert 52
Paul I, tsaar 118
Peeters-Divoort, atelier 45
Penaat, W. 98
Perec, Georges 201
Perquin, P.L. 158
Peter de Grote, tsaar 118, 121
Peutz, F.P.J. 173, 177
Phoconius, Johannes Guiliemi 132
Piranesi, Giovanni Battista 110
Ploos van Amstel, heer van het tweede Gunterstein, Engelbert 68, 73
Pluym, Frank 53
Poe, Edgar Allen 201
Popta, Henricus 187-188
Porter, Gaby 54
Post, Pieter 147, 148-150
Poulle, heer van Berkenrode, Gunterstein en ambachtsheer van Tienhoven,
Benjamin 69-70
Poulle, vrouwe van het derde Gunterstein, Magdalene 68, 70-71, 73, 104
Praz, Mario 200-201
Prie, Cosimo 114
Quarles van Ufford, jhr Louis Albert 73
Quarles van Ufford, jhr Louis Corneille 71
Quarles van Ufford, jhr Louis Henri 73
Quarles van Ufford, jhr Wilhem Herman Daniël 73
Quarles van Ufford-van Lynden, E.J. van, zie: Lynden, Everarda Jacoba
baronesse van
Quarles van Ufford-Willink van Collen, A.M.C., zie: Willink van Collen,
Albertina Margaretha Catharina
Rembrandt 48
Renoz, J.B. 106
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Reve, Gerard 96
Rietveld, G. 85
Rivard, Paul 54
Rogge, Elis. M. 97
Rogier, L.J. 115
Romanov, grootvorstinnen van 118
Rooijakkers, G.W.J. 123
Saenredam, Pieter 110, 117
Salverda 136
Sande Jurriaanszn., Gerrit ten 198
Sande Jurriaanszn., Maria ten 198
Schaack, Adolph 191, 193
Schindler, Joan 100
Schoppert, Peter 98
Schotel, Jac. 56
Schouten, J. 51
Schrijver, Elka 200
Schuurman, A.J. 123
Skougaard, M. 50
Sleiderink, H.H. 176
Sophie, prinses (groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach) 118, 120
Sophie van Württemberg, prinses 102-103
Soubirous, Bernadette, zie: Bernadette Soubirous
Steen, Jan 50
Steenwijck, Hendrick van 110
Stortenbeker, Pieter 50
Strick van Linschoten, Johanna Maria Elisabeth 70
Swinkels, A. 173
Tegelaar, J. 76
Terwesten, A. 56
Terwesten, M. 149-150
Tessin, Nicodemus jr. 149
Thijssen, Theo 96
Thorbecke, J.R. 135
Thornton, Peter 103
Tollemache, 5th Earl of Dysart, Lyonel 86-87
Tollens, H. 204
Toorop, Jan 175
Tromp, Salko Walle 188
Tuschinski, Abraham Içek 18-21
Uiterwaal, Jo 158
Valk, Jack de 180
Veer, Gerrit de 204
Vegt, Suster van der 188
Vergilius 170
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Verkerk, Willem 126
Vermeer, Johannes 48
Vernet, Charles 63
Vervloet, Franciscus 110, 112, 116-117
Veth, B. 131
Victoria, koningin 99, 103
Viervant, Leendert 186
Vincentius, Sint 138
Viollet-le-Duc, E. 48
Vliet, Hendrick van 110
Voûte, mevrouw 58-59, 61-62, 67
Walpole, Horace 86
Werff, Adriaan Pietersz van de 56
Werz, Jeroen 192
Westminster, hertog van 103
Wey, A.F. van der 99
Wielingh, Nicolaes 148, 150
Wijk, C.E. 62
Wijk, Harm Klaassens 62
Wijk, familie 58, 62-67
Wilhelm II van Duitsland, keizer 30
Wilhelmina, prinses 95
Willem de Zwijger 116
Willem II, koning 118, 148, 154
Willem II, stadhouder 146
Willem V 134
Willems, Houkje 188
Willet jr, Abraham 201, 205, 209, 211-212
Willet-Holthuysen, Sandrina Louise Geertruida 201, 205, 209, 211
Willet-Holthuysen, echtpaar 202, 204
Willink van Collen, Albertina Margaretha Catharina 71
Willink van Collen, Daniël 71
Willink van Collen, heer van Gunterstein en Tienhoven, Herman Daniël 71, 73
Willink van Collen, vrouwe van Gunterstein en Tienhoven, Johanna Maria
Elisabeth 71, 73
Willink van Collen, Margaretha Elisabeth 71
Willink van Collen, Wilhelm Ferdinand 71
Witt, Johan de 146-147
Witte, Emmanuel de 110, 117
Ydema, Pijtter 188
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Topografisch register
Akkrum
Welgelegen 188
Alkmaar 46, 134
Amerika 18, 52, 163, 188
Amerongen 122
Amerongen, kasteel 94-95
Amersfoort 137, 173-174, 180
Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 174
Vlasakkers 174
Sint Alphonsus, retraitehuis 174
Sint Jozef, zusterhuis 174
Amsterdam 18-19, 21, 48, 50-52, 53, 57, 70, 96, 99, 111, 113-114, 118, 121,
135, 137-139, 141, 144-145, 158, 182, 184, 186, 198, 205
Amsterdam
Amstel 205
Argonautenstraat 205
Betondorp 96
Cliostraat 137
Gaffelstraat 96
Herengracht 158, 202, 204-205, 211
Keizersgracht 16, 114
Leliedwarsstraat, Eerste 96
Oudezijds Voorburgwal 115, 118
Prinsengracht 198, 204
Singel 139
Zaanstraat 182
Anne Frank Huis 48, 204
Amstelkring, Museum 115
Artis 139, 207
Athenaeum Illustre 135
Begijnhof 114
Brienen, Huis van 122
Ets Haim 144-145
Kloveniersdoelen 114
Heilige Stede, kapel De 158
Instituut Collectie Nederland 7, 17
Loon, Museum Van 212, 214
Movies, bioscooptheater The 21
Nieuwe Kerk 114
Olympisch Stadion 170
Ons' Lieve Heer op Solder 115
Oude Armen-Kantoor 16
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Rembrandthuis 48-49
Rijksmuseum 31, 50, 56, 81, 110, 138, 141, 204
Rijksprentenkabinet 110-111
Scheepvaarthuis 23
Scenerama 48
Stadhuis 148
Suikerhofje, Nieuw 198-199
Trippenhuis 110-111
Tuschinski-theater 18-21
Westertoren 48
Willet-Holthuysen, Museum 200-214
Zuiderbad 170
Antwerpen
Sint Jacobskerk 114-115
Apeldoorn 138
Loo, paleis Het 33, 121, 128
Appingedam 138
Arnhem 113-114, 131, 134
Arnhem
Freia, zuivelfabriek 41
Openluchtmuseum 41, 134
Arum 186
Augusta
Maine State Museum 54
Balmoral 99, 103
Barger-Compascuüm
Nationaal Veenpark 136, 137
Beetsterzwaag
Teijensfundatie, Van 188
Beieren 165
België 171
Bennebroek 191
Bergen (NH)
Sint Petrus Canisius, retraitehuis 178
Bergen op Zoom 40, 170
Bergen op Zoom
Grote Markt 82, 85
Maagd, theater De 170
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 170
Berlijn 31, 33, 56
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Blauwhuis
Theresiagesticht 188
Bodegraven 85
Bodegraven
Zuidzijde 82
Bolsward 186, 189-190, 195-196
Bolsward
Grote Dijlakker 191
Nieuwmarkt 189
Elgersmahuis, zie: Sint Martinus, huize Hendrik Nanneshof,
Armhuis 195
Hid Herohiem 196
Martinikerk 191-193
Nieuw Sint Anthony-gasthuis 188
Sint Anthonygasthuis 189-190, 193
Sint Martinus, huize 191-193
Bonn 191
Boschoord 158
Bosschenhoofd
Pastoor van Breugelstraat 179-180
Breda 170
Breda
Tolbrugstraat 85
Bisschoppelijk Museum 45
Breda's Museum 45
Holland Casino 170
Kloosterkazerne 170
Breukelen
Gunterstein, ridderhofstad 23, 68-73, 76, 104-106
Britsum 135
Broek in Waterland
Hans Brinker Museum 46, 49
Brussel 110, 114, 118
Calais 68
Capelle a/d IJssel 43
Charlottenburg 56
Chester, Cheshire Eaton Hall 103
Coopersburg 188
Darthuizen
Catwinkel, hofstede 123, 125
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De Bilt 131
De Steeg
Middachten, kasteel 128
Deest
Vogelensangh, steenfabriek 40
Delden, Ambt 176
Delden, Ambt
Twickel, kasteel 128, 138
Delft 13, 116, 135-136, 141, 143, 148
Delft
Nieuwe Kerk 116
Den Haag 13, 50, 56, 62, 82, 102, 114, 118-119, 131, 136, 139, 186, 197
Den Haag
Binnenhof 146
Lange Voorhout 134
Noordeinde 82
Plein 103, 139
Prinsegracht 85
Sweelinckstraat, Eerste 118-119
Buitenrust, huis 118
Damesleesmuseum 138
Eerste Kamer 146-157
Fagel, koepel van 56, 82
Grieks-Russische kerk van de Heilige Catharina 118
Huis Ten Bosch, Paleis 28, 148
Huguetan, huis 134
Kneuterdijk, Paleis 118
Koninklijke Bibliotheek 139
Koninklijke Schouwburg 170
Mauritshuis 107, 134
Nationale Bibliotheek 134
Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst 50
Noordeinde, Paleis 128
Ridderzaal 48
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 7
Russisch-orthodoxe kerk van de H. Maria Magdalena 118-121
Rustenburg, huis 118-119
Schuijlenburg, huis 56
Sorgvliet, landgoed 118
Vredespaleis 119
Denekamp 85
Detmold
Westfälisches Freilichtmuseum 52-53
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Deventer 58-59, 62, 67, 132, 135-136
Deventer
Brink 58-59, 62
Athenaeum Illustre 135
Heilige Geestgasthuis 58
Waag 58
Diepenveen 132
Dokkum 188
Doorn 123, 126
Doorn
Buurtweg 123
Sandenburgerlaan 123
Blankenstein, boerderij 123, 125
Spreeuwenstein, hofstede 123-126
Doorn, huis 30-33
Doornik 110
Dordrecht 57, 115
Dordrecht
Nieuwe Haven 57
Prinsenstraat 56
Voorstraat 56-57
Rozijnkorf, huis De 56
Simon van Gijn, Museum Mr. 57
Dordt, zie: Dordrecht
Drenthe 134, 168
Driebergen 123, 127
Dronrijp 76, 186-187
Dronrijp
Dubbele Streek 186
Hobbemasingel 186
Schatzenburg, huis 76, 187
Vredenhof 186
Duitsland 54, 104, 144, 163

Edam 134
Eijsden
Eijsden, kasteel 13
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Eindhoven 173
Elst 122
Emmerik 113
Engeland 52, 94, 163, 200
Enkhuizen 134
Enkhuizen
Westerkerk 134
Zuiderzeemuseum 41, 52
Enschede 136
Flintsbach 165
Franeker 135, 188
Frankrijk 6, 37, 71, 115, 171, 175, 211
Frederiksoord 168
Friesland 9, 50, 186-188
Gaastmeer 85
Gelderse Vallei 122
Geleenbeek 173
Genemuiden 41
Gent 186
Gent
Sint Bavo, 116
Goirle 174
Gooi 48
Gouda 134
Graveland, 'sTrompenburg 76
Gravenhage, 's-, zie: Den Haag
Griekenland 48
Groenlo
Nahuis, stoomhoutzagerij 41
Groningen 135-136
Groningen (prov.) 66, 165, 168
Groot-Brittannië, zie: Engeland
Guildford
Clandon Park 100-103

Haarlem 105, 110, 114
Haarlem
Gouden Pauw, de 114
Teylersmuseum 134
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Welgelegen, paviljoen 110
Haastrecht
Bisdom van Vliet, huis 23
Hamburg 54
Hamburg
Museum der Arbeit 54
Harderwijk 135
Haren 137
Harlingen 188
Hasselt
Hasseltse kerk 45
Heerlen 139, 173-174, 177-178, 180
Heerlen
Aambos 173
Molenberg 173
Laurentius Schrijnenhuis, Mgr. 173, 177
Heeswijk
Heeswijk, kasteel 82
Hengelo 138
Hertfordshire
Cockenache 103
Hilversum 16, 158-159
Hindeloopen 50, 56
Hoenderloo
Sint Hubertus, jachthuis 15
Holland 13, 146-149, 188
Hoorn 41, 193
Houten
Heemstede, kasteel 13, 28
Huizinge 135
Ijlst 188
Israël 145
Italië 104, 110, 180, 200
Jeruzalem
Jewish National and University Library 144
Joure 188
Kampen
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Olifant, sigarenfabriek De 40
Kesteren 41
Keulen 191
Kollum 135
Kromme Rijn (riv.) 123
Leek
Nationaal Rijtuigenmuseum Nienoord 128
Leeuwarden 50, 135, 187-189, 191, 193, 196
Leeuwarden
Bij de Put 85
Grote Kerkstraat 26
Boshuisengasthuis 188
Camminghagasthuis 186
Fries Museum 187
Fries Natuur Museum 189
Gabbemagasthuis 188
Marcelis Govertsgasthuis 188
Nieuwe Stads Weeshuis 188-189
Old Burger Weeshuis 188
Ritske Boelemagasthuis 188
Sint Anthony-gasthuis 188
Leiden 114, 134-136, 145, 186
Leiden
Langebrug 85
Bibliotheca Thysiana 134, 145
Kunsthistorisch Instituut 7
Teylershofje 186
Leij (riv.) 173
Lemmer 23, 41
Lemmer
Wouda, stoomgemaal Ir. 41
Lenten 46
Lhee 134
Limburg 13, 62, 163
Linschoten
Linschoten, huis 138
Livorno 114
Londen 54, 86, 97, 100
Londen
Hyde Park Gate 97, 100
Imperial War Museum 54
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Los Angeles
Palace of Living Arts 48
Losser 161-163, 165
Maarn 98
Maarsbergen
Maarsbergen, kasteel 128-131
Maasbommel 196
Maastricht 173
Maastricht
Stichting Restauratie Atelier Limburg 29, 62
Makkum 186
Makkum
Tichelaar, aardewerkfabriek 189
Malta 54
Manresa 173
Mantgum 191
Marken 50
Marssum
Dr. Henricus Poptagasthuis 187
Mechelen 110
Medemblik 41
Middelburg 48
Molenheide 173
Monnickendam 41
Moskou 118
München 33
Muiden
Muiderslot 48-49, 51

Nantes 115
Napels 110
Nederlands-Indië 58
Netterden 135
New York 97
Nietap
Vredeveen, huis 57
Nieuw-Ginneken 123
Nijmegen 135, 158
Nijmegen
Sint Maartenskliniek 158
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Norg 168
Noord-Brabant 14
Nottingham 46
Nova Zembla 204
Obbicht
Obbicht, kasteel 106-107
Onnen 137
Ouderkerk aan de Amstel
Rondehoep Oost 85
Oudeschoot
Julia Jan Woutersstichting 188
Oud Gastel
Mastboomhuis 14

Parijs 50, 118, 148
Philadelphia 50
Polen 18
Pompeii 200
Potsdam 31, 56
Prinsenbeek 45
Rhenen 113
Richmond
Ham House 86-87
Rijperkerk, zie: Ryptsjerk
Roden 57
Roermond 173, 180
Roermond
Kapellerlaan 174
Malman, villa 174
Rolduc
Klein-Seminarie 138
Rome 110, 112, 117
Rome
Via Gulia 200
Sint-Pieterskerk 110, 112
Rotterdam 18-19, 114, 138-139
Rotterdam
Cinema Royal, bioscoop 18
Olympia, bioscoop 18
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Rotterdams Leeskabinet 138-139
Scala, bioscoop 18
Thalia, bioscoop 18
Rozendaal
Rosendael, kasteel 90-91, 138
Rusland 119
Ryptsjerk
Toutenburg, Stichting op 188
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Sappemeer 135
Scala 180
Scheveningen 50
Schinveld 137
Schotland 98-99, 103
Sint Oedenrode
Martinuskerk 45
Sint Petersburg 118
Slagharen 5
Oale Meesterhuus 52
Sneek
Kleine Kerkstraat 197
Old Burger Weeshuis 196-197
Urbi et Orbi 196-197
Soestdijk
Soestdijk, paleis 118
Soestduinen 139
Sorrento, Campanië 180
Steyl 175
Steyl
Missiehuis 171
Stockholm
Museum voor Skandinavische
Volkskunde 49
Stuttgart
Berg, villa 103
Surrey 100-102
Sweikhuizen
Sint Ignatius, retraitehuis 173, 176, 179-180
Swichum 186
Tacozijl, zie: Lemmer
Terherne
Kameleondorp 46, 48
Tiel 134-135
Tienhoven 68, 70-71
Tilburg 41, 172-174, 176, 180
Tilburg
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Congregatie der Religieuzen van O.L.
Vrouw van het Cenakel 173-176
Tolbert 64
Toscane 113
Trente 116
Turnhout 45
Twente 137
Uden 173, 175-176, 178, 180
Uden
Congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest 175
Lourdesgrot, Uden 180
Uithuizen
Menkemaborg 88
Urk
Urker Bult 52
Utrecht 68, 113, 135-139, 143, 158, 207
Utrecht
Uithof, de 141
Utrechtse Heuvelrug 122-123, 126
Vecht 104-105, 113
Veenhuizen 168-169
Veenwijk 188
Venlo 173-174, 179-180
Venlo
Maagdenberg 173
Manresa, huize 173-174, 179
Verenigde Staten, zie: Amerika
Vlaanderen 14
Vledder 168
Vlieland 136, 186
Volkel 173
Voorschoten
Laurentiuskerk
Vught 173, 179-180
Vught
Broghelstraat, Van 173
Kesselstraat, Van 173
Loyola, retraitehuis 173
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Wageningen 135-136
Wageningen
Schip van Blaauw 141
Warga, zie: Wergea
Wassenaar 56
Wassenaar
Rijksstraatweg 56
Rust en Vreugd, villa 56-57
Wehe-Den Hoorn Weerborg, de 63
Weldam 128
Wergea
Popmagasthuis 186
West-Friesland 146, 149
Wijk bij Duurstede 123, 135
Wilhelminaoord 168
Winschoten 138
Winsum
Ernstheem, boerderij 58, 62-63, 67
Wittem
Redemptoristenklooster 138
Workum 188
Wouwse Plantage 85
Zaandijk
Lagedijk 82
Zeerijp 132
Zeist 110
Zeist
Sint-Joseph, internaat 158
Zenderen
Sint Jozef, retraitehuis 175-177, 179
Zwanenhof, De 173, 177-180
Zoutkamp 85
Zuid-Holland 43, 148
Zutphen 132, 135, 145
Zutphen
Librije 132
Sint-Walburgiskerk 132
Zweden 49
Zwitserland 104
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Zwolle 191
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Woordenlijst
ajour gesneden opengewerkt; voorzien van een netwerk van decoratieve openingen.
architraaf onderste dragende deel van een hoofdgestel.
baluster vaasvormige spijl in leuning, hekwerk of balustrade.
balustrade opengewerkte borstwering bestaande uit een reeks vaak rijk bewerkte
spijlen.
banderol spreukband; smalle strook met opschrift.
boezem gedeelte van de schoorsteen dat in de kamer uitsteekt en zich boven de
schouw bevindt.
boogzwik zie zwik.
bovendeurstuk (dessus-de-portes) versiering boven een deur in de vorm van een
schilderij (vaak een grisaille), stucwerk of een gesneden paneel.
buffetkast kast met etagières waarop het sierservies getoond kan worden.
cartouche vlak met inscriptie binnen een versierende omlijsting.
composiete orde combinatie van ionische en corinthische orde.
consistorie ruimte in of bij een protestantse kerk; vergaderplaats van de kerkeraad.
console kraagsteen of houten kraagstuk ter ondersteuning van een balk, een lijst
of een uitstekend deel van een gebouw.
cordonlijst uitspringende horizontale lijst langs de gevel, ter accentuering van de
verdiepingen.
corinthische orde slanke orde, waarvan het kapiteel versierd is met de omgekrulde
bladeren van de acanthus.
dessus-de-porte zie bovendeurstuk.
doophek afsluitend hek van de rechthoekige ruimte rondom de preekstoel
waarbinnen in protestantse kerken de doop wordt toegediend (dooptuin).
dorische orde forse, wat gedrongen orde, met een onversierd kapiteel en
oorspronkelijk in de Griekse oudheid met gecanneleerde zuil zonder voetstuk.
fascia horizontale band van een architraaf.
festoen loof- of bloemslinger van vruchten, bloemen, lauriertakken of draperieën
ter versiering boven vensters en ingangen, in frontons, tegen pilasters of onder
vensterdorpels. Ook uitgevoerd als doekfestoen (lambrekijn. gehangen doekje).
flambouw fakkel.
fries bandvormig gedeelte van het hoofdstel, tussen architraaf en kroonlijst; in
ruimere zin: versierde horizontale band, bijvoorbeeld ter afsluiting van een muurvlak.
fronton lage driehoekige, boogvormige of segmentboogvormige versiering boven
deuren, ramen of gevels.
gecanelleerd voorzien van cannelures; verticale groeven in de schacht van zuil
of pilaster.
gekornist omlopend; het om een iets naar voren spingend deel heen lopen van
een profiel.
gehangen doekje zie festoen.
gereduceerd hoofdgestel hoofdgestel zonder architraaf en fries, waardoor enkel
de kroonlijst overblijft (soms met daaronder een gepleisterde band).
goudleer in dun leer geperst ornament, voorzien van bladzilver en bestreken met
een goudgele vernislaag.
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grisaille (grauwtje of witje) schilderij in wit en grijs, ter imitatie van een
gebeeldhouwd marmeren reliëf.
guirlande zie festoen.
herenbank kerkbank bestemd voor aanzienlijke (kasteel)heren, vaak voorzien
van een luifel.
hoofdgestel (entablement) klassiek horizontaal lijstwerk bestaande uit architraaf,
fries en kroonlijst.
iconostase versierde wand die in de Byzantijnse kerk de altaarruimte scheidt van
het schip.
ionische orde sierlijke orde, vaak met cannelures en een kapiteel met krul aan
weerszijden.
kandelaber-ornament ornament in de vorm van baluster, rijkversierd met blad-,
bloem- of dierenmotieven.
kansel (preekstoel) leesgestoelte van waaraf de preek tot de gelovigen wordt
gericht.
kazuifel opperkleed zonder mouwen, deel van het katholiek misgewaad.
katheder spreekgestoelte met schuin geplaatst bovenblad.
kloostermop groot formaat middeleeuwse baksteen.
kroonlijst bovenste licht uitstekende horizontale beëindiging van een hoofdgestel.
kwabornament siermotief met slappe vorm die lijkt op uitgerold deeg.
lambrisering wandbetimmering, meestal bestaande uit panelen aangebracht tegen
het onderste gedeelte van wand of interieur.
laurierslinger zie festoen.
liseen vlakke, verticale reliëfband als wandgeleding in een muurvlak.
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meanderlijst lijst voorzien van streng geometrische versiering van hoekige lijnen.
medaillon ronde of ovale gevelversiering, doorgaans voorzien van portretkop.
omberkleur donkerbruine kleur gemaakt op basis van een vette aardsoort.
orde een in de klassieke bouwkunst door volgorde en verhoudingen vastliggende
samenstelling van bouwonderdelen.
overhoeks diagonaalsgewijs.
parament liturgisch kerkgewaad.
paravent wind- of tochtscherm.
peluw langwerpig kussen.
perklijst lijst die een vlak in een plafond omsluit, veelal aangebracht op korte
afstand aangebracht van de aansluitende wanden.
plavuis uit klei gebakken vierkante vloertegel.
porte-brisée dubbele deur, ook vleugeldeur genoemd.
putto klein, naakt en zwevend kinderfiguurtje.
raveelbalk dwarsbalk in een balklaag om enkele niet tot de muur doorlopende
balken op te vangen, om zo een opening of trapgat te kunnen maken.
refter eetzaal in een klooster.
retabel achterbouw van een altaar.
rocaille asymmetrisch schelpachtig ornament.
rooswinkel vanaf de 16de eeuw gebruikt kleiner formaat kloostermop.
rozet cirkel- of bladvormig versieringsmotief.
rostrum sprekerstribune.
schouw stookplaats met een open vuur, waarvan de rook al dan niet via een schacht
in de boezem opgevangen wordt.
servetwerk versiering in de vorm van een kruispatroon.
smalt blauwe kleur gemaakt op basis van fijngemalen kobaltglas.
sopra-porte zie bovendeurstuk.
terrazzo gladgeslepen vloer of aanrecht met in de cementmortel gedrukte gekleurde
stukjes marmer.
toskaanse orde orde met gladde schacht en simpel kapiteel.
triomfbalk balk onder de triomfboog in een kerk, waarop beelden van de
gekruisigde Christus en Maria en Johannes zijn geplaatst (in eenvoudiger uitvoering
triomfkruis).
verdure wandtapijt met voorstelling van bomen en planten.
vollewandligger samengestelde stalen ligger met een I-vormig profiel.
voluut spiraalvormige versiering van ionische kapitelen; ook decoratief onderdeel
van consoles en klauwstukken.
zijwang zijstukken, zoals van een schouw of een koorgestoelte.
zwik driehoekig vlak tussen een boog en zijn rechthoekige omlijsting.
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Auteurs
Adriaanz, drs. E.G.M. is kunsthistoricus en verbonden aan de faculteit Bouwkunde
TU Delft. Tevens is zij freelance publiciste op het gebied van architectuur en
vormgeving.
Asbeck, mr. J.D. van is sinds 1980 werkzaam bij de RDMZ, eerst als jurist en sinds
enige jaren deel uitmakend van het Stafbureau Beleidszaken.
Baarsen, dr. R.J. is hoofd van de afdeling Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid van
het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij is sinds 1988 lid van het Bestuur van de Stichting
Huis Doorn (sinds 1 januari 2000 gewijzigd in de Raad van Toezicht van de Stichting
Huis Doorn).
Boels, drs. C.M.T.L. studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Schreef in 2001 haar afstudeerscriptie over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van
het Nieuw Suikerhofje te Amsterdam. Werkzaam als kunsthistorica bij het bureau
Vlaardingerbroek & Wevers te Utrecht.
Conijn, N.W. is sinds 1985 belast met de instandhouding van het Kasteel Middachten
als bewoond huis. Daarnaast is hij conservator van de stallen van Paleis Het Loo en
de zich daar bevindende koninklijke colletie, na in het verleden nauw betrokken te
zijn geweest bij herstelwerkzaamheden van een aantal belangrijke staletablissementen.
Hij is lid van de Stichting tot steun van de Russisch-Orthodoxe Kerk van de H. Maria
Magdalena in Den Haag.
Corten, drs. J.P.A.M. is in 1991 afgestudeerd in de sociaal-economische geschiedenis
bij prof. dr. Th. van Tijn aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn studie was hij
werkzaam als toegevoegd onderzoeker bij de afdeling Geschiedenis van de Techniek
bij de Technische Universiteit Eindhoven en nadien als projectleider onderzoek bij
het Projectbureau Industrieel Erfgoed. Momenteel werkt hij bij de RDMZ op het
gebied van de planologische monumentenzorg.
Denslagen, prof. dr. W.F. is als architectuurhistoricus werkzaam bij de RDMZ en
hij is bijzonder hoogleraar in de theorie en de geschiedenis van de monumentenzorg
aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde onder meer Architectural Restoration
in Western Europe: Controversy and Cintinuity, Amsterdam, Architectura & Natura,
1994.
Faber, drs. O. studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Zij is als beleidsmedewerker bij het Stafbureau Beleidszaken van de RDMZ werkzaam
op de beleidsterreinen erfgoed/cultuurhistorisch toerisme en internationale
samenwerking.
Goes, drs. A.W.A. van der studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij was werkzaam als conservator van de kastelen Sypesteyn, Zuylen
en Amerongen. Thans is hij betrokken bij het behoud van Nederlands cultureel
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erfgoed in Duitsland. Hij publiceert regelmatig over onderwerpen betreffende de
geschiedenis van materiële cultuur.
Groningen, drs. C.L. van is sinds 1974 werkzaam bij de RDMZ, eerst als algemeen
wetenschappelijk medewerkster, vanaf 1986 als architectuurhistorisch onderzoeker
bij de afdeling Cultuurwaardenonderzoek.
Hoeve, S. ten sinds 1976 directeur van het Fries Scheepvaart Museum en de Sneker
Oudheidkamer, vervult bestuursfuncties op het gebied van monumentenbescherming,
publiceert over interieurkunst, toegepaste kunst, kerkinrichting, kerkgeschiedenis,
lokale geschiedenis en monumentenzorg in Friesland.
Hof, drs. J.C. van 't studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Hij is sinds 1996
accounthouder bij de RDMZ en publiceerde onder andere over villabouw en kerkelijk
erfgoed in Nederland.
Kleijn, dr. H.C.M. is hoofd van de afdeling Cultuurwaarden Onderzoek van de
RDMZ. Hij promoveerde in 1999 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een
proefschrift over de betekenis van lucht- en ruimtewaarneming bij de analyse van
het cultuurlandschap.
Kok, drs. M.A. studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht met als specialisatie
bouwkunst. Sedert 1996 werkt zij als waardenstellend consulent in de Regio
Noord/Oost van de RDMZ. Zij heeft over diverse onderwerpen gepubliceerd.
Koldeweij, dr. E.F. studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden,
waar hij zich specialiseerde in kunstnijverheid en interieurgeschiedenis. In 1998 is
hij aan deze universiteit gepromoveerd op Nederlands goudleer. Sinds 1997 is hij
als coördinator interieurs werkzaam bij de RDMZ.
Matsier, N. (pseudoniem van Tjit Reinsma) is schrijver, essayist en vertaler. Grote
bekendheid kreeg zijn autobiografische roman Gesloten Huis. De essays die hij in
de loop der jaren voor Vrij Nederland, NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw
schreef, werden gebundeld tot Een Sluimerend Systeem. Voor kinderen vertaalde hij
onder andere Lewis Carroll's De Avonturen van Alice in Wonderland en het vervolg
daarop Achter de Spiegel.
Mensch, dr. P. van is als docent theoretische museologie en museale
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ethiek verbonden aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. In 1992 promoveerde
hij aan de Universiteit van Zagreb op een proefschrift waarin onder meer een model
werd ontwikkeld voor de analyse van objecten in een museale context (Towards a
methodology of museology).
Nusselder, ir. E.J. is hoofd van de afdeling Instandhoudingstechnologie van de
RDMZ. Van 1981-1998 was hij verbonden aan het Bureau Rijksbouwmeester,
laatstelijk als senior architect-adviseur. In die hoedanigheid begeleidde hij het
onderzoek naar de uitmonsteringsgesgiedenis en de restauratie van de Vergaderzaal
van de Eerste Kamer in 1994-1995.
Popma, M. is directeur van de Stabien, Stichting Service- en Adviesbureau Industrieel
Erfgoed Nederland. De Stichting Stabien is een projectbureau op het gebied van
roerend industrieel erfgoed in Nederland.
Quarles van Ufford, jhr. mr. W.H.D. is sinds november 1991 voorzitter van de
Stichting Ridderhofstad Gunterstein.
Reinstra, drs. A. studeerde van 1988 tot 1994 kunst- en architectuurgeschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was van 1993 tot 1997 als zelfstandig
bouwhistoricus met een eigen bureau verbonden aan het Instituut voor
Bouwhistorische Inventarisatie en Documentatie (IBID) te 's-Hertogenboch. Vanaf
1997 is hij als bouwhistoricus werkzaam bij de RDMZ te Zeist.
Rosenberg, drs. A.W. studeerde Semitische taal- en letterkunde en Neolatijn aan
de Universiteit van Amsterdam en is alumnus van de Graduate School of the Hebrew
University te Jeruzalem. Hij werkte als vakreferent en medewerker van de
systematische catalogus in de Jewish National and University Library aldaar en is
sinds 1994 bibliothecaris van Ets Haim.
Schulte, drs. A.G. studeerde kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen en is sinds 1970 verbonden aan de RDMZ. Hij is actief op redactioneel
en bestuurlijk terrein bij diverse plaatselijke organisaties en auteur van de
verschillende delen van de Geïllustreerde Beschrijvingen in de reeks ‘De monumenten
van Geschiedenis en Kunst’ in de provincies Gelderland en Limburg en tal van
publicaties met een breed kunst- en cultuurhistorisch spectrum op het gebied van
monumentenzorg en topografie, waaronder monografieën en kunstenaarsbibliografieën
met oeuvrecatalogi.
Sluyterman van Loo, mr. K.W. is sinds 1989 directeur van de Stichting tot Behoud
van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB).
Stenvert, dr. ing. R. doorliep de HTS-bouwkunde in Zwolle en studeerde
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij vervolgens tussen 1984
en 1992 werkzaam was. In 1992 promoveerde hij op het proefschrift Constructing
the Past: Computer-Assisted Architectural-Historical Research. Hij is medeoprichter
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van het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) waar hij in
opdracht van de RDMZ sinds 1995 werkt aan de serie Monumenten in Nederland.
Verweij, drs. M.S. werkt bij de RDMZ en heeft een taak bij de samenstelling van
de monumentenlijst en een adviesfunctie bij de restauratie en verbouwingen van
beschermde monumenten.
Vlaardingerbroek, ir. A.j. studeerde in 1989 af bij prof. dr. ir. F.W. van Voorden
en prof.ir.C. Weeber op de restauratie en herbestemming van het Kasteel Charle-Albert
in Watermaal-Bosvoorde (B). Sinds 1997 heeft hij samen met ir. L.B. Wevers een
bureau voor architectuur en bouwhistorie in Utrecht. Naast genoemde werken heeft
het bureau projecten in onder meer Utrecht, Thorn, Ewijk en Gorinchem. Er werken
momenteel vijf mensen.
Vredenberg, drs. J. studeerde kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen (1989-1994) en schreef een doctoraalscriptie over Radio Kootwijk. Een
samenvatting van deze scriptie is in 1997 in De Sluitsteen gepubliceerd. Momenteel
werkt hij aan een proefschrift over de architectuur van elektriciteitsbedrijven in
Nederland in de eerste helft van de 20ste eeuw.
Westerink, drs. C.M. was verbonden aan de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in
Nederland als directeur a.i.
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