


Special

Uitmuntend
vakmanschap

Als het aankomt op onderhoud en restauratie dan wilt u natuurlijk 
alleen het allerbeste voor uw historische pand. In deze special stelt 

Herenhuis u voor aan tien vaklieden. Allen verrichten ze zowel 
uitzonderlijk als bloedmooi werk. Vaardigheden als 

bekwaamheid, wijsheid en meesterschap, maar ook de 
grenzeloze liefde voor het vak blijken de ultieme 

voorwaarden te zijn om dit niveau te behalen.
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Wie goed kijkt naar het oramenten-

plafond ziet Mickey Mouse, een 

grapje van stukadoor Michael. 

Gek op gips
‘Alle onderdelen van ons mooie 
vak kwamen hier aan de orde’

Bij Hans en Michael Schuller stroomt het gips door de aderen. Hun 
stukadoorsbedrijf werkt nog altijd met de beproefde technieken van 

opa, al schuwen vader en zoon de innovatie niet. In landhuis De 
Wulperhorst kwam alles uit het ambacht samen.

Tekst Jasper Gramsma | Fotografie Imran Pirbux

V
oor een uitdaging lopen restauratiestukadoors Hans en Michael Schuller niet weg. In 

slechts zes weken voorzagen zij de entreehal met trappenhuis, de herenkamer en de 

bibliotheek van De Wulperhorst in Zeist van nieuwe ornamentenplafonds. Het voorma-

lige woonhuis van sterpianist en Disneyliefhebber Wibi Soerjadi is getransformeerd tot 

een zorgvilla voor ouderen. ‘Onderzoek, reiniging, 

restauratie en reconstructie: alle onderdelen van ons mooie vak kwamen 

hier aan de orde’, aldus Hans.

Met name het trappenhuis was er slecht aan toe. ‘Door lekkages was het 

plafond naar beneden gekomen. De twee ornamenten die nog compleet 

waren, hebben we eruit gehaald en schoongemaakt met een door 

onszelf ontwikkelde techniek. Vervolgens hebben we daar een nieuwe 

siliconenmal van gemaakt’, vertelt Michael. Dankzij die werkwijze door 

de jaren heen, beschikken de Schullers over een grote collectie authen-

tieke ornamenten voor volgende projecten én voor het nageslacht.

Oude foto’s
In tegenstelling tot veel collega’s schuilt het vakmanschap van deze 

restauratiestukadoors voor een deel in eigen historisch onderzoek. Dat 

kwam op De Wulperhorst goed van pas. Michael: ‘Via oude foto’s 

kwamen we erachter dat in de sierlijst boven de trap een extra ronding 

zat. Door de verhoudingen ten opzichte van het raamkozijn te bestu-

deren, hebben we die lijst opnieuw kunnen trekken – met de technieken 

die opa ook al gebruikte.’

Nóg een ontdekking deden de heren in de herenkamer. ‘Op het oude 

plafond was te zien dat er ooit een rond middenornament gezeten had’, 

legt Hans uit. ‘Gelukkig hebben we de opdrachtgever en monumenten-

zorg kunnen overtuigen dat terug te brengen. Samen hebben we een 

exemplaar van hetzelfde formaat uit onze uitgebreide Silberlingcollectie 

uitgezocht: nummer 44, deze past door de blad- en bloemmotieven 

uitstekend bij het houtsnijwerk van de schouw. Michael en ik denken 

graag actief mee voor het beste resultaat.’

Wie: Schuller Restauratie Stukadoors

Wat: Ornamentenplafonds

Waar: Wateringen

www.schullerornamenten.nl

Expertise
De mede door de Schullers opgerichte Vakgroep 

Restauratie Stukadoors speelde bij De Wulperhorst 

een cruciale rol. ‘We vullen elkaar vanuit onze eigen 

expertise aan’, meldt Hans. ‘Onze vakbroeder René 

van Olphen heeft ons erbij betrokken. En collega 

Miguel van Schoonhoven heeft ons op zijn beurt 

weer geholpen: om tijd en kosten te besparen heeft 

hij één kwart van het ornament uit de herenkamer 

grondig aangepakt. Op basis daarvan hebben we 

de andere delen opnieuw gegoten.’

Het ornament in de entree is nog wél helemaal 

origineel. Althans bijna, want zoals altijd haalde 

Michael een grapje uit om zijn handtekening achter 

te laten. ‘Omdat het pand van Wibi is geweest, heb 

ik Mickey Mouse erin gemodelleerd, heel klein. Dat 

verhaal gaat nu rond, daar geniet ik van.’
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