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Voor u ligt een dubbeldikke editie van de 
Nieuwsbrief. Sinds het verschijnen van 
de laatste Nieuwsbrief is er weer het 
nodige gebeurd. Er zijn twee excursies 
naar kastelen in het midden van het land 
geweest. U vindt verslagen hiervan in dit 
nummer. Eveneens komt een aantal 
aanwinsten en vondsten aan de orde. Een 
van de meest spectaculaire vondsten is 
een vroeg 19de-eeuws schoorsteenstuk in 
het pand Keizerstraat 35 in Utrecht (zie 
het artikel van Marjanne Statema op p. 
2-3). Zo blijken er in de Domstad nog 
altijd interessante behangsels achter later
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Bij de inhoud van deze nieuwsbrief
aangebrachte wandbekledingen te 
voorschijn te komen. Ook andere steden 
geven hun schatten prijs; zo werd uit 
Dordrecht een aantal 18de-eeuwse 
papierbehangsels verworven. In dit 
nummer vindt u tevens de aankondiging 
van een ingelaste excursie naar 
Amsterdam ter gelegenheid van een 
tentoonstelling over de behangselschilder 
Jurriaan Andriessen in Museum Van 
Loon. 

Wij wensen u veel leesplezier, 
De redactie.

STICHTING HISTORISCHE BEHANGSELS
en wanddecoraties in Nederland

Geschilderd behangsel voor de zaal van kasteel Drakensteyn,
Jurriaan Andriessen, 1780, nu in Museum Van Loon.



kruisvensters waren natuurlijk veel 
kleiner. Ook in het interieur is de 19de-
eeuwse bouwfase te herkennen. Zo is in 
de voorkamer het empire stucplafond 
bewaard gebleven. Boven het plafond in 
de achterkamer kwam een zeldzaam 
voorbeeld van een 17de-eeuws 
stucplafond tevoorschijn. 

Wat het behang betreft was de meest 
bijzondere vondst het schoorsteenstuk 
met jong paar in een ossenkar (zie p.3). 
In verschillende andere ruimtes van het 
huis zijn eveneens interessante 
fragmenten aangetroffen. In de 
voorkamer op de begane grond kwam 
achter houten plaatwerk papierbehang te 
voorschijn dat te dateren is in de jaren 
zeventig of tachtig van de 19de eeuw. De 
wand was in vakken verdeeld die beplakt 
zijn met een machinaal vervaardigd 
papierbehang met een roodbruin fond. 
De randen rond de vakken zijn grijs van 
kleur. Het roodbruine papierbehang is in 
een lichtere kleur voorzien van een groot 
ruitpatroon met daarin bloemen-
boeketjes. De brede diagonalen zijn weer 
gevuld met een traillage-motief. De 
vakken worden afgezet door 
illusionistische koorden van papier die in 
de hoeken suggereren aan elkaar 
geknoopt te zijn rond een rozet. Bij het 
verwijderen van dit papierbehang bleek 
dat het geplakt was op een gekeerd 
linnen veloutébehangsel uit het begin 
van de 18de eeuw. Men had het behang 
gekeerd omdat de achterkant een egalere 
ondergrond had. Het velouté-behang
heeft een groot bladpatroon in de stijl 
van de barok, dat met behulp van 
wolpluis- of scheersel is het gehecht op 

Toen het Utrechts Monumenten Fonds 
op het punt stond Keizerstraat 35 te 
renoveren werd de Stichting 
gewaarschuwd. Op de zolderverdieping 
was achter een 19de-eeuwse betimmering 
een fraai schoorsteenstuk tevoorschijn 
gekomen. Het woonhuis aan de 
Keizerstraat dateert hoofdzakelijk uit 
1645, maar in onder andere de spiltrap is 
de middeleeuwse voorganger te 
herkennen. Het ontwerp van het 17de-
eeuwse huis wordt toegeschreven aan 
Ghijsbert Thönisz. van Vianen en Peter 
Jansz. van Cooten. Vermoedelijk trad 
Van Vianen op als ontwerper en 
aannemer en was Van Cooten
verantwoordelijk voor het beeldhouw-
werk. Het duo werkte voornamelijk in 
Utrecht en omgeving. Zo realiseerden zij 
begin jaren zestig van de 17de eeuw aan 
het Janskerkhof vier zogenaamde 
vierkante huizen waarvan er nog drie 
zijn overgebleven.

Tijdens een grootscheepse renovatie in 
1947 is de gevel gereconstrueerd in de 
stijl van het 17de-eeuwse Hollands 
classicisme, met onder meer frontons 
boven de ramen. Men heeft toen de 
vroeg 19de-eeuwse maatvoering van de 
ramen in tact gelaten. De oorspronkelijke

Bijzondere vondsten in Utrecht: Keizerstraat 35
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Detail van één van de hoekafwerkingen.

Bloemenboeketjes in ruitpatroon, machinedruk, circa 1870-1890.
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een vooraf met lijm aangebracht patroon 
(zie over dit onderwerp in deze 
Nieuwsbrief het artikel van M. 
Enderman). De drager bestaat uit een 
geprepareerd linnen met een licht fond. 
De kleinere velden binnen het velouté-
patroon zijn met een rode verf gekleurd. 
In de Menkemaborg in Uithuizen bevindt 
zich in de linker voorkamer een behang 
met exact hetzelfde patroon (Zie Leven 
in Toen, 2001, p. 88). Dit is echter in 
1925 door een plaatselijke behanger/ 
schilder aangebracht, maar gaat gezien 
de vondst in Utrecht dus terug op een 
ouder behangsel met hetzelfde patroon.
In de overige kamers van Keizerstraat 35 
zijn voornamelijk kleine fragmenten van 
papierbehang aangetroffen, meestal met 
kleine gekleurde bloempatroontjes, 
variërend van de jaren dertig tot de jaren 
vijftig van de 20steeeuw. 

Marjanne Statema

klassieke scène van een jong paar 
gezeten in ossenkar. Zij worden begeleid 
door een oude man en een man met 
ontbloot bovenlijf, kennelijk een slaaf, 
die de ossen in toom probeert te houden. 
De iconografie of een vergelijkbaar

tafereel hebben we nog niet kunnen 
achterhalen. De voorstelling wordt 
omkaderd door een border die een 
vergulde lijst suggereert. De
behangresten er omheen tonen een 
strepenpatroon in beige en lichtbruine
tinten tegen een blauw fond. Een van de 
strepen bestaat uit een repeterend 
klimopblad. De afsluitende rand bovenin 
heeft een intrigerend motief van 
draperieën in blauw, wit en goud. Het 
geheel bestaat uit kleine vellen die met 
een blokdruk zijn bedrukt. Zowel de 
voorstelling als borders zijn van 
sublieme kwaliteit. Zonder twijfel is het 
in Frankrijk vervaardigd. Hoewel wij 
enkele deskundigen hebben benaderd, is 
(nog) niet bekend uit welke fabriek het 
afkomstig is. Het Utrechts 
Monumentenfonds blijft eigenaar van het 
behang en zal het na conservering een 
plaats geven in een vergaderkamer. Als 
iemand meer over de herkomst van het 
behang of de iconografie van de 
voorstelling weet, dan houden wij ons 
aanbevolen.

Marjanne Statema

Het behangfragment dat werd 
aangetroffen tegen een schoorsteen-
boezem van een kamer op de tweede 
verdieping van Keizerstraat 35, dateert 
zonder twijfel uit het begin van de 19de

eeuw. De voorstelling verbeeldt een

Wie kent het tafereel van het jonge paar in een ossenkar?

Linnen veloutébehangsel, begin 18de eeuw.



Duidelijk is met pijlen aangegeven welke 
vlakken behangen moesten worden. Een 
aantekening op de vloer laat over de 
gekozen maat geen twijfel bestaan: het 
gaat om Rhijnlandsche (en dus niet om 
Groningse!) voeten. Het doel van het 
papieren kamertje wordt duidelijk door 
het opschrift op een van de wanden: 
‘Hier sijn de ligten – koomt geen 
behangsel’ (‘Hier bevinden zich de 
ramen – deze wand hoeft niet behangen 
te worden’). 

Het papieren kamertje was dus bedoeld 
om inzicht te geven in de maten van het 
behangsel dat voor de zaal van de borg 
was bestemd. We kennen enkele 
vergelijkbare documenten, zoals de 
tekeningen voor het huis Almelo uit de 
vroege 18de eeuw. Deze zijn echter alle 
geheel plat: de wanden kunnen niet 
omhoog worden gezet.

De weergegeven indeling doet ver-
moeden dat de zaal in de as van het huis 
lag. Dat verklaart ook de symmetrische 
opzet van het papieren model, dat een 
centraal geplaatste deur tegenover een 
wand met ramen laat zien. Deze ramen 
zullen op de tuin aan de achterzijde van 
de borg hebben uitgekeken.

Opvallend gegeven is dat onder de in 
Rhijnlandsche voeten weergegeven 
maten in een andere hand andere 
(Franse?) maten en Franse woorden zijn 
geschreven. Naar de auteur van deze 
handschriften is het gissen. Was het 
misschien een ‘fransche kamer-
behanger’? Die in dit geval dan ook 
letterlijk uit Frankrijk kwam? Of was het 
de deftige opdrachtgever zelf die er nog 
een paar woorden ter verheldering bij 
zette? Frans was tenslotte de taal van de 
elite. Of die taal echter door de 
Ommelander adel ook bij prozaïsche 
bezigheden als het bestellen van behang 
werd gebruikt, is maar zeer de vraag. En 
waarom zijn deze termen naderhand 
toegevoegd? Is de bestelling misschien 
in het buitenland geplaatst?  

Veel vragen, weinig antwoorden. En 
jammer genoeg is er op de plaats van de 
borg zelf weinig meer te ontdekken. Dat 
doet echter niets af aan het feit dat het 
papieren kamertje een zeldzaam kijkje 
biedt in de wereld van het 18de-eeuwse 
Groninger (en daarmee Nederlandse) 
interieur, waar nog zoveel om nader 
onderzoek vraagt! 

Johan de Haan

Onlangs dook bij een particulier in 
Groningen een op curieuze wijze 
gevouwen vel papier op, dat bij nadere 
beschouwing een papieren model blijkt 
te zijn dat gediend heeft om de maten 
van een nieuw behangsel te bepalen.
Het papieren vel, dat het watermerk van 
de Leeuw in de Hof van Holland draagt, 
is volgens het opschrift een weergave op 
schaal- eigenlijk een papieren model -
van de ‘sael’ van de borg Bijma in het 
Groningse gehucht Faan. Gezien het 
handschrift en de papiersoort is een 
datering in het tweede of derde kwart 
van de 18de eeuw voor de hand liggend. 
De herkomst van de tekening doet 
vermoeden dat deze dateert uit de 
periode dat de borg in bezit was van de 
familie Alberda van Bloemersma, en 
daarmee van na 1753 moet dateren.

Hoewel de borg in 1860 is afgebroken, 
weten we dankzij een fraai pen-
tekeningetje van Th. Beckering uit ca. 
1775 en de kadastrale minuutkaart uit 
1821 dat het om een bescheiden maar 
elegant u-vormig huis ging van één 
bouwlaag, waarvan de architectuur nauw 
aansloot op wat er in het tweede kwart 
van de 18de eeuw in de stad Groningen 
werd gebouwd. Restanten van de grote 
zandstenen ‘Freitreppe’ voor het huis 
liggen nu als decorstukken in het park 
van de Fraeylemaborg in Slochteren.

Het vel papier is zo gesneden dat rond 
het rechthoekige middenvlak - dat als 
vloer dienst doet - de vier wanden 
omhoog kunnen worden gezet. Op de 
wanden is de plaats van de deur 
aangegeven en staan maten genoteerd. 

Knippen en plakken in Groningerland
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Bellevue in Dordrecht (zie elders in deze 
Nieuwsbrief). Het zijden fragment is op 
basis van het patroon eveneens in de 
jaren 1780-1800 te dateren. Zoals 
gezegd is het rapport betrekkelijk breed. 
Mede hierdoor bewegen de ranken zich 
veel grilliger naar boven dan op het 
behang uit Bellevue.

Bewaard gebleven textiele wand-
bespanningen uit de 18de eeuw zijn in 
ons land een zeldzaamheid, zeker waar 
het gaat om bespanningen die in zijde

zijn uitgevoerd. Voor zover kon worden 
nagegaan is het zijdedamast van 
omstreeks 1780 in de binnenkamer van 
Huis van Brienen in Amsterdam 
(Herengracht 284) de enige zijden 
wandbespanning die in Nederland in situ
bewaard is gebleven. Voor het overige 
zijn alleen fragmenten van beschilderde 
zijden wandbespanningen bekend. Dit 
maakt deze aanwinst uitermate 
waardevol. 

Richard Harmanni

Van mevrouw Oosterbaan te Joure
ontving de Stichting een stuk zijde van 
ongeveer 50 bij 80 cm. De gebroken 
witte stof heeft een subtiel strepen-
patroon dat is ingeweven door middel 
van lichtblauwe draden. Het decor van 
de losjes naar boven slingerende takken 
met bladeren en bloemen is voor een 
groot deel met de hand geschilderd. 
Mede door de lichte ondergrond tonen de 
kleuren van het patroon een opmerke-
lijke frisheid. Opvallend is dat de takken 
bij de strepen telkens onderbroken 
worden en daardoor de suggestie wekken 
achter de strepen door te lopen. In eerste 
instantie zou men misschien denken aan 
beschilderde zijde uit China, echter het 
getwijnde garen doet vermoeden dat het 
in Europa is vervaardigd.

Daar het rapport van het rankenpatroon 
betrekkelijk breed is, lijkt een gebruik 
als wandbespanning niet uitgesloten. Uit 
bronnen is bekend dat beschilderde zijde 
ook in ons land als wandbespanning 
werd toegepast. Het Rijksmuseum bezit 
bijvoorbeeld een deel van een zijden 
wandbespanning die in 1952 door de 
Rijksgebouwendienst werd 
overgedragen. Het komt van oorsprong 
uit het pand Lange Voorhout 62 in Den 
Haag, dat rond 1778 grondig werd 
gerenoveerd. De Haagse schilder 
Hendrik Willem Schweickhardt
schilderde toen voor het huis een serie 
behangsels met putti, die in 1932 zijn 
verkocht. Het zijden behang is ongeveer 
in die tijd of een paar jaar later 
ingebracht. Zowel in patroon als 
kleurgebruik is het behang uit Den Haag 
wat betreft uitvoering veel rijker. Het is 
tot op heden lastig vast te stellen of de 
beschilderde zijden stoffen in Nederland 
of in Frankrijk vervaardigd werden.

Wandbespanningen van textiel worden 
door de Stichting niet actief verzameld. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen nemen 
wij dergelijke fragmenten in de collectie 
op. In dit geval gaat het om een 
bijzonder referentiestuk: het patroon 
heeft in opzet bijvoorbeeld veel 
verwantschap met één van de 
papierbehangsels die zijn aangetroffen in

Nieuws over de collectie: een zijden wandbespanning
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Behangfragment van zijde, nu in de collectie van de SHBW, circa 1780-1800.



tinten uit het begin van de 19de eeuw, 
zoals wij die bijvoorbeeld kennen van de 
fabriek van P.J. Bourier te Amsterdam 
en waarvan de Stichting een fragment in 
de collectie heeft (zie Papieren Behang, 
p. 28). Het behang eronder kon alleen 
daarom al niet anders dan uit een eerdere 
periode dateren.

Reden genoeg om de vindplaats in 
ogenschouw te nemen. De papieren 
behangsels bleken te zijn aangetroffen 
op een gepleisterde ondergrond van wat 
nu functioneerde als een tussenmuur in 
het pand. Gezien de dikte van deze muur 
was deze eertijds een buitenmuur of in 
elk geval een scheidingsmuur tussen 
twee panden. Het bewuste strepenbehang 
was afkomstig uit een vertrek op de 
vierde bouwlaag, gerekend vanaf het 
souterrain, in feite de derde verdieping 
van het pand. Echter, op de verdieping 
hieronder werden tegen dezelfde 
scheidingsmuur, ter weerszijden van een 
voormalig rookkanaal dat mogelijk pas 
in de 19de eeuw is aangebracht, aan de 
ene kant exact hetzelfde behang 
aangetroffen als op de verdieping 
daarboven. Aan de andere kant bevond 
zich een behang met een groen fond 
voorzien van een zogenaamd

groteskenmotief bestaande uit een 
intrigerend patroon van guirlandes van 
parelsnoeren en vegetatieve motieven, 
kandelabers en bloemboeketten.

Vondsten van ter plaatse bewaard 
gebleven fragmenten van papierbehang 
uit de 18de eeuw blijven bijzonder, zeker 
in ons land. In dit geval is de vondst om 
twee redenen nog specialer. In de eerste 
plaats is het in korte tijd de tweede keer 
dat we een 18de-eeuws papierbehang 
aantreffen dat rechtstreeks tegen het 
pleister is aangebracht. Het andere 
voorbeeld is het groteskenbehang in de 
Brigittenstraat te Utrecht, waarover we u 
in de vorige Nieuwsbrief hebben 
geïnformeerd. De tweede reden is 
gelegen in het feit dat in één pand op 
twee verdiepingen hetzelfde behang is 
toegepast. Dit is  hoogst uitzonderlijk. 
De verklaring moet hier waarschijnlijk 
worden gezocht in het gegeven dat het 
pand ook in de 18de eeuw al in gebruik 
was als herberg of logement

Zoals gezegd waren vanouds naast de 
Groothoofdspoort veel herbergen te 
vinden. De behangvondsten lijken er dus 
in sterke mate op te wijzen dat ook de 
voorganger van Hotel Bellevue, direct 
naast de Groothoofdspoort, in het laatste 
kwart van de 18de eeuw al in gebruik was 
als herberg. Op een tekening van 
Cornelis Pronk uit 1740 is te zien dat er 
op deze plaats een smal pand stond met 
toen nog 17de-eeuwse gevel. Van de 
huidige bouwmassa was toen nog geen 
sprake. Het behang, dat zoals 
gebruikelijk in de 18de eeuw, bestond uit 
handgeschept papier bedrukt met 
drukblokken, is inmiddels door de 
Stichting zo goed en zo kwaad het ging 
van het pleister verwijderd. Afgezien 
van het fragment van een vroeg 19de-
eeuws behang met draperieën in oranje 
tinten, bleek over het groteskenbehang 
later een blauw behang in dezelfde trant 
geplakt. Hiervan zijn echter nauwelijks 
goede fragmenten afgenomen omdat het 
merendeel al was verdwenen of vergaan. 
Op de uitgebroken vierde bouwlaag werd 
verder tegen een van de balken een 
compleet pakket van minstens zes

Van het Erfgoedcentrum Dordrecht 
ontving de Stichting enige maanden 
geleden het verzoek om behangselresten 
te dateren die waren aangetroffen in 
Hotel Bellevue. Het hotel ligt direct 
naast de Groothoofdspoort, de 
belangrijkste van drie toegangspoorten 
waardoor men de stad vanaf de Merwede
kon bereiken. Dit was de poort waar 
hoogwaardigheidbekleders altijd de stad 
binnenkwamen en waar vanouds veel 
herbergen te vinden waren.

Er vond op het moment dat het verzoek 
binnenkwam in het hotel een 
grootscheepse verbouwing plaats. De 
foto die werd meegestuurd liet een 
papierbehang zien dat de indruk wekte 
uit de late 18de eeuw te dateren; het had 
een decor van strepen met een zich naar 
boven slingerend rankenpatroon met 
bloemen. Volgens de verstrekte 
informatie zou een laat-18de-eeuwse 
datering niet mogelijk zijn omdat het 
gebouw in 1830 gebouwd is.

Ter plaatse aangekomen werd het 
vermoeden echter bevestigd. Op het 
reeds verwijderde behang bevond zich 
een fragment van een imitatie van een 
draperiepatroon in oranje en bruine

Achttiende-eeuws papierbehang uit Dordrecht
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Behangfragment op de derde verdieping in Hotel Bellevue (foto Jeroen Nipius).



behanglagen verwijderd. Kennelijk 
bevond deze balk zich boven een van de 
scheidingswanden op deze etage en werd 
het behang tegen de wand over de balk 
doorgetrokken. Afgezien van een 
onderlaag met velouté-patroon uit het 
begin van de 19de eeuw was er ook een 
laat 19de-eeuws medaillonbehang 
toegepast met een goudbronzen opdruk 
tegen een blauw fond. In de collectie van 
de Stichting is reeds een voorbeeld van 
dit behang aanwezig met een rood fond. 

Alle fragmenten uit Hotel Bellevue zijn 
in de collectie van de Stichting 
opgenomen. Het is de bedoeling om de 
18de-eeuwse behangsels te conserveren. 

Richard Harmanni
met dank aan Jeroen Nipius van het 

Erfgoedcentrum Dordrecht.
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Behangfragment op de tweede verdieping in Hotel Bellevue (foto Jeroen Nipius).

Naar aanleiding van de tentoonstelling Jurriaan Andriessen (1742-1819): een 
schoon vergezicht willen wij u graag uitnodigen voor een bezichtiging onder leiding 

van Richard Harmanni. In de middag wordt een aantal panden in Amsterdam 
bezocht waar behangsels van Jurriaan Andriessenin situbewaard zijn gebleven. 

Deze excursie biedt een unieke kans interieurs te bekijken die normaliter niet voor 
publiek toegankelijk zijn en waarvan het merendeel niet eerder tijdens onze 

excursies bezocht is.

Aanvang excursie: 10.30 uur in Museum Van Loon, Keizersgracht 672, Amsterdam

Voor deze excursie op zaterdag 28 november 2009kunt u zich tot uiterlijk 23 
november schriftelijk of per e-mail opgeven bij: Joosje van Dam

Rietbergstraat 62
7201 GK Zutphen

joosje.vandam@hetnet.nl

Bij opgave graag een telefoonnummer en/of e-mailadres vermelden en met hoeveel 
personen u komt. In totaal kunnen er maximaal 25 personen mee. Gezien de beperkte 
deelname is er geen mogelijkheid voor introducés. De kosten voor deelname € 10,-, 
kunt u ter plaatse voldoen. Vergeet voor de toegang tot Museum Van Loon niet uw 

museumjaarkaart mee te nemen.

- Uitnodiging -
Ingelaste excursie naar Amsterdam op zaterdag 28 november 2009 



Loon, waarvan hij de stichter is. De 
verwerving was niet zonder reden; de 
vader van de opdrachtgever Coert Simon 
Sander, die de behangsels voor 
Drakensteyn bestelde, is enkele jaren 
eigenaar van Keizersgracht 672 geweest 
en heeft hier ook verbouwingen laten 
uitvoeren. 

Na meer dan dertig jaar na het inbrengen 
in Museum Van Loon waren de 
behangsels toe aan restauratie. Tijdens 
de restauratie omstreeks 1970 bleken ze 
behoorlijk overschilderd. Door die 

overschilderingen werd lange tijd 
getwijfeld aan een toeschrijving aan deze 
bekende Amsterdamse behangsel-
schilder. Nu al die overschilderingen 
tijdens de laatste conservering door 
restaurator Bert Jonker zijn verwijderd, 
is de hand van Jurriaan Andriessen weer 
te zien (wij berichtten u eerder over de 
proefrestauratie van deze behangsels in 
Nieuwsbrief, nr. 27, juni 2006, p. 4).

Naar aanleiding van de voltooiing van de 
restauratie heeft Museum Van Loon een 
tentoonstelling georganiseerd over de het 
leven en werk van Jurriaan Andriessen
en wordt de opdracht voor kasteel 
Drakensteyn belicht. Er zijn vooral veel 
getekende ontwerpen te zien uit de 
collecties van het Stadsarchief en het 
Rijksprentenkabinet in Amsterdam. In 
feite is het de eerste tentoonstelling die 
uitsluitend aan deze Amsterdamse 
behangselschilder gewijd is.

De tentoonstelling Jurriaan Andriessen
(1742-1819), Een schoon vergezichtis 
tot en met 4 januari 2010 te zien in 
Museum Van Loon, Keizersgracht 672, 
Amsterdam. Open wo t/m ma van 11.00 
tot 17.00 uur.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling 
verscheen de publicatie: 
Richard Harmanni, Jurriaan Andriessen
(1742-1819): Een schoon vergezicht, 
Zwolle, uitgeverij Waanders 2009.
€ 14,90.

Jurriaan Andriessen schilderde rond 
1780 een serie behangsels met 
mediterrane havengezichten voor de 
eetzaal van kasteel Drakensteyn. Toen 
prinses Beatrix het kasteel omstreeks 
1960 ging bewonen, waren de 
wandschilderingen in een dermate 
slechte conditie dat men op dat moment 
geen mogelijkheid zag om ze adequaat te 
restaureren. Eind jaren zestig van de 
vorige eeuw zijn ze aangekocht door 
jonkheer Maurits van Loon voor het 
familiehuis Keizersgracht 672 in 
Amsterdam, het huidige Museum Van 

Tentoonstelling over de behangselschilder Jurriaan Andriessen
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De Drakensteynkamer in Museum Van Loon.

door een aanstekelijk enthousiasme. Ik 
heb dit zelf ook mogen ervaren. 
Herhaaldelijk bestookte ik hem met 
vragen over behang en aanverwante 
zaken. Nooit was het hem teveel hier 
antwoord op te geven. U zult dit 
begrepen hebben uit mijn bijdragen van 
de laatste jaren. Ook voor de publicatie 
Papieren Behangwist hij enkele 
waardevolle suggesties te geven. 
Jacqué heeft een lange staat van dienst 
bij het Musée du Papier Peint en heeft

het museum door zijn internationale
contacten heel duidelijk op de kaart 
gezet. Hij wordt opgevolgd door zijn 
collega Philippe de Fabry. Jacqué is 
thans verbonden aan de Université de 
Haute-Alsace te Mulhouse waar hij zijn 
onderzoek en publicaties over 
papierbehang zal voortzetten naast het 
doceren over de geschiedenis van 
industriële vormgeving.

Richard Harmanni

Op 26 augustus 2009 berichtte Bernard 
Jacqué zijn collega’s en connecties dat 
hij per 1 september 2009 het Musée du 
Papier Peint te Rixheim zou gaan 
verlaten. Er ontstond daarna een explosie 
e-mails van collega’s uit de hele wereld 
die zeer lovende woorden uitten over 
Jacqué’s bijdrage aan het onderzoek op 
het gebied van de geschiedenis van het 
papierbehang. Bovenal klonk een grote 
waardering voor hem als persoon en 
vooral zijn stimulerende kracht, gevoed 

Afscheid Bernard Jacqué van het Musee du Papier Peint



Ruyten, de zoon van de huidige eigenaar. 
Hij is degene die ons gastvrij rondleidt in 
dit unieke huis. 

De entree, via de ophaalbrug over de 
kasteelgracht, biedt direct de benodigde 
sfeer om het huis te ‘beleven’ in al haar 
pracht. De hal, de stucplafonds, de 
ingebouwde buffetnis: alles is genieten,

maar het meest bijzonder is toch wel de 
zaal met de imitatiewandtapijten uit het 
midden van de 18de eeuw. Op een grote 
tafel midden in de ruimte liggen foto’s 
en informatiemateriaal om aan te geven 
hoe de weg is geweest naar het 
uiteindelijke resultaat. En dat resultaat 
mag er zijn! Rondom ons zien wij 
jachttaferelen, onder andere van de jacht 
op herten en zwijnen, maar er zijn ook 
valken te zien die in de lucht een zwaan 
verschalken. Alle scènes spelen zich af 
in een italianiserend landschap.

Ook op de verdieping valt genoeg te 
genieten: van een schouw met hermen 
tot Empire meubels, van briefpanelen en 
kwabmotieven tot rozetten en guirlandes. 
Tot slot werpen we nog een blik in de 
keldergewelven, waar de huidige 
eigenaar een klein museum heeft 
ingericht. Daarna nemen we node 
afscheid van dit pareltje binnen het 
Nederlandse kastelenbestand.

Na de lunch in het gezellige plaatsje 
Leerdam ontmoeten wij elkaar weer op 
het terrein van de Stichting FOM 
(Fundamenteel Onderzoek der Materie), 
de eigenaar van het kasteel Rijnhuizen. 
De doelstelling van deze stichting, 
gericht op natuurkundig onderzoek, heeft 

Geschilderde behangsels zijn natuurlijk 
gesneden koek voor leden van de 
Stichting. Maar de geschilderde imitatie 
van een wandtapijt is, gezien de reacties 
tijdens de voorjaarsexcursie, toch voor 
velen een onbekend verschijnsel. Alleen 
daarom al was het uitstapje in mei dit 
jaar zeer bijzonder te noemen. Als men 
daaraan toevoegt dat het om twee 
kastelen, Heukelum en Rijnhuizen, ging 
die normaal gesproken niet voor publiek 
toegankelijk zijn, dan is duidelijk dat de 
organisatoren zich ook dit keer weer 
hebben overtroffen.

Het kasteel Heukelum, ook wel de 
Merckenburg genoemd, dateert uit de 
13de eeuw. Het kasteel is tweemaal 
verwoest en weer opgebouwd. De eerste 
verwoesting vond plaats in de 14de eeuw, 
de tweede in 1672 door de Fransen. Met 
gebruikmaking van het nog aanwezige 
middeleeuwse materiaal werd het kasteel 
weer opgebouwd in de vorm die het 
vandaag de dag nog heeft. De laatste 
adellijke bewoner was de kleurrijke 
Rudolph Alexander, baron van 
Heeckeren van Brandsenburg die in 
1980 overleed. Het kasteel is daarna met 
een groot deel van de inventaris 
overgenomen, gerestaureerd en in de 
loop der jaren aangevuld door Jan-

‘Fraai uit de verf’: een excursie naar wandtapijten
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Zaal van kasteel Heukelum.

Tuinkamer in kasteel Rijnhuizen.



samengestelde balklaag uit de bouwtijd 
van het huis. De focus ligt echter op de 
18de-eeuwse imitatiewandtapijten met 
afbeeldingen van de veldslagen, 
overwinningen en triomftocht in Babylon
van Alexander de Grote. Op de lange 
wand wordt de scène verbeeld van 
Alexander die de tent bezoekt van de 
familie van Darius die hij kort tevoren 
had verslagen. De illusie van een echt 
wandtapijt is treffend weergegeven door 
de toepassing van kleine geschilderde 
steekjes die van dichtbij zichtbaar zijn.

Een tweede interessante ruimte is de 
tuinkamer waar in 1971 wand-
schilderingen zijn ontdekt. Deze

schilderingen dateren waarschijnlijk uit 
het begin van de 19de eeuw en zijn 
mogelijk geïnspireerd op wand-
schilderingen in kasteel Heemstede. 
Besloten werd om de zwaar beschadigde 
wanden van de tuinkamer weer in 
‘originele staat’ terug te brengen hoewel 
er geen afbeeldingen waren van de 
oorspronkelijke uitvoering. In deze 
kamer ontspint zich dan ook een 
levendige discussie tussen de 
excursiedeelnemers over de vraag welke 
delen authentiek zijn en de wijze waarop 
de restauratie is uitgevoerd. Oordeelt u 
zelf aan de hand van de foto….

Ineke den Hollander

overigens niets uitstaande met de 
doelstelling van de SHBW. Als eigenaar 
van het kasteel sinds 1958 heeft deze 
stichting echter wel goed gezorgd voor 
de nalatenschap van, onder andere, de 
familie De Geer. 

De oudste geschiedenis van het kasteel, 
toen het nog een houten vesting was, is 
gedateerd rond 1200. Deze vesting is 
rond 1400 vervangen door twee 
gemetselde woningen. Evenals kasteel 
Heukelum is Rijnhuizen meerdere malen 
verwoest maar sinds 1640 herbouwd in 
de huidige vorm. De belangrijkste ruimte 
is de Alexanderzaal. Deze heeft een zeer 
bijzonder plafond: een met stuc omklede
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G. Slieker, ‘Willem Uppink in de 
Zaanstreek’, Zaans erfgoed26 (2008), 
pp. 17-21.

Ch. Dumas e.a. (red.), Johan de 
Witthuis, 6 Eeuwen wonen op hoog 
niveau, Den Haag (VOM-reeks 2009, 1). 

Een bijzonder rijk geïllustreerd boek 
over de bewonersgeschiedenis, de 
architectuur en interieurdecoraties van 
het huis Kneuterdijk 6 in Den Haag. Wij 
hebben dit pand tijdens de 
najaarsexcursie van 2007 bezocht (zie 
Nieuwsbrief nr. 30/32, oktober 2008).

Carolle Thibaut-Pomerantz, Wallpaper: 
A History of Style and Trends, Parijs
(Flammarion) 2009. Vertaling van: 
Papiers peints: inspirations et tendances. 
239 pagina’s. 

Treve Rosoman, London Wallpapers: 
Their manufacture and use 1690-1840, 
English Heritage, 2009. Vermeerderde 
herdruk van de uitgave van 1992. Zie: 
www.english-heritage.org.uk.

Onlangs verschenen

M. van Eikema Hommes en P. Bakker, 
‘Hoogachtbaarheid en ontzaglijke 
grootheid. De burgemeesterskamer van 
het stadhuis van Enkhuizen’, in: H. van 
Nierop e.a. (red.), Romeyn de Hooghe: 
De Verbeelding van de late Gouden 
Eeuw, Zwolle, Amsterdam 2008, pp. 
222-243. 

Een bijzonder interessante studie over de 
wandschilderingen die Romeyn de 
Hooghe in 1707, een jaar voor zijn 
overlijden, schilderde voor de 
burgemeesterskamer in Enkhuizen en die 
door andere kunstenaars zijn voltooid.

Charlotte Abrahams, Wallpaper: Het 
ultieme behangboek, Utrecht (Uitgeverij 
Kosmos) 2009. Vertaling van: 
Wallpaper: The Ultimate Guide. 256 
pagina’s. 

Over de wondere wereld van het 
hedendaags behang. Het boek is 
onderverdeeld in drie thema’s: Optische 
illusies, Bloemetjesbehang en 
Plakplaatjes.



om tapijten uit het Delftse atelier van 
Maximiliaan van der Gucht, waarvan het 
eerste ontwerp omstreeks 1670 werd 
vervaardigd, en om tapijten uit het atelier 
van Alexander Baert te Amsterdam van 
omstreeks 1710. In de naastgelegen 
eetkamer hangen tapijten met 
parkgezichten en kinderspelen van 
omstreeks 1650, afkomstig uit het atelier 
van Cura Simon Bouwens te Antwerpen. 
Het plafond bevat allegorische 
schilderingen van de Haagse schilder 
Mattheus Terwesten die van elders 
afkomstig zijn. De huidige uitmonstering 
van de kamer is in de jaren 1850 tot 
stand  gekomen naar ontwerp van de 
Arnhemse architect L.H. Eberson. Aan 
de ingeweven wapens van de geslachten 
Van Spaen en Ringenberg bovenin de 
borders is echter te zien dat de 
wandtapijten speciaal voor dit huis 
besteld zijn. Op de bovenverdieping van 
het kasteel troffen we kamers aan met 
fraai gestucte schoorsteenboezems en 
papierbehang dat voor het merendeel 
dateert uit het begin van de 20steeeuw. 

Behalve het 19de-eeuwse meubilair dat 
speciaal voor de stuczaal is vervaardigd 
bevat Biljoen verder geen originele 
inventaris meer. Wat betreft inrichting is 
er een groot contrast met kasteel

Middachten, waarvan de inventaris nog 
geheel in tact is. Het lijkt alsof de 
bewoners even ergens anders zijn. Het 
gaf ons de gelegenheid onbeschaamd te 
kijken naar de familieportretten, meubels 
en serviezen. En natuurlijk naar de 
wandbespanningen van blauw en geel 
damast! Blikvanger in het huis is het 
ovale trappenhuis van omstreeks 1695, 
met dubbele trap en een met uitbundig 
stucwerk gedecoreerde koepel. In het 
houtsnijwerk langs de trappen en in het 
stucwerk zijn verwijzingen te vinden 
naar de Ierse veldslagen van de 
bouwheer, Godard van Reede-Ginkel. 

Bijzonder was dat ons een kijkje werd 
gegund in een aantal kamers op de eerste 
verdieping, want de rondleidingen 
beperken zich normaal tot de begane 
grond. Zo werd een blik gegund op een 
18de-eeuwse commode uit Zwitserland 
waarvan de binnenkant geheel beplakt 
was met sierpapier. Dit tevens in 
Frankrijk veel voorkomende verschijnsel 
was in Nederland vrijwel onbekend. Met 
het hoofd vol indrukken was het na een 
wandeling door de prachtig aangelegde 
tuin haast moeilijk afscheid te nemen 
van ‘huis en heerlijkheid’ Middachten. 

Joosje van Dam

Op de eerste stralende herfstdag van 
2009 hebben we een bezoek gebracht 
aan de kastelen Biljoen en Middachten, 
gelegen tussen de Veluwe en de IJssel. 
Bij Biljoen werden we rondgeleid door 
Jorien Jas en Marieke Knuijt
(medeoprichtster van de SHBW!) van 
Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen, die huis en landgoed in 2008 
hebben verworven. Het is de bedoeling 
dat Biljoen over enige tijd weer bewoond 
gaat worden door een particulier. 
Hoewel de periode van openstelling voor 
publiek officieel was afgelopen, werden 
de deuren voor ons toch nog één keer 
geopend. Iedereen was natuurlijk razend 
benieuwd naar de prachtige stuc-
decoraties, die rond 1780 in opdracht 
van Johan Frederik Willem baron van 
Spaen zijn vervaardigd voor de grote 
zaal. In deze decoraties zijn onder meer 
stadsgezichten op Rome verwerkt naar 
prenten van Giovanni Battista Piranesi. 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft Van 
Spaen deze prenten aangekocht tijdens 
zijn ‘grand tour’door Zuid-Europa.

Tijdens het bezoek werd duidelijk dat 
zich in Biljoen nog veel meer ‘schatten’
bevinden, zoals ook twee vertrekken met 
wandtapijten. In de herenkamer zijn 
tapijten met dieren uit twee verschillende 
tapijtreeksen samengevoegd. Het gaat 

Excursie naar de kastelen Biljoen en Middachten
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Wandtapijt in de eetkamer van Biljoen

Een deel van het gezelschap voor Middachten



Het veloutébehangsel kent in West 
Europa een lange traditie en wordt sinds 
de late 15de eeuw op verschillende 
manieren in interieurs toegepast. Het 
gevelouteerde- of fluweel effect wordt 
bereikt door scheersel van meestal wol 
en soms zijde over een met lijm 
aangebracht patroon te strooien. Op deze 
wijze verkreeg men een goede imitatie 
van het kostbare trijpweefsel ook wel 
bekend onder naam velours d’Utrecht, 
dat in de 18de eeuw zeer populair was.

Vanouds werd linnen als drager gebruikt 
maar vanaf 1750 gaat men ook papier als 
ondergrond gebruiken. Over de 
benamingen in het verleden bestaat enige 
onduidelijkheid. In Nederland wil men 
de term ‘floersbehangsel’ wel gebruiken 
voor de gevelouteerde behangsels met 
een linnen ondergrond en ‘velouté-
behang’ voor degene met een drager van 
papier. Linnen veloutébehangsels
werden in de 17de en 18de eeuw in heel 
West Europa op grote schaal 
geproduceerd. Ook in Nederland kwam 
de productie al vroeg op gang, zoals is 
op te maken uit vermeldingen in 
inventarissen en ander archiefmateriaal. 
Restanten van dergelijke behangsels 
worden vaak in de vorm van smalle 
stroken aangetroffen in de ruimte tussen 
de balken. Meestal zijn ze dan, 
achterstevoren, dus met de beeldzijde 
naar de muur, hergebruikt als drager 
voor papierbehang. Deze ‘gekeerde’
veloutébehangsels zijn vaak afkomstig 
uit een ander vertrek in het huis (zie 
onder meer in deze Nieuwsbrief het 
artikel van M. Statema). Omdat het 

fragment in Steenschuur 14 met de 
beeldzijde naar de kamer was gericht, is 
het vermoedelijk op deze plaats wel 
enige tijd in het zicht geweest.

De fabricage van veloutébehang bleef 
lang hetzelfde. Het linnen werd eerst 
gegrondeerd, zodat het oppervlak van het 
weefsel gladder werd. De te velouteren
gedeelten, werden met een lijm 
bestreken of bedrukt. Direct daarna werd 
het oppervlak met wolpluis of -scheersel
bestrooid zodat het zich met de lijm zou 
hechten en zo het wollige patroon zou 
vormen. Het overtollige scheersel werd 
vervolgens van het behangsel geklopt en 
kon opnieuw worden gebruikt. In een 
stad als Leiden waar een bloeiende 
lakennijverheid bestond was de 
grondstof ruim voor handen. Helaas is 
hier niets bekend over werkplaatsen 
waar veloutébehangsel werden 
vervaardigd.

Bij het behangfragment uit Steenschuur
14 zijn de opeenvolgende stappen in het 
productieproces goed zichtbaar. De 
linnen drager is geweven met een 
platbinding. Eén baan heeft nog de 
volledige breedte en meet 77,5 cm. 
Hierbij moet aan elke zijde 8 mm 
worden opgeteld voor de smalle rand 
waarmee de banen aan elkaar zijn 
genaaid. Dit gebeurde met touw en een 
rijgsteek. Het linnen waaruit de banen 
zijn gemaakt was in opzet breder. Bij de 
randen van de banen is namelijk
zichtbaar dat deze na de grondering en 
het aanbrengen van het fond op maat zijn 
gesneden.

Achter de vroeg 18de-eeuwse lijstgevel 
van Steenschuur 14 in Leiden bevindt 
zich een groot woonhuis. Het gebouw 
bestaat uit een voorhuis met vast 
achterhuis van twee bouwlagen onder 
een zadeldak. Achter een binnenplaats 
bevindt zich vervolgens een los 
achterhuis met een souterrain en keuken. 
Het voorhuis met vast achterhuis dateert 
waarschijnlijk uit de late 14de eeuw. Het 
losse achterhuis is tijdens een grote 
verbouwing rond 1620 toegevoegd. 
Ongeveer een eeuw later is de huidige 
lijstgevel geplaatst en werd het interieur 
gemoderniseerd. Het fragment van een 
veloutébehangsel, dat werd gevonden in 
de voorkamer op de eerste verdieping, 
moet tijdens deze renovatie zijn 
aangebracht.

Het fragment betreft de onderste laag 
van een pakket behang dat als 
horizontale strook werd aangetroffen 
tegen de achterwand van het vertrek. 
Omstreeks 1725 besloeg deze kamer de 
gehele breedte van het huis en was het 
acht balkvakken diep. De bewuste 
achtermuur bevond zich onder de 
negende balk. Ten tijde van het 
veloutébehang was de balklaag nog in 
het zicht. Toen aan het eind van de 19de

eeuw de balken werden weggewerkt, 
werd er een tweede balk tegen de 
achterste balk bevestigd. Nu deze balk 
ten behoeve van de huidige renovatie 
werd verwijderd, kwam het behang-
fragment tevoorschijn. Achter een aantal 
lagen papierbehang, die met een houten 
spatel zijn verwijderd, gloorde een 
linnen veloutébehangsel.

Resten van een veloutébehangsel in het pand Steenschuur 14 in Leiden
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Het in Leiden aangetroffen fragment van een linnen veloutébehangsel, circa 1725.



Dat het behang niet gekeerd is, doet 
vermoeden dat het enige tijd in het zicht 
is geweest. Dit lijkt bevestigd te worden 
door de kleurafwerking op de balklaag; 
op de balk waar het behang tegenaan 
was gebracht bevond zich slechts één 
laag transparante witte verf, de overige 
balken in de kamer en de onderzijde van 
de vloerdelen waren licht grijs van kleur. 
Deze is vermoedelijk de eerste 
kleurafwerking bij het behang geweest. 
Naderhand is hier een licht groene kleur 
over aangebracht. Deze kleurafwerking 
is gebleven tot het veloutébehang door 
papierbehang aan het zicht werd 
onttrokken.

Met de introductie van de papier-
behangsels in de tweede helft van de 
18de eeuw werden linnen behangsels 
steeds minder toegepast en als ouderwets 
ervaren. Ook in Steenschuur 14 is deze 
ontwikkeling zichtbaar. Bij een 
verbouwing in het begin van de 19de

eeuw werd de kamer verdeeld in twee 
vertrekken. Over het veloutébehang werd 
drukwerk en bruin (pak)papier geplakt 
waarover een okergele verflaag werd 
aangebracht. Ook de balklaag werd in

deze kleur geschilderd. In de daarop 
volgende bouwfase kregen de kamers 
een plafond. Het okergele behang werd 
nog tenminste vijfmaal overplakt met 
papierbehang. Een aardig detail daarbij 
is dat de eerste twee van deze behangsels 
een border hadden van veloutépapier. 
Het eerste behang was vervaardigd met 
blokdruk techniek met een wit patroon 
op een lichtgrijs (zilverkleurig) fond. 

Maarten Enderman
Unit Monumenten & Archeologie 

Gemeente Leiden

Dit artikel is mede tot stand gekomen 
met de hulp van Elsbeth Geldhof en 
Richard Harmanni.

Geraadpleegde literatuur:
- J.H.P Heesters, Vier eeuwen behang. 
De geschiedenis van de wandbespanning 
in Nederland,Delft 1988. 
- B. Jacqué, ‘Behang in vlokwol’, in: W. 
Mertens (red), IJdel stof, interieur textiel 
in West-Europa, Antwerpen 2001.
- C. Willemijn Fock (red), Het 
Nederlandse interieur in beeld 1600-
1900,Zwolle 2001.  

Het behang bestaat uit een donkergroen 
patroon tegen een lichtgrijs fond. Dit 
fond is in twee lagen opgezet. De eerste 
laag bestaat vermoedelijk uit krijt en 
water. De tweede laag komt in
samenstelling overeen met de eerste, 
maar is verrijkt met een donkerblauw 
pigment. De tweede laag die aan de 
achterzijde is aangebracht bestaat, zoals 
bij veel linnen behangsels, uit een 
baksteenrode kleur. Het patroon van het 
behang is op het lichtgrijze fond gedrukt. 
De lijm waarop het wolscheersel moest 
komen was voorzien van een rode kleur. 
Vermoedelijk is deze kleur bewust 
gekozen om het donkergroene scheersel
aan diepte te laten winnen. 

Het fragment uit Steenschuur 14 toont 
een patroon bestaande uit strepen. Elke 
linnen baan is verdeeld in vijf banen. 
Twee egale banen worden afgewisseld 
door brede baan en twee smalle die 
voorzien zijn van een motief in Marot-
stijl. Helaas ontbreekt van de brede 
middenbaan net teveel om een goed 
beeld te kunnen krijgen van het 
oorspronkelijke patroon. Wel blijkt uit 
het decor het rapport in hoogte meer dan 
52 cm was. Bij het patroon van de 
buitenste smalle banen lijkt een 
spiegeling om de 21,5 cm plaats te 
vinden. Dit ritme houdt geen pas met het 
patroon in de middelste baan. Hieruit 
kan worden opgemaakt dat er tenminste 
twee drukblokken zijn gebruikt. 

Kort voor het in productie nemen van 
deze Nieuwsbrief bleek dat de 
collectie van de SHBW een aantal 
behangfragmenten bezit met exact 
hetzelfde patroon. Daar deze fragmenten 
veel groter zijn, kunnen we een beter 
beeld krijgen van oorspronkelijke 
patroon. Zo blijkt dat de bovenzijde van 
het behang voorzien is van een 
afsluitende sierrand. Het ontbreken van 
een dergelijk beëindiging bij het Leidse 
behang wijst erop dat dit is hergebruikt. 
Het behang was hier tot aan de 
zoldervloer op de balk gespijkerd. 
Sporen van een lijst om de spijkers aan 
het zicht te onttrekken zijn niet 
aangetroffen. Mogelijk was een 
dergelijke afwerking voor het doek tegen 
het plafond aangebracht. 
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Gedeelte van een linnen veloutébehangsel, collectie SHBW.



hoornblazende saters rond een vaas. Het 
fries daarboven heeft grote 
leeuwenkoppen. Tussen de koppen zijn 
fantasierijke voorstellingen 
bijeengebracht met fabelwezens, hoorn-
blazende mensfiguren, engeltjes en 
plantenslingers. Het fries op de eerste

verdieping heeft een indeling met 
trigliefen en metopen, versierd met 
schedels van offerdieren en schalen. In 
het hoogste fries is een golvende 
meandermotief gebeeldhouwd. Bovenin 
de gevel plaatste men een borstbeeld van 
de reeds lang overleden keizer Karel-V
in een gebeeldhouwde cartouche, wat 
een opvallend eerbetoon was tijdens de 
eerste jaren van de 80-jarige oorlog. De 
geveltop wordt tenslotte omlijst door 
bandwerk waarop fantasiefiguren liggen. 
Deze figuren, gevat in band- en rolwerk, 
zijn gemaakt in de trant van het werk van 
de Zuid Nederlandse kunstenaars 
Cornelis Bos en Cornelis Floris. Op de 
geveltop zijn, naast het jaar 1571, twee 
gevleugelde griffioenen geplaatst, 
fantasiedieren bestaande uit een 
combinatie van leeuw, adelaar en paard. 

Het Hof van Ittersum kwam na Anna van 
Westerholt in handen van haar zoon 
Berend van Ittersum. Het werd verhuurd 
en fungeerde als verblijf voor 
belangrijke gasten in de stad. Al eerder 
was dit het geval. Zo verbleef Maria van 
Hongarije er in 1545 toen zij de stad 
Zwolle aandeed. De koning en koningin 
van Bohemen waren er in 1626 te gast en 
ook prins Willem III, de latere koning-

Toen restaurator Bert Jonker in opdracht 
van Vereniging Hendrick de Keyser een 
verkennend onderzoek deed naar het 
interieur van het Karel V-huis in Zwolle, 
deed hij een zeer bijzondere vondst. 
Achter een kamerbetengeling en onder 
afbladderende pleisterlagen kwamen 
fragmenten van een 16de-eeuwse 
wandschildering tevoorschijn. Reden 
voor de vereniging om de restauratie-
werkzaamheden direct stil te leggen. 

Het Karel V-huis is onderdeel van het 
Hof van Ittersum, een groot middeleeuws 
complex aan de Sassenstraat in Zwolle. 
Het huis ontleent zijn naam aan het 
borstbeeld van keizer Karel V in de top 
van de gevel. Anna van Westerholt, 
weduwe van Wolf van Ittersum, gaf 
omstreeks 1571 opdracht tot een 
ingrijpende verbouwing van het 14de-
eeuwse complex. Zij liet een pronkgevel 
optrekken die van verre zichtbaar was. 
De gevel van haar huis werd voorzien 
van verfijnd beeldhouwwerk, naar de 
Franse en Zuid-Nederlandse renaissance 
mode. De ornamenten zijn als een 
scherm voor de gevel geplaatst. De 
basementen van de geblokte Dorische 
pilasters op de begane grond werden 
versierd met voorstellingen van

Zestiende-eeuwse muurschilderingen ontdekt in Zwolle
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Het Karel V-huis, Sassenstraat 33 in Zwolle, de gevel uit 1571.

De muurschilderingen in de voorkamer van het Karel V-huis.



bouwing van haar huis, gaf zij opdracht 
aan een zekere G.D.B. van Deventer, 
waarschijnlijk kanunnik van het naast 
het huis gelegen Bethlehem-klooster, 
een handschrift te verluchten met 
wapentekeningen. Deze tekeningen 
vertonen opvallende overeenkomsten 
met de schilderingen die nu in haar huis 
zijn gevonden. 

De restauratie van de zaal waar de 
schilderingen zich bevinden is tijdelijk 
stilgelegd om verder onderzoek te 
verrichten. De kwetsbare schilderingen 
zijn voorzichtig blootgelegd en voorlopig 
vastgezet. De volgende stap is een plan 
voor conservering en restauratie.

Niek Smit
met dank aan Bert Jonker.

stadhouder logeerde er. In de 18de eeuw 
werd het complex gesplitst in meerdere 
delen. Het huis achter de fraaie gevel 
bleef een voorname woning. In de 19de

eeuw moet het bergafwaarts zijn gegaan. 
Zo was er een meubelfabriek, een 
behangerij en een winkel in 
‘Dameshandwerken’ gevestigd. De 
gevelcompositie uit 1571 bleef echter tot 
heden grotendeels onaangetast en 
behoort tot de fraaiste vroege 
renaissance gevels van ons land. Maar 
dat er achter deze gevel, die momenteel 
wordt gerestaureerd, zich nog 
schilderingen uit de bouwtijd bevonden, 
was een grote verrassing.

Ter voorbereiding van de restauratie 
werd door Bert Jonker onderzoek gedaan 
in het interieur. In de grote voorkamer op 
de benedenverdieping kwam achter een 
betengeling afbladderend pleister 
tevoorschijn ter weerszijden van een 
voormalige schouw. Achter de 
pleisterlagen bleken de muur-
schilderingen te zitten. De schilderingen 
zijn beschadigd en door latere 
afdekkingen aangetast. Toch zijn ze 
zeker gezien hun ruim 400-jarige leeftijd 
nog redelijk goed te lezen. 

De schilderingen zijn, alsof het grote 
wapenborden betreft, opgenomen binnen 
een omranding met een timpaan, onder 
een rode vaas. Aan de linkerkant van de 
vroegere schouw zijn binnen de 
omranding acht gekleurde wapen-
schilden gevonden. De wapens zijn 
voorzien van dekkleden, helmtekens en 
familienamen. Zo zijn onder de bovenste 
vier wapens de namen Van Ittersum, 
Van Huchtenbroek, Van Munster en Van 
Co(e)verden te lezen. De onderste rij 
geeft alleen de naam Van Hekeren prijs. 
Ook rechts van de schouw zijn vaag 
aftekeningen van schilderingen te zien. 
Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen 
dat het waarschijnlijk gaat om de wapens 
van de zestien overgrootouders van Wolf 
van Ittersum en Anna van Westerholt. 
Zij was zoals vermeld omstreeks 1571 
opdrachtgeefster van de verbouwing van 
het Hof van Ittersum en de bouw van de 
pronkgevel in de Sassenstraat. In 1567, 
enkele jaren voor de luisterrijke ver-
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Het wapen van de familie Van Co(e)verden.

Het wapenbord links van de voormalige schouw.
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Achter Clarenburg 2, 3511 JJ  Utrecht

In het Musée du Papient Peint in 
Rixheim in de Franse Elzas is tot en met 
16 mei 2010 de tentoonstelling Les 
limites de la perfectionte zien. 
Het gaat om behangsels die de Franse 
behangfabrikanten lieten zien tijdens de 
wereldtentoonstellingen in de periode 
van het Tweede Keizerrijk in Frankrijk. 
Hier werden toen grote technische 
staaltjes wat betreft de behangfabricage 
getoond.

Musee du Papier Peint
La Commanderie
28 rue Zuber
68171 Rixheim

Voor meer informatie zie: 
www.museepapierpeint.org

Franse behangsels uit het Tweede Keizerrijk


