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Jan van der Hoeve

De ‘Kölner Decken’ 
van Plompetorengracht 11
Bij de verbouwing van het huis Plompetorengracht 11 te Utrecht zijn twee midden-

zeventiende-eeuwse leemstucplafonds gevonden en geïdentificeerd als ‘Kölner Decken’.

In Nederland zijn deze plafonds uitermate zeldzaam, in Duitsland is het merendeel

ongedocumenteerd vernietigd in de Tweede Wereldoorlog. Deze vondst bood een uitgelezen

mogelijkheid om de technische aspecten van dit zeventiende-eeuwse stucwerk nader te

onderzoeken.1 Voor achtergronden over opzet, vóórkomen en verspreiding van ‘Kölner

Decken’ wordt verwezen naar het hoofdstuk van Barbara Rinn in dit boek.2



Bouwgeschiedenis 

H
et pand Plompetorengracht 11 te Utrecht heeft

een complexe bouwgeschiedenis.3 De kern van

het gebouw dateert uit de late middeleeuwen,

zoals onder meer viel op te maken uit het muurwerk

(afb. 2). De huidige opzet, constructie en indeling van het

huis zijn echter voornamelijk tot stand gekomen bij een

vroeg-zeventiende-eeuwse verbouwing. Bijzonder is dat

er op de begane grond zowel moer- en kinderbalken als

enkelvoudige balklagen zijn toegepast, alle voorzien van

decoratieve beschilderingen. Twee kamers op de begane

grond hebben in een volgende fase, vermoedelijk het

tweede kwart van de zeventiende eeuw stucplafonds

gekregen, zogeheten ‘Kölner Decken’.

Bij een verbouwing in de achttiende eeuw is het voorste

deel van het huis verhoogd. In het gebouw zijn verder

diverse aanpassingen herkenbaar uit de late achttiende

en negentiende eeuw. Vanaf het begin van de twintigste

eeuw is het pand als school en universiteitsgebouw

gebruikt, wat sterk een stempel op het gebouw heeft

gedrukt. Na vertrek van de universiteit is het pand tussen

2006 en 2008 verbouwd tot appartementen.4

De rechter achterkamer op de begane grond
Bij het bouwhistorisch onderzoek werd vastgesteld dat

de begane grond in de zeventiende eeuw verdeeld was in

vier kamers, namelijk een voor- en achterkamer in zowel

de linker- als rechterbeuk. De entree en het trappenhuis

waren buiten deze bouwmassa gesitueerd. De entree

wordt rechts van het huis vermoed, ter plaatse van het

naastgelegen pand. Het trappenhuis bevond zich in een

aanbouw tegen de achtergevel. In de achttiende eeuw is

de hoofdtoegang van het huis verplaatst naar zijn huidige

locatie, waarvoor de voorkamer in de rechterbeuk werd

gewijzigd in een entreehal. Voor de verdere ontsluiting van

het huis was het noodzakelijk een gang van de rechter

achterkamer af te scheiden. Bij een laat negentiende-

eeuwse verbouwing werd de achterkamer aan de

voorzijde ingekort om een nieuw trappenhuis te kunnen

maken. Na het dichtmetselen van de vensters in de

zijgevel werd wat nog restte van de rechter achterkamer

tot een toiletgroep ingericht. Na sloop van de verlaagde

plafonds in 2006 kwam hier de oorspronkelijke balklaag

in het zicht, voorzien van aanzienlijke resten van een

‘Kölner Decke’ (afb. 1).

Een Kölner Decke op een enkelvoudige
balklaag
Voor de zeventiende-eeuwse stucwerkers was de

bestaande enkelvoudige grenenhouten balklaag met

geprofileerde consoles in de rechterachterkamer een

slecht uitgangspunt voor het aanbrengen van een

‘Kölner Decke’. Niet alleen verschilden de balken in

maat voering, maar ook waren ze te smal voor het

beoogde resultaat. Daarom betroffen de eerste

werkzaamheden het betimmeren van de balken met

ruw gezaagde naaldhouten planken, zodat ze allemaal
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2. Gefaseerde pla*egrond van de begane grond, ontleend aan: M. DolRn,

E. Kylstra & J. Penders, Utrecht, De huizen binnen de singels,

’s-Gravenhage 1989 (tekening auteur)

1. Overzicht van het stucplafond in de rechter achterkamer (foto Het

Utrechts Archief) 



globaal dezelfde maat kregen. Sommige balken hoefden

alleen maar aan weerszijden betimmerd te worden,

andere echter ook nog aan de onderzijde. Voor alle

balken geldt dat de planken die tegen de zijkanten zijn

getimmerd, niet helemaal tegen de vloerdelen aansluiten.

Tussen deze planken en de vloerdelen is een smalle sleuf

opengelaten, een sponning van ongeveer vier centimeter

hoogte. De tegen de onderzijde van de balken

getimmerde planken sloten aan op de eikenhouten

consoles. Als volgende stap zijn de consoles verwijderd

of in het vlak van de betimmering afgezaagd. Van een

aantal consoles bleven daardoor slechts dunne schijfjes

over. Van de balken waarvan alleen de zijkanten waren

betimmerd, bleef de decoratief beschilderde onderzijde

in het zicht (afb. 3). Om desondanks voldoende hechting

te verkrijgen, werden deze vlakken met een bijl of beitel

bijgewerkt. Het oppervlak werd op die manier opgeruwd,

zodat het leem (als drager van het stucwerk) beter zou

hechten. Ook de bovenste rand van het pleisterwerk op

de muren tussen de opleggingen van de balken is

daarvoor met een bijl bewerkt. Het is sterk de vraag of

deze ‘voorbereidende’ werkzaamheden zijn uitgevoerd

door rondreizende Keulse stucwerkers. Dit lijkt eerder

werk van (plaatselijke) timmerlieden. 

Het maken van de drager voor het stucwerk is vermoedelijk

wel het werk van gespecialiseerde stucwerkers. Als

eerste hebben zij de velden tussen de balken afgedekt

met lattenroosters, bestaande uit korte latten van circa

2,5 × 4,5 centimeter. Deze latten werden in de sponningen

boven de planken ter weerszijden van de balken

geschoven. Om de latjes in deze sponningen te kunnen

aanbrengen zijn ze aan één kant aangepunt. Daarna zijn

ze omwikkeld met leem, gewapend met stro. Het valt

aan te nemen dat het leem bij het inschuiven van de

latjes enigszins was uitgehard, want anders zou het

aanbrengen van deze latjes in de sponningen een

modderbad zijn. Het lattenrooster met bijbehorende

leemlaag heeft een gezamenlijke dikte van circa vier

centimeter. Bij het onderzoek waren in deze leemlaag

krimpscheuren zichtbaar, die het mogelijk maakten om

de werkrichting te bepalen. Men werkte voor het gehele

plafond van links naar rechts, gerekend vanaf de

voorgevel. Als laatste handeling van deze fase van het

werk werd het gehele (in leem ingebedde) lattenrooster

met een dunne laag leem afgesmeerd.

Vervolgens werden de onder- en zijkanten van de balken

aangesmeerd met een dunne leemlaag van circa één

centimeter. Krimpscheuren maken duidelijk dat dit

leemlaagje pas na gedeeltelijke uitharding van de eerder

aangebrachte leemlaag (gewapend met een latten -

rooster) tussen de balken is opgebracht. De dunne

leemlaag is op de balken gefixeerd door middel van latjes

(0,4 × 1,5 centimeter). Deze latjes moeten in het nog niet
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3. Detail van de middelste, aan weerszijden opgedikte, balk in de rechter achterkamer. Zichtbaar is de oorspronkelijke decoratieve beschildering aan de

onderzijde van de balk, het onbeschilderde gedeelte markeert de plaats van een console. In de hoeken bij de muur (links) zijn de aanze*en van de

halfronde beëindigingen van de balkvelden te zien, bestaande uit baksteen vulstukken en leem, gezekerd door ijzeren nagels. De aanze*en van deze

halfronde beëindigingen bestaan uit peervormige verbredingen van de balk (foto auteur)



uitgeharde leem zijn getimmerd, want het stro in de

leemlaag loopt onder deze latjes door. Op de zijkanten

van elke balk zijn twee latjes aangebracht, één in het

midden en één vlak tegen de onderrand; op de onderzijde

twee of drie latjes, waarvan steeds twee vlak naast de

randen (afb. 4). 

Met de tot nu toe beschreven werkzaamheden waren de

deels omtimmerde balken en balkvakken geheel voorzien

van een aaneengesloten leemlaag. De volgende fase

betrof het maken van de constructies voor de halfronde

beëindigingen van de balkvakken (als aansluiting op de

muren) en de verbredingen in het midden van elke balk.

Eerst werd de contour hiervan op de beleemde balk -

vakken afgetekend, vermoedelijk met een vinger. Voor

het trekken van deze halve cirkels heeft men wellicht een

spijker in het balkvak geslagen, die als draaipunt voor

een draad met een lus fungeerde. Door een vinger in de

lus te steken is op zeer eenvoudige wijze een (halve)

cirkel te trekken. Helaas zijn bij het onderzoek geen

draaipunten gevonden, maar de bijna perfecte halfronde

beëindigingen suggereren deze werkwijze. 

De kopeinden van de balkvakken moesten over de volle

hoogte van de balken worden opgevuld, volgens het

beloop van de afgetekende halve cirkels. Dat is niet

mogelijk met alleen leem, omdat dergelijke dikke leem -

pakketten bij uitharding zouden losscheuren. Daarom

werd een vulmateriaal van brokken baksteen, pannen

en plavuizen toegepast. Deze baksteenbrokken werden

letterlijk in de hoek tussen de balk, de muur en de leem -

laag onder de vloer gedrukt, waarna ze werden gefixeerd

door middel van een spijker. Deze spijkers werden vlak

onder de baksteenbrokken in de balken geslagen en dan

naar boven gebogen, zodat ze voldoende ondersteuning

gaven. De hechting van het leem op de muur was in een

eerdere fase al verbeterd door het ophakken van het

pleisterwerk. Op soortgelijke wijze werden de ruitvormige

verbredingen in het midden van de balken uitgevuld

(afb. 5). Alle vullingen zijn vervolgens aangesmeerd met

dikke lagen leem, waarmee het plafond zijn uiteindelijke

vorm kreeg. 

Voor de middelste balk in de kamer was in het midden

een forsere, ronde verbreding voorzien. Hier is een

andere constructie gebruikt (afb. 6). Aan weerszijden

van deze (reeds met leem aangesmeerde) balk werden

aan de onderzijde twee halfronde houten schijven

gemonteerd, die samen de contour van de ronde

verbreding vormden. Elk van deze schijven werd naar de

zijkant van de balk afgeschoord door middel van een

schuin geplaatste lat die met ijzeren nagels is vastgezet.

Tegen de zijkanten van de schijven werden bijna

aaneengesloten, dunne latjes getimmerd in de vorm

van halve tonnetjes. Deze tonnetjes zijn vervolgens

aangesmeerd met leem. Deze middendecoratie werd
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4. Doorsnede van een balkvak in de rechter achterkamer, waarbij de

balken zijn voorzien van een omtimmering en de vloerdelen zijn afgedekt

door een la*enrooster. De leemlaag vormt de drager van het stucwerk

(tekening auteur)

5. Detail van een ruitvormige verbreding van een balk in de rechter

achterkamer. De kern van deze verbreding bestaat uit een baksteen en

leem, gezekerd door een omgebogen spijker (foto auteur)
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6. Detail van de cirkelvormige verbreding van de middelste balk in de rechter achterkamer bestaande uit een houten halve schijf (onder) en haakse latjes

(links). Op de voorgrond zijn enkele latjes verdwenen, waardoor de binnenzijde van deze ‘tonvormige’ constructie zichtbaar is, inclusief de schuine

bevestigingslat van de houten halve schijf. Voorafgaand aan het aanbrengen van deze verbreding was de balk al omkleed met leem, zoals rechts zichtbaar

is (foto auteur)

8. Balkvak van het stucplafond in de rechter achterkamer, rechts naast de

raveling van de schouw. Zichtbaar zijn de getrokken proRellijsten en de

opgeplakte rozet (foto Het Utrechts Archief)



aan weerszijden geflankeerd door peervormige

verbredingen, waarvan de opbouw gelijk is aan die van

de ruiten op de andere balken: een kern van baksteen,

aangesmeerd met leem. Ook aan de uiteinden van deze

middenbalk bevonden zich peervormige verbredingen,

die tevens de aanzet vormden voor de halfronde

beëindigingen van de flankerende balkvelden.

Hiermee was de ondergrond voor het stucwerk voltooid,

inclusief alle kernen voor de decoraties en halfronde

beëindigingen. Het vermoeden bestaat dat de lemen

ondergrond nog werd afgesmeerd met een soort kalk -

melk, maar dat kon bij dit onderzoek niet worden

aangetoond. De op het leem aangetroffen witte ‘kalk -

waas’ kan ook het gevolg zijn van smetten van het later

opgebrachte stucwerk.

De volgende stap was het aanbrengen van het stucwerk,

versierd met geprofileerde lijsten, ruiten (midden) en

cirkels (uiteinden). Het ligt voor de hand dat het trekken

van de lijsten plaatsvond nadat de eerste laag stucwerk

voldoende uitgehard was (afb. 8). Dan was het ook

mogelijk om een voortekening te maken. Van dergelijke

voortekeningen zijn overigens geen resten gevonden.

Slechts op enkele plaatsen was een duidelijk verschil in

samenstelling herkenbaar tussen het vlakke stucwerk en

het lijstwerk, op andere plekken niet. Ten slotte zijn er

rozetjes aangebracht, die van tevoren in mallen waren

afgegoten (afb. 7). Om de rozetjes voldoende hechting

te geven, werd het stucwerk op die plaatsen opgeruwd. 

Over de decoratie van de ruitvormige versiering van de

onderzijde van de balken en de ronde versiering onder

de middelste balk is niets bekend, omdat deze bij het

aanbrengen van een later stucplafond verloren zijn

gegaan. Het vermoeden bestaat dat ook daarbij gebruik

is gemaakt van getrokken lijstwerk en plakornamenten.

De ronde verbreding van de middelste balk zal

ongetwijfeld een rijkere decoratie hebben gehad, wellicht

een wapenschild of een grote rozet. Ten slotte werden

het plafond en de wanden gekalkt. Dat is in de loop der

tijd meermalen geschied. Bij een verkennend kleur -

onderzoek werden alleen witte kleuren gevonden. 

De oorspronkelijke opzet en latere
aanpassingen
De symmetrische opzet van het plafond maakt het

mogelijk om een reconstructie te maken van de achter -

kamer in zijn zeventiende-eeuwse vorm. Deze kamer

was langer en breder dan de huidige ruimte. Midden

tegen de achterwand stond een schouw. Vensters in de

rechter zijgevel zorgden voor natuurlijk licht. De wanden

waren wit gepleisterd. Het plafond bestond uit een

enkelvoudige balklaag met tien balkvakken, voorzien

van een ‘Kölner Decke’. Hierbij waren alle balkvakken

aan weerszijden voorzien van halfronde beëindigingen,

waarvan de aanzetten benadrukt werden door

geprofileerde lijstjes. In het midden waren alle balken

voorzien van ruitvormige verbredingen. De onderzijden

hiervan waren vermoedelijk gedecoreerd, wellicht met

rozetten. De middelste balk was verbijzonderd door een

grotere, ronde verbreding in het midden, geflankeerd

door twee peervormige verbredingen, mogelijk

oorspronkelijk gedecoreerd met een wapenschild of

rozet. De balkvelden waren versierd met geprofileerd

lijstwerk, steeds voorzien van een ruit in het midden en

cirkels aan de uiteinden. De middelpunten van de ruiten

en cirkels waren voorzien van rozetten. Het achterste

balkveld had een afwijkende versiering, aangezien dit

werd doorsneden door de schouwraveling. Ter weers -

zijden van de ravelingen bevonden zich smallere velden,

voorzien van halfronde beëindigingen en een cirkel -

motief met een rozet als middelpunt.

Het stucplafond bleef ongewijzigd tot in de achttiende

eeuw, toen aan de linkerzijde een gang werd afgescheiden.

In de gang werd het leemstucwerk verwijderd en

vervangen door een eenvoudig stucplafond met

geprofileerde kooflijsten, dat ongelukkigerwijs bij de

recente restauratie is weggehaald. Men zou verwachten

dat de versmalde kamer ook een nieuw stucplafond zou

hebben gekregen, want van de ‘Kölner Decke’ was door

de afscheiding van de gang ongeveer een derde deel

verdwenen. Men volstond echter met het aanhelen van

het bestaande stucwerk in versoberde vorm, zonder

lijstwerk of decoraties. Hiervoor is hetzelfde pleisterwerk
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7. Een van de roze*en op het stucplafond van de rechter achterkamer

(foto auteur)



gebruikt als voor de gangwand. Vervolgens zijn de

wanden en het plafond opnieuw gewit. Kennelijk was

de achterkamer slechts van ondergeschikt belang.

Vermoedelijk had dat ook te maken met het feit dat er

rechts van het huis Plompetorengracht 11 bebouwing

was verrezen, waardoor deze kamer minder licht kreeg.

Pas in de late negentiende eeuw kreeg deze kamer een

nieuw, vlak stucplafond, nadat het voorste deel van de

achterkamer was afgescheiden ten behoeve van een

nieuw trappenhuis. Dit stucplafond is helaas bij de

recente restauratie gesloopt. 

De linkerachterkamer op de begane grond
Ook de linkerbeuk van het huis was vanaf de vroege

zeventiende eeuw verdeeld in een voor- en achterkamer,

beide voorzien van een samengestelde grenenhouten

balklaag. De schouwen stonden tegen de linker zijgevel,

waarvoor de middelste velden van deze balklagen van

een raveling werden voorzien. Oorspronkelijk hadden

ook hier de moer- en kinderbinten en vloerdelen een

rankenbeschildering. In de voorkamer is deze balklaag

ten minste één keer overschilderd, voordat deze (in de

achttiende eeuw?) achter een stucplafond verdween.

Bij het eerste onderzoek in dit pand had deze kamer

een eenvoudig stucplafond uit de late negentiende of

misschien zelfs de vroege twintigste eeuw. In de

achterkamer bevond zich een (grotendeels verwijderd)

zachtboardplafond uit de jaren vijftig van de twintigste

eeuw, waaronder zich een leemstucplafond bevond

(afb. 9). Dit leemstucplafond in de trant van een ‘Kölner

Decke’ moet in het tweede kwart van de zeventiende

eeuw zijn aangebracht. Dit plafond was vele malen
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9. Overzicht van het stucplafond in de linker achterkamer op de begane

grond. Het beschadigde stucplafond wordt door het latwerk voor het

verlaagde plafond en de omtimmerde moerbalken ondersteund 

(foto Het Utrechts Archief)



overgekalkt, waardoor alle decoraties dichtgelopen

waren. Desondanks is het nauwelijks voorstelbaar dat

dit plafond tot het midden van de twintigste eeuw in het

zicht was, zeker niet omdat het interieur van deze kamer

meermalen is gemoderniseerd. Bij een van deze

moderniseringen zal een nieuw stucplafond zijn

aangebracht, dat omstreeks 1950 gesloopt moet zijn. 

Een Kölner Decke op een plafond van 
moer- en kinderbinten
Het aanbrengen van leemstucwerk op dit plafond van

moer- en kinderbinten was eenvoudiger dan in de

rechter achterkamer, omdat hier geen aanpassingen van

de ondergrond nodig waren. Men volstond met het ruw

ophakken van de moer- en kinderbalken en vloerdelen.

Vervolgens is er een dunne laag, met stro gewapend

leem over het plafond aangebracht. Om de hechting van

het leem op de houten ondergrond te verbeteren, zijn op

de onderzijde van elk kinderbintje en in elk vak tussen de

kinderbinten twee rijen met gekliefde twijgjes gespijkerd.

Dit moet gelijktijdig met of heel kort na het aanbrengen

van deze eerste leemlaag zijn gebeurd, want op diverse

plaatsen loopt het stro uit de leemlaag onder de twijgjes

door (afb. 10). Aansluitend is een tweede laag leem

aangebracht, waardoor de twijgjes geheel in leem zijn

ingebed. De halfronde beëindigingen in de balkvakken

tussen de kinderbinten zijn op dezelfde manier gemaakt

als in de rechterachterkamer en ook de karakteristieke
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10. Detail van een balkveld van de linker achterkamer. Op de voorgrond

zijn de beschilderde vloerdelen met donkere biezen tussen twee

kinderbinten herkenbaar, waarop leemrestanten en twijgjes, op de

achtergrond de geproRleerde lijsten bij de aanze*en van de halfronde

beëindiging (foto auteur)



ruitvormige verbredingen van de moerbalken waren op

eenzelfde manier geconstrueerd. Met deze werkzaam -

heden was de drager voor het stucplafond voltooid.

Nadat het leem voldoende uitgehard was, is hierop een

dunne laag stucwerk aangebracht. Ook bij dit plafond

zijn de aanzetten van de halfronde beëindigingen van de

balkvakken (tussen de kinderbinten) benadrukt door

middel van geprofileerde stucwerklijstjes. Op alle

kinderbinten zijn rozetjes met vier bladeren geplakt,

deels recht en deels een kwartslag gedraaid (afb. 11). In

het middelste balkvak zijn de kinderbintjes versierd met

elk twee rozetten, in de beide andere balkvakken met

elk één rozet. Onder de (verwijderde) rozetten is een

patroon van krassen zichtbaar, waarmee het stucwerk

was opgeruwd voor een betere hechting. De door de

halfronde beëindigingen verbrede kopeinden van de

kinderbinten zijn op eenzelfde manier gedecoreerd met

gegoten ornamenten die aan renaissance beslagwerk

doen denken. Ongetwijfeld waren ook de onderkanten

van de moerbalken versierd, waarschijnlijk met

geprofileerde lijsten en plakornamenten. De ruitvormige

versieringen in het midden hadden ongetwijfeld de

meest uitbundige decoraties, wellicht zelfs met wapen -

schilden of een jaartal. 

Als laatste fase is het plafond gekalkt. Opmerkelijk genoeg

was de kleur van de oudste kalklaag geen gebroken wit

maar lichtgeel. Bij het verkennend kleuronderzoek van

een van de kinderbinten zijn daaropvolgend de kleuren

bruin, vaalgroen en lichtgroengeel gevonden, daarna

alleen kalkwit. 

Restauratie?
Kort na 2000 verliet de universiteit de panden

Plompetorengracht 9 en 11, waarna het complex werd
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11. Detail van een kinderbint in de linker achterkamer. Het decoratieve

ornament bij de aanzet herinnert aan renaissance beslagwerk (foto auteur)



aangekocht door de Stichting Studenten Huisvesting. In

2006 is het pand Plompetorengracht 11 doorverkocht

aan een beleggerscombinatie die een plan heeft laten

maken voor een herbestemming tot zes appartementen.

Voorafgaand aan de planvorming had de gemeente

Utrecht al een bouwhistorisch onderzoek en waarde -

stelling verricht, die als inspiratiebron en toetsingskader

voor de plannen konden dienen.5 Aangezien de

universiteit het zachtboardplafond al uit de linker -

achterkamer had laten verwijderen, was tijdig onderkend

dat hier sprake was van een uitermate zeldzaam leem -

stuc plafond in de vorm van een ‘Kölner Decke’.

Het vergunde plan ging uit van het zichtbaar houden en

restaureren van het leemstucplafond. Hoe anders was

de uitvoering. De architect werd bedankt en mocht

alleen nog maar aanpassingen van het plan tekenen. De

aannemer was weliswaar lid van de vakgroep restauratie

en gecertificeerd, maar dat werd overschaduwd door de

sterke banden met de beleggerscombinatie. Na verlening

van de vergunning werd het pand zorgvuldig ontmanteld,

waarbij de tweede ‘Kölner Decke’ in de linker achter -

kamer aan het licht kwam. Gelet op de toestand van dat

plafond en de beoogde indeling van het pand kwamen

restauratie of het in zicht brengen van dit plafond niet

in aanmerking. Uitgangspunt was het fixeren van dat

plafond op de ondergrond en het optimaliseren van de

behoudsomstandigheden. 

Na een inbraak in het pand waarbij Delftsblauwe tegels

zijn gestolen en marmeren schoorsteenmantels bij

pogingen tot uitnemen werden vernield, kreeg het

project een onverwachte wending. Veel waardevolle

elementen werden alsnog gesloopt in afwijking van het

vergunde plan. Ook werden zonder overleg aanpassingen

in het plan aangebracht. Zo zijn stalen balken onder de

moer- en kinderbalken van de linkerachterkamer

aangebracht, pal tegen het stucwerk van de ‘Kölner

Decke’. Omdat er geen noodzaak voor deze versterking

bestond, zijn deze balken op last van de gemeente weer

verwijderd. In deze fase raakte ook de restauratie en

het n zicht houden van het stucplafond van de linker

achterkamer buiten beeld. Gemeente en Rijksdienst voor

het Cultureel Erfgoed zagen geen kans om dit alsnog af te

dwingen. Ook de forse gemeentelijke subsidies konden

de eigenaars niet verleiden. De plafonds zijn weer

verdwenen onder verlaagde plafonds, zoals ook voor

deze verbouwing het geval was. Bij een volgende

verbouwing of restauratie zullen deze ‘Kölner Decken’

ongetwijfeld opnieuw ontdekt worden, maar dan wel in

een veel slechtere toestand. Hopelijk weet men deze

bijzondere plafonds dan wel op waarde te schatten.

Noten
1 Dank gaat uit naar Edwin Orsel en Richard Rodenburg voor

hun aanvullingen en suggesties bij het schrijven van dit

artikel. 

2 Zie het hoofdstuk ‘De Kölner Decke’. Een Keulse stucbestseller

bereikt Nederland’ van Barbara Rinn elders in dit boek.

3 Zie voor dit pand onder andere Dolfin, M., E. Kylstra &

J. Penders, Utrecht, De huizen binnen de singels, ’s-Gravenhage

1989, pp.120-122. 

4 Het bouwhistorisch onderzoek is verricht door de gemeente

Utrecht (Jan van der Hoeve). Daarbij zijn adviezen

ingewonnen bij Edwin Orsel en Barbara Rinn. Ten behoeve

van de beoogde restauratie hebben Wijnand Freling

(gespecialiseerd stucwerkonderzoeker) en Hendrik Kraak

(restaurator) aanvullend onderzoek verricht. Het pand is in

2006-2007 tevens onderwerp van studie geweest voor twee

studenten van de Hogeschool Utrecht, hbo+ bouwhistorie,

restauratie en monumentenzorg: Hanneke Kraaij en Nicole

Roeterdink.

5 Gemeente Utrecht, sectie Cultuurhistorie (J.A. van der

Hoeve), Plompetorengracht 11, bouwhistorische verkenning,

Utrecht 2003 (notitie 12 december 2003).

215J A N  VA N  D E R  H O E V E



216

Poederoijen, slot Loevestein. Interieur van de zogeheten Kemenade met beschilderde schouwboezem met de wapenschilden van Albert van Saksen-

Meissen en Philips de Schone, omstreeks 1492/1494. Toestand vóór restauratie (foto RCE)
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Hoensbroek, Kasteel Hoensbroek. Schouw met gestuukte schoorsteenboezem in het Groot Salet, gedecoreerd met het alliantiewapen van Adriaan Vrijheer

van Hoensbroek (1590-1675) en zijn echtgenote Anne Isabelle de Loë (overleden 1632), gedateerd 1650 (foto RCE 1957)


