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Kasteel 
loenersloot 

Een reconstructie  
van een rococostucplafond
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18e-eeuws meesterwerk
De laatste bewoonster van Loenersloot heeft 
ondanks het verval van het kasteel uiteindelijk 
toch iets heel moois laten ontstaan. Legenda-
risch is haar optreden zoals dat in de annalen 
is opgetekend “Comfort en luxe was de laatste 
eigenaar, baronesse Van Nagell-Martini Buys, 
vreemd. Zij leefde met een kolenkacheltje in een 
enkel vertrek en beschermde zich met een helm 
tegen vallend stuc uit de plafonds.” Het zal de 
Italiaanse stukadoor Francesco Peretti die rond 
1773 diverse rococo stucplafonds in het kasteel 
heeft gemaakt, aan het hart zijn gegaan dat een 
van zijn fraaiste plafonds uiteindelijk de tand des 

Al te rijk is ons land er niet mee bedeeld, stucplafonds in ro-

cocostijl. Vandaar dat het voor elke stukadoor een enorme 

uitdaging is om zo’n plafond te restaureren. In kasteel Loe-

nersloot ging het nog een stapje verder dan herstel. Van het 

originele rococoplafond was helemaal niets meer over. Aan 

de hand van oude foto’s is het volledig gereconstrueerd.
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tijds niet heeft overleefd. Na een aanbesteding 
kreeg Francesco Peretti in 1773 de opdracht van 
Andries Jan Strick van Linschoten om kasteel Loe-
nersloot met rococo stucwerk te verfraaien. Uit 
het bestek blijkt dat het koperdraad niet wijder 
dan 4 duijm van elkaar mocht worden gespannen 
en de eerste kalk, een grove kalk, met een truffel 
tegen ‘t riet moest worden gegooid. Peretti nam 
het werk aan voor 120 gulden. In de afrekening 
blijkt dat hier nog 15 gulden aan “bijwerk” is 
bijgekomen. Dat het uiteindelijk toch allemaal 
weer goed is gekomen blijkt uit de reconstructie 
van dit rococo stucplafond die onlangs is voltooid 
in het kasteel.

Het originele plafond is in de 

tweede helft van de vorige 

eeuw naar beneden gekomen. 

Dit voorjaar is het gerecon-

strueerd.
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Met behulp van drie jaar oude 

luchtkalk, fijne gips en hier en daar 

wat beenderlijm hebben de drie res-

tauratiestukadoors prachtige verfijnde 

rococodecoraties gemaakt.

Nieuwe eigenaar
Uit foto’s van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, RCE, van rond 1960 blijkt dat het rococo 
plafond in de kleine salon waar het hier over 
gaat, dan nog volledig intact is. Niet duidelijk is 
rond welk jaar het stucplafond met donderend 
geraas op de vloer in stukken uiteen is gevallen. 
Na het overlijden van de barones in 1997 wordt 
het kasteel in een stichting ondergebracht. Het 
beheer wordt sinds 2011 door Het Utrechts Land-
schap uitgevoerd. Dit is ook de organisatie onder 
leiding van Paul Vesters die de restauratie van 
kasteel Loenersloot ter hand neemt. Met de be-
geleiding van de restauratiearchitect Hans Vlaar-
dingerbroek en Wim Wijnen van het Utrechts 
Landschap vindt de restauratie van het kasteel 
in 2012 plaats. De wens blijft om het verdwenen 
rococo stucplafond te reconstrueren. 

Financiële hulp
Op zoek naar aanvullende middelen om deze 
wens in vervulling te laten gaan, is het de Bank 
Giro Loterij die het bedrag ter beschikking stelt 
om deze reconstructie mogelijk te maken. Dan 
blijft de vraag over wie in staat is om een derge-
lijke reconstructie te realiseren. Uiteindelijk komt 
de restauratiearchitect uit bij enkele leden van 
het Neerlandsch Stucgilde. Voor dit stucplafond 
werken Jaap Poortvliet, Ger Waanders en Michael 
Schuller samen. Dit levert een prachtige com-
binatie op van jarenlange ervaring en de moge-
lijkheid voor Michael Schuller als jong Gildelid 
ervaring op te doen in het vrij modelleren op een 
rococo stucplafond.

Altijd kleine 
variaties in  
uitwerking
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Vrijheid toegestaan
Aan de hand van de foto’s van de RCE moet een 
reconstructie mogelijk zijn. Hiervoor is een van de 
foto’s opgeblazen tot de werkelijke grootte van 
het stucplafond. In de kleine salon is inmiddels 
een vlak stucplafond op een drager van stucanet 
aangebracht. De lijnen op de vergrote afbeelding 
worden doorgeprikt om met behulp van fijnge-
malen houtskool de afbeelding op het stucpla-
fond over te brengen. Het resultaat van deze 
tamponeertechniek is door de extreme vergro-
ting te grof om daar direct op te kunnen werken. 
Wel geeft het houvast bij de noodzakelijke verfij-
ning van de ornamentiek die door de stukadoors 
dan nog moet worden aangebracht. Bovendien 
zijn bij een uit de hand gemodelleerd rococo 
stucplafond altijd kleine variaties in uitwerking 
aanwezig. Dus enige vrijheid konden de meester-
stukadoors zich hier zonder meer permitteren. 

Net als in vroeger tijden de stukadoor vaak 

deed, hebben ook de gildeleden een klein per-

soonlijk merkteken in het werk achtergelaten

Houvast bij de 
noodzakelijke 
verfijning van 
de ornamentiek
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De kleine salon. Men 

kan er zonder gevaar 

verkeren, een helm ter 

bescherming tegen 

vallend stucwerk is 

niet meer nodig.
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Marmerkalk en beenderlijm
Om ter plaatse te kunnen modelleren in kalk 
en gips gebruiken de stukadoors een houtge-
brande marmerkalk uit Duitsland die bij Labshop 
verkrijgbaar is. Aan deze zuivere luchtkalk van 
minimaal drie jaar oud, wordt een fijne gips toe-
gevoegd. Deze combinatie zorgt voor een snelle 
eerste opstijving van de specie maar is daarna 
nog zeer lang modelleerbaar. Dit laatste is van 
groot belang om de verfijning in het rococo stuc-
werk aan te kunnen brengen. Voor de dagen dat 
de opstijving toch te snel ging is van een bevriend 
restauratiestukadoor beenderlijm betrokken om 
dit als vertrager aan de specie toe te voegen. Na 
droging van het werk is het stucplafond geschil-
derd in een kalkverf van Farrow & Ball. Om de 
zuiging weg te nemen is de ondergrond voorbe-
handeld met een huidenlijm. 

Prachtig eindresultaat
Bij een kort bezoek tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden viel op dat er met zeer 
veel passie werd gewerkt. Omdat het toch drie 
verschillende paar handen en karakters zijn, was 
het spannend om te zien of dit in het eindre-
sultaat terug zou komen. Gelukkig is dit laatste 
de opdrachtgever bespaard gebleven. Al wer-
kend, zoekend en sturend heeft uiteindelijk elke 
meesterstukadoor zijn plaats op het stucplafond 
gevonden en mag uiteraard trots zijn op het 
gezamenlijk bereikte resultaat. Of de kwaliteit 
van de krullen gelijke tred heeft gehouden met 
de kwaliteit van de fles wijn die dagelijks werd 
genuttigd kan misschien worden ontdekt bij een 
bezoek ter plaatse. Om dit raadsel op te kun-
nen lossen laat u zich uiteraard door een van de 
meesters vergezellen. 

De ondergrond is voorbehandeld 
met een huidenlijm

Drie verschillende 

paren handen aan het 

werk aan één roco-

coplafond maar aan 

het eindresultaat is 

dat niet te zien; dat is 

een consistent geheel 

geworden.
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Te zien op tv
Dat deze meesterstukadoors ook op weg zijn 
om TV-celebrities te worden, kunt u zien in het 
programma MAX Monumentaal. Daarin zal 
omroep MAX aandacht besteden aan de monu-
menten die geld van de Bank Giro Loterij hebben 
gekregen om iets extra’s te doen. Op dinsdag 22 
oktober kunt u op Nederland 2 om 20.25 uur u 
het stucplafond ook voorbij zien komen. Om dit 
beeld wat verder in te kleden is Jaap Poortvliet 
met omroep MAX naar de Residentie in Würzburg 
geweest om daar de essentie van de rococo te er-
varen en te tonen. Zo komt in het spiegelkabinet 
de grootste rijkdom van de toenmalige prinsbis-
schop naar boven en in de Witte Zaal het ultieme 
in krullen en cartouches uit de rococo periode.

Aan de hand van uitvergrote foto’s van 

het originele plafond konden de stuka-

doors een zeer precieze reconstructie 

maken. Uiteraard  geen exacte kopie, dat 

is immers niet de aard van rococo.
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De essentie van rococo
(eerder gepubliceerd in Mebest nr. 1 van 2011)

De term rococo wordt voor het eerst gebruikt in een artikel in 1734. 
Hier wordt gesproken over “rocailles” en “coquillages” als belangrijkste 
karakteristieken van de rococo met onder andere gebroken cartouches, 
asymmetrisch rolwerk, asymmetrische schelpornamenten, architectuuraf-
beeldingen, watervallen, fonteinen en bizarre vormen die in een gracieuze, 
lichtvoetige en elegante creativiteit worden verenigd. Kortom een mond vol 
voor een stijl die rond 1700 al wordt gebruikt om onder andere schoor-
steenmantels een asymmetrische kuifversiering mee te geven. En vanaf 
1710 begint rococo-ornamentiek steeds meer door te dringen in het interi-
eur, eerst op de wandbetimmeringen en later ook in het hele interieur.

Belangrijk centrum voor de ontwikkeling van deze stijl is Parijs met de 
pioniers Pierre Lepautre en Jean Berain. De delicate arabesken van Berain 
verdroegen geen strakke zware lijsten maar pasten veel meer bij een 
minder rigide opzet van de omkadering en het lijstwerk. Na de dood van 
Lepautre in 1716 zijn het François-Antoine Vassé en Gilles Marie Oppenord 
die de ontwikkeling van de rococostijl verder brengen in de periode tot circa 
1730. De rococo krijgt steeds meer grip op het totale interieur, niet alleen 
de wanden maar ook de plafonds en de losse interieurelementen zoals kas-
ten, tafels en stoelen. Daarna maken Juste-Aurèle Meissonnier en Nicolas 
Pineau de rococo nog uitbundiger en grilliger. Alles in het interieur, tot en 
met het tafelzilver en porselein, wordt zo grillig dat dit rond 1750 tot een 
reactie leidt en de rococostijl in Parijs omstreeks 1760 al wordt verdrongen 
door het neoclassicisme.  

Omdat de rococostijl aan het hof pas na 1735 doordringt en dan ook in 
het paleis van Versailles op zeer bescheiden schaal wordt geïntroduceerd, 
blijft deze stijl in Frankrijk toch zeer beperkt van omvang. Heel anders ligt 
dit in Duitsland. De samenleving is daar veel minder centralistisch dan in 
Frankrijk en dit geeft een veel makkelijker verspreiding van de rococostijl 
over het hele land. François de Cuvilliés stuwt er de rococostijl naar grote 
hoogte. In de periode 1720-1724 doet hij zijn kennis op in Parijs bij Jean-
François Blondel om reeds in 1725 de titel architect van het Hof van Beieren 
te verwerven. Hier werkt hij tot aan zijn dood in 1768. Hij geeft zijn eigen 
signatuur aan de rococo. Zijn ontwerp voor de decoratie van spiegelzaal 
in 1734 in de Amalienburg, een van de gebouwen in het park van het slot 
Nymphenburg bij München, wordt nog altijd tot een absoluut hoogtepunt 
in rococodecoratie gerekend. 

In de Nederlanden is het rococo-interieur in het algemeen veel beschei-
dener dan in de ons omringende landen. In het midden van de 18e eeuw 
beperkt de rococo zich tot het verfraaien van een of enkele ruimtes in een 
woonhuis of buitenplaats. Het stucwerk neemt hier wel een belangrijke 
plaats in. Prachtige voorbeelden zijn de voorkamers in Rapenburg 65 te 
Leiden van Carlo Bernardo Laghi, Oude Delft 49 te Delft naar ontwerp en 
gedeeltelijke uitvoering van Joseph Bollina en het trappenhuis in het Huis 
van Dedel in Den Haag van David Buoni.


