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oude boeken over versieringen in huizen
maken, keek de kunst bij collega’s af en
liep symposia in binnen- en buitenland af.
Hij is bezeten van zijn werk. Trots laat hij
foto’s zien van het prachtig versierde pla-
fond van de Grote Kerk in Harderwerk,
waar hij komende week weer verder gaat
met consolideren en restaureren. 

„Elk pand en elke muur hebben weer
een eigen verhaal. Eerst ga je kijken: hoe
zijn de beschadigingen tot stand geko-
men? Is het optrekkend vocht, zijn het
verzakkingen of doorgebogen plafonds?

Dat zie je veel in pakhuizen en boerde-
rijen waar het graan op de eerste

verdieping werd opgeslagen.”
Eerst is het zaak om de bron
van het kwaad aan te pakken.

Anders kan er worden

gerestaureerd tot je een ons weegt maar
zijn de beschadigingen na tien jaar op
precies dezelfde manier terug. „Optrek-
kend vocht moet worden bestreden; zout
in de muur, zoals aangetroffen in een
Groningse kerk die met de voeten in het
zeewater had gestaan, afgedicht. Restaura-
tiewerk uit de vorige eeuw met te harde
mortels waardoor er spanning op het werk
is gaan staan, nog zoiets. Dan krijg je
scheuren. Dat dient eerst te worden ver-
wijderd.” 

Miguel van Schoonhoven (Ambacht en
Restauratie Gouda) heeft historisch onder-
zoek naar de geschiedenis van stucwerk in
Nederland gedaan en volgde daartoe de

post-hbo-opleiding Bouwhistorie. „De
oudste versierde plafonds in Nederland
zijn van leem! Daar werden figuurtjes in
gemaakt. Normaal gesproken zag je ge-
woon de balken en planken van de boven-
verdieping.”

Later kwam het echte stucwerk, eerst
van kalk, later van gips. „De grote grond-
legger van dit ambacht in Nederland was
Daniël Marot, een Franse Hugenoot. In de
late 17e eeuw ging hij in de Lodewijk de
Veertiende-stijl in Nederlandse paleizen
aan de gang en later ook in panden van
welgestelden. Die keken het af van het hof
en wilden ook van die mooie plafonds en
muren.”

De vorm van het stucwerk volgde sim-
pelweg de bouwstijlen. Zoals het classicis-
me met de terugkeer naar de oudheid of
de uitbundige rococo met de asymmetri-
sche schelpmotieven en vrolijke engeltjes.
„Grofweg kunt je zeggen dat sier-stuc zich
vanuit Den Haag en Amsterdam over alle
Nederlandse steden verspreidde. Ik woon
zelf in Gouda waar ontzettend veel
moois is te vinden.”

BEELDHOUWEN
Van Schoonhoven model-

leert het liefst met de hand:
„Eigenlijk is het net
beeldhouwen. Met dit
verschil dat je met
beeldhouwen mate-
riaal reduceert
terwijl wij materiaal
opbouwen. Er zijn door-
lopend keuzes te maken.
Ik trof laatst een decoratieve
helm met een vogel erop. Maar
de kop van de vogel was ooit ge-
sneuveld. Verzin je zelf een kop, dan
is dat eigenlijk geschiedvervalsing.
Want ik weet niet welke vogel het is ge-
weest en ook niet elke kant hij opkeek.
Dan laat ik ’m zonder kop.”

Tijdens de industriële revolutie kwam er
een eind aan handmatig creëren van stuc-
werk, het beeldhouwen. „Men ging met
mallen werken. Iedereen kon een patroon
uit een boek uitzoeken. De massaproduc-
tie deed zijn intrede.” 

Schoonhoven werkt het liefst met kalk,
het materiaal dat werd gebruikt voordat
gips zijn intrede deed. „Dat zit 250 jaar
goed. In de 18e eeuw voor de eeuwigheid
gebouwd. Heel wat anders dan die weg-
gooicultuur van tegenwoordig. Ik geef dan
ook honderd jaar garantie op mijn werk.
Wat is nou tien jaar?”

Stuc-restaurateur Daniël Oudman trof

overigens ooit zo’n 17e-eeuws Hollands
plafond van leem in een pand in Gronin-

gen aan. „Onder een mooi stucplafond.
We hebben het laten zitten, dat is

eigenlijk een archeologische
schat.” 

Werkzaam door het hele
land en ook in Duitsland en

Tsjechië, is hij als Gro-
ninger vooral trots op

de vele herenboer-
derijen met schit-
terend stucwerk.

„Men denkt vaak dat
er alleen in de Randstad

rijk versierde panden zijn
te vinden. Maar ook hier

vinden we die prachtige vorm,
het geschilderde stucwerk. Reliëf

dat vervolgens is ingekleurd.”
Dat wordt weer gedaan door specia-

listen: Veltman & Veldman, restauratie-
en decoratieschilders. „Zij doen voor de
start van een project onderzoek naar ge-
bruikte materialen en verfsoorten.”

Oudman krijgt de rillingen van mensen
die besluiten om in een oud pand alle
muren en plafonds ’lekker strak’ te trek-
ken. „Zie je delen van eeuwenoude orna-
menten in de bouwcontainer liggen. Dat
doet me zeer. Koop dan een nieuw pand!
Gelukkig mag het niet bij monumenten.”

Hij gebaart in het rond in de opkamer:
„Juist heerlijk om hier aan het werk te zijn
met ambachtswerk dat vele eeuwen en
oorlogen heeft doorstaan en aan mijn
voorganger te denken. Die heeft het op
dezelfde manier aangebracht als ik nu aan
het werk ben.”

Schatgraven
in oude panden

Daniël Oud-
man restau-

reert een
16e-eeuwse

schildering in
de gewelven
van de Grote

Kerk van
Harderwijk.

H
ij zat net met een collega
koffie te drinken toen de
opdrachtgever wees naar
de muur waaraan ze zou-
den gaan werken. Prach-
tig oud, donkerrood pleis-
terwerk, zogenoemd

bloedplamuur: een mengsel van loodoxide,
krijt en lijnolie. Maar wat was daar aan de
onderkant te zien, op die plek waar de
vloer iets was verzakt? Delfts blauwe te-
gels, waarschijnlijk eeuwenoud!

„Begrijp je dat ik heel veel van mijn werk
hou?” verzucht Daniël Oudman, terwijl hij
wat foto’s op zijn telefoon laat zien. „Elke
dag kom ik weer een nieuwe schat tegen.” 

Zoals een met bloemen en reliëf inge-
legd plafond, eerst vol scheuren, later
opgevuld en weer in frisse tinten blauw en
groen. Een compleet ’platgeschilderd’
ornament in de vorm van een bos bloe-
men, na restauratie opeens weer duidelijk
zichtbaar, uitspringend in scherp gevorm-
de volle glorie.

HERLEVEN
Daniël is stuc-restaurateur. In Neder-

land heeft hij zo’n zeven collega’s, met
eigen bedrijven, samen verenigd in de
Vakgroep Restauratie Stukadoors. Wordt
bij stukadoor gedacht aan iemand die
vooral wandjes gladstrijkt, de leden van de
vakgroep doen eerder het tegenovergestel-
de. Ze laten oude ornamenten en versie-
ringen, op plafonds maar op ook muren en
gevels, juist weer herleven.

Vandaag zijn we in een monumentale
boerderij aan de Hereweg in Het Gro-
ningse Meeden. De Hereweg heet niet voor
niets zo; hier staan vele respectabele pan-
den, in vroeger eeuwen neergezet door
welgestelde boeren. Zij wilden graag laten
zien hoe goed ze het hadden door de grote
en hoge ramen, vaak dubbele voordeuren
én natuurlijk hun fraai versierde plafonds.

Het plafond in de pronk- of opkamer –
de bewoners zaten er vroeger alleen op
zondag – heeft zijn beste tijd gehad. Ster-
ker nog: de loodzware versieringen vol
bloemen en krullen lijken, vooral in de
hoeken, los van de rieten onderlaag te
gaan komen. Dan krijg je toch al snel zo’n
25 kilo op je hoofd, nog daargelaten dat
het eeuwig zonde van het stucwerk is.

„Meestal fixeren we het originele sier-
stucwerk met pinnen en restaureren we
het ter plekke door beschadigingen in te
vullen”, legt Daniël uit. „Nu kan dit alleen
bij het middenornament, de rest heeft te
veel waterschade.” 

„Die hoeken halen we er in het geheel
voorzichtig af. In onze werkplaats maken

we er een mal van en gieten een exem-
plaar dat exact hetzelfde is. Die verwerken
we weer in het plafond op zo’n manier dat
je er niets van ziet.”

Ook van hetzelfde materiaal; wordt er
tegenwoordig veel met gips gewerkt, vroe-
ger was dat kalk en héél vroeger zelfs
leem, weet Oudman. Ooit wilde hij vracht-
wagenchauffeur worden maar raakte in
het stuccen verzeild. Na een jaar of vijf
wandjes strak trekken had hij dat stan-
daardwerk wel gezien. „Ik was dol op wer-
ken in oude panden. Zo kwam ik in con-
tact met Rene van Olphen, gespeciali-
seerd in restauratie van oud stuc-
werk. Dat wilde ik ook.”

Een opleiding is er niet voor
dit ambacht, soms een ware
kunstvorm. Oudman las

Ze voelen zich soms schatgra-
vers, halve archeologen eigen-
lijk. Restaurateurs van eeuwen-
oud stucwerk komen in hun
werk dagelijks verrassingen te-
gen: onder een vlak wit plafond
schuilen ingekleurde engeltjes
en een verzakte wand geeft op-
eens kleurig tegelwerk prijs.
door Marjolein Schipper

STUC-RESTAURATEURS STUITEN DAGELIJKS OP VERRASSINGEN

Via een verhoogde vloer verstevigen Daniël Oud-
man en collega Hammo Lich het monumentale
plafond van een boerderij in het Groningse 
Meeden.
FOTO JOS SCHUURMAN

LI
FE

ST
Y

LE
Z15LIFESTYLE VRIJDE TELEGRAAF

ZATERDAG 6 FEBRUARI 2021

Even geduld aub
Bijna niet van echt te onderschei-
den: stucmarmer ofwel scagliola.
Een techniek die in de 16e eeuw ten
tijde van de Italiaanse renaissance
werd benut om marmer te imiteren
en die vanuit Italië over Europa werd
verspreid. Enig verschil is dat echt
marmer koud aanvoelt.
Barry Zardoni is met zijn gelijknami-
ge Amsterdamse stucadoorsbedrijf
gespecialiseerd in deze variant.
Kolommen, wanden, beelden en
gewelven: de mogelijkheden zijn
legio.
De techniek is nog net als toen.
Basismaterialen zijn het fijne alabas-
tergips, beenderlijm en pigmenten,
meestal aardkleuren. Vanuit gips en
lijmwater ontstaan zogenoemde
deegbroden met pigment waarmee
marmer kan worden nagebootst.
Afwerken bestaat uit vullen, schuren
en polijsten. De techniek vraagt
kennis, ervaring en vooral geduld.

’Ik geef
honderd

jaar garantie 
op m’n 
werk’

Letterlijk
dichtgekalkt
of stralen in
volle glorie:
het grote
verschil na
een stuc-
restauratie.

Ornamenten
en versieringen

weer in 
volle glorie


