


Maandblad Oud-Utrecht 1986 gehele restauratie van het exterieur, die het kasteelvan buiten weer in perfecte staat bracht. De tweedefase, het opknappen van het interieur, liet enige jarenop zich wachten omdat de overheid nog geen subsi-die kon verlenen. Dankzij een actieve fundraisingwerd in 1984 de toegezegde subsidie ook daadwer-kelijk verleend en kon met de laatste fase wordengestart. Hier ging een grondig bouwkundig onderzoeknaar de toestand van de inwendige constructie aanvooraf. Daaruit bleek, dat de balklagen en vloeren ineen groot aantal vertrekken door aantasting van rot,houtworm en boktor in een slechte staat verkeerden.Op het stucwerk aan de binnenzijde van de buitenmu-ren werd zoutkristallisatie geconstateerd, waardoorpleisterlagen op verscheidene plaatsen van de murengedrukt waren en op andere plekken witte uitslag ver-toonden. Het schilderwerk was grotendeels in eenslechte conditie: afgesprongen stukjes en bladderen-de lagen.

Zodoende moest het merendeel van het be-staande houtwerk (afgezien van het nieuw aan tebrengen houtwerk) geschilderd worden. Het was dui-delijk dat diverse onderdelen van het gebouw quaconstructie en esthetisch aangezicht dringend aanrestauratie toe waren. Bij de restauratie kwamen diverse bouwhistorischevondsten tevoorschijn. Zo trof men bij het ontpleiste-ren van de muren bouwsporen als oude doorgangen,bouwnaden, dichtgezette raampjes en nissen en der-gelijke aan, die hoewel voor deze restauratie niet di-rect van belang, wel voor een inzicht in de bouwge-schiedenis van het kasteel essentieel bleken te zijn.Ook traden er veranderingen op tijdens de restauratievan de plafonds. Onder de 19de eeuwse stucpla-fonds kwamen oudere balklagen tevoorschijn, dievroeger in het zicht zijn geweest, getuige de gedeelte-lijk profilering en de grijsgroene beschildering. Menwas het erover eens dat deze beschilderde balklagenin het zicht moesten blijven.

Bijzondere aandacht vroegen ook de verwarmingsin-stallatie, de schilderingen in de huiskapel en sacristieen de eiken moerbalken. De verwarmingsinstallatiewerd herzien en uitgebreid en de leidingen en verwar-mingselementen werden voor zover mogelijk aan hetoog onttrokken. De muur- en plafondschilderingen inde kapel en sacristie bleken in een matige toestand teverkeren. Consolidatie van de schilderingen is urgent,aangezien de conditie ervan snel achteruit gaat. Eenzeer arbeidsintensief en daarom kostbaar project,waarvoor tezijnertijd een aanvullende subsidie nodig Fragment van een getekende kaart uit 1624 doorHendrik Verstrale. zal zijn. De eiken moerbalken waren in de opleg-gingspunten rot. Zij werden niet vernieuwd maarvoorzien van laseinden, een zeer bewerkelijke metho-de. Naast deze grote werkzaamheden waren er tech-nisch gezien nog enkele aanpassingen nodig, zoalsgrotendeels vernieuwing van de electrische installa-tie. Tevens werden het

achterste poortgebouw en debijgebouwen van het slot bij dit laatste restauratie-project betrokken. Om een in oorsprong middeleeuws gebouw aan mu-seale eisen te laten voldoen, moesten grote inspan-ningen geleverd en hoge kosten gemaakt worden.Het resulaat hiervan is, na ruim twintig jaar van her-stelwerkzaamheden, dat Museum Slot Zuylen weerin oude luister aan de oever van de Vecht prijkt. In de-ze stijlvolle entourage vinden regelmatig cultureleevenementen plaats: concerten oude muziek, lezin-gen en tentoonstellingen. Van 3 mei t/m 29 juni is erde expositie ,,'t Huys te Zuylen zes eeuwen bouwenen restaureren&quot; te bezichtigen. Nadere informatieover openings- en rondleidingstijden is te verkrijgenop tel. nr. 030-44 02 55. Jhr. R. G. Bosch van Drakensteindrs. A. T. Folmer-von Oven HET LUSTRUM VAN 1886 Traditiegetrouw werd de oprichting van de Hoge-school in 1636 eens in de vijf jaar herdacht. Zo'nlustrumviering werd aanvankelijk door de

universiteitgeorganiseerd, maar na de oprichting van het De Gemeentelijke Archiefdienst heeft een kleine ten-toonstelling ingericht die laat zien hoe een eeuw gele-den het 250-jarig bestaan van de universiteit vanUtrecht werd gevierd. 55




