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De restauratie van de ontvangstkamer in 
de R.K. pastorie te Kockengen 

Elsbeth Geldhof 
Stichting Restauratie Atelier Limburg, Daemslunet 1c, 6221 KZ Maastricht 

Enkele inwoners van Kockengen hebben de eerste 
maanden van 1999 ongewone taferelen waargeno
men in de ontvangstkamer van de rooms-katholieke 
pastorie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming 
aan de Voorstraat (Afbeelding 1). Deze kamer, ge
legen aan de straatzijde ten zuiden van de hoofd
ingang, waar normaal gesproken alleen wordt ver
gaderd, werd wekenlang bewoond door mensen op 
steigers en trappen. De Stichting Restauratie Atelier 
Limburg voerde het historisch kleuronderzoek, de 
restauratie van de wandbespanningen en de restau
ratie/reconstructie van de schouwpartij uit, na een 
grondig onderzoek naar de bouwhistorie van de 
ontvangstkamer. 

De ontvangstkamer is de voorkamer van een 
voormalig deftig woonhuis, dat sinds 1853 in ge
bruik is als pastorie. Vanaf het begin van de 19de 
eeuw was het de residentie van de koopman Marti-
nus de Bruyn Janszoon (zijn vroegere pakhuis staat 
nog naast de pastorie - red.). De reliêfvoorstelling 
op de boezem van de schouw refereert waarschijn
lijk aan zijn handelsactiviteiten met symbolen als 
de geldbuidel, de inktpot met penneveer en de 

wereldbol. De Bruyn liet zijn geld rollen toen hij in 
1802 de kamer liet bekleden met wandbespannin
gen vervaardigd door de Utrechtse schilder Henrick 
(of Hendrik) van Barneveldt, en de houten be
timmeringen in de kamer liet schilderen in een bij
passend kleurenschema. Over Van Barneveldt en 
het genre behangselschildering kunt u meer lezen in 
het voorafgaande artikel in dit tijdschrift, van de 
hand van W. Meulenkamp. 

Bijna twee eeuwen later kunnen wij de kamer 
nog maar ten dele zien zoals Martinus Jansz de 
Bruyn hem toen zag. Rond 1843 - 1853, tijdens de 
inrichting van het pand als pastorie en de over
dracht ervan aan het kerkbestuur, vonden grote ver
anderingen plaats in het huis. Waarschijnlijk is de 
voorgevel (westgevel) toen opnieuw opgetrokken. 
Een bouwnaad in de zuidelijke zijgevel, met aan 
weerszijden andere bakstenen in een ander metsel-
verband, is daar getuige van. Het moderniseren van 
de voorgevel heeft consequenties gehad voor de 
ontvangstkamer. De twee vensters met een muur-
kast daartussen zijn een toevoeging uit het midden 
van de 19de eeuw, en ook het zijraam dateert uit die 

Afb. 1. Voorgevel van de 
R.K. pastorie, Voorstraat 
24, Kockengen, met 
daarnaast, rechts op de 
foto, het oude pakhuis. 
(Foto Mw. M. Kiela, 
1989, in Foto-archief 
Historische Kring Breu-
kelen.) 
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periode. In het interieur is te zien hoe de plafond-
balk is afgeschuind om ruimte te maken voor dit 
zijvenster. Wellicht is een deel van de wandbespan
ning toen verwijderd ten behoeve van de plaatsing 
van dit raam. 

Uitgangspunten voorde restauratie 
Het streven naar een eenheid in een historisch 

interieur vormt een zeer belangrijk uitgangspunt bij 
een restauratie. Helaas worden maar al te vaak 
restauratoren en schilders onafhankelijk van elkaar 
gevraagd zorg te dragen voor een onderdeel in een 
ruimte, met als gevolg dat zeer verschillende restau
ratie-opvattingen voor een verwarrend beeld kunnen 
gaan zorgen. In de ontvangstkamer werden wij in 
de gelegenheid gesteld om de behandeling van de 
wandbespanningen, de afwerking op de betimme
ring en enkele andere kleine ingrepen goed op 
elkaar af te stemmen. 

De werkzaamheden van Stichting Restauratie 
Atelier Limburg begonnen met een bouwhistorisch 
kleuronderzoek naar de afwerking van de houten 
onderdelen in de kamer. De kamer zou ter gelegen
heid van de restauratie opnieuw geschilderd wor
den, en het doel van het onderzoek was daarom de 
afwerking terug te vinden uit de tijd toen de wand
bespanningen werden aangebracht. 

De geschiedenis van de opeenvolgende afwer
kingen op de houten delen in de kamer werd onder
zocht door op verschillende plaatsen zogeheten 
stratigrafieën te maken: met een scalpel (een zeer 
scherp mesje) worden trapsgewijs kleine vlakjes 
van de opeenvolgende verflagen blootgelegd. Het is 
belangrijk dat deze kleurentrapjes doorlopen van de 
grote vlakken naar de profileringen en andere hou
ten elementen, waardoor een eventuele differentia
tie in kleurnuances zichtbaar wordt. 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn kleine 
verffragmenten tot op het hout weggenomen. Deze 
verfmonsters zijn ingebed in een kunsthars en ver
volgens dwarsgeslepen zodat onder de stereomicro
scoop de laagopbouw van elke dwarsdoorsnede be
studeerd kan worden. 

Het meest complete beeld wordt verkregen 
door deze twee onderzoeksmethoden, namelijk de 
stratigrafieën en de verfdwarsdoorsneden, naast 
elkaar toe te passen en met elkaar te vergelijken. Bij 
het maken van de kleurentrapjes wordt niet altijd 
de gehele laagopbouw zichtbaar: dunne lagen als 
vernis- en glacisafwerkingen kunnen worden gemist 
en afwerkingen in één kleurtint kunnen na onder
zoek onder de microscoop uit meerdere lagen 

Afb. 2. Restauratrice aan het werk in de noordwestelijke hoek van de 
ontvangstkamer. In de hoek tussen de twee kamerwanden is een 
groot pand te zien, met links daarvan een hengelaar met een hondje. 
Gewerkt wordt aan een brug die leidt naar een landweggetje, waarop 
een echtpaar met kind wandelt. Rechts een wetering met praam en 
boer, en een landschap met vee en een boerderij. Zie ook Afb. 3 en 4 
bij het artikel van de heer Meulenkamp. (Foto Stichting Restauratie 
Atelier Limburg.) 

blijken te bestaan. 
Door het kleuronderzoek werd zo meer inzicht 

verkregen in de geschiedenis van de geschilderde 
afwerkingen op bijvoorbeeld het plafond, de lam
brisering, of de suitedeuren. 

Uit het kleuronderzoek was het mogelijk om een 
kleurschema te relateren aan de wandbespanningen. 
Ten behoeve van de restauratie van de wandbespan
ningen werd de lambrisering rechts van de deur ge
deeltelijk verwijderd. Op het deurkozijn kwam toen 
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op een stukje van 3 x 4 cm een grijsgroene verflaag 
tevoorschijn, met daarop donkergroene stippen die 
aanzetten van lijnen lijken te zijn. 

Deze grijsgroene kleur was snel te identificeren 
als de oudste afwerklaag, en de donkergroene stip
pen als de groene kleur van de kwartrond profielen 
op de plafondbalken. Daarbij bleek de pigment-
opbouw van deze donkergroene kleur dezelfde als 
die van de groene biezen op de wandbespanning. 
De stippen op de grijsgroene verflaag doen vermoe
den dat deze decoratie met groene biezen doorgezet 
was op de betimmering. 

Uit het kleuronderzoek kwam ook naar voren dat 
het lijstwerk op de suitedeuren verguld is geweest. 
Martinus Jansz de Bruyn kocht zichzelf een rijke 
kamer die overdag weidse uitzichten bood op de 

Afb. 3. Een deel van een bomenlaan, afgebeeld op de 
behangselschildering op de westelijke wand, bij de 
noordhoek. (Foto Stichting Restauratie Atelier Limburg.) 

panoramische landschappen van de wandbespan-
gen, en die 's avonds met kaarslicht moet hebben 
geflonkerd van al het goud! 

De restauratie van de wandbespanningen 
De wandbespanningen verkeren in een relatief 

goede conditie en zijn voor een groot deel nog nooit 
van hun plaats verwijderd geweest. De vele spijkers 
waarmee de doeken aan een rachelwerk waren op
gehangen, zijn nog voorzien van de oorspronkelijk 
aangebrachte verf. Na het bevestigen van de wand
bespanningen in de kamer heeft de schilder ter 
plekke de spijkers geschilderd zodat ze zouden op
gaan in de schildering. Dit was de voornaamste 
reden om bij de restauratie de wandbespanningen 
in Kockengen ter plaatse te willen behandelen 
(Afbeelding 2) en deze niet te demonteren ten be
hoeve van een restauratie in ons Limburgse restau
ratieatelier. Ingrepen bij een restauratie zouden in 
beginsel zo terughoudend moeten zijn als de situa
tie toestond, en zoveel mogelijk omkeerbaar. 

Hoewel in goede staat, waren de wandbespan
ningen vóór de restauratie erg donker en vergeeld. 
De vernislaag, die net als bij 'gewone' schilderijen 
onder meer als bescherming werd opgebracht, was 
erg geel geworden. Daarbij waren de wandbespan
ningen nog vervuild door met name nicotine-aan-
slag door het jarenlange gebruik van de ontvangst
kamer als vergaderruimte. Ondanks dat de wand
bespanningen de tijd goed hebben doorstaan, waren 
er scheuren ontstaan die in het verleden weer be
plakt werden met doek en grof overschilderd. Over 
het gehele oppervlak waren ook kleine lacunes in 
de voorstelling ontstaan. Door al deze factoren was 
het zicht op de landschappen met de vele boten, 
koeien en vogels sterk verminderd. 

De restauratie van de wandbespanningen be
stond uit verschillende fasen. Het oppervlaktevuil 
moest eerst verwijderd worden voordat met het 
vernis begonnen kon worden. Na testen met ver
schillende oplosmiddelen werd een middel gevon
den om de vettige vuillaag te kunnen verwijderen. 

De vergeelde lagen vernis hadden een verschil
lende laagdikte. Het vernis op de schilderingen waar 
nauwelijks licht op valt was zeer donker geworden 
terwijl de vernislagen in het licht minder sterk ver
geeld waren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
het vernis zou worden teruggebracht tot een dunne 
laag en zo het ouderdomspatina behouden kon 
blijven. Helaas bleek het in de praktijk niet moge
lijk om het vernis egaal af te dunnen en moest in 
een later stadium toch besloten worden het geheel 
te verwijderen en een nieuw vernis aan te brengen. 
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Afb. 4. Huis aan een 
havenkade, met boven 
de deur het opschrift 
KOOPHANDEL EN ZEE
VAART, als afgebeeld 
op de behangselschil
dering op de noord
wand. (Foto Stichting 
Restauratie Atelier Lim
burg.) 

Vóór het verwijderen van het vernis werden 
opnieuw eerst testen gedaan om een geschikte 
methode en een geschikt oplosmiddel te vinden. 
'Geschikt' betekent in deze situatie een oplosmid
del dat het vernis kan oplossen, zonder dat daarbij 
veel gewreven hoeft te worden en zonder dat de on
der het vernis aanwezige verflaag aangetast wordt. 
Door de vele kleine lacunes in de schildering was 
de verflaag kwetsbaar, dus hoe minder die aange
raakt hoefde te worden, des te beter het was. 

In deze fase konden vele kleine 'reparaties' uit
gevoerd worden. Scheuren in de wandbespanning, 
waaronder een enorme winkelhaak, werden hersteld 
door de randen met linnen draadjes te verbinden en 
zo de scheuren te kunnen dichten. Daarna werden 
de herstelde scheuren op kleur gebracht zodat ze 
optisch de voorstelling niet langer verstoorden. Om 
dezelfde reden werden de talloze kleine lacunes in 
de verflaag gevuld met op kleur gebrachte was. 

De schouw 
Centraal in de zuidwand van de ontvangstkamer 

bevindt zich de schouwpartij. De rechte, zwart-
marmeren schoorsteenmantel heeft een decoratie in 

reliëf. Op de regel is centraal een bloemmotief met 
lauwerkrans te zien, op de hoeken een roset en 
daaronder hangende festoenen (guirlandes) op de 
stijlen. De schouw heeft een licht klokvormige 
boezem waarop een decoratief reliëf in stucwerk 
is aangebracht. Deze voorstelling bestaat uit ver
schillende handelssymbolen die aan een strik van 
lint lijken te hangen. De voorstelling wordt om
kaderd door een parel-en-staaflijst en een kwastlijst. 
De kroonlijst is voorzien van een eierlijst, een blok-
lijst en een profïellijst. De zijkanten van de schouw 
hebben een middenvlak in reliëf met in de in
springende hoeken een roset. Aan weerszijden van 
de schouw zijn de wandbespanningen voorzien van 
een verticale, brede, gemarmerde band. 

De restauratie van de schouw 
Ook de schouw werd behandeld gedurende dit 

restauratieproject. De boezem van de schouw was 
wit overschilderd. Tijdens het kleuronderzoek kwam 
echter naar voren dat onder de wit beschilderde 
boezem van de schouw een geschilderde marmering 
schuil ging. Marmerimitaties zijn geschilderd om 
de bezoeker te doen geloven dat het van echt 
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marmer is. Hoewel het 'nep' is, kon een geschilder
de marnieren schouw in de tijd van De Bruyn net 
zo kostbaar zijn als een van echt marmer. Marmer-
schilders waren meesterschilders die goed gewaar
deerd werden. 

De eenheid van de kamer kwam al naar voren bij 
de kleurovereenkomst tussen de biezen op de be
timmering en de wandbespanning. Er bleek ook een 
relatie te bestaan tussen de afwerking van de 
schouw en de wandbespanning. Aan weerszijden 
van de schouw is de wandbespanning voorzien van 
een oranje gemarmerde band die goed past bij de 
marmerimitaties op de schouwboezem. 

Hoewel er geen zekerheid kon worden ver
kregen over de ouderdom van de marmeringen op 
de schouw, zijn deze van een zodanige kwaliteit en 
schoonheid dat besloten werd deze in het zicht te 
brengen. De witte hoogglanslak werd mechanisch 
verwijderd met behulp van een scalpel en een 
warmteblazer, zodat de marmerimitatie daaronder 
zoveel mogelijk zonder beschadigingen vrijgelegd 
kon worden. Op de schaduwzijde van de schouw 
bleek deze werkwijze wat moeilijker uit te voeren. 
Daarom werd de marmerimitatie gereconstrueerd 

door het op de schaduwzijde opnieuw te schilderen 
met de vrijgelegde marmering als voorbeeld. 

De ontvangstkamer gerestaureerd 
Alle handelingen zijn verricht vanuit de gedach

te dat alleen het hoogst noodzakelijke moet worden 
gedaan. De ontvangstkamer is terughoudend geres
taureerd, waarbij de geschiedenis en ouderdom van 
de kamer gerespecteerd werden, vanuit de gedachte 
dat de kamer niet een losse verzameling elementen 
is, maar een eenheid van interieuronderdelen. 

De restauratie van de ontvangstkamer van de 
pastorie te Kockengen is uitgevoerd door de Stich
ting Restauratie Atelier Limburg, als onderdeel van 
de opleiding tot restaurator en onderzoeker van 
historische binnenruimten. 
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Bij nader onderzoek bleek mij, dat in bovengenoemd artikel 
twee correcties moesten worden aangebracht. 

In het Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijetirode vond 
ik in de inkomende en uitgaande brieven in 1866 de "Opgave 
van overledenen aan cholera", met de regel: "19 juni, Poeldijk 
112, v. 64 jr. z.b.; 5 juli, Poeldijk 112, m. 72 jr., tuinier". De 
passage op blz. 136, 2de kolom, 2de alinea: "zodat het niet on
waarschijnlijk is dat Willem en zijn vrouw aan deze ziekte zijn 
bezweken" is dus onnodig voorzichtig geformuleerd en moet 
zijn: "Willem en zijn vrouw overleden beiden aan deze ziekte". 

Noot 6 op blz. 141 behoeft ook een correctie, want "de 
voor cholera bevreesde vrouw" was inderdaad de op 19 juni 
1866 aan cholera overleden Stijntje Schuurman-Magarijn. Het 
woord "waarschijnlijk" kan dus in deze noot vervallen. Het eer
dere cholerageval in dit huis betrof niet Cornells van Zeijst in 
1854, maar zijn vrouw Maria Geerlings, die op 6 september 
1849 in de leeftijd van 37 jaar aan de cholera was overleden. 
Dat bleek uit het Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijen-
rode, inv. nr. 137, Ingekomen stukken in 1849, brief Cl 1, d.d. 
11.9.1849. Op die datum meldde de geneesheer Floris Vos aan 
de burgemeester dat hij tussen 31 juli en 11 september 25 nieu
we cholerapatiënten had behandeld, waarvan er 14 overleden 
waren. Daartoe behoorde ook de vrouw van Cornelis van 
Zeijst. Het eerste slachtoffer was al op 13 januari 1849 door de 

arts Dr Jan Turk bij de burgemeester gemeld. Floris Vos gaf in 
juni nog 5 sterfgevallen door en na 11 september nog eens 5. In 
1849 zijn er dus minstens 25 mensen aan cholera gestorven. 
Daartoe behoorde ook de 70-jarige grutter-wethouder Jan Bots, 
die op 14 september in Het Huys te Keyserrijck overleed. 

HJvE 

A.A. Manten, 1999. Breukelen en omgeving van 1000 tot 
2000. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 
14, nr. 4, blz. 153-218. 

1670: Volgens E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman 
(Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, uitgave 1997, blz. 120) 
was Joost van den Vondel aangetrouwde familie van Agnes 
Blok (oom van haar eerste echtgenoot). 

1673: De Lindeboom (= Het Regthuys). 
1940: Ook de inwoners van Breukelen-Proostdij ten oosten 

van de Vecht werden geëvacueerd. 
De vrouw op de foto op blz. 200 is de toen circa 20 jaar 

oude Bep van Wijk, die woonde op Wagendijk 16 en werkte bij 
de tolpoort van Gijs Bos, Wagendijk 14. 

1945: De tweelingbroers Eddy en Menno Jaarsma waren 
beiden betrokken in de gevechtshandelingen bij Westbroek, 
maar het was Menno (niet Eddy) die daar omkwam. Deze be
treurenswaardige fout stond ook al in jaargang 10 (1995), nr. 2, 
blz. 116 en 117. 

1983: In 1985 werd Thea van Rijnsoever opnieuw Neder
lands kampioene. 
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