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HET HUIS VAN DE PAUS
Paushuize gerestaureerd 

Het	gotische	Paushuize	in	de	binnenstad	van	

Utrecht	is	grondig	opgeknapt.	De	Spiegelzaal	is	

weer	bont	beschilderd	als	vanouds.	En	de	inrich-

ting	heeft	een	museale	uitstraling	gekregen.	

De	commissaris	van	de	koningin	kan	er	zijn	

gasten	weer	uitstekend	ontvangen.	steven braat 

& marceline dolfin

 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 1 2012

Paus Adrianus VI zou vast grote interesse hebben gehad in 
het werk dat de afgelopen twee jaar verricht is aan het 
huis dat hij liet bouwen. Helaas heeft hij het huis, dat hem 
‘liever was dan alle huizen in Utrecht’, nooit bewoond. 

De enige Nederlandse paus werd in Utrecht geboren als Adriaan 
Boeyens. Hij studeerde en werkte in Leuven en Spanje, waar hij in 
1517 kardinaal werd. Datzelfde jaar kocht hij een pand in Utrecht, 
dat hij liet verbouwen als verblijf in zijn geboortestad. In januari 
1522 werd hij in Rome verkozen tot paus, maar hij overleed daar al 
in september 1523. Zijn Utrechtse woning heeft paus Adrianus VI 
niet meer gezien. Voortaan zou het gebouw als het Paushuize 
bekendstaan.
Een stoet van bewoners en andere gebruikers trok de daaropvol-
gende eeuwen aan het huis voorbij. Vanaf 1814 raakt het Paushuize 
meer en meer verbonden met de provincie Utrecht. Tot 1957 doet 
het dienst als ambtswoning voor gouverneurs en commissarissen 

De Grebbeliniedijk bij Leusden

De Pompejaanse wandbeschildering van de Spiegelzaal van het Paushuize is deels vrijgelegd en deels 
gereconstrueerd

Voordat deze spiegel in het Paushuize wordt opgehangen, wordt de vergulde lijst nog gerestaureerd
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renaissance-meubelen vergroot en zijn de vier prenten gemaakt 
door de achttiende-eeuwse Piranesi.
In een andere salon staat nu een Hollandse vitrinekast met 52 
delen van een zeer speciaal Japans servies. Het is versierd met 
familiewapens. Historische Japanse serviezen met familiewapens 
zijn uiterst zeldzaam. Er zijn er slechts drie van bekend. Dit servies 
werd omstreeks 1702 besteld door de familie Van Buren.
Naast de Rijksdienst hebben onder andere ook het Centraal 
Museum, het Catharijneconvent en het Rijksmuseum bruiklenen 
geleverd voor de inrichting. Die vormt nu een buitengewoon fraai 
geheel met een museale uitstraling. Een van de oudste monu-
menten van Utrecht is klaar voor de komende decennia. De 
commissaris van de koningin kan in het Paushuize weer trots zijn 
gasten ontvangen. Misschien komt de paus wel langs.  ■

Steven Braat is conservator roerend erfgoed en Marceline Dolfin is consulent 
architectuurhistorie voor Utrecht, beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, s.braat@cultureelerfgoed.nl & m.dolfin@cultureelerfgoed.nl.

van de koning, of later van de koningin. Daarna wordt het eigen-
dom van de provincie. Tot op de dag van vandaag is het in gebruik 
als functionele residentie van de commissaris van de koningin. 
Er worden representatieve ontvangsten, vergaderingen, recepties 
en trouwerijen gehouden.
De provincie is trots op dit gebouw en wil het ook de komende 
decennia verantwoord blijven gebruiken. De algehele opknap-
beurt die in december is afgerond, is gecombineerd met aanpas-
singen aan hedendaagse gebruiks- en veiligheidseisen. Daarbij 
heeft de provincie zichzelf de opdracht gegeven een van de meest 
energiezuinige monumenten te realiseren. Bij dit alles heeft de 
cultuurhistorie een belangrijke rol gespeeld. De bouwgeschiedenis 
van het pand was door functioneel gebruik en praktische beslis-
singen uit het verleden wat op de achtergrond geraakt. De Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed adviseerde hoe de restauratie 
het rijksmonument het beste recht kon doen. Dat die restauratie 
zelf daarbij geholpen heeft met enkele opvallende vondsten was 
een gelukkige bijkomstigheid.

De	Spiegelzaal
Het huis staat op de hoek van het Pausdam en de Kromme 
Nieuwegracht. Zijn karakteristieke gevel straalt een en al gotiek op 
de drempel van de renaissance uit. Het Paushuize is uitgegroeid 
tot een complex met onder meer een poortgebouw uit 1633 en 
een grote zaal. Die Spiegelzaal werd in 1830 aangebouwd als 
Statenzaal, de vergaderzaal voor de Provinciale Staten, naar een 
ontwerp van de architect Christiaan Kramm. Vier fraai gedeco-
reerde salons hebben een plaats gevonden op de bel-etage. 
De vier salons hadden in de restauratie niet veel nodig om hun 
functie van representatieve ontvangstruimtes te blijven vervullen. 
Twee salons hebben een nieuwe wandbespanning gekregen. 
De grote zolders zijn nu verbouwd tot vier vergaderruimtes.
De restauratie van de Spiegelzaal was van een heel andere orde 
dan die van de salons. Uit historische foto’s was bekend dat de 
zaal ooit bont beschilderd was. Deze decoratieve afwerking is na 
de oorlog onder lagen witkalk verdwenen. Onderzoek in de zaal 
bracht aan het licht dat veel van de schildering behouden is 
gebleven. De vrouwenfiguren, putti en ornamenten zijn geïnspi-
reerd op schilderingen uit Pompeï. Een bijzondere vondst is een 
op de muur geschilderd portret van de jonge koningin Wilhelmina. 
De schilderingen in de zaal zijn nu deels vrijgelegd en deels gere-
construeerd over de witkalklagen heen. Op deze manier blijft het 
gehele historische verfpakket behouden.
De twee grote kroonluchters die nu in de Spiegelzaal hangen, 
hingen er tot 1959 ook. Ze zijn dus op hun oorspronkelijke plaats 
teruggekeerd. In de tussenliggende jaren hebben ze de Tweede 
Kamer gesierd. En daar hangen nu de twee kronen die in 1959 in 
de Spiegelzaal waren geplaatst. Een mooie ruil dus.

128	historische	voorwerpen
De kroonluchters zijn bruiklenen uit de kunstcollectie van het Rijk 
die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert. Het zijn 
twee van de 128 historische voorwerpen uit de kunstcollectie die 
voor de hernieuwde inrichting van het Paushuize gebruikt zijn. 
Het gaat om 46 meubelen, zestig stuks keramiek, tien lichtkronen, 
vier wandarmaturen, een tapijt, vier prenten en enkele portretten 
met leden van het vorstenhuis. Onder de meubelen bevinden zich 
tafels, spiegels, kasten, een linnenpers, een staand horloge en 
diverse series stoelen. Alle voorwerpen zijn gerestaureerd.
Door de relatie met paus Adrianus VI leent dit gebouw zich goed 
voor kunst en kunstnijverheid van Italiaanse oorsprong. Zo bevond 
zich sinds 1959 in een van de salons al een monumentale 
Italiaanse schouw uit de zestiende eeuw. Op die schouw zijn nu 
vijf Italiaanse vazen geplaatst. Verder werd het aantal Italiaanse 
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Door de relatie met de paus 
leent dit gebouw zich goed 
voor Italiaanse kunst

De laatste hand wordt aan deze tafel gelegd In november werd in de Spiegelzaal nog flink gewerkt

Een bijzondere vondst: putti in de Spiegelzaal 
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