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Inleiding:
‘Het Vaderlandsch Gevoel’, 

visies op het Muiderslot 

Vincent van Rossem

In 1978 stelde het Rijksmuseum een experimentele, zo 
niet gedurfde tentoonstelling samen van negentiende- 
eeuwse historieschilderkunst, getiteld Het Vaderlandsch 
Gevoel. De theoretische verantwoording voor dit project 
werd geschreven door een werkgroep van het Kunst
historisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam 
onder leiding van Frank Gribling. Schilderkunstig 
gezien waren het stuk voor stuk dramatisch slechte 
schilderijen, althans in de ogen van fijnproevers, maar 
jeugdige kunsthistorici waren toen van mening dat 
dergelijke esthetische vooroordelen de wetenschappe
lijke ontwikkeling van het vak in de weg stonden. Zij 
beschouwden de eenzijdige aandacht voor ‘grote schil
ders’ als een gevaarlijke mystificatie van de kunst en

drongen aan op onderzoek naar de werkelijke historische 
functie van schilderijen. Het Rembrandtjaar 2006 heeft 
pijnlijk duidelijk gemaakt dat hun streven alleen in de 
academische wereld is opgemerkt. De cultus rond onze 
geniale molenaarszoon uit Leiden bereikte een onge
kend hoogtepunt.

Toch wordt in stilte doorgeborduurd op het revolutio
naire gedachtegoed uit de jaren zeventig. Met name de 
architectuurgeschiedschrijving heeft de aandacht gevestigd 
op architecten uit de negentiende eeuw, die lange tijd 
beschouwd werden als armzalige prutsers. Zij waren immers 
namakers, zo dicteerde de ideologie van het modernisme, 
die zich van historische stijlen bedienden om nieuwe gebou
wen te maken. ‘Ware architectuur’ zou eigentijds moeten 
zijn, met als resultaat een geheel nieuwe vormentaal.

Ongelukkigerwijs heeft deze fascinatie voor ‘ware 
architectuur’ in de monumentenzorg tot een schrik
bewind geleid. Dat begon al vroeg, namelijk in 1917, 
toen het modernisme nog in de kinderschoenen stond. 
In de toen gepubliceerde Grondbeginselen en voorschriften 
voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude 
bouwwerken, die op geheimzinnige wijze sterk doen 
denken aan de principes H.P. Berlage en zijn geestver
wanten in de Architecturagroep, werden de karakteris
tieke negentiende-eeuwse restauraties van RJ.H. Cuypers 
ter discussie gesteld. Cuypers restaureerde zoals hij 
bouwde, namelijk als een historiserend architect.

De eerste restauratie

Cuypers heeft een beslissende invloed gehad op de res
tauratie van het Muiderslot. Het slot was eeuwenoud en 
tot op het bot versleten, maar hij transformeerde het 
kavalje tot de ideale middeleeuwse burcht, die in de 
zeventiende eeuw bovendien onderdak had geboden aan 
P.C. Hooft.

Wies van Leeuwen beschrijft in dit jaarboek hoe 
Cuypers samen met J. van Lokhorst en later W.H. 
Berden een droombeeld schiep dat moest dienen als ver
beelding van de vaderlandse geschiedenis. Over het 
praktisch functioneren van dat monument zou nog lange 
tijd onduidelijkheid heersen. Met deze eerste serie res
tauratiewerkzaamheden begon een nieuw hoofdstuk in 
de geschiedenis van het oude kasteel, waarin het in feite 
werd verbouwd tot een karakteristiek voorbeeld van de 
zogenoemde jongere bouwkunst. Weinig andere bouw
werken in Nederland laten zo goed zien hoe de opvat
tingen over middeleeuwse bouwkunst telkens weer ver
anderden en ook gestalte kregen in restauraties. Het kan 
geen kwaad nog maar eens vast te stellen dat restaureren 
en moderne architectuur een onverbrekelijke eenheid 
vormen.

Cuypers, Van Lokhorst en Berden hebben natuurlijk 
alle grondbeginselen en wetenschappelijke principes van 
het verantwoord restaureren met voeten getreden. Zij 
vertrouwden op hun intuïtie bij het analyseren van 
bouwsporen en gebruikten indien nodig ook op stout
moedige wijze hun fantasie.

Het slot was in 1825 voor afbraak te koop aangeboden. 
Over de afbraak van de woning van P.C. Hooft ontstond 
grote opwinding, met name in letterkundige kring, want 
in die tijd werd hij nog echt gelezen. Nadat het directe 
gevaar voor sloop was afgewend, rees de vraag wat er dan 
met het middeleeuwse krot moest gebeuren. Wie nu 
streng is in de restauratieleer, heeft het antwoord paraat: 
men had het moeten conserveren in de toestand van 
1825. Van die toestand kan men zich een redelijk beeld 
vormen. Het exterieur uit 1825 is vastgelegd op een aan
tal oude foto’s, die een geheel onttakeld bouwwerk 
tonen. Verder heeft Gerrit Lamberts in 1838 een leer
zame tekening gemaakt van de toenmalige Ridderzaal. 
We zien een lege ruimte met een eenvoudig balken- 
plafond, een vloer van gebakken tegels en een schouw die 
mogelijk uit de zeventiende eeuw dateert, maar in elk 
geval niet uit de bouwtijd van het slot. Cuypers heeft die 
ruimte later geheel naar eigen inzicht ingericht als een 
passende feestzaal voor P.C. Hooft en zijn befaamde 
Muiderkring, maar dat was waarschijnlijk niet het beeld 
dat de actievoerders uit 1825 voor ogen stond toen deze 
tastbare herinnering aan het literaire leven in de Gouden 
Eeuw gered moest worden van de slopershamer.

Het Muiderslot heeft eeuwenlang een tweezijdige his
torische betekenis gehad. Sommigen wilden niet alleen 
Hooft en zijn fijnbesnaarde kennissenkring memoreren, 
maar ook de vroegste geschiedenis van Holland, geperso
nifieerd door graaf Floris V, die in 1296 was vermoord. 
De concrete betrokkenheid van beide nationale helden 
met het Muiderslot zoals dat te koop werd aangeboden in

“«»es®»«
iBiWIWI 1

Het slot vanaf het voor
plein, met de houten palis
sade die de bezoekers van 
de terreinen van het minis
terie van Defensie moest 
weren.
Foto: RACM, Zeist

G. Lamberts, gewassen pen
tekening van de kale Ridder
zaal, 1838.
Foto: Collectie Rijksmuseum 
Muiderslot
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1825 was overigens gering. Het slot dateert vermoedelijk 
uit 1370; het oorspronkelijke bouwwerk van Floris was 
kort na zijn dood verwoest. Hooft, wiens vader rijk was en 
bovendien burgemeester van Amsterdam, kreeg in 1609 
een soort erebaantje waarbij hij verondersteld werd 
kantoor te houden in het slot. Veel werk zal hij daar niet 
verzet hebben, want zelfs rechten studeren in Leiden was 
hem als jonge man al te veel moeite. Over de inrichting 
van de ambtswoning in zijn tijd is niets bekend. Elk 
spoor van zijn aanwezigheid was in 1825 verdwenen, 
uitgezonderd een ingangsportaal, ‘De galerij van Hooft’, 
op de binnenplaats. Maar Hoofts enige bijdrage aan de 
architectuur van het Muiderslot werd door Cuypers en 
Berden vervangen door een meer middeleeuwse versie, die 
overigens later weer door een verbeterde middeleeuwse 
versie is vervangen. Zij hadden het exterieur bedoeld 
als hommage aan Floris V terwijl het interieur de geest 
van Hooft moest ademen. Zo kreeg een nationale droom
wereld gestalte, het beeld dat onze negentiende-eeuwse 
voorouders hadden van de vaderlandse geschiedenis.

Het is achteraf niet moeilijk om dit beeld te bekriti
seren als een nationalistisch sprookje, net zoals de negen
tiende-eeuwse historieschilderkunst hieraan gestalte gaf. 
Dat doet echter niets af aan de authenticiteit van het 
door Cuypers, Van Lokhorst en Berden gerealiseerde 
gebouw, dat net als de geschilderde historiestukken een 
waarachtige vorm van kunst is met een concrete histori
sche functie. De middeleeuwse rouwdouw Floris en de 
hooggestemde Hooft werden gebruikt als legitimatie om 
gedurende decennia van ongekend snelle veranderingen 
in het economische en sociale leven een plaats te geven 
aan de geschiedenis.

Het Muiderslot van Floris was na zijn dood afgebrand 
en Hooft gebruikte het daarna gebouwde slot alleen in 
de zomer als een stemmige locatie voor literair vermaak. 
Hij woonde in een comfortabel huis aan de Keizers
gracht in Amsterdam. De zeventiende eeuw werd geteis
terd door zeer koude winters en het winterlandschap 
met Muiderslot dat Jan Abrahamsz. Beerstraten in 1658 
heeft geschilderd maakt heel duidelijk waarom Hooft 
liever in Amsterdam woonde. De bijna driehonderd jaar 
oude burcht was in feite onbewoonbaar. De restauratie- 
architecten werden geconfronteerd met een opdracht 
die inderdaad alleen met heel veel fantasie tot een goed 
einde gebracht kon worden.

De tweede restauratie

De romantische visie op een bouwwerk dat al vijf eeuwen 
oud was toen de restauratie begon, werd aan het begin van 
de twintigste eeuw ter discussie gesteld. De Nederlandse 
Oudheidkundige Bond nam hierbij het voortouw. Na een

discussie in de zomer van 1910 in de ledenvergadering 
werd een commissie ingesteld om grondbeginselen te for
muleren voor toekomstige restauraties. In die commissie 
pleitten Cuypers en Victor de Stuers tevergeefs voor hun 
aanpak, terwijl een jongere generatie architecten, K.P.C. 
de Bazel, J. Gratama en W. Kromhout, ten strijde trok 
tegen de leugens van historiserend herstel. De kunst
historicus W. Vogelsang zal daarbij ongetwijfeld hun zijde 
hebben gekozen. De Bazel had al in 1909 met het interieur 
van het Rembrandthuis gedemonstreerd hoe men de 
leugen vermijden kan. Kromhout was betrokken bij de 
restauratie van het Muiderslot en stak daarbij zijn afkeu
ring voor het werk van Cuypers niet onder stoelen of ban
ken. De grondbeginselen werden in juli 1915 vastgesteld 
door de ledenvergadering en gepubliceerd in 1917, met 
een voorwoord van Jan Kalf, de secretaris van de commis
sie en tevens een warm voorstander van de nieuwe aanpak. 
Hij beschreef in het kort de negentiende-eeuwse restau- 
ratiefilosofie van Eugène-Emmanuel Viollet-Le-Duc en 
Gilbert Scott, alsmede de kritiek van hun tijdgenoten 
John Ruskin en William Morris. Die kritiek resulteerde in 
het ontstaan van organisaties die de gangbare restauratie- 
praktijk in Engeland en in Frankrijk scherp bekritiseer
den. Kalf was beleefd, maar hij noemde Cuypers en 
De Stuers toch als representanten van de oude aanpak, en 
tussen de regels door begrijpt de lezer wel dat de Oud
heidkundige Bond het geheel eens was met Ruskin.

De Grondbeginselen zijn in feite een kritisch oordeel 
over de restauraties van Cuypers. Wie denkt aan het 
Muiderslot begrijpt bijvoorbeeld nummer XI heel goed:

‘Voor bouwwerken, die aan hun oorspronkelijk gebruik 
zijn onttrokken, en geen nieuwe bestemming van prac- 
tisch nut hebben gevonden, gelden de volgende bepalin
gen: Indien zij bouwval zijn, vermijde men verbouwingen 
en beperke zich strikt tot hetgeen noodig is om verder 
verval te voorkomen. Indien zij nog volledig en hecht 
zijn, geve men er een nuttige bestemming aan en behan- 
dele ze in overeenstemming daarmede, of beware ze als 
bewijsstukken en bepale zich dan tot onderhoud.’

Nummer XIII geeft ook een duidelijke aanwijzing:
‘De strekking der herstellingswerken moet niet zijn de 

volledige herbouw van een vroegeren toestand, doch het 
behoud van hetgeen daarvan in den bestaanden toestand 
is overgebleven en van de latere wijzigingen en toevoe
gingen, die oudheidkundige, historische- of kunstwaarde 
bezitten.’

Nummer XVI stelt het nog duidelijker:
‘Het opnieuw bouwen van verdwenen gedeelten van 

een gebouw is een leugen tegen de geschiedenis’. Het is 
alleen toegestaan indien bouwkundig vereist en met een 
volkomen sluitende bewijsvoering voor de historische 
waarheid van de reconstructie: ‘In alle andere gevallen 
worde een nieuwe oplossing bedacht.’

Jan Abrahamsz Beerstraten, winterlandschap met Muiderslot, 1698. 
National Gallery, Londen

Nummer XXIII formuleert een dogma dat alleen Carlo 
Scarpa met meesterhand wist te hanteren, maar dat helaas 
ook door vele prutsers toegepast moest worden:

‘Nieuwe, door het gebruik geëischte wijzigingen make 
men zóó, dat de harmonie van het geheel zoo min moge
lijk worde verstoord. Het navolgen der oude vormen 
blijve daarbij echter uitgesloten.’

De Grondbeginselen waren een onafwendbaar keerpunt 
in het denken over oudere bouwkunst. Wijzend naar 
Engeland en Frankrijk, toen nog toonaangevend op 
cultureel gebied, had Kalf, die bepaald geen volksmenner 
was, heel sterke argumenten om het tijdperk-Cuypers 
definitief af te sluiten. Het pleidooi van de Oudheid
kundige Bond voor een nieuwe aanpak heeft ongetwij
feld geleid tot meer terughoudende restauraties, al bleek 
het in de praktijk heel moeilijk te zijn het doorgaans wat 
kinderlijke enthousiasme van restaurerende architecten 
te beteugelen.

Op de langere termijn hebben de Grondbeginselen 
echter ook een bijzonder destructief neveneffect gehad. 
In 1915 voorzag niemand dat er ooit een tweede restau
ratie van het Muiderslot zou volgen, maar dat gebeurde 
wel. En toen werden oude restauraties afgeschilderd 
als ‘leugens’, of in elk geval als ‘onwetenschappelijke’ 
interpretaties van een ver verleden. En daarmee heeft 
de wetenschap geleid tot een ware verwoesting van 
jongere bouwkunst, namelijk in de vorm van restaura
ties, in oudere gebouwen. De gietijzeren ridderzaal op 
het Binnenhof in Den Haag van W.N. Rosé, reeds bij de 
bouw omstreden, was een van de eerste slachtoffers: die 
werd zelfs nog voor 1900 vervangen door een imitatie 
van de middeleeuwse houtconstructie. Dat gebeurde 
nog in de geest van Cuypers zelf, maar na de Tweede 
Wereldoorlog heeft men ook zijn restauraties op weten
schappelijke wijze ‘verbeterd’, met de St. Servaas in 
Maastricht als dieptepunt. Het interieur van De Bazel in
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het Rembrandthuis heeft plaats moeten maken voor iets 
dat bedoeld is om de aanwezigheid van Rembrandt te 
evoceren voor de bezoekers van het museum. De Grond
beginselen bieden geen enkel houvast wanneer het gaat 
om de waarde van dergelijke architectuur: behouden 
ging namelijk voor vernieuwen, en nadenken over de 
betekenis van moderne architectuur was ongebruikelijk 
in de monumentenzorg. Men was blind voor de archi
tectuurhistorische waarde van eerdere restauraties.

Ook het Muiderslot, als creatie van Cuypers, Van 
Lokhorst en Berden, moest het ontgelden. Aansluitend 
op de negentiende-eeuwse restauratie beschrijven Jan 
Kamphuis en Corjan van der Peet de naoorlogse weder
waardigheden van het slot. Jan Kalf had al in 1938 aan de 
verantwoordelijke minister gerapporteerd dat de restau
ratie van Cuypers ‘op veel punten tot gerechtvaardigde 
bezwaren aanleiding kan geven’. In 1948 werd Ton 
Koot tot slotvoogd benoemd en onder zijn bezielende 
leiding zou met name het interieur ingrijpend gewijzigd 
worden. Koot was een gedreven erfgoedbeschermer, die 
een belangrijke rol speelde in de Bond Heemschut en in 
Amsterdam zij aan zij met Geurt Brinkgreve streed voor 
het behoud van de oude binnenstad. Hij was van origine 
onderwijzer en beschouwde het als zijn taak om de 
vaderlandse geschiedenis voor een breed publiek toegan
kelijk te maken. Daarvoor moest het Muiderslot toege
rust worden met een meer eigentijdse en aansprekende 
museale inrichting. De Grondbeginselen begonnen door te 
werken in het monumentenbeleid.

Koot gaf vrijwel direct na zijn aantreden als slotvoogd 
te kennen dat hij bepaald niet gelukkig was met de 
negentiende-eeuwse restauratie en in 1956 sprak ook de 
Rijksgebouwendienst van ‘fouten gemaakt bij vroegere 
herstellingen’. De ridderzaal van Cuypers, een karakte
ristiek voorbeeld van historiserende negentiende-eeuwse 
architectuur, werd in 1960 veranderd in een banale 
zeventiende-eeuwse stijlkamer met vloerverwarming. 
Andere ruimten ondergingen een vergelijkbaar lot. 
Ruim zes jaar daarna kwam de Rijkscommissie voor de 
Monumentenzorg tot inkeer en koos voor het hand
haven van de vroegere herstellingen, maar toen was een 
groot deel daarvan reeds vervangen door betere herstel
lingen. De beschrijving van deze werkzaamheden stemt 
niet vrolijk, telkens weer was het de bedoeling om ‘vol
gens een nieuwer plan de middeleeuwse toestand beter te 
benaderen’. J.G.N. Renaud, een expert op het gebied van 
kastelen, stelde in 1967 vast dat er op basis van weten
schappelijke gegevens geen restauratie denkbaar was in 
middeleeuwse trant.

Inmiddels zijn alle scheidslijnen vervaagd, de ruïne van 
weleer is na twee restauraties zo goed als verdwenen, en 
huidige het interieur zou Hooft in grote verwarring 
brengen.

De museale functie

Na de restauratiegeschiedenis van het Muiderslot vol
gen twee artikelen over de theoretische en beleids
matige problemen die het begrip Nationaal Museum 
met zich meebrengt. Peter van Mensch beschrijft het 
wat beangstigende thema in zijn negentiende-eeuwse 
context. Het moderne nationalisme was toen nog nieuw 
- dat zou pas in 1914 zijn ware gezicht tonen - en een fris 
alternatief voor het geheel vermolmde ancien régime, 
op zoek naar historische legitimatie. Overal in Europa 
verrezen opmerkelijke bouwsels om het nationale cul
tuurgoed onder te brengen. De eretempel voor natio
nale beroemdheden, het pantheon, werd nieuw leven 
ingeblazen, met als meest spectaculaire voorbeeld het 
Walhalla in Beieren. Het Muiderslot werd door velen 
gezien als de ideale locatie voor een Nederlands pan
theon, maar met de opening van de nationale eretempel 
in Amsterdam, het Rijksmuseum, ging deze mogelijk
heid in 1885 voor het historische slot verloren. Daarna 
resteerde een museale functie, maar de vraag was wat 
voor museum het zou moeten worden.

Tegenwoordig wordt een tamelijk streng onderscheid 
gemaakt tussen kunstmusea en rariteitenkabinetten, 
maar in de negentiende eeuw was dat onderscheid 
nog niet uitgekristalliseerd. Zelfs nu nog beschikt het 
Rijksmuseum naast de kunstcollectie over een grote ver
zameling oude spulletjes die men tot het nationaal erf
goed rekent. In het depot worden overigens ook vele 
historiestukken bewaard waar niemand goed raad mee 
weet. Uiteindelijk werd het Muiderslot min of meer 
improvisatorisch ingericht, waarbij geldgebrek minstens 
zo belangrijk was als gebrek aan visie en slagvaardig 
beleid. De enige leidraad was de figuur van Hooft en 
daarmee het streven naar een min of meer zeventiende- 
eeuws interieur. In de loop der tijd werd een tamelijk 
willekeurige verzameling bijeengebracht en geëxposeerd. 
Koot heeft de collectie na de oorlog vooral op huiselijke 
wijze gedetailleerd, met tafelkleden, glas, aardewerk en 
wat dies meer zij, om de illusie van een historische woon
omgeving voor de Hollandse Tacitus uit de Gouden 
Eeuw nog verder te versterken.

Yvonne Molenaar geeft in haar bijdrage een meer 
gedetailleerd verslag van de collectievorming en beschrijft 
ook de meest recente ontwikkelingen in het Muiderslot. 
Het museum vierde in 2003 zijn 125-jarig bestaan, en dat 
was de aanleiding om nog eens goed na te denken over 
de betekenis van het gebouw en de collectie. Daarbij 
daagde het inzicht dat het geheel weggerestaureerde slot 
in feite weinig of geen historisch betrouwbare informatie 
biedt over Floris en Hooft, maar des te meer vertelt over 
de wijze waarop een nationaal verleden bijeen is gefanta
seerd gedurende de negentiende en de twintigste eeuw.

Dat inzicht heeft geresulteerd in nieuw museaal beleid, 
waarin de geschiedenis van het museum zelf centraal 
wordt gesteld. Het ‘Vaderlandsch Gevoel’ is altijd een 
fictie geweest, maar de geschiedenis van deze fictie vormt 
wel degelijk een concreet onderwerp dat op boeiende 
wijze verbeeld kan worden. Met name de ridderzaal is 
opnieuw ingericht, met historiestukken uit de negen
tiende eeuw die herinneren aan de toenmalige interpreta
tie van het slot. Zo is de cirkel ten slotte rond. Geschiede
nis en metafoor lijken na een lange zoektocht toch nog 
op een bevredigende wijze verzoend te kunnen worden. 
Het museum toont op een bijna postmoderne wijze het 
ontstaan en de consolidatie van een nationale mythologie.

Anders dan men in de negentiende eeuw dacht, weten 
wij inmiddels dat musea nooit af zijn: ze worden door 
elke nieuwe directeur heringericht en, als er financiële 
middelen voorhanden zijn, ook grondig verbouwd. Een 
essentieel probleem zijn de groeiende aantallen bezoe
kers. Het Muiderslot turfde in 2005 bijna 130.000 
belangstellenden, een heugelijk gegeven, dat echter ook 
problemen veroorzaakt. De routing voor zoveel mensen 
in een oud gebouw vereist passende maatregelen en ook 
het binnenklimaat wordt een punt van zorg. Koningin 
Beatrix heeft op 27 juni 2006 een vernieuwd Muiderslot 
geopend, dat eigenlijk voor het eerst de mogelijkheid 
biedt om het gehele bouwwerk in ogenschouw te nemen. 
Daarvoor waren ingrijpende maatregelen noodzakelijk, 
waarmee de Rijksdienst voor de Monumentenzorg niet 
altijd even gelukkig was. Floris zou waarschijnlijk schrik
ken en spreken van ‘defensieve blunders’ en Hooft zou al 
mijmerend verdwalen in zijn eigen ambtswoning. Maar 
de hedendaagse bezoeker krijgt waar voor zijn geld en de 
collectie heeft niet meer te lijden onder een veel te hoge 
vochtigheidsgraad in het gebouw. De rookkanalen die 
werden gebruikt om geweldige vuren te stoken, dienen 
nu om frisse lucht in de vertrekken te blazen. Misschien is 
deze omkering van de luchtstroom in oude schoorstenen 
wel symbolisch voor de permanente transformatie van 
het Muiderslot. De museale gedachtegang is omgekeerd. 
Het hysterische zoeken naar een niet-bestaande histori
sche waarheid heeft plaatsgemaakt voor een meer afstan
delijke benadering van het verleden.

Dit jaarboek besluit met een blik in de digitale toe
komst. Geeske Bakker schetst hoe we in de toekomst de 
meest fantastische restauraties kunnen realiseren zonder 
het oude bouwwerk zelf met een vinger aan te raken. Dat 
gebeurt door middel van geavanceerde computertech
niek die het mogelijk maakt om met allerlei gegevens een 
driedimensionale illusie van de historische werkelijkheid 
te creëren. Om te beginnen is het dus mogelijk om een 
beeld te geven van de restauratiegeschiedenis van het 
Muiderslot, die is immers goed gedocumenteerd in oude 
bouwtekeningen. Vakmensen weten dat gerestaureerde 
gebouwen doorgaans iets heel anders zijn dan het oor
spronkelijke bouwwerk, maar veel bezoekers van het 
Muiderslot zullen waarschijnlijk verbaasd zijn wanneer 
ze zien hoe het bouwval uit 1825 nu eens met twee stap
pen vooruit en dan weer met een stap terug evolueert 
tot het kasteel dat nu zo solide en middeleeuws oogt. 
Hopelijk inspireren de wonderlijke mogelijkheden van 
de computer tot het verrichten van veel meer bouwhisto
risch onderzoek in oude gebouwen. Ook de geschiedenis 
van het Muiderslot, voorafgaand aan het dramatische 
jaar 1825, is immers nog lang niet uitputtend onder
zocht. Enig dendrochronologisch onderzoek zou om te 
beginnen duidelijkheid kunnen brengen omtrent het 
stichtingsjaar ergens aan het eind van de veertiende eeuw. 
Het zou mooi zijn als de monumentenzorg in Nederland 
na anderhalve eeuw vaak hardhandig restaureren het 
monument eens met rust zou kunnen laten, om de klem
toon te verleggen naar wetenschappelijk onderzoek, dat 
met de nieuwe media toegankelijk gemaakt kan worden.

Vincent van Rossem (IVageningen 1910) studeerde kunstgeschiedenis 
in Utrecht en Amsterdam. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis 
van de stedenbouw en promoveerde in 1991 op het proefschrift Het 
Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam. Geschiedenis en 
Ontwerp (Rotterdam 1993). Van Rossem publiceerde in de loop der 
jaren over de meest uiteenlopende onderwerpen in de architectuurge
schiedenis en de ruimtelijke ordening. Hij is sinds 1991 werkzaam bij 
het Bureau Monumenten & Archeologie te Amsterdam.
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De restauratie van 
het Muiderslot in 

de late negentiende en 
de vroege twintigste eeuw 

Wies van Leeuwen

Het Muiderslot wordt algemeen erkend als sleutelmonu- 
ment van de Nederlandse geschiedenis. Het is voor ons 
land een ‘lieu de mémoire’ van grote betekenis, maar het 
is niet altijd even duidelijk aan welke episode uit de 
nationale geschiedenis het gebouw ons herinnert. In 
zijn massawerking, detaillering en atmosfeer roept het 
als museum ingerichte kasteel voor de bezoeker vooral 
beelden op van middeleeuwse steekspelen, belegeringen, 
oorlog en strijd in de tijd van Floris V, graaf van Holland. 
Het interieur daarentegen is weer vervuld van de zeven- 
tiende-eeuwse sfeer rondom de Muiderkring en de lite
rator en drost van Muiden, Pieter Corneliszoon Hooft. 
Hoewel het slot er op het eerste gezicht met zijn torens 
en tinnen ‘authentiek’ middeleeuws uitziet, is de vorm 
waarin het monument tot ons is gekomen veel jonger 
dan we denken. Sinds de late middeleeuwen zijn het 
silhouet en de detaillering van het slot namelijk vele 
malen gewijzigd. De huidige toestand van muren, daken, 
zalen en kamers is pas ontstaan tijdens een aantal ingrij
pende restauratiecampagnes.

De eerste restauratie werd vanaf 1876 uitgevoerd door 
Pierre J.H. Cuypers en de Rijksbouwkundige voor de 
gebouwen van Onderwijs Jacobus van Lokhorst. Cuypers 
was in 1876 benoemd als Architect der Rijksmuseum- 
gebouwen en voerde sindsdien in opdracht van het 
rijk vele restauraties uit, terwijl hij ook nog als adviseur 
optrad. Deze adviseursrol vervulde Cuypers ook bij de 
tweede restauratie van 1895-1909, die werd uitgevoerd 
door Jacob W.H. Berden (1861-1940), enige tijd directeur 
van de Rijksschool voor de Kunstnijverheid en Opzichter 
van de Rijksgebouwen van Onderwijs. De laatste grote 
restauratie tenslotte zou vanaf 1956 tot 1972 in opdracht 
van de Rijksgebouwendienst worden uitgevoerd door 
J. Holstein, die in 1966 werd opgevolgd door H. Lussanet 
de la Sablonière.

We kunnen stellen dat het gebouw tot het begin van 
de negentiende eeuw steeds zuinig is onderhouden en 
aangepast aan de eisen des tijds. Vervallen onderdelen

werden gerepareerd of verwijderd, nieuwe onderdelen 
als ramen en goten kregen eenvoudige vormen zonder 
veel opschik. Vanaf 1876 heeft het oproepen van een 
beeld van de bloeiperiode van het slot voorop gestaan. 
Daarbij heeft de wisselende nadruk op de historische 
herinneringen aan de middeleeuwen en de tijd van 
P.C. Hooft geleid tot een tweeslachtigheid in de aanpak. 
Middeleeuwen en Gouden Eeuw wedijverden met 
elkaar. De huidige toestand van het Muiderslot leert ons 
meer over de wijze waarop we in de late negentiende 
eeuw het verleden beleefden dan over dat verleden zelf. 
Wie meent dat we bij het Muiderslot te maken hebben 
met een volledig authentiek kasteel, kan het gebouw en 
zijn ingrijpende transformaties pas werkelijk begrijpen 
en waarderen tegen de achtergrond van de restauratie- 
opvattingen van de negentiende en twintigste eeuw.

Historiserend restaureren in de negentiende eeuw

In de vroege negentiende eeuw was er amper sprake van 
behoud van gebouwen louter en alleen omwille van hun 
historische waarde. Gebouwen die hun functie verloren, 
zoals kastelen en stadspoorten werden in het gunstigste 
geval als drager van historische herinneringen vastgelegd 
op een prent of schilderij. Soms maakte men een opme
ting, die gepubliceerd werd in een plaatwerk als de presti
gieuze Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, die de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst vanaf 1854 
in losse afleveringen op groot formaat uitgaf. In een 
enkel geval kon een fragment van het gebouw volstaan 
als verwijzing naar een roemrijk nationaal verleden. Het 
erfstuk zelf hoefde niet integraal behouden te blijven.

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen 
er echter andere opvattingen. Symptomatisch daarvoor is 
het werk van de katholieke schrijver J.A, Alberdingk 
Thijm. Als een ‘cheval de bataille’ klaagde hij vanaf 
1847 de ‘domme afbraakwoede van zijn tijd’ aan in de 
rubriek Wandalisme in het tijdschrift De Spektator. Door 
afbraak gingen gebouwen teloor, die een uiting waren 
van het bloeiend geestesleven van een volk. Zij waren 
nationaal bezit en hadden het vermogen tot het regenere
ren van een verzwakte maatschappij, een kracht die bij 
afbraak verloren ging. De bestudering van monumenten 
uit het verleden was een krachtig middel om de moreel 
positieve karaktertrekken van een volk op te roepen en te 
versterken.1

Verscheidene commissies, waaronder vanaf 1874 het 
College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschie
denis en Kunst bepleitten overheidszorg voor de ‘monu
menten van geschiedenis en kunst’. Na de ondergang van 
dat college in 1879 gingen Petrus Josephus Hubertus 
Cuypers (1827-1921) en Victor de Stuers (1843-1916)

1. Na een drietal restauraties is dit getorende en gekanteelde kasteel het oerbeeld van een middeleeuws ridderslot, ook al 
is veel oorspronkelijk muurwerk sinds 1876 al meer dan eens vervangen. Foto: R. Mulder.

de wijze bepalen waarop de Nederlandse monumenten 
werden gerestaureerd. De Stuers, referendaris bij de 
afdeling Kunsten en Wetenschappen van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, gaf aan Cuypers als adviseur 
en architect ‘duchtig geëxploiteerd’ te hebben, hetgeen 
volgens Cuypers zelf leidde tot 723 restauratieadviezen 
in 40 jaar tijd! De restaurateurs van het Muiderslot, Van 
Lokhorst en Berden, waren beiden doordesemd van de 
opvattingen van Cuypers, die haast jaarlijks de werken

aan het kasteel inspecteerde en daarbij corrigerend en 
dicterend optrad.2

De opvattingen van Cuypers en zijn medestanders 
waren gestoeld op de restauratiedefinitie, die Viollet-le- 
Duc in 1866 formuleerde in zijn Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du Xle au XVle siècle (1854-1868): 
‘Restauration. Le mot et le chose sont modernes. Restau
rer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le 
refaire, c’est le rétablir dans un état qui peut n’avoir
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2. Het Muiderslot na 
het begin van de restau
ratie van 1876. Acht- 
tiende-eeuwse ramen en 
afgeknotte torens karak
teriseren het beeld. De 
westelijke toren heeft al 
zijn kantelenkrans. Het 
kasteel is omgeven door 
een houten palissade, 
die de bezoekers van 
de terreinen van Defen
sie moest weren. Foto: 
Bureau Mulder 1885- 
1886, collectie auteur.

3. G. Lamberts, gewassen pen
tekening van de kale Ridder
zaal, 1838. De mogelijk authen
tiek zeventiende-eeuwse schouw 
werd in 1880 door Cuypers 
vervangen door een nieuw neo- 
renaissance exemplaar.
Foto: Collectie Rijksmuseum 
Muiderslot.

jamais existe a un moment donné’. Cuypers sloot zich 
hierbij aan. In 1878 schreef hij: ‘Herstellen, zooals wij dit 
thans opvatten, is een begrip van dezen eeuw. Vroeger 
werkte iedere bouwheer naar den stand en ontwikkeling 
der bouwkunst, in zijnen tijd’.3 De essentie van deze 
definitie is de gedachte dat restaureren een bewuste 
handeling is van een architect en opdrachtgever met 
historisch bewustzijn, dat het meer is dan alleen onder
houden, repareren of herstellen. Het is het brengen van 
het gebouw in een utopische toestand, die er nimmer 
geweest hoeft te zijn. Geen reconstructie van wat er eens 
was, maar het scheppen van een ideaaltoestand. Dit 
fixeren van de historische waarden van het gebouw op 
een betekenisvol moment in de geschiedenis leidt haast 
onvermijdelijk tot ingrijpende veranderingen, tot een 
gedeeltelijk nieuwe schepping.

Deze restauratievisie hangt samen met het renaissan
cistische adagium dat de kunst haar hoogste roeping niet 
verwezenlijkt door het geven van een alledaags beeld 
van de werkelijkheid, maar door het verbeteren van die 
werkelijkheid, het weergeven in een superieure geïdeali
seerde verschijningsvorm. Waar de schilder een gecorri
geerde historische werkelijkheid schiep, interpreteerde 
en modelleerde de architect het bestaande monument 
met als doel het voor zijn tijdgenoten te actualiseren 
in een superieure verschijning. Zo werd het heel gebrui
kelijk door het verhogen van daken en torenspitsen, 
het aanbrengen van dakkapellen en ornamenten en het 
herbouwen van verdwenen onderdelen het monument te

verrijken, sprekender te maken. Dergelijke ingrepen 
vormden het monument tot een driedimensionaal histo
riestuk, een drager van herinneringen. De aard der ingre
pen werd bepaald door de geschiedkundige waarde die 
aan het geheel werd gehecht. Het verbeteren ging vaak 
gepaard met een aanpassing aan eigentijdse wensen en 
voorstellingen, een herschepping waardoor het gebouw 
tevens een nieuwe fimctie kon krijgen. Daarbij moest er 
uiteraard wel duidelijkheid zijn over de periode waarin 
deze ideale toestand gezocht diende te worden en dat was 
bij het Muiderslot zeker niet het geval.

Het versterken van de historische waarden van het 
gebouw door het in een ideaaltoestand te brengen werd 
mogelijk gemaakt door een zorgvuldige, doelgerichte 
studie van de bouwsporen. Immers in de rationalisti
sche, ‘redegevende’ bouwkunstopvatting van Viollet-le- 
Duc en Cuypers kende elk monument zijn eigen wetma
tigheid, waarbij de oorspronkelijke functie der ruimten 
de uitwendige vormgeving bepaalde. Juist de bouwvor
men van de middeleeuwen die Viollet-le-Duc op analyti
sche wijze beschreef in zijn eerder genoemde Diction- 
natre waren uitnemend geschikt als uitgangspunt voor 
verdere ontwikkeling, ook van nieuwe vormen. Uit
gaande van deze rationalistische opvatting was kennis 
van de sporen van het oude voldoende voor recon
structie van wat verdwenen was. Volgens deze methode, 
die de Fransman in het kasteel Pierrefonds en de om
walling van de stad Carcassonne had toegepast, zou 
uit aanzetten en bouwsporen feilloos het oude beeld

voortkomen, haast volgens de wetmatigheid van een 
onstuitbaar groeiend kristal.4 Hierbij moest de architect 
zich inleven in de ideeën en gedachten van de oorspron
kelijke bouwmeester, zich laten inspireren door diens 
ideeën en dan de oplossing zoeken. De bouwsporen 
gaven de aanzetten voor dat zoekproces naar de ideale 
vorm en werden als bewijsplaatsen voor de juistheid van 
de gekozen oplossingen opgenomen in het nieuwe 
beeld.

‘Behouden gaat voor vernieuwen ’, kritiek op het restaureren 
‘in stijl'

Er kwam echter al snel kritiek op deze idealiserende 
werkwijze: het restaureren ‘in stijl’. De architect A.W. 
Weissman, later oprichter van de bond Heemschut, 
schreef in 1886: ‘Gij allen hebt wel eens een gebouw zien 
restaureeren. Deed het u niet weemoedig aan, als gij het 
gebouw met zijn door de eeuwen gebruinde baksteenen, 
soms met mos begroeid, achter steigers zaagt verdwij
nen? Als er dan genoeg gehakt en gebikt was, werden de 
steigers weer weggenomen, en kwam het gebouw weer 
voor den dag. Nieuw en net, maar tegelijkertijd akelig 
koud zag het er nu uit. Waar bleef de patina der eeuwen? 
Zij is voor goed verdwenen’. Hij concludeerde in zijn 
artikel ‘Moderne Antiquiteiten’ dan ook: ‘Daarom, men 
conserveere, maar restaureere niet!’.5

Weissman volgde daarbij de opvattingen van de 
Engelsman William Morris, die in 1877 de aanval had 
ingezet op het restaureren ‘in stijl'. In 1884 publiceerde

de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst een 
Nederlandse vertaling van diens brochure, waarin hij 
restauratie gelijkstelde aan vervalsing, met als eindresul
taat een zwakke en levenloze kopie. Het herstel van 
monumenten van een voorbije cultuur was voor hem 
onmogelijk, terughoudende reparatie en instand
houding moesten volstaan. Als het verval te ver was 
voortgeschreden kon men alleen nog berusten in het 
verdwijnen van het monument.

In 1894-1898 volgde in Architectura en De Opmerker 
een debat over Cuypers’ herbouwplannen voor kasteel 
De Haar. Daarna werd er tussen 1909 en 1915 gedebat
teerd over de restauratie van het kasteel De Doorwerth 
bij Arnhem.6 Deelnemers waren behalve de immer 
strijdbare De Stuers onder meer Weissman en Berden. 
De onoverbrugbare tegenstellingen worden duidelijk, als 
we tegenover het begincitaat van Weissman er een van 
Berden, de restaurateur van het Muiderslot, stellen: 
‘Het tot eiken prijs bestendigen en vernieuwen van 
gebrekkige kunstelooze verminkingen van een monu
ment kweekt wansmaak, dooft elk kunststreven, leidt tot 
verwaarloozing en minachting der historische kunstont
wikkeling, welke toch in de eerste plaats den grondslag 
van elke nieuwe gezonde kunstontwikkeling vormen 
moet. Daarentegen is het herstellen in den oorspronke- 
lijken staat van elk in zijn soort kunstwaardig onderdeel 
of geheel een naspeuren en verlevendigen der historische 
kunstontwikkeling, waaruit voor de toekomst voordeel 
kan worden getrokken; zelfs het streven hier is loffelijk’.7

De herstelling van De Doorwerth werd nog volgens 
de oude opvattingen doorgedrukt, maar de opponenten
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bereikten wel dat in 1917 de Grondbeginselen voor het 
behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude bouw
werken verschenen en door de overheid werden overge
nomen. Daarin werd afstand genomen van de bestaande 
praktijk. Voortaan zou het adagium ‘behouden gaat 
vóór vernieuwen’ gaan gelden en zouden nieuwe toe
voegingen aan monumenten het stempel moeten gaan 
dragen van de tijd van ontstaan. In de komende decen
nia zou een nieuwe generatie architecten en architec- 
tuurhistorici zich afzetten tegen de oude restauratie- 
wijze, vanuit de gedachte dat het verleden afgesloten 
was. De neostijlen werden als een fantasieloze imitatie 
ontmaskerd’: zij behoorden definitief tot de geschiede

nis. Onder het motto elk tijdperk moet van zijn eigen 
adem leven kwam er kritiek op de historiserende vor
mentaal. De monumenten zouden moeten worden aan
gevuld en uitgebreid in de stijlvormen van de eigen tijd.

Ook zette men zich af tegen het materiaalgebruik van 
Cuypers en zijn medestanders, die vaak nieuwe baksteen 
in afwijkende kleuren toepasten, ter onderscheiding van 
oud en nieuw metselwerk. Dat contrast in kleur onder
vond geen waardering meer. Men miste het gevoel voor 
kleur en de oppervlaktebewerking der materialen. Na 
1917 werd in toenemende mate oude en nieuwe bak
steen in warme tinten gebruikt, waardoor het contrast 
tussen oud en nieuw werd verzacht. De Delftse hoogle
raar A.W.M. Odé nam afstand van de bestaande gladde 
behandeling van natuursteen en zette zich in voor het 
toepassen van een levendige, haast ruige oppervlakte
bewerking, waarin de expressie van de meester voelbaar 
was.8

Paradoxaal genoeg was het gevolg van deze opvattin
gen dat de restauraties in de jaren na 1917 niet terug
houdender werden dan voorheen. Latere toevoegingen 
aan monumenten werden nog steeds verwijderd, maar 
dan vervangen in eigentijdse vormen. Oud muurwerk 
werd nog steeds op grote schaal vernieuwd, maar in bak
steen die in kleur aangepast werd aan het bestaande 
werk. Dat had tot gevolg dat wijzigingen en aanvullin
gen niet meer in kleur afstaken tegen het authentieke 
werk. Daardoor werd de afleesbaarheid van de bouw
geschiedenis bemoeilijkt. Kastelen als Doorwerth, 
Radboud bij Medemblik en het Muiderslot werden bij 
hernieuwde restauraties, vooral na de Tweede Wereld
oorlog, ontdaan van de historiserende kantelen, ramen 
en dakkapellen uit de late negentiende eeuw. Bouw
historisch onderzoek wees immers uit dat ze vaak onjuist 
waren gedetailleerd en op de verkeerde plaats gebruikt.
Ze werden op hun beurt vervangen door nieuwe toe
voegingen, die evenzeer als de oude op hypothesen 
berustten, maar het waren dan wel verbeterde hypo
thesen. Zo heeft men de sporen van het restaurerend 
handelen van de late negentiende eeuw vervangen door

toevoegingen die de stand van de kennis in de twintigste 
eeuw weergeven. Aan het Muiderslot gingen architecten 
als Holstein en Lussanet de la Sablonière daarbij haast 
historiserend te werk, nog steeds in de geest van Viollet- 
le-Duc en Cuypers. Ook zij wilden een harmonisch 
ideaalbeeld van het monument. Deze gang van zaken 
typeert de grote naoorlogse restauraties, waaronder 
die van de abdijgebouwen te Middelburg en de binnen- 
stadskerken te Utrecht.9 Nog steeds worden bij derge
lijke restauraties de monumenten steeds weer geactuali
seerd, bij de tijd gebracht, aangepast aan de waarden 
en betekenissen die er op dat moment aan toegekend 
worden. Dergelijke actualiseringen gaan onvermijdelijk 
gepaard met ingrepen in de historische substantie.

Geleidelijk verval van het Muiderslot

In de vroege negentiende eeuw groeide de romantische 
voedingsbodem voor de middeleeuwen. Deze kreeg 
vorm in neogotische tuingebouwen en kasteelachtige 
landhuizen, maar tegelijkertijd raakten de authentieke 
kastelen in verval of werden met afbraak bedreigd. Zo 
verloor het roemruchte kasteel Radboud in Medemblik, 
dat al tot een schim van de oorspronkelijke situatie was 
gedegradeerd, rond 1845 een tweetal torens. Met het in 
het laatste kwart van de dertiende eeuw gestichte en na 
verwoesting vanaf 1370 in fasen herbouwde Muiderslot, 
dat tussen 1609 en 1647 bewoond en beheerd werd door 
Pieter Comeliszoon Hooft ging het al niet veel beter. 
Het werd na 1795 kazerne, staatsgevangenis en wapen
magazijn. In 1823 bleek het verval ver voortgeschreden. 
Het gebouw was sterk vereenvoudigd: torenspitsen 
afgeknot of verdwenen, de muren voorzien van grotere 
ramen met een roedenverdeling, de weermuren door
broken met uitkijkopeningen. De enige substantiële 
toevoeging was in 1631 de ‘galerij’ van P.C. Hooft 
geweest. Toen koning Willem I pleitte voor behoud als 
gedenkteken van oudheid en grootheid’, stelde het

departement van oorlog voor het bouwwerk ‘aan zich- 
zelve en de langzame vernielende tand des tijds over te 
laten’. Deze vorm van ruïheliefde van overheidswege 
paste in de opvatting dat het monument zelf niet inte
graal behouden hoefde te blijven. Het aan Domeinen 
overgedragen gebouw werd tenslotte vanwege de hoge 
onderhoudskosten op 16 juli 1825 voor afbraak te koop 
aangeboden.10

De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en inwo
ners van Amsterdam, Naarden en Weesp reageerden op 
dit voornemen met pleidooien voor behoud, vanwege de 
herinneringen aan P.C. Hooft. Zij huiverden bij de 
gedachte ‘dat een voor elk beminnaar der Vaderlandsche 
letterkunde zoo dierbaar gebouw eerlang gesloopt zou

4. De zuidzijde rond 1875, origineel middeleeuws muurwerk, door de tijd getekend. In 1876 werd 
begonnen met de restauratie van de westertoren, waarbij een weergang werd aangebracht met aankap- 
ping. Foto: A.J. Hansen, collectie RACM.

5. C.J. Visscher, Muiderslot vanuit het oosten, 1617. Foto: Collectie Rijksmuseum Muiderslot.
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worden’. De sloop werd gelukkig voorkomen, niet op 
grond van de intrinsieke waarde van het complete kasteel 
als document van bouwen uit het verleden, maar vanwege 
de aan het gebouw verbonden historische herinneringen. 
De Tweede Klasse voor de letterkunde van het Koninklijk 
Instituut voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten 
bepleitte vervolgens de vestiging van een bewaarplaats 
voor oudheidkundige voorwerpen in het slot, een voor
loper van het Nederlands historisch museum dat later 
deel zou gaan uitmaken van het Amsterdamse Rijks
museum. Hiervoor hoefde slechts een deel van het 
gebouw gehandhaafd te blijven, namelijk de ruimten die 
door Hooft en de Muiderkring gebruikt waren. Een 
dergelijk museum zou een blijvende opwekking bewerk
stelligen ‘van dat Nationaal gevoel, hetwelk zoo bijzonder 
geschikt is, om de zedelijke kracht eener Natie te ver
sterken, en daardoor van zelve de Onafhankelijkheid van 
eenen staat te schragen, maar tevens tot eene sprekende 
aansporing, om zich in de gedenkteekenen van voor
vaderlijke verdiensten te spiegelen, en zich dezelve schoon 
dan ook maar van verre, ter navolging voor te stellen’.11 
Het gegeven dat men gedeeltelijk behoud aanvaardbaar 
vond, duidt al op de eerder ideële dan bouwhistorische 
waarde die men aan het slot toekende.

Uiteindelijk bleef het kasteel integraal bewaard. In 
1867 speelde het een rol in de feesten rondom de ont
hulling van het Vondelmonument in het Amsterdamse 
Vondelpark. Daarvoor werd de ridderzaal naar ont
werpen van Cuypers als feestzaal ingericht. De aquarel 
die Ch. Rochussen van de Muider herdenking maakte 
toont gestileerde friezen met figuren uit de Muiderkring 
en een aureoolachtige decoratie op de oude schoor
steenmantel. Deze fungeerde als achtergrond voor een 
Vondelbuste van Louis Royer.12 Er was eerder sprake van 
een toneelmatige enscenering binnen de muren van de 
zaal dan van een bewuste restauratie.

Eerste historiserende restauratie

De eerste restauratie die verder ging dan het allereenvou
digste onderhoud begon in 1876, twee jaar na de instelling 
van het eerder genoemde College van Rijksadviseurs. In 
het college werd geklaagd over de toestand van het 
monument, bewaakt door een geparalyseerde vrouw met 
een idioot kind. Van Lokhorst en Cuypers gingen namens 
het college een leidende rol spelen in de aanpak van het 
monument. Daarnaast werd in 1880 vanuit particulier 
initiatief een commissie benoemd voor de herdenking van 
de dichter P.C. Hooft en een jaar later ook een Commissie 
voor de Inwendige Restauratie van het Muiderslot.^ Deze 
wilde het inwendige van het slot maken tot een waardige 
omgeving, waarin de herinnering aan Hooft kon worden

gekoesterd. De kale ridderzaal voldeed daar zeker niet 
aan. Het dubbele opdrachtgeverschap, het rijk voor de 
algehele restauratie, de Commissie voor de ridderzaal, 
zou dan ook tot een controverse leiden.

De oudste foto’s die kort voor 1876 door A.J. Hansen 
werden gemaakt, tonen een slot dat binnen zijn grachten 
in grote lijnen nog overeenkwam met de toestand ten 
tijde van P.C. Hooft.14 De weermuren hebben geen 
kantelen en zijn afgedekt met rollagen. Aan de zuidzijde 
is de muur doorbroken met rechthoekige uitzichtope- 
ningen. De woongebouwen aan de noordoost- en noord- 
westzijde hebben zadel- en schilddaken en eenvoudige 
houten bakgoten. De in 1617 op de oudste gravure van 
C.J. Visscher nog zichtbare trapgevel van de noordwest- 
vleugel ontbreekt. De zuidtoren heeft geen spits maar 
alleen nog de in 1471 opgemetselde achthoekige bekro
ning. De overige torens missen al eeuwenlang hun nog in 
1617 aanwezige kantelen. De zalen en kamers hebben 
eenvoudige schuiframen uit de achttiende of vroege 
negentiende eeuw of zelfs nog oudere kloosterkozijnen 
met onderluiken. Op de binnenplaats staat de in 1631 
door Hooft aangebouwde galerij met een eenvoudige 
nissenversiering op de borstwering. De zeventiende- 
eeuwse toestand was overal zichtbaar en gemakkelijk te 
herstellen, alleen al door het aanbrengen van kantelen op 
enkele torens. Cuypers, De Stoers, Van Lokhorst en later 
Berden hebben zich echter gericht op de oudere periode: 
het slot als getuigenis van de vroegste geschiedenis van 
het graafschap Holland, de periode van de stichter van 
het huis, de in juni 1296 vermoorde Floris V Men wist 
toen immers nog niet dat het slot in 1296 verwoest en
pas in de jaren tossen 1396 en 1373 herbouwd was.

Een opname van kort na 1876 en de uit 1880 date
rende opmetingen van A. Mulder laten de consequenties 
zien van de reconstructie van de middeleeuwse toe
stand.15 Deze afbeeldingen geven namelijk getrouw de 
bestaande toestand weer, met talloze sporen van ver
bouwingen tot in de vroege negentiende eeuw, maar 
op de westtoren prijkt al de nieuwe bakstenen weergang 
met aangekapt dak. Deze is blijkens de lichte kleur van 
het muurwerk en de constructie van de daken een eerste 
resultaat van de restauratie van Cuypers en Van Lokhorst 
uit 1876, uitgevoerd met van de ruïne van Brederode 
aangevoerde middeleeuwse stenen. In verscheidene 
schets- en notitieboekjes van Cuypers vinden we teke
ningen van een schoorsteen in de slaapkamer en schets- 
tekeningen van kantelen en schietgaten. Daaruit blijkt 
dat de architect zich intensief bezig hield met de detaille
ring van de te reconstrueren onderdelen. Voor de kante
len kon hij teruggrijpen op de voorbeelden in het lemma 
Creneau van deel IV van de Dictionnaire van ViolletTe- 
Duc. Tot 1895 wordt er wegens de beperkte middelen in 
fasen gerestaureerd onder leiding van Van Lokhorst,

6. De binnenplaats met de galerij van P.C. Hooft in 1885 met portier A. Vis en zijn gezin. Foto: J.G. Crooy, Collectie 
Rijksmuseum Muiderslot.

geassisteerd en gesouffleerd door Cuypers. Uit de corres
pondentie blijkt dat ook De Stoers zich intensief met de 
plannen bemoeide, wat hij ook deed bij de gelijktijdige 
restauratie van kasteel Radboud te Medemblik.16 Zo 
schrijft De Stoers op 7 december 1885 aan Cuypers dat 
de spits van de noordelijke toren niet vervangen moet 
worden omdat deze zeker een oude constructie is. Hij is 
ook van mening dat de aansluitende topgevel van de 
noordwestvleugel, die al op de prent van Visscher ver
dwenen is, achterwege moet blijven. In 1886 krijgt hij 
zijn zin: de toren krijgt kantelen, de topgevel wordt niet 
herbouwd. De weergang wordt echter, in afwijking van 
de prent van Visscher, evenals bij de westertoren over
dekt en aangekapt aan de oude kapconstructie. In het
zelfde jaar wordt ook de westelijke schildmuur hersteld 
en voorzien van een reeks kantelen. Ook daarbij worden

oude stenen gebruikt, onder meer afkomstig van ge
sloopte vestingwerken en van Brederode. Een jaar later, 
in 1887, wordt het restant van de toch al 400 jaar oude 
bekroning van de zuidertoren gesloopt en vervangen 
door de gebruikelijke overkapte weergang, die in 1895 
ook wordt aangebracht op de poorttoren. In 1889 advi
seert Cuypers over de oostertoren, de vroegere woning 
van Hooft. Deze krijgt een kantelenrij aan de voet van de 
spits, deze keer wel conform de prent van Visscher. In 
1895 worden ook aan de schildmuur bij de zuidertoren 
kantelen aangebracht en worden de muurbogen her
bouwd in ronde vorm. Al deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd in hergebruikte oude bakstenen, waarbij de 
afdekkingen van de kantelen worden uitgevoerd als 
ezelsruggen, met als afdekking een liggende steen. De 
topgevels en goten van de vleugels blijven vooralsnog, in
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7. Na de afbraak van de galerij in 1900 tekenen de sporen zich nog in het muurwerk af. De opgang is door Berden 
ontworpen op grond van bouwsporen en naar analogie van voorbeelden elders. Foto: J.G. Crooy, Collectie Rijksmuseum 
Muiderslot.

afwachting van nieuwe rijksmiddelen, in hun oude toe
stand gehandhaafd. Een groot aantal ramen wordt wel 
reeds vervangen door smallere ramen met glas-in-lood 
en luiken, wat de slotbewaker doet verzuchten dat deze 
ramen minder gezellig zijn dan de oude! Het middel
eeuwse beeld gaat geleidelijk aan het uitwendige beheer
sen.

Het inwendige werd vanaf 1881 onder auspiciën 
van de Commissie voor de Inwendige Restauratie aange
pakt. Hier zou het beeld van de periode van de Muider- 
kring worden opgeroepen, merkwaardigerwijs ook 
door Cuypers. Deze maakte in opdracht van de com
missie plannen voor een ridderzaal in zeventiende- 
eeuwse trant, met houten lambriseringen, deuren met 
kolommen en een schoorsteenmantel op marmeren 
zuilen. Hierdoor kreeg de ruimte een Oud-Hollands

karakter, waarvan men aannam dat het de situatie ten 
tijde van Hooft weergaf. Dit gaat inderdaad op voor de 
opzet van de door Cuypers ontworpen schoorsteen
mantel, die deels overeenkomt met de situatie die vol
gens een tekening van G. Lamberts in 1838 nog bestond. 
De betimmeringen en deuromlijstingen waren echter 
nieuwe toevoegingen, die niets te maken hadden met 
de bestaande eenvoudige paneeldeuren, die weergegeven 
worden op een opmeting uit 1883 van Van Lokhorst in 
het Cuypersarchief. De balklagen en het dak boven de 
zaal werden volgens bestek van Van Lokhorst hersteld. 
In 1883 zijn deze werken gereed, inclusief de wapenra
men naar schetsen van Victor de Stuers.17

Na de voltooiing van de zaal kwam de controverse in 
1887 aan het licht. Het College van Rijksadviseurs had al 
in 1876 aangegeven dat het herstel moest geschieden
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volgens ‘de architectonische beginselen der XlIIe eeuw’. 
De commissie hechtte echter meer waarde aan de zeven- 
tiende-eeuwse toestand. Uiteindelijk nam de teleur
gestelde commissie zich voor de rijkswerkzaamheden 
nauwlettend te blijven controleren, ook al merkte men 
op dat Cuypers zich geen opmerkingen liet welgevallen. 
Van deze controle is dan ook niets terechtgekomen.18 
Cuypers en De Stuers wilden wel zoveel mogelijk 
origineel materiaal behouden, maar tegelijk streefden ze 
ernaar het slot op basis van bouwsporen in middeleeuwse 
staat te brengen. De weergang op de westtoren was er 
het eerste resultaat van. Restauratie in de sfeer van de 
zeventiende eeuw zou geleid hebben tot minder ingrij
pende werkzaamheden. Van Lokhorst refereert hieraan 
als hij in een brief aan Cuypers van 12 februari 1884 
vraagt of een achttiende-eeuws behangsel behouden kan 
worden, ‘nu ook 17de eeuwsche vormen in het midden- 
eeuwsch kasteel weder gehuldigd worden’.19 Later wordt 
echter niets meer hiervan vernomen. Het terugbrengen 
van middeleeuwse vormen deed het beeld van de 
Gouden Eeuw uitwendig geleidelijk vervagen.

De restauratie Berden

Vanaf 1895 zal de eerder genoemde J.W.H. Berden, een 
fervent voorvechter van de historische restauratiewijze

8. Het restauratieplan van 
J.W.H. Berden uit 1895. De 
oostertoren en de woon
gebouwen krijgen weergan
gen, de topgevels worden 
als trapgevels herbouwd, het 
aantal kantelen verandert. 
Foto: Collectie Rijksmuseum 
Muiderslot.

van Cuypers, de restauratie overnemen, maar Cuypers 
blijft in zijn hoedanigheid van Architect der Rijks- 
museumgebouwen aan als adviseur.20 Berden had zich in 
de discussies over restaureren in de bouwkundige tijd
schriften niet onbetuigd gelaten. Daaruit komt hij naar 
voren als een aanhanger van de idealiserende, historise
rende restauratiewijze. Voor hem hebben gerestaureerde 
monumenten een educatieve betekenis: zij zijn voedsel 
voor de ontwikkeling van nieuwe en gezonde beginselen 
bij architecten en kunstenaars, een gedachte die De 
Stuers tijdens zijn ambtelijke carrière onophoudelijk 
heeft uitgedragen. Berden stelt een totaalplan op om het 
slot getrouw terug te brengen in de trant van rond 1300, 
zoals hij vol optimisme en trots op zijn plattegrond ver
meldt. Hij bouwt daarbij letterlijk voort op het werk van 
zijn voorgangers. Zijn in 1895 gedateerde tekeningen 
tonen een strakke en analytische tekentrant, die de inde
ling en constructie van het slot duidelijk weergeeft en 
doet denken aan de tekeningen uit de Dictionnaire van 
Viollet-le-Duc. Berden maakt een geïdealiseerde weer
gave van het slot, met torens, tinnen en dakkapellen. 
Een slot zoals het in zijn glorietijd had kunnen zijn, een 
middeleeuws visioen dat de hedendaagse bouwers van het 
kasteel bij Almere ook aan zou spreken. Hoewel het rond 
1895 bij restauraties al gebruikelijk was de oude en nieuwe 
toestand door kleuren en arceringen aan te duiden, 
doet Berden dat niet. Hij geeft evenmin de verschillen
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9. Plattegrond van de hoofdverdieping volgens het plan 
Berden. Het opschrift verraadt zijn pretenties: ‘Volledig 
oorspronkelijk grondplan van het kasteel te Muiden in 
plm. 1300’. Foto: Collectie Rijksmuseum Muiderslot.

in detaillering weer en de bouwsporen die Mulder in 
1880 als getuigen van verbouwingen en van verval uiterst 
getrouw had vastgelegd. Berdens plan lijkt ingrijpender 
dan Cuypers en Van Lokhorst. Hij wil de pas aange
brachte open kantelenreeks van de oostertoren door een 
overdekte weergang vervangen en de in de late acht
tiende eeuw verdwenen trapgevels van de noordwest- 
vleugel reconstrueren. Ook de woongebouwen zullen 
overdekte weergangen krijgen. Voor Berden diende het 
gebouw teruggebracht te worden in een toestand, waarin 
het een volledige uitdrukking moest zijn van de gedachte
gang van de middeleeuwse bouwers.

Hoewel Cuypers niet gewoon was schriftelijk en in het 
openbaar verantwoording af te leggen van zijn werkwijze 
bij het restaureren - hij hield immers niet van tegen
spraak — zal Berden dit wel doen. Bouwsporen werden 
steeds vaker uitgetekend en gefotografeerd, maar publi
ceren over restauraties was voor een architect rond 1900 
nog niet gebruikelijk.21 Berden doet onderzoek naar de 
sporen die getuigen van de oudste geschiedenis van het 
slot en legt hiervan in 1901-1902 getuigenis af in een 
artikel in het Bulletin van de Nederlandsche Oudheid
kundige Bond. Daarin beschrijft hij bouwnaden in de 
noordwestvleugel die tegenwoordig niet meer zichtbaar 
zijn en dateert het kasteel naar analogie van Franse

voorbeelden (de donjon van Coucy) reeds in de vroege 
dertiende eeuw. Zijn dateringen en bouwfasen worden 
overigens in 1954 na onderzoek van J. Renaud naar het 
rijk der fabelen verwezen.22

Bij de uitvoering van zijn plannen wordt de afdekking 
van de oostertoren niet gewijzigd. De noordwestvleugel 
krijgt bij de herbouw van de trapgevels in 1897-1898 een 
nieuwe bekapping met dakkapellen. Dan worden ook 
overdekte weergangen aangebracht, waarvan allerminst 
zeker is of ze in de middeleeuwen daadwerkelijk hebben 
bestaan. Deze ingrepen hebben gezorgd voor een leven
dig silhouet. Op de noordoostelijke vleugel waren kort 
daarvoor ook weergangen en dakkapellen aangebracht, 
maar de oude kappen blijven daar behouden. De borst
weringen van die weergangen zijn vanaf de zolders zicht
baar en gemetseld uit nieuw gebakken kloostermoppen 
in groot formaat. Deze moppen waren waarschijnlijk ook 
aan de buitenzijde toegepast, omdat Berden geen ver
trouwen had in de kwaliteit van de oude metselstenen die 
van elders waren aangevoerd. Al in 1899-1901 zal hij de 
door Cuypers en Van Lokhorst herstelde bogen van de
schildmuur vervangen door spitsbogen. Ook de kantelen 
op de zuidelijke en westelijke schildmuren worden ver
vangen. Ze waren waarschijnlijk al ernstig verweerd en 
maakten plaats voor nieuwe afdekkingen. Deze worden 
gemetseld in horizontale lagen van speciaal gebakken 
harde profielsteen. Cuypers en rijksbouwmeester C.H. 
Peters pasten dergelijke nieuw gebakken harde klooster
moppen ook toe bij de restauratie van de Grafelijke zalen 
aan het Haagse Binnenhof tussen 1898 en 1905. Door 
het gebruik van nieuwe stenen konden de gereconstru
eerde onderdelen beter onderscheiden konden worden 
van het oorspronkelijke middeleeuwse metselwerk. Dat 
‘eerlijke’ kleurverschil werd in de jaren twintig van de 
twintigste eeuw niet meer gewaardeerd. Toen klaagde 
men over het ongevoelige materiaalgebruik van de histo
riserende restauraties. Bij de vervanging der ramen greep 
Berden deels terug op middeleeuwse vormen. Hij maakte 
aan de binnenplaats onder meer getoogde bakstenen 
kruiskozijnen met luiken. De houten schuiframen en de
kloosterkozijnen werden door houten ramen met glas- 
m-lood en luiken vervangen. De wapenzaal kreeg enkele 
kleine getoogde raamnissen.

Ook het inwendige wordt ingrijpend gerestaureerd. 
De laatste resten van betimmeringen en behangsels uit 
de zeventiende en achttiende eeuw maken nu plaats voor 
de sfeer van de middeleeuwen. Deze werd wel gefilterd 
door laatnegentiende-eeuwse opvattingen over kleur en 
vorm. Dat kan worden geïllustreerd aan de hand van de 
Bisschopskamer (de huidige eetkamer). Daar werden de 
bouwsporen in de vorm van nissen in het zicht gelaten.
De muren werden opnieuw gepleisterd. Donkere hou
ten moerbalken en korbelen kregen een lichte bies, er

10. De noordzijde van 
het slot in 1899, na af
sluiting van de restaura
tie Van Lokhorst. Torens 
met kantelen en glas-in- 
loodramen. Foto: RACM.

11. De zuidzijde van het Muiderslot rond 1895. Het muurwerk toont in de lichte tinten de ingrepen van Van Lokhorst. 
Foto: RACM.
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kwam een vloer van veelkleurige tegels. Hetzelfde was in 
de keuken te zien: daar waren de muren uitgevoerd in 
schoon metselwerk. Zichtbare ‘eerlijke’ baksteen, vol
gens de materiaalopvattingen van de negentiende eeuw. 
De plinten en omlijstingen van de ramen toonden onge
schilderde steen, de overige muren werden dun gewit, 
maar ook hier bleef de vorm van de steen voelbaar. Ook 
hier legde men een vloer van kleurige tegels. Deze ruim
ten werden haast op dezelfde manier behandeld als 
neogotische kerkinterieurs: een accentuering van de 
architectonische lijnen met donkere steen, kleurige 
vloeren, in een enkele torenkamer zelfs geschilderde 
natuursteenverbanden, zoals Cuypers ze in kasteel De 
Haar toepaste.

Toch geeft Cuypers in een conceptbrief van 24 juli 
1905 een reeks kritische opmerkingen, waaruit blijkt 
dat hij het niet geheel eens was met de manier van 
restaureren. Hij waarschuwt voor het vervangen van 
teveel voegwerk aan de buitengevels: vaak is het oude 
voegwerk beter dan het later vernieuwde. Ook wordt er 
profielsteen toegepast: een niet middeleeuws, negen- 
tiende-eeuws element. Hij twijfelt of deuren, ramen 
en glas-in-lood wel passend zijn en maakt kritische

opmerkingen over de lompe vensterluiken, de tegel
vloeren, de zuilen bij de deuren in de Ridderzaal en de 
bonte glasramen. Pikant, omdat hij bij zijn kritiek op 
die zuilen afstand neemt van zijn eigen ontwerp voor de 
zaal uit 1883.23

Het uitgangspunt ‘terug naar de middeleeuwen’ beze
gelt ook het lot van Hoofts galerij. Deze laatste herinne
ring aan de drost van Muiden moet in de ogen van Berden 
en Cuypers het middeleeuwse beeld van de binnenplaats 
verstoord hebben. Zonder veel plichtplegingen werd 
hij m 1900 gesloopt. Bouwsporen gaven aan dat er een 
trapopgang was geweest, naast een middeleeuwse putnis. 
In de muren waren sporen te zien van een lessenaardak 
als afdekking. Berden maakte een stijlzuivere ‘middel
eeuwse trapopgang met borstwering, waarvoor hij onder 
meer voorbeelden vond in de Dictionnaire van Viollet-le- 
Duc.24 Dit was een gebruikelijke werkwijze. De negen
tiende-eeuwse restauratiepraktijk baseerde zich bij recon
structies bij voorkeur op sporen in het gebouw zelf. 
Waren die aftvezig dan werd gezocht naar analogieën in 
de directe omgeving. Waren die er niet dan kon men 
ook teruggrijpen op voorbeelden elders, als ze maar uit 
dezelfde tijdsperiode stamden. Het hoeft geen betoog

dat dit soms ingrijpende gevolgen had voor het lands- 
eigen karakter van een monument. De middeleeuwse bin
nenplaats werd zo in 1894 al vervolmaakt door het plaat
sen van een ronde waterput. Deze kreeg een smeedijzeren 
bekroning, waarbij Berden terug kon grijpen op overhui- 
vingen die Cuypers eerder had ontworpen voor het 
Haagse Binnenhof en voor de Willibrordusput in Heiloo.

Het is typerend voor het inlevingsvermogen van 
Berden dat hij bij de afsluiting der restauratie in 1909 de 
rol speelde van Floris V in een opvoering van Hoofts 
Geeraerdt van Velsen.25 Het gerestaureerde middel
eeuwse slot moet in de nieuwe luister in zijn ogen het 
ideale decor zijn geweest voor deze voorstelling. Berden 
heeft echter niet geweten dat zijn stijlzuivere restauratie 
al binnen een halve eeuw tegelijk met de ridderzaal van 
Cuypers ter discussie zou staan. Zijn ingrepen zijn bij de 
grote restauratie van 1956 tot 1972 weer gecorrigeerd op 
basis van nieuwe inzichten over middeleeuwse architec
tuur. Dit geldt met name de kantelenreeksen, de ramen 
en de trapopgang van de binnenplaats. In hoofdlijnen 
heeft het slot echter tot op heden zijn laat-negentiende- 
eeuwse gedaante behouden. Het negentiende-eeuwse 
silhouet bezat immers een grotere belevingswaarde dan 
de vereenvoudigde en verweerde toestand van voor 1881. 
Het inwendig vertoont nog steeds een mengeling van 
zeventiende-eeuwse en middeleeuwse elementen.

Blijkbaar is ons ‘kasteelgevoeP uitstekend te bevredi
gen met transen en tinnen, dakkapellen en glas-in-lood, 
ook als die onderdelen pas uit de late negentiende eeuw

13. De eetkamer na de 
werkzaamheden van Berden. 
Gereconstrueerde schoor
steenmantel uit Hintham 
afkomstig. Ook de tegelvloer 
in middeleeuws patroon is 
een restauratieproduct. Foto: 
Collectie Rijksmuseum Mui
derslot.

dateren en recent nog eens zijn gecorrigeerd. Dat toont 
maar weer eens aan dat authenticiteit een illusie lijkt 
te zijn. Elke tijd schept zich zijn eigen monument, wat 
overigens geen excuus mag zijn voor de radicale ingrepen 
in de historische substantie die ook in de jaren na 2000 
nog steeds samengaan met grootschalige restauraties.
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Koot versus Cuypers.
Het Muiderslot in dejaren 

1956-1972

Jan Kamphuis 
en Corjan van der Peet

Sinds de vroege negentiende eeuw fungeerde het Muider
slot als ankerplaats van de vaderlandse geschiedenis. 
Tóen de Haagse topambtenaar V de Stuers en de archi
tecten P.J.H. Cuypers en J.H.W. Berden de leiding op 
zich namen van de negentiende-eeuwse restauraties en 
inrichtingsacties van het Muiderslot, kozen zij bewust 
voor de creatie van een nationalistisch ideaalbeeld. Deze 
restauratiepioniers schiepen uit nationalistisch-pedago- 
gische motieven een beeld van twee roemruchte perio
den uit de vaderlandse geschiedenis. Centraal stonden de 
grafelijke periode van Floris V en de culturele bloei
periode van de Gouden Eeuw, verbeeld in de Muider- 
kring van P.C. Hooft. Ze propageerden een vrije, maar 
intelligente omgang met de overgeleverde bouwsubstan- 
tie, gebaseerd op (door gedegen onderzoek verkregen) 
bouwhistorische informatie over het kasteel. Hun streven 
resulteerde in een - naar huidige opvattingen - geïdeali
seerd, maar in elk geval ook een architectonisch hoog
waardig resultaat.

In de tweede helft van de twintigste eeuw kon de 
aanpak van de negentiende-eeuwse architecten echter op 
weinig waardering rekenen. De slotvoogd Tón Koot 
(1907-1986) en de betrokken restauratiearchitecten voel
den zich in die periode geroepen om de vermeende fou
ten van hun voorgangers te corrigeren, een gebruikelijke 
gang van zaken in de monumentenzorg.

In dit artikel worden eerst de visie van Koot en zijn 
restauratiearchitecten belicht. Verder komt de rol van 
de Rijksgebouwendienst ter sprake. Ter illustratie van de 
aanpak van de slotvoogd cum suis volgen daarna - in de 
vorm van serie beelden, voorzien van commentaar - 
voorbeelden van de ingrepen in de jaren 1956 en 1972.

Nieuwe restauratieopvattingen

Vanaf het begin van de twintigste eeuw werden er in de 
monumentenzorg nieuwe accenten gelegd; men nam

afstand van de theorieën en toepassingen van architec
ten als Cuypers en zijn grote voorbeeld, de Fransman 
E. Viollet-le-Duc. De toepassing van eigentijdse archi
tectuur bij restauraties genoot nu nadrukkelijk de voor
keur. Deze nieuwe ideeën werden onder meer uitgedra
gen door Jan Kalf (1873-1954), directeur van het in 
1918 opgerichte Rijksbureau voor de Monumentenzorg 
van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen (OK & W) en waren van invloed op verschei
dene architecten in dienst van de rijksoverheid.1 Illus
tratief voor deze nieuwe benadering is de restauratie 
van de kerk in Aduard, in de provincie Groningen, door 
adjunct-rijksbouwmeester H. van Heeswijk. Hij reali
seerde, naast een totale reconstructie van het middel
eeuwse muurwerk, tevens een uiterst eigentijdse deco
ratie van de kapconstructie en het gewelf. Ook G.C. 
Bremer (1880-1949), tot 1945 rijksbouwmeester, was 
een aanhanger van de nieuwe koers in de monumenten
zorg. Samen met Van Heeswijk en interieurarchitect 
A.A. van Hemert was hij onder meer betrokken bij de 
restauratie van de Utrechtse universiteitsaula, waarbij 
de eerdere restauratie van Cuypers bijna geheel werd 
weggepoetst.

In de eerste decennia van de twintigste eeuw hadden 
de nieuwe ideeën weinig invloed op het Muiderslot. Het 
gebouw werd na de grote operaties, die in het begin van 
de eeuw waren afgesloten, als voltooid beschouwd en 
behoefde geen grote ingrepen. Daar kwam bij dat door 
de economische crisis van de jaren dertig er überhaupt 
nauwelijks geld was om ingrepen te verrichten aan rijks
gebouwen. Kennelijk was deze attitude conform de wens 
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg: ‘Aanleg 
van centrale verwarming wil mij niet alleen onnoodig en 
te kostbaar voorkomen maar ook al te zeer in strijd met 
het karakter van het gebouw’.2 Acht jaar later wordt 
gesteld: Tn het algemeen zij het mij veroorloofd op te 
merken, dat ik het allerminst een ideaal vind, wanneer 
een slot als dat van Muiden er “keurig, als door een ringe
tje te halen” gaat uitzien. Het is zelfs in zekeren zin een 
euvel, dat het Muiderslot er zoo keurig uitziet als het 
doet. Een oude burcht uit de middeleeuwen is nu een
maal geen burgermanswoonhuis, en moet met andere 
oogen bekeken worden dan die van een huismoeder op 
zoek naar kleine ongerechtigheden’.3

Toch klonken enige geluiden die preludeerden op een 
nieuwe aanpak. Zo meldde Jan Kalf in 1938 aan de minis
ter over de activiteiten van enige decennia eerder dat ‘de 
toenmalige restauratie op veel punten tot gerechtvaar
digde bezwaren aanleiding kan geven’.4 In hetzelfde jaar 
werd gecorrespondeerd over de eerste grote bouwkun
dige ingreep die het negentiende-eeuwse concept zou 
aantasten. Er werd een ontwerp gemaakt voor de recon
structie van de zeventiende-eeuwse scheidingsmuur in de
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Ridderzaal, die oorspronkelijk in het verlengde van de 
zuidelijke muur van de noordertoren stond, maar tijdens 
de negentiende-eeuwse restauratie door Cuypers was 
verwijderd. Het Rijksbureau van Kalf adviseerde positief. 
Deze gebeurtenis riep de oude controverse in herinne
ring tussen de architect, in dit geval Cuypers, die zoveel 
mogehjk het middeleeuwse karakter wilde benadrukken, 
en de toenmalige beheerders, die vooral het tijdsbeeld 
van Hooft wensten op te roepen. Het aanbrengen van de 
muur droeg bij aan het ‘herstel’ van het beeld van de 
zeventiende eeuw.* En passant werd daarmee een “privé- 
keuken” gerealiseerd voor de op het slot wonende 
beheerder; deze moest vóór 1938 letterlijk zijn potje 
koken in de museaal opengestelde ‘slotkeuken’. Frappant 
is dat dertig jaar later het verzoek is ingediend om deze 
muur weer te verwijderen.6

In de oorlogsjaren leed het slot weinig schade. Zoals 
bij veel monumenten was echter de optelsom van 
achterstallig onderhoud door geldgebrek en materiaal- 
schade gedurende de crisisjaren, de bezetting en de vroege 
wederopbouwtijd wel de reden om rond 1950 werkzaam
heden uit te voeren. Daarnaast kwamen al snel nieuwe 
eisen van de kant van de gebruiker: het ministerie van 
OK&W (nu OCW) en de daaronder ressorterende slot
voogd van het museum, Ton Koot? Deze had grootse 
plannen met het Muiderslot.

Monumenten en cultuurpolitiek in de wederopbouwperiode

Alvorens in te gaan op de onder leiding van Koot gereali
seerde verbouwingen, worden in het kort enkele achter
gronden belicht die van invloed waren op de visie van de 
slotvoogd. In andere bijdragen in dit jaarboek is aan
getoond dat in de negentiende eeuw het beheer en 
behoud van monumenten paste bij een breder cultuur
beleid waarin de nationale identiteit centraal stond. Ook 
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw was hiervan 
sprake, omdat de noodzaak werd gevoeld om de identi
teit van Nederland te herdefiniëren. Op het niveau van 
de wereldpolitiek had de Koude Oorlog de bestaande 
internationale politieke verhoudingen grondig gewij
zigd, terwijl het verlies van Nederlands-Indië en het
daarmee samenhangende verlies van de status als kolo
niale mogendheid Nederland op zichzelf had terug
geworpen. Versterking van de nationale identiteit werd 
een belangrijke doelstelling van het nationale cultuur
beleid: het stimuleren van Nederlandse kunstenaars en 
het aankweken van kunstzin bij de burgerij, met name 
bij de jeugd, waren daarvan een belangrijk onderdeel. 
Verder maakten percentageregelingen voor de toepas
sing van kunst in overheidsgebouwen en scholen, het 
propageren van producten van Nederlands fabrikaat en

de toepassing daarvan in de bouwnijverheid deel uit 
van deze cultuurpolitiek.

Aandacht voor de vaderlandse cultuurhistorie, en voor 
mensen als Hooft en zijn omgeving, paste in dit beeld. 
Aan monumenten als het Muiderslot, maar bijvoorbeeld 
ook de kastelen Radboud en Loevestein, werd vooral een 
didactische rol toebedeeld. Overwegingen van bouw- en 
architectuurhistorische aard legden wel gewicht in de 
schaal, maar waren absoluut niet leidend bij de totstand
koming van een restauratieplan. Dat gold zowel voor 
overheidsgebouwen als voor de in die jaren zeer zwaar 
door het Rijk gesubsidieerde en inhoudelijk begeleide 
restauraties van monumenten van derden.8

De visie van Koot

Toen in 1948 Ton Koot9 aantrad als slotvoogd, werd het 
slot door de Rijksgebouwendienst, die sinds 1922 met 
het beheer van het slot was belast, nog zoveel mogelijk 
onderhouden vanuit de uitgangspunten die hadden 
gegolden bij de laatste restauraties. In 1949 ergerde de 
nieuwe slotvoogd, die volkomen aftvijkende opvattingen 
ten aanzien van de negentiende-eeuwse restauraties 
koesterde, zich ernstig aan dit feit, blijkens een op hoge 
toon geformuleerde brief aan zijn hoogste chef, de 
Minister van OK&W: ‘Het heeft mijn aandacht getrok
ken in het Muiderslot, dat de Rijksgebouwendienst bij 
zijn taak tot onderhoud van het gebouw geheel zelfstan
dig te werk gaat, geen contact zoekt met de beheerder 
noch met een andere Rijksinstantie zoals bijvoorbeeld 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Dit heeft tot 
gevolg, dat tal van herstellingen, naar huidige maat
staven gerekend, op onverantwoorde wijze plaatsvinden.
Men stelt zich blijkbaar op het standpunt, dat alles 
hersteld dient te worden in de toestand, waarin het voor 
dit herstel werd aangetroffen. Aangezien dit veelal de 
toestand betreft, zoals die na de restauratie omstreeks 
1900 werd verricht, en de restauratie-techniek sindsdien 
aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt, komen deze 
herstellingen het aanzien van het monument niet ten 
goede.’10

Door OK&W en opvolgers werd, vooral op aandrang 
van Koot, sterk aangestuurd op de inrichting van het 
gebouw als museum als aanschouwelijk theater voor de 
wijze waarop in het Muiderslot gedurende de zeven- 
oende eeuw geleefd had kunnen zijn. Het evoceren van 
het verleden door een presentatie met stijlkamers was 
meer aan de orde dan het tonen van het gebouwde 
monument. Deze tegengestelde werkwijzen, al in de 
negentiende eeuw onderwerp van discussie, waren nog 
steeds actueel. Lijkt in de late negentiende eeuw het pleit 
toch vooral in het voordeel van de architectuur, dus het

kasteel, beslecht te zijn, bij de naoorlogse aanpak werd 
duidelijker gekozen voor het met een collectie en een 
‘sfeer’ inrichten van een museum.

Voor Koot was het daarbij van groot belang - en hij was 
daarin niet de enige - om het destijds als storend en geda
teerd ervaren laat negentiende-eeuwse karakter van 
(grote delen van) exterieur en inrichting ongedaan te 
maken. Daarbij gebruikte hij nogal eens het argument dat 
de ingrepen van Berden en Cuypers niet meer aansloten 
bij de moderne stand van architectuurhistorisch inzicht, 
en dat de vaak duidelijk negentiende-eeuwse materiaal
keuze het historische beeld verstoorde. De bemoeienis 
van Koot was niet zonder resultaat. In de Verslagen van 

’s Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst van 1956 
meldde men: ‘De toestand van het gebouw is uiteraard 
dusdanig, dat het voortdurende zorg behoeft. Bij het tref
fen van voorzieningen wordt er terdege rekening mee 
gehouden, dat de fouten gemaakt bij vroegere herstel
lingen vermeden worden en een goed gebruik wordt 
gemaakt van de kennis, welke thans bestaat omtrent het 
restaureren.’11

De Rijksgebouwendienst en de verantwoordelijke architecten

Tot in de jaren zestig bepaalde het ministerie van 
OK&W de omgang met het slot als gebouw. De Rijks
gebouwendienst, die onder een ander ministerie viel, 
was tot dan toe vooral volgend geweest. De rol van de 
Rijksgebouwendienst werd echter steeds dominanter. 
Vanaf de jaren zestig nam deze dienst de belangrijke 
beslissingen en trad nadrukkelijker als eigenaar namens 
de Staat op, uiteraard rekening houdend met OK&W en 
later ook de Stichting Rijksmuseum het Muiderslot. De 
Rijksgebouwendienst ontpopte zich als een belangrijke 
medestander van Koot.

Hoofdarchitect in de periode 1956-1966 was Jo Hol- 
stein, een man die al sinds de jaren dertig bij de Rijks
gebouwendienst werkte en verantwoordelijk was voor de 
belangrijke restauraties van de Trompenburg in ’s-Grave- 
land, kasteel Radboud in Medemblik, de abdij in Middel
burg en het gebouw Vijverhof aan het Haagse Buitenhof. 
Voordat Holstein werd ingeschakeld, was het slot door de 
Rijksgebouwendienst nog zoveel mogelijk onderhouden 
vanuit de uitgangspunten die hadden gegolden bij de 
laatste restauraties. In 1966 werd Holstein opgevolgd 
door Hans de Lussanet de la Sablonière, die nog tijdens 
het bewind Van Heeswijk in dienst was getreden en tot 
1972 verantwoordelijk zou blijven voor het Muiderslot.

Holstein en De Lussanet waren duidelijke aanhangers 
van de traditionalistische Delftse School, De Lussanet 
had als student zelfs een persoonlijke band met zijn 
hoogleraar M.J. Granpré Molière. Een specifieke monu

mentenachtergrond hadden zij niet, zij deden in de 
praktijk kennis op. Bij de omgang met monumenten 
beschouwden zij het object meer vanuit een architec
tuurhistorisch dan vanuit bouwhistorisch perspectief. 
De bouwhistorie, die bij De Stuers, Cuypers en Berden 
een belangrijk aandachtspunt vormde, werd door hen 
zeker niet verwaarloosd, maar speelde in de communica
tie naar andere partijen en naar het publiek een onder
geschikte rol. Daardoor is ten onrechte vaak het beeld 
ontstaan dat deze architecten de bouwhistorie veron
achtzaamden. Onderzoek in archieven, met name in de 
correspondentie van de architecten kwestie, toont echter 
duidelijk hun kennis op dit vlak aan.

In de jaren ’70 werkte Rijksgebouwendienst-architect 
Besemer aan het Muiderslot, die uiteindelijk de Lussanet 
zou opvolgen als Hoofd van het Landelijk Bureau Rijks
monumenten.

Cuypers opnieuw tegen het licht

Slotvoogd Koot, OK&W, de Rijksgebouwendienst en de 
restauratiearchitecten schiepen bij de verbouwing van 
het kasteel een gemoderniseerd vaderlands beeld. Dit 
gebeurde zeker niet altijd op wetenschappelijk verant
woorde wijze (hetgeen Koots kritiek op de verre voor
gangers in een merkwaardig daglicht plaatst). Het is een 
feit dat de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg de 
eerste jaren hun lijn toejuichte en zelfs veel moeite deed 
om adviezen te geven over een ‘verantwoorder’ inrich
ting en uiterlijk van het kasteel.

Maar het tij zou keren. De Rijkscommissie pleitte in de 
jaren 1966-1968 voor terughoudendheid, en verspreidde 
sindsdien de nieuwe opvattingen in de internationale 
monumentenzorg, zoals ook verwoord in het zoge
noemde Charter van Venetië uit 1964. Een van de belang
rijkste uitgangspunten van het Charter is het respect 
voor de gelaagdheid van de bouwgeschiedenis: elke 
bouwperiode kan interessant zijn, het wegpoetsen ervan 
is moreel en wetenschappelijk niet verantwoord en ver
nietigt fasen uit de geschiedenis.

In een vergadering van de Rijkscommissie op 10 okto
ber 1966 werd naar aanleiding van een vergaand recon
structieplan van De Lussanet opgemerkt: ‘De vraag is of 
de commissie de visie van Cuypers aanvaardt of dat zij 
aanbeveelt volgens een nieuwer plan de middeleeuwse 
toestand te benaderen [...] Is de huidige vorm van dit zeer 
populaire kasteel onaantastbaar? Mag men corrigeren?’ 
Maar ook: ‘De commissie is van oordeel dat niet alles van 
Cuypers persé moet worden gerespecteerd, doch er dient, 
alvorens er beslissingen kunnen worden genomen, eerst 
een diepgaand onderzoek naar de bouwgeschiedenis te 
worden ingesteld’.12
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Interessant is dat dit onderzoek volgens de commissie 
in 1966, toen de restauratie al jaren gaande was, nog niet 
afdoende was gebeurd!

Op 23 januari van het erop volgende jaar vergaderde 
men opnieuw. Kastelendeskundige J.G.N. Renaud had 
advies uitgebracht dat er op neer kwam, dat er op basis 
van wetenschappelijke gegevens niets Middeleeuws te 
reconstrueren’ viel. En de Commissie besloot: ‘dat het 

beter is de vormgeving van Cuypers en Berden niet te 
wijzigen. Het is niet verantwoord een fantasie uit 1895 
door een fantasie uit deze tijd te vervangen [...] Het 
metselwerk moet geconserveerd worden, niet worden 
gerestaureerd. De door Cuypers toegepaste steen dient 
dus niet door oude steen [van elders] te worden vervan
gen. Er dient zo weinig mogelijk aan het Muiderslot te 
worden veranderd’.13

Een jaar later, op 5 februari 1968, ging de Commissie 
nog verder: ze wilde ‘het gehele slot [...] zoveel mogelijk 
[...] handhaven in de toestand, zoals die bestaat na de 
restauratie van Berden, onder toezicht van Cuypers’.14

Het advies werd, zoals later in dit artikel zal worden 
aangetoond, door Koot en de architecten van de Rijks
gebouwendienst in de wind geslagen. Ze wilden de in 
eerdere restauraties gemaakte ‘fouten’ corrigeren. De 
Rijksgebouwendienst zou nog tot begin jaren ’80 op 
deze hjn blijven opereren met zijn monumentenbezit, 
met een negeren van de uitgangspunten van het Charter 
van Venetië. Pas na felle kritiek werd het monumenten
beleid in 1981 aangepast en inhoudelijk onder recht
streekse verantwoordelijkheid van de Rijksbouwmeester 
geplaatst.

Het sluitstuk van de bouwactiviteiten was de realisatie 
van het poortgebouw, dat door De Lussanet al in de jaren 
zestig werd ontworpen, maar door bezuinigingen pas 
in de jaren zeventig werd uitgevoerd. Deze architect 
tekende een voor dat moment al wat gedateerd, maar op 
zichzelf beschouwd architectuurhistorisch gesproken 
interessant traditionalistisch gebouw, omdat hij zeer 
bewust geen poging meer deed om de suggestie te wek
ken dat het om een historisch gebouw zou gaan,

Voorbeelden van ingrepen ten tijde van Koot - 
een beeldverslag

De Ridderzaal

Meteen na het aantreden van Koot als slotvoogd in 1948 
werd aandacht gevraagd voor de uitmonstering van de 
Ridderzaal. In een bespreking op het Muiderslot in janu
ari 1949 werd gepleit voor: ‘Antieke schouw aanbrengen 
en Cuypers-betimmering en deuren vervangen door

antieke deuren’. De schouw van Berden en de drie deuren 
waren negentiende-eeuwse kopieën; in een goed museum 
volstond in Koots visie een kopie niet, maar moest men 
het publiek echte zeventiende-eeuwse artefacten laten 
zien. De uitvoering van dit plan duurde echter nog enkele 
jaren.

Op 21 juli 1955 schreef Koot aan de minister van
OK&W: ‘In overleg met de hoofddirecteur van het
Rijksmuseum en na verkregen machtiging van Uwe
Excellentie is een antieke schouw uit de eerste helft van 
de zeventiende eeuw aangekocht, welke thans ligt opge
slagen in het depot van het Muiderslot.’15 Een jaar later 
was de schouw tot ieders tevredenheid verwisseld.

In de Verslagen van 's Rijks Verzamelingen van Geschiede
nis en Kunst werd door Koot gemeld: ‘In het slot was de 
voornaamste verandering het slopen van de betimmering 
en de schouw, welke de architect dr. Cuypers ca 1885 
in opdracht van de “Commissie voor de inwendige res
tauratie in de ridderzaal had aangebracht. Hoe vaardig 
hierin de zeventiende eeuw ook nagestreefd was, het 
bleef een imitatie, welke in onze tijd in een historisch 
gebouw van zodanige betekenis als het Muiderslot niet 
meer aanvaard wordt. Toen zich dan ook de gelegenheid 
voordeed een grote en fraaie schouw uit ± 1630, com
pleet met tegels, te verwerven en de “Commissie voor 
de inwendige restauratie” opnieuw bereid bleek deze 
restauratie te financieren, werd de gehele ridderzaal
onder handen genomen. Het Rijksmuseum te Amsrer- 
dam stelde drie XVIIe-eeuwse eiken deurtjes ter beschik
king. De kast, welke ten onrechte in de XlXe eeuw in een 
buitenmuur was uitgespaard, werd dichtgemetseld en de 
vroegere verbinding tussen ridderzaal en keuken werd 
opmeuw tot stand gebracht. De betimmering werd weg
genomen, de muren geraapt en van een plint van XVIIe- 
eeuwse tegels voorzien. De zaal is door deze restauratie 
lichter, ruimer en gaver geworden. Daar de ridderzaal 
van ouds de belangrijkste zaal van het slot was en deze 
restauratie algemeen als een belangrijke verbetering 
wordt beschouwd, spreekt ondergetekende gaarne zijn 
vreugde uit over het tot stand komen hiervan en dankt 
ook van deze plaats de “Commissie voor de inwendige 
restauratie”, de directies van de Rijks-gebouwendienst en
van het Rijksmuseum te Amsterdam voor hun medewer
king, zonder wie dit resultaat onmogelijk was geweest.’16

In 1959-1960 moest een gedeelte van de Ridderzaal- 
vloer worden opgenomen om een betonnen ringbalk in 
het muurwerk aan te brengen. Die gelegenheid werd 
aangegrepen om een vloerverwarming aan te brengen en 
een wit-zwart marmeren vloer in vroeg zeventiende- 
eeuws patroon. Een onderbouwing voor deze wijziging 
werd met gegeven, kennelijk vond men marmer in deze 
belangrijke ruimte meer uitstraling hebben dan de estri
ken die voordien op de vloer lagen.

De Ridderzaal gezien naar het westen omstreeks 1900, 
na de voltooiing van de Berden-restauratie.
Berden had de westwand voorzien van de zeventiende- 
eeuwse schouwreplica. De vloer was belegd met estriken 
in een patroon. Foto: RACM Zeist.

In 1956 werd de schouw gesloopt en vervangen door een 
‘echt’ zeventiende-eeuws exemplaar, dat van elders 
afkomstig was. De op maat gemaakte ‘Cuypers-schouw’ 
verdween naar zolder en zal binnenkort (2008) in een 
torenkamer worden opgesteld. Ook werden de drie deu
ren met kozijnen vervangen door ‘echte’ zeventiende- 
eeuwse toegangen. Ook is te zien dat de estrikenvloer is 
vervangen. De nieuwe vloer, die mogelijk al voor de 
Tweede Wereldoorlog was aangebracht (en in ieder geval 
voor de ingreep in 1959) was niet in een patroon gelegd. 
Foto: RACM Zeist.

Daarmee lijkt de keuze voor de huidige vormgeving 
van de Ridderzaal meer op persoonlijke smaak gebaseerd 
te zijn dan op een argumenten voor de historische ver
schijningsvorm. In de Trompenburg in ’s-Graveland werd 
in dezelfde jaren door Holstein een vergelijkbare operatie 
uitgevoerd: in de zogenoemde Trompzaal werd de origi
nele zeventiende-eeuwse houten vloer door een marme
ren vervangen. Rond die tijd is de vloer van de Noenzaal 
van de Eerste Kamer der Staten Generaal in Den Haag 
eveneens vervangen door wit-zwart marmer; ook bij deze 
ingreep speelde de ‘smaak’ van de architect een belangrij- 
kere rol dan wetenschappelijke criteria.

De Ridderzaal in 1994. In 1960 werd deze van vloerver
warming voorzien. Bij die gelegenheid werd de estriken
vloer vervangen door een wit-zwart marmeren vloer die 
in vroeg zeventiende-eeuws patroon werd gelegd.
Foto: RACM Zeist.

De Wapenzaal

De Wapenzaal, gelegen boven de Ridderzaal, heeft sinds 
de restauratie van Berden diverse wijzigingen ondergaan, 
waarvan enkele nader worden toegelicht.

Niet altijd zijn de in het kasteel aangebrachte wijzigin
gen beargumenteerd, maar voor de wijzigingen in deze 
ruimte werd in 1957 wel verantwoording afgelegd:

‘Vermoedelijk waren de beperkte middelen in de jaren 
1895-1909 de reden waarom op de verdieping houten 
vloeren waren gelegd. Een van de gevolgen hiervan was
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De Wapenzaal na de restauratie van Berden, gezien naar 
het westen. Rechts de (enige) toegang tot de slaapkamer. 
De vloer bestaat uit houten delen op een balklaag van 
moer- en kinderbinten. Het plafond bestaat uit moerbal- 
ken, tussenbalken en een getimmerd plafond tegen de 
bovenliggende kinderbinten.
Foto: RACM Zeist.

De Wapenzaal in 1994. De vloer werd in 1957 vanwege 
geluidsoverlast voorzien van estriken. In 1965 is boven 
de Wapenzaal een nieuwe balklaag van moer- en kinder
binten met spreidsel aangebracht. In 1971 werd de lin- 
kerdeur toegevoegd om een betere doorstroming van het 
publiek te krijgen.
Foto: RACM Zeist.

een grote gehorigheid, welke zeer hinderlijk was bij de 
talloze rondleidingen welke vooral ‘s zomers met drie 
tegelijk plaats vinden. Thans is deze gehorigheid geheel 
weggenomen en heeft bovendien de [slaapjkamer een 
beter aanzien gekregen. Inmiddels is ook het vernieuwen 
van de vloer van de wapenzaal, tevens zoldering van de 
Ridderzaal, aangevangen, maar in het verslagjaar nog 
niet tot een eind gebracht.’17

In 1965 werd echter zonder opgave van redenen gemeld 
dat het plafond van de Wapenzaal gewijzigd wordt: ‘Een 
gedeelte slopen van de vloer boven de wapenzaal en het 
daarop aanbrengen van nieuwe moerbalken en kinder
binten incl. spreidsel.’18

Het aanbrengen van een nieuwe deur in historische 
vormgeving naar de slaapkamer was kennelijk een wens 
uit gebruiksoverwegingen, die zonder problemen kon 
worden vervuld en niet werd gezien als een aantasting 
van de historische situatie. Men koos eenvoudigweg voor 
het kopiëren van de bestaande deur die door Berden was 
aangebracht.19

Het Portaal

Het portaal voor de Ridderzaal heeft bijna een eeuw lang 
voor discussies gezorgd. De Commissie voor Inwendige 
Restauratie20 beschouwde het als een onlosmakelijk 
onderdeel van het kasteel, omdat deze streefde naar 
een inrichting in de stijl van de periode waarin Hooft 
baljuw was. In het restauratieconcept van Cuypers en 
Berden stond het middeleeuwse kasteel centraal, daarin

Het portaal was in feite een vestibule van de Ridderzaal: 
achter de blinde vensters van de eerste verdieping gaat 
een lessenaardak schuil, waarvan de goot nog afleesbaar is 
aan de beide vergaarbakken van de hemelwaterafvoer. 
Foto: RACM Zeist.

De documentatie van Berden van het portaal en de bouwsporen van de trap en de dakmoeten op de 
keukenmuur. Foto: RGD.
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werd Hoofts portaal als een storend element beschouwd, 
dat om die reden werd verwijderd. Daarvoor in de plaats 
reconstrueerde Berden een ‘middeleeuwse’ trap met 
afdak, op basis van aangetroffen bouwsporen, die uitvoe
rig werden gedocumenteerd en geanalyseerd.

In 1965 bleek het afdak van Berden niet meer te vol
doen. Op 4 februari 1965 schreef J. Holstein, de voor 
het Muiderslot verantwoordelijke hoofdarchitect van 
de Rijksgebouwendienst, een brief aan Ton Koot met 
daarin de mededeling: ‘Blad 133 geeft twee voorstellen 
voor het afdak boven de entree. Het voorstel A), zoals 
we dat graag zouden willen maken en voorstel B), 
zoals de Rijksdienst voor de Monumentenzorg het zou 
wensen.’

Nadere documentatie ontbreekt: het is inmiddels niet 
meer na te gaan waarom voor deze oplossing, die geheel 
niet is onderbouwd door bouwsporen, werd gekozen.

Nadat het portaal was afgebroken kwamen de bouwspo
ren van een trap en, boven deze trap, twee dakmoeten 
van een aankapping tevoorschijn.
Foto: Nationaal Archief, Den Haag.

De reconstructie van Berden van de (middeleeuwse?) 
bordestrap op basis van de gevonden bouwsporen.
Foto: RACM.

De omstreeks 1965 door Holstein ontworpen kap boven 
de hoofdtrap.
Foto: RACM Zeist.

De kantelen

De kantelen van het Muiderslot hebben de gemoederen 
ruim zestig jaar beziggehouden: de huidige kantelen op 
de ringmuren langs de binnenplaats zijn de derde versie 
sinds 1885. De discussies die er bij de laatste restauratie 
over werden gehouden, geven een goed inzicht in de 
praktijk en theorie van dat moment.

In 1948 memoreerde het jaarverslag van het Muiderslot: 
‘Een grondige restauratie van de open weergangen en 
kantelen op de torens en vervanging van de daarin 
gebruikte fabrieksstenen door handgevormde, die naar 
kleur en formaat beter passen, ware wenselijk...’21 Tien 
jaar later werd dit streven gerealiseerd. ‘De korte weer
gang van de poort naar de Zuidertoren werd radicaal 
afgebroken en opnieuw opgemetseld, waarbij de ont
sierende bogen van onbestemde vorm werden vervangen 
door rondbogen. Het muurwerk van de poorttoren aan
sluitend op de weergang werd hersteld, waarbij het 
bestaande vervallen stenen trapje als vanouds werd ver
vangen door een van eikehout.’22

Vóór de restauratie van Berden bevatten de ringmuren 
geen kantelen.
Foto: RACM Zeist

In 1899 werden de weergangen van kantelen voorzien: 
de weergang tussen de poorttoren en de westelijke toren 
had drie kantelen op gelijke hoogte.
Foto: RACM Zeist.

En in 1963 volgde de afsluitende fase aan de open 
weergang aan de westzijde: ‘De restauratiewerkzaam
heden zijn voortgezet. Het meest in het oog lopend voor 
de bezoekers en in het algemeen voor het beeld van het 
slot van buiten gezien, was het slopen en opnieuw 
optrekken van de kantelen aan de open weergang. De 
kantelen en spitsvormige bogen van de open weergang, 
die van de XIXe-eeuwse machinaal gevormde, dulle 
steen waren opgetrokken, zijn tot aan de geboorte ge
sloopt en opnieuw opgemetseld, thans in ronde bogen 
van oude steen. In de weergang zelf werd een beton
constructie van de Wester- tot de Zuidertoren of Wacht
toren aangebracht. De toegang van de Wachttoren naar 
de weergang werd gesloopt en opnieuw opgemetseld.’23

Een jaar later werd meegedeeld: ‘De kantelen van de 
open weergang tussen de Westertoren en de Poorttoren 
(een slechte restauratie uit de negentiger jaren, uit
gevoerd met fabriekssteen) werden gesloopt en opnieuw 
opgemetseld.’24 Daarmee zijn de kantelen in een periode 
van zestig jaar drie maal volledig van vorm veranderd. 
Zonder diepgaand verder archief- en bouwhistorisch 
onderzoek is geen uitspraak te doen over de beweegrede
nen van de wijzigingen in 1901-02. Maar duidelijk is wel 
dat de restauratieverantwoording bij alle wijzigingen te 
kort heeft geschoten.

Een andere nog niet opgehelderde zaak: in 1966 blijken 
er aan de binnenplaatszijde kantelen te hebben gestaan: 
deze zijn niet op de foto’s van 1901 en 1902 zichtbaar en 
thans zijn zij verdwenen. Op 10 oktober 1966 stelt de

Deze foto uit december 1901 toont het resultaat van de 
eerste restauratie van Berden. Twee zaken zouden kort 
daarna niet in orde worden bevonden bij deze ingreep: 
het herstel van de ronde spaarbogen en het 
ontbreken van ‘dekking’ voor de deur van de poorttoren 
naar de weergang.
Foto: RACM Zeist.
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In februari 1902 blijkt de pas gereconstrueerde weergang met ronde spaarbogen al weer gesloopt te zijn; 
tevens zijn de poeren tot op het binnenplein weggehakt. Deze poeren hadden waarschijnlijk een te nadrukke
lijk moderne steen, mogelijk het resultaat van activiteiten van de Waterstaatsdienst, die van 1825 tot 1878 als 
bouwdienst binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken de gebouwen van de afdeling Kunsten en Weten
schappen in bouwkundig beheer had. Foto: RACM Zeist.

Rijkscommissie voor de Monumentenzorg immers 
vast:

‘Ten behoeve van de restauratie van het Muiderslot 
heeft ir. De Lussanet de la Sabloniere van de Rijks
gebouwendienst een plan opgemaakt, dat aan de Rijks
commissie voor de Monumentenzorg ter beoordeling is 
voorgelegd. Het plan wordt door de heer Temminck 
Groll [Rijksdienst Monumentenzorg] toegelicht. Bij 
vergelijking tussen foto’s van vóór de restauratie van 
Cuypers uit de jaren 1895-1910 en van die uit deze tijd 
blijkt, dat er wel een en ander aan het gebouw is gewij
zigd. Nu de daken dienen te worden hersteld doet zich 
de vraag voor of de door Cuypers aangebrachte kantelen 
en weergangen langs binnen- en buitenmuren moeten 
worden gehandhaafd. Over het dakherstel zal nu een 
beslissing moeten worden genomen. De vraag is of de 
commissie de visie van Cuypers aanvaardt of dat zij aan
beveelt volgens een nieuwer plan de middeleeuwse toe
stand beter te benaderen. Vaststaat dat de huidige vorm -

men denke aan kantelen met weergangen aan de zijde 
van de binnenplaats! — niet in alle opzichten heeft 
bestaan. Is de huidige vorm van dit zeer populaire kas
teel onaantastbaar? Mag men corrigeren? In welke rich
ting zou op den duur het herstel dienen te gaan? Moet er 
een restauratieplan voor het gehele kasteel worden 
gemaakt en, zo ja, moet dit van de middeleeuwse toe
stand uitgaan dan wel van de toestand van het zeven- 
tiende-eeuwse slot? De Commissie is van oordeel dat 
niet alles van Cuypers persé moet worden gerespec
teerd, doch er dient, alvorens er beslissingen kunnen 
worden genomen, eerst een diepgaand onderzoek naar 
de bouwgeschiedenis te worden ingesteld en het oordeel 
van Dr. Renaud, te worden ingewonnen.’26

Drie maanden later, op 23 januari 1967, vergaderde 
de Rijkscommissie weer. J.G.N. Renaud had advies uit
gebracht dat erop neerkwam dat er op basis van weten
schappelijke gegevens niets middeleeuws te ‘reconstru
eren viel. De heer Renaud acht het niet mogelijk te
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Bij de tweede restauratie van Berden kregen de spaarbogen een spitsvorm en de weergang tussen de poorttoren en de wes
telijke toren een extra (verhoogd) kanteel. Kennelijk refereerde dit beter aan het beeld dat men had van een middeleeuws 
kasteel. De deur van de poort naar de weergang werd naar binnen toe verplaatst: kennelijk kreeg men pas na realisatie van 
de eerste restauratiefase in de gaten dat deze toegang van een werpsleuf was voorzien en dat daarom de deur oorspronke
lijk aan de binnenzijde van de muur moet zijn geplaatst! Het is zelfs niet onmogelijk dat de ontdekking van deze werpsleuf 
zelfs de doorslaggevende reden was voor de sloop en nieuwbouw van de spaarbogen en kantelen.
Bij deze restauratie werd vormherstel belangrijker geacht dan materiële authenticiteit, iets wat zich bijvoorbeeld uitte in de 
toepassing van machinale steen. Thans zouden wij menen dat daarmee duidelijk werd aangegeven dat deze kantelen 
reconstructies van rond 1900 zijn en, mede daardoor, een nieuwe historische laag vormen van het kasteel.
Foto: dr G. Overdiep, Groningen

zeggen hoe vroeger de kantelen zijn geweest. Kantelen 
zijn sterk aan weer en wind blootgesteld en moeten 
vaak worden vernieuwd en dan gebeurde dat naar de 
dan gebruikelijke vormen. Spreker neemt wel aan dat 
er altijd een loopgoot is geweest. In een bepaalde 
periode heeft men ook overdekte kantelen gehad, niet 
in de veertiende eeuw, maar wel in de vijftiende eeuw. 
Men kan niet zeggen dat de aangebrachte kantelen 
aan de binnenplaatszijde onjuist zijn. Ze kunnen er zijn 
geweest. Het is vrij zeker dat het kasteel van Medemblik 
kantelen op de binnenplaats had. Bij een belegering 
vochten de verdedigers soms door tot het laatst, dus als 
de vijand reeds op de binnenplaats was doorgedrongen,
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zodat kantelen op de binnenplaats wel zin hadden. De 
rekeningen van het Muiderslot geven daarover echter 
geen licht’.

Na deze beschouwingen komt de commissie tot de 
conclusie ‘dat het beter is de vormgeving van Cuypers 
en Berden niet te wijzigen. Het is niet verantwoord 
een fantasie uit 1895 door een fantasie uit deze tijd te 
vervangen. De kantelen dienen dus gehandhaafd te blij
ven en, waar nodig te worden hersteld. Het metselwerk 
moet geconserveerd worden, niet worden gerestaureerd. 
De door Cuypers toegepaste steen dient dus niet door 
oude steen te worden vervangen. Er dient zo weinig 
mogelijk aan het Muiderslot te worden veranderd’.26
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Tekenend voor de houding van Koot is het nuchtere zin
netje dat hij in 1969 neerschrijft in zijn jaarverslag: ‘De 
bakstenen schouwen in de Floriskamer en de z.g. Hoofit- 
kamer werden van hun typisch negentiende-eeuwse res- 
tauratie-aanzien verlost.’27

1 J.A.C.Tillema, Schetsen uit de geschiedenis van de Monumen
tenzorg in Nederland, ’s-Gravenhage 1975.
Over het rijksbeleid inzake monumenten in de negentiende 
en twintigste eeuw en over de diverse spelers daarbinnen, 
inclusief de architecten, zie onder meer: Corjan van der 
Peet en Guido Steenmeijer, De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen 
architectuur van de Rijksgebouwendienst en zgn voorlopers 
Rotterdam 1995 en enkele bijdragen in Jan de Maeyer 
e.a. (red.), Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele 
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Pantheon,
historisch huis of museum? 
Drie inrichtingsmodellen 

voor het Muiderslot

Peter van Mensch

Op 16 maart 1881 was het driehonderd jaar geleden dat 
Pieter Comeliszn Hooft werd geboren. In 1879 had men 
besloten deze dag feestelijk te herdenken en daartoe was 
een Commissie voor de viering van de 300ste verjaardag 
van P.C.Hooft gevormd. De festiviteiten vonden plaats 
op woensdag 16 maart en donderdag 17 maart 1881. Op 
de tweede dag trok een gezelschap van driehonderd 
personen in vier stoomboten naar Muiden, alwaar het 
Muiderslot werd bezocht. In de Ridderzaal is een kleine 
presentatie ingericht met enkele beeldhouwwerken en 
schilderijen rond Hooft, aangevuld met een paar meu
bels.1 Van een complete restauratie van het interieur was 
het niet gekomen, daarvoor was de tijd te kort geweest.

In 1880 had deze commissie zich tot de minister van 
Binnenlandse Zaken, Jhr. Mr. W. Six, gewend: ‘De 
Commissie meent als een der belangrijkste gedeelten 
van haar taak te moeten beschouwen het inrichten van 
het Slot van Muiden tot een blijvend en duurzaam 
monument voor de Muiderkring waarvan Hooft als het 
middelpunt mag worden beschouwd’.2 De commissie 
constateert dat de toestand waarin het Slot verkeert de 
herinnering niet op een waardige wijze levend houdt. 
‘De Commissie zou daarom een aanvang wenschen te 
maken met het versieren en stoffeeren van de groote 
zaal in den stijl van de eerste helft der zeventiende eeuw, 
en stelt zich voor, ook door het aanbrengen van histo
risch-allegorische voorstellingen uit het leven van Hooft 
in dien toestand verbetering te brengen’. De minister 
reageert positief. Ter voorbereiding van de viering wordt 
het Slot provisorisch opgeknapt. Om daarnaast de her
innering aan Hooft een permanent karakter te geven 
wordt, met instemming van de minister, de ‘Commissie 
voor de inwendige restauratie van het Slot te Muiden’ in 
het leven geroepen. De Commissie komt op 21 april 1881 
voor het eerst bijeen.3

Het eerste doel van de Commissie met haar weidse 
naam is te komen tot de inrichting van de Ridderzaal, 
maar al snel worden andere ruimtes betrokken in de

gedachtevorming. Het ontbreekt echter aan een helder 
concept. In de verslagen van de bijeenkomsten van de 
Commissie ontbreken verwijzingen naar eerdere ideeën 
over de inrichting van het Slot, evenmin vindt men ver
wijzingen naar binnen- en buitenlandse voorbeelden.4 
Toch kan het niet anders dan dat de leden van de Com
missie beïnvloed zijn geweest door elders geformuleerde 
ideeën. Niet alleen werd er rond 1900 intensief gediscus
sieerd over de inrichting van musea, ook ten aanzien van 
de inrichting van het Muiderslot waren in de loop van de 
negentiende eeuw al verschillende voorstellen besproken.

Welke visies ten aanzien van de inrichting van het 
Muiderslot waren er in de loop van de negentiende eeuw 
geformuleerd, en in hoeverre sloten zij aan bij interna
tionale ontwikkelingen? Dit artikel brengt de verschil
lende visies in kaart en overweegt in hoeverre ze een rol 
hebben gespeeld in de ontwikkeling van het Slot. De 
aanname is dat er in de ontwikkelingsgeschiedenis van 
het Muiderslot drie ideaal-typische inrichtingsvarianten 
te signaleren zijn: het pantheon, het museum en het his
torisch huis. Deze varianten zullen uitgebreid aan bod 
komen, gevolgd door een overzicht van de totstand
koming van het huidige interieur.

Het Muiderslot als nationaal pantheon

Tijdens het XlVde Nederlandsche Taal- en Letterkundig 
Congres in 1875, dat in Maastricht werd gehouden, doet 
schooldirecteur Willem Everts een voorstel tot inrich
ting van het Muiderslot als een pantheon, ‘gelijk Beieren 
zijn Walhalla’.5 Welk inrichtingsmodel staat hem daarbij 
voor ogen?

Vanaf het midden van de achttiende eeuw werd de 
term pantheon steeds vaker gebruikt in een seculiere 
context als aanduiding van een plaats waar illustere per
soonlijkheden worden geëerd.6 Als zodanig heeft het 
idee zijn wortels in Rome. In 1520 wordt de schilder 
Rafaël begraven in het Pantheon, het beroemde als chris
telijke kerk gewijde Romeinse bouwwerk te Rome. In 
1674 wordt een borstbeeld boven zijn graf geplaatst. Het 
wordt daarna een mode bij kunstenaars om zich ook in 
het Pantheon te laten begraven, dicht bij de zo vereerde 
meester. In de loop van de 18de eeuw worden er ook 
borstbeelden geplaatst van kunstenaars die elders begra
ven liggen. In 1809 stelt beeldhouwer Antonio Canova 
voor het Pantheon niet langer als kerk te gebruiken, 
maar het om te vormen tot een galerij van beroemde per
soonlijkheden.

Inmiddels was in 1791 de kerk van Sainte Geneviève 
te Parijs door de revolutionaire regering omgedoopt 
tot Panthéon en in gebruik genomen als begraafplaats 
voor beroemde persoonlijkheden. Het Franse voorbeeld
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Interieur van het Walhalla, Donaustauf. De in 1842 geopende eretempel bevat 127 borstbeelden van 
belangrijke mannen en vrouwen uit het Duitse taalgebied. De verzameling wordt nog steeds aangevuld. 
Foto: collectie auteur

inspireert de latere Beierse koning Ludwig I. Als Duits 
nationalist neemt hij het initiatief tot het oprichten van 
een eretempel voor beroemde Duitsers en kort daarna 
tot een voor beroemde mannen uit Beieren. In 1806 ont
wikkelt Ludwig I zijn eerste ideeën, maar pas in 1814 laat 
hij een prijsvraag uitschrijven voor een passend gebouw. 
Uiteindelijk wordt in 1830 de eerste steen gelegd voor 
een eretempel, naar een ontwerp van de hofarchitect 
Leo von Klenze. Bij Donaustauf in de buurt van Regens- 
burg wordt op een ongeveer 100 meter hoge berg een 
Dorische tempel gebouwd, naar model van het Atheense 
Parthenon. De naam van deze eretempel stond in 1806 
al vast: Walhalla, de mythische hemel van de Germanen. 
Drie dagen na zijn troonsbestijging in 1825 wijst koning 
Ludwig I de plek aan waar een Ruhmeshalle moest 
komen voor Beierse grootheden. Opnieuw wordt een 
prijsvraag uitgeschreven, die wederom (en na enig gema- 
nipuleer) wordt gewonnen door Von Klenze. Het wordt 
ook een classicistisch gebouw: een porticus in Dorische 
stijl. In 1853 is het bouwwerk klaar. Zowel het Walhalla 
als de Ruhmeshalle bevatten grote aantallen speciaal ver
vaardigde borstbeelden van belangrijke Duitse, respec
tievelijk Beierse persoonlijkheden.7

Het idee van een pantheon slaat ook in Nederland aan. 
In 1842 wordt de nieuwe, door M.G. Tétar van Elven
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ontworpen zaal van kunstenaarsvereniging Arti et Ami- 
ciae in Amsterdam voorzien van portretten van 28 
Nederlandse kunstenaars.8 Het is de eerste maal dat in 
Nederland de pantheongedachte vorm krijgt. In 1860- 
1862 wordt ter aanvulling een verzameling schilderijen 
met historische onderwerpen samengesteld en voor het 
publiek opengesteld.9

Dit is ook het soort pantheon dat Arnhemse kunste
naar Alexander Ver Huell zich voorstelde. In maart 
1862 publiceert hij in de Amhemsche Courant een vurig 
pleidooi voor een “gallerij van historie-stukken” als 
nationaal pantheon voor helden en hoogtepunten uit 
de vaderlandse geschiedenis, het liefst gehuisvest in een 
groots en imposant gebouw.10 Zijn pleidooi beïnvloedt 
de discussie in de Tweede Kamer over een nationaal 
museum voor kunst en geschiedenis, waarvoor in 1863 
een prijsvraag wordt uitgeschreven. In plaats van een 
“groots en imposant gebouw” wordt het pantheon 
beperkt tot “eene hooge voorzaal of gallerij ingericht 
[...] om een goed verlichte groep of kolossaal stand
beeld op te nemen en gelegenheid [te bieden] tot plaat
sing van de borstbeelden, medaillons of namen van 
een klein aantal der moedige en begaafde Nederlan
ders, die aan het hoofd der omkeering van 1813 hebben 
gestaan ...’.11

De Voorhal van het Rijksmuseum gezien naar het oosten rond 1900. Foto: Fotoarchief Rijksmuseum Amsterdam
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Het nieuwe Rijksmuseumgebouw, dat uiteindelijk in 
1885 wordt geopend, heeft veel van een pantheon in 
zich.12 Het exterieur biedt een rijke iconografie met ver
wijzingen naar belangrijke personen en gebeurtenissen, 
die zich in het interieur voortzet. De Voorhal en de Ere
galerij zijn voorzien van wandschilderingen en gebrand
schilderde ramen. Er worden ook met enige regelmaat 
borstbeelden onthuld van bekende kunstenaars en uit
eindelijk ook van de grondleggers van het museum 
(VE.L. De Stuers, P.J.H. Cuypers en J.A. Alberdingk 
Thijm). De Voorhal wordt echter niet tot een echt pan
theon ontwikkeld, zoals in het Nationaal Museum te 
Praag (gebouwd in 1885-1891 naar ontwerp van Josef 
Schultz) of zoals in het Deutsche Museum te München

P. Kremer, Vondel een dichtstuk voorlezende in het paviljoen op het Slot te Muiden, 1826. Foto: Collectie 
Rijksmuseum Muiderslot

(gebouwd in 1906-1925 naar ontwerp van Gabriel von 
Seidl). In de loop van de twintigste eeuw ondergaat het 
interieur van het Rijksmuseum een moderniserings
proces, ten koste van de muurschilderingen en de borst
beelden.13 Het Rijksmuseum kwam dus in eerste instantie 
wel tegemoet aan de behoefte aan een nationaal pan
theon, maar is tegelijk ook een illustratie van het weg
ebben van deze behoefte in de eerste helft van de twintig
ste eeuw.

Het pantheon heeft zich in de loop van de negentiende 
eeuw een duidelijk plaats verworven als inrichtingstype. 
Tegen het einde van de eeuw werd de pantheongedachte 
geïntegreerd in de inrichting van (nationale) musea. 
Deze internationale ontwikkeling is ook herkenbaar in

Nederland. Tot de bouw van het Rijksmuseum heeft het 
Muiderslot een belangrijke rol gespeeld bij de gedachte
vorming rond een Nederlands pantheon.

In 1833 is de Tweede Klasse voor Nederlandse Geschie
denis en Letterkunde van het Koninklijk Nederlandsch 
Instituut voor Wetenschappen, Letteren en Schoone 
Kunsten pleitbezorger voor de inrichting van het Slot 
als ‘Tempel van de Geschiedenis’ annex ‘Oud-Hollands 
Pantheon’. Men vindt dat kerken niet (meer) de geëi
gende plek zijn voor het oprichten van gedenktekens 
van verdienstelijke Nederlanders. Het Muiderslot zou 
een nationale gedenkplaats kunnen zijn waar bijvoor
beeld standbeelden geplaatst zouden kunnen worden in 
de boognissen van de muren aan de noord- en zuidzijde 
van de binnenplaats.14 De Tweede Klasse suggereert 
alvast te beginnen met de standbeelden van graaf Floris V 
en P.C. Hooft, alsmede een van de koning Willem I 
als (gewenste) ondersteuner van het project; een beschei
den aanzet. De financiële situatie van het land laat het

echter niet toe meer in het Slot te investeren dan mini
maal voor het behoud nodig is.

Twee historische gebeurtenissen maken de pantheon
gedachte weer actueel: de Vondel-herdenking van 1867 
en de Hooft-herdenking van 1881. Op 18 oktober 1867 
wordt in Amsterdam een, door Louis Royer ontworpen 
standbeeld van Joost van den Vondel onthuld.15 De festi
viteiten omvatten ook een bezoek aan het Muiderslot 
waar voor de gelegenheid de muren, buiten en binnen, 
door Cuypers versierd zijn met wapenschilden, deviezen 
en versregels, verwijzend naar Vondel, zijn werk en zijn 
omgeving. De Ridderzaal is behangen met wandtapijten 
en ingericht met meubels uit de eerste helft van de 
zeventiende eeuw. Het is Cuypers’ eerste betrokkenheid 
bij de restauratie van het Muiderslot.

In de jaren volgend op de Vondel-herdenking blijft het 
Slot allerlei schilderijen betreffende Vondel ontvangen. 
In 1876 schenkt Cuypers een groot schilderij van Vondel, 
ter plaatsing in de Ridderzaal. In juni 1877 worden

Godard, Chambre de François I. Lithografie uit Alexandre du Sommerard, Les Arts au Moyen Age, Parijs 1838-1846. 
Afbeelding overgenomen uit S. Kuhrau, Der Kunstsammler im Kaiserreich, Kiel 2005
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twee schilderijen van Petrus Kremer betreffende de
Muiderkring aan het Muiderslot in bruikleen gegeven 
door het Museum van Levende Nederlandsche Meesters 
(te Haarlem). Het schilderij getiteld Vondel em dichtstuk 
voorlezende in het paviljoen op het Slot te Muiden, voor Hooft, 
Reael, Roemer Visscher, en zijne dochter Maria Tesselschade 
(1826) wordt in de Ridderzaal gehangen bij andere 
Vondel-memorabilia.

Bij de Hooft-herdenking van 1881 grijpt de Commis
sie voor de viering van de 300™ verjaardag terug op het 
model van de Vondel-herdenking: een combinatie van 
eigentijdse, in opdracht vervaardigde, portretten (zoals 
in een pantheon) en een gesuggereerde inrichting met 
authentieke zeventiende-eeuwse meubelen (zoals in een 
historisch huis). De Commissie stelt een programma 
vast en nodigt kunstenaars uit een kunstwerk te vervaar
digen. Het programma omvat allegorieën betreffende 
de letterkunst in het algemeen en de Muiderkring in het 
bijzonder en portretten. Maar wanneer na de viering de 
Commissie voor de inwendige restauratie van het Slot 
te Muiden m 1881 aanvangt met haar werkzaamheden 
zijn nog niet alle schilderijen geleverd. Zo presenteert 
in juni 1882 Barend Wijnveld nog een ontwerp voor 
een schoorsteenstuk getiteld Allegorische voorstelling
van de kroning van P.C. Hooft tot Laurus Poeticus. De uit
voering was door tijdgebrek vertraagd. Een leerling zal 
het schilderij verder uitwerken.

Zo beschikt de Commissie voor de inwendige restaura
tie van het Slot te Muiden bij haar aantreden over een 
omvangrijke collectie negentiende-eeuwse schilderijen, 
waarvan een deel in de Ridderzaal hangt en een (beschei
den) pantheon vormt van zeventiende-eeuwse schrijvers 
en dichters. Hiermee is voldaan aan één wens die in 1880 
was geformuleerd: “het aanbrengen van historisch-alle- 
gorische voorstellingen uit het leven van Hooft”, d.w.z. 
de inrichting als pantheon. Er waren echter twee wensen 
geformuleerd. De andere wens was “het versieren en 
stoffeeren van de groote zaal in den stijl van de eerste 
helft der zeventiende eeuw”, d.w.z. de inrichting als 
historisch huis. Uit de notulen blijkt niet dat de Com
missie een tegenstelling ziet tussen beide wensen. Toch
vertegenwoordigen zij twee geheel verschillende inrich- 
tingsprincipes.

Het Muiderslot als historisch huis

Mount Vernon, het familielandgoed van George Was
hington, is wereldwijd een van de eerste huizen die niet 
alleen als gebouw werd gemusealiseerd, maar waarvan 
ook de inrichting werd gerestaureerd?« In Europa slaat 
dit inrichtingsprincipe nauwelijks aan. Weliswaar wordt 
in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw een

reeks van (kunstenaars)huizen als museum ingericht, 
maar slechts weinige met een oorspronkelijk of gere
construeerd interieur. In dit licht is het streven naar de 
inrichting van het Muiderslot als historisch huis gewijd 
aan P.C. Hooft een opmerkelijk initiatief.

De opkomst van het fenomeen historisch huis is ver
bonden met de opkomst van het fenomeen stijlkamer.17 
De eerste generatie stijlkamers wordt gevormd door 
de romantisch-evocatieve ensceneringen. Een van de 
meest invloedrijke inrichtingen was die van Alexandre du 
Sommerard in het Musée de Cluny (Parijs). Het Musée 
de Cluny, ontstaan uit de particuliere verzameling van 
Du Sommerard, was sinds 1833 ondergebracht op de 
bovenverdieping van het middeleeuwse Hôtel de Cluny. 
Na Du Sommerards dood in 1842 werd niet alleen de 
collectie door de Franse Staat gekocht, maar ook het 
huis. Een jaar later werden de naastgelegen Romeinse 
thermen en het daarin gevestigde museum van de stad 
Parijs overgenomen, waardoor in 1844 het Musée des 
Thermes et de l’Hôtel de Cluny kon worden geopend.18 
Du Sommerards beroemde Chambre François I zal 
deels nog tot de herinrichting van 1922 intact blijven, zij 
het in een andere ruimte. Het is een evocatief-historisch
inrichting, gericht op het geven van schilderachtige sfeer
beelden waarbij niet erg nauwgezet wordt omgegaan met 
eenheid van tijd en plaats.19

De tweede generatie stijlkamers wordt gevormd door 
de functionele ensembles zoals door August Essenwein 
ingericht in het Germanische Museum (Neurenberg). 
Het Germanische Museum werd in 1852 gesticht door 
Hans Freiherr von und zu Aufsess. Het museum had aan
vankelijk een evocatief-historische inrichting conform 
het Musée de Cluny. In 1866 treedt echter een nieuwe 
directeur aan, August von Essenwein, die een geheel 
andere visie heeft. In zijn collectieplan van 1884 neemt 
hij een zeer duidelijk standpunt in: ‘... wenn man das, was 
m Küche und Keller, in der Werkstätte und in der Rüst
kammer war, in ein scheinbar altes Schlafzimmer zu 
malerischem Ensemble zusammenstellt und dadurch 
beim Publikum den Eindruck hervorruft, als ob es in der
Vorzeit irgendwo wirklich so ausgesehen habe: so belügt 
man es einfach; und wenn dies durch eine öffentliche 
wissenschaftliche Anstalt geschieht, damit es etwa dem 
Publikum dort besser gefalle und sentimentale Seele 
schwärmen können, so ist das eben Schwindel’.79 Hier
mee neemt hij afstand van de inrichtingsfilosofie van zijn 
voorgangers. Tegenover ‘malerische Austeilungen’ die 
eine nie dagewesen romantische Zeit versetzen’ stelt 

hi, ‘wirklich wahrer Bilder’, dat wil zeggen authentieke 
interieurs, dan wel interieurs die op basis van zorgvuldig 
wetenschappelijk onderzoek zijn gereconstrueerd.

De derde generatie stijlkamers bestaat uit de authen
tiek overgebleven, dan wel zorgvuldig gereconstrueerde

Stijlkamer met romaanse gewelfschildering en afgietsels van romaanse beeldhouwwerken in het Germa
nische Museum, Neurenberg. Enscenering van August von Essenwein, rond 1890. Foto: Fotoarchief 
Germanisches Nationalmuseum, Neurenberg
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Zeventiende-eeuwse slaapkamer in de Historische Ten
toonstelling van Amsterdam, 1876. Foto: P. Oosterhuis, 
collectie Stadsarchief Amsterdam

interieurs. Deze onderscheiden zich van die van de 
tweede generatie omdat ze in hun detaillering een bio
grafisch karakter hebben, d.w.z. verwijzend naar een spe
cifiek gedefinieerde plaats en tijd, en idealiter verbonden 
aan een met naam en toenaam bekend persoon.

Cuypers had ervaring met het inrichten van stijl
kamers. Voordat hij zich intensief bezig ging houden 
met de restauratie van de Ridderzaal van het Muiderslot, 
had hij al gewerkt aan de inrichting van stijlkamers in 
de historische tentoonstelling van 1876 ter gelegenheid 
van het 600-jarig bestaan van Amsterdam in het Oude
mannenhuis. Dit is dan de eerste keer dat zulke kamers in 
Nederland worden ingericht. A. de Jong noemt Cuypers 
daarom de ‘vader van het museale ensemble’ in Neder
land.21 Volgens de Jong zou Cuypers vooral geïnspireerd 
zijn door Du Sommerards Musée de Cluny.

In het kader van de Wereldtentoonstelling van 1883 
(op het Museumplein te Amsterdam) worden enkele 
stijlkamers ingericht. Zij maken deel uit van de Afdeling 
Retrospectieve Kunst, ingericht in het nog onvoltooide 
Rijksmuseum. Auteur van de kamers is David van der 
Keilen, directeur van het Nederlandsch Museum voor 
Geschiedenis en Kunst. In hun overdadigheid ademen de 
ensceneringen van 1876 door Cuypers nog de sfeer van 
Du Sommerard’s inrichting. De ensceneringen van 1883

door Van der Keilen geven blijk van een wetenschappe
lijke blik, terwijl toch gestreefd is naar narratieve detaille
ring.22 In 1888 wordt in Den Haag een Nationale Tentoon
stelling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid georganiseerd 
waar ditmaal Johan van de Keilen, conservator van het 
Rotterdamse Museum van Oudheden, zorgt voor stijl
kamers. Ook hier is sprake van narratieve detaillering. Er 
is zelfs een stap verder gedaan: in iedere kamer bevindt 
zich een suppoost in passende kledij.23

Naast Cuypers moeten ook de andere leden van de 
Commissie voor de inwendige restauratie van het Slot 
te Muiden wel bekend zijn geweest met de tentoonstel
lingen van 1876,1883 en 1888 omdat een aantal van hen 
betrokken was bij de organisatie ervan. Hoewel dat uit de 
notulen niet blijkt, zullen genoemde tentoonstellingen 
gediend hebben als referentiekader bij de inrichting van 
het Muiderslot.

De afbeeldingen van de Ridderzaal uit het begin van de 
twintigste eeuw tonen een uiterst sobere inrichting die 
aanvankelijk hinkt op twee gedachtes. De portretten aan 
de wand zijn nog een erfenis van het pantheon dat ooit

De Riddera.1 tijdens de tentoonstelling ven 1915 zoals afgebeeld in F.W. Drijver, Het M.iderffa » 1913, p. 11. 

Foto: collectie auteur

werd nagestreefd. De plaatsing van meubels laat zien dat 
een in aanzet naturalistische enscenering wordt nage
streefd, meer in de stijl van de kunstnijverheidstentoon- 
stelling van 1883 dan in de stijl van de historische ten
toonstelling van 1876. Toch is de eerder geschetste hang 
naar detaillering in stijlkamers niet terug te vinden in het 
Muiderslot. Deze lijkt echter niet het resultaat van een 
bewuste keus voor een bepaald inrichtingsmodel, maar 
veeleer het gevolg van beperkte middelen.

Het Muiderslot als museum

Nog voordat de gedachte van historisch huis werd 
gevormd, was het Muiderslot al verschillende malen 
naar voren geschoven als potentieel nationaal historisch 
museum. Toen sommige historische musea zich geleide
lijk omvormden tot kunstnijverheidsmusea, deed zich 
een nieuw inrichtingsmodel voor het Slot voor.

De historicus Jacobus Scheltema (1767-1835) is een 
van de eersten die het voorstel lanceert voor een ‘soort

‘Taverne uit de XVIIde eeuw’. Enscenering van David van der Keilen in de Afdeling Retrospectieve Kunst, ingericht ter 
gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1883 te Amsterdam. Prent naar een tekening van H.P. Berlage, afgebeeld 
in Album van Platen, 1884. Prent in Album van platen, 1884, naar een tekening van H.P. Berlage.
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van conservatoire’ voor ‘Gedenkstukken voor den vader- 
landsche Geschiedenis .24 Hij heeft ook al een gebouw 
op het oog: het Muiderslot. In een nota die hij in 1809 
opstelt voor directeur-generaal van Wetenschappen en 
Kunsten, Johan Meerman, noemt Scheltema zijn inspira
tiebron: het Parijse Musée des Monuments Français, in 
1795 ingericht door Alexandre Lenoir. Het museum 
bevat vooral beeldhouwwerken en architectuurffagmen- 
ten als chronologisch overzicht van de Franse cultuurge
schiedenis. Onder druk van de kerk en op last van Lode- 
wijk XVIII wordt het museum in 1816 opgeheven.

In Lenoirs eigen beschrijving gaat het om een ‘Musée 
particulier, historique et chronologique où l’on retrou
vera les âges de la sculpture française dans les salles parti
culières, en donnant a chacune des salles le caractère, la 
physionomie exacte du siècle qu’elle représente’. Vanaf 
het begin beschouwt hij het museum ‘sous Ie rapport 
des arts et de l’histoire’. Na een inleidende zaal met 
voorbeelden uit alle tijdperken, volgen aparte zalen 
voor de dertiende, veertiende, vijftiende, zestiende en 
zeventiende eeuw. Door de inrichting worden tijdsbeel
den opgeroepen (‘le caractère, la physionomie exacte du 
siècle’).

Zoiets staat Scheltema ook voor ogen voor het Muider
slot. Met behoud van Hoofts woonvertrek in de noorder-

De inrichting van de Wapenzaal rond 1955. Foto: collectie auteur

toren ‘als een tempel ter eere van hem en zijnen vrien
den , zouden in de noordwest- en noordoostvleugels vier 
zalen kunnen worden ingericht, gewijd aan respectievelijk 
de vijftiende, zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. 
De zalen zouden ‘voor elk costuum [...] getimmerd en 
versierd [kunnen] worden’.25 Scheltema vindt voorts dat 
het gebouw ‘een vrolijker gedaante’ gegeven kan worden 
door de zuidwest- en zuidoostmuur af te breken!

Na de afzetting van koning Lodewijk Napoleon in 
1810 was er geen aandacht meer voor een nationaal histo
risch museum. Het Muiderslot werd op last van keizer 
Napoleon na een inspectiebezoek als opslagplaats voor 
krijgsbehoeften in gebruik genomen. Pas na het opschor
ten van de afbraak van het Slot in 1825 kwam het voorstel 
van Scheltema weer op tafel, maar opnieuw mislukt het 
plan door gebrek aan politiek draagvlak.

In de loop van de negentiende eeuw doet zich echter 
steeds sterker de behoefte gevoelen aan een nationaal his
torisch museum. Inl854enl858 organiseert Arti et Ami
citiae in haar zalen aan het Amsterdamse Rokin tentoon
stellingen betreffende ‘het maatschappelijke leven, de 
zeden, gewoonten, gebruiken, studiën, liefhebberijen enz. 
onzer voorouders’.2« Die leidden in 1858 tot de oprichting 
van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, een 
gezelschap dat van meet af aan museale ambities koestert.

De conservator van de collectie, David van der Keilen, 
bepleit in 1860 bij de koning de oprichting van een 
Museum van Nederlandse Oudheden en het signaal lijkt 
spoedig in Den Haag te worden opgepakt.

In oktober 1862 discussieert de Tweede Kamer naar 
aanleiding van de begroting van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken voor de eerste keer in haar bestaan 
over het kunst- en museumbeleid. Als reactie op kritiek 
die in de Kamer wordt geuit op het Koninklijk Kabinet 
van Zeldzaamheden, komt verantwoordelijk minister 
J.R. Thorbecke op 25 oktober 1862 met een onverwacht 
initiatief om een ‘vaderlandsch oudheidkundig museum’ 
in te richten in de onlangs gerestaureerde Ridderzaal op 
het Binnenhof.27 Ondanks positieve reacties vindt het 
plan echter geen doorgang en in plaats van museum 
wordt de Ridderzaal archief. De Koninklijke Academie 
van Wetenschappen (opvolger van het Koninklijk Neder- 
landsch Instituut voor Wetenschappen, Letteren en 
Schoone Kunsten) en het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap proberen het nationale historische museum 
op de agenda te houden. Zij dragen een aantal keren het 
Muiderslot aan als mogelijke locatie, echter zonder veel 
succes.

Wanneer in 1883 het nieuwe Rijksmuseum wordt 
geopend, is het Muiderslot definitief afgevoerd als locatie 
voor een nationaal historisch museum In het Rijks
museum worden zowel het Nederlandsch Museum voor 
Geschiedenis en Kunst als het Museum van het Konink
lijk Oudheidkundig Genootschap opgenomen.

Het Muiderslot als nationaal historisch museum was 
dan wel van de baan, de nieuw aangetreden leden van de 
Commissie voor de inwendige restauratie van het Slot te 
Muiden zullen zich ongetwijfeld afgevraagd hebben in 
hoeverre het Muiderslot een historisch museum zou 
kunnen (of moeten) zijn en welk uitgangspunt voor de 
inrichting gekozen zou moeten worden. Internationaal 
ontwikkelde zich namelijk een visie op de inrichting van 
historische musea die teruggreep op oude inrichtings- 
modellen van eerder in de negentiende eeuw.

Het Germanische Museum wordt rond 1900 namelijk 
het voorbeeld voor een nieuwe generatie cultuurhistori
sche musea in Duitsland, zoals het Märkische Museum te 
Berlijn.28 In de presentatie van deze agglomerierte Museen 
wil men architectuur en collectie tot een eenheid bren
gen.29 Er worden ideaaltypische ruimtes gebouwd, zoals 
een wapenkamer en een kapel, om respectievelijk wapens 
en religieuze voorwerpen op een adequate manier te 
kunnen presenteren. Precies de theatrale inrichting die 
Essenwein zo heftig had afgewezen als zijnde onweten
schappelijk.

Het oude inrichtingsmodel van het Germanische 
Museum had Victor De Stuers al eind 1877 vertaald naar 
het nog te verwezenlijken nationale museum voor geschie

denis en kunst: ‘dat de zalen architectonisch werden 
ingerigt overeenkomstig den geest van den tijd der voor
werpen, die erin geplaatst zullen worden. Zoo zou men 
een Romeinsche, een Frankische, een Ridderzaal kunnen 
hebben; voor kerkelijke oudheden eene kapel, voor de 
periode der XVIIe en XVIIIe eeuwen, een salon, een 
keuken, een studievertrek, een Hinloper kamer enz.’.30 
Aan deze uitgangspunten is bij de aanvankelijke inrich
ting van het Rijksmuseum min of meer vastgehouden. 
Doel was hiermee een zo uitgebreid mogelijk overzicht 
te geven van de ontwikkeling van de Nederlandse cul
tuur. Net als in het Germanische Museum ging het hier
bij om alle vormen van kunst, met uitzondering van de 
elders in het gebouw ondergebrachte schilder-, prent- en 
tekenkunst, en bovendien niet alleen om voorbeelden 
van hogere cultuur, maar vooral ook om gebruikskunst.

Het model wordt ook in de twintigste eeuw nog 
gewaardeerd. In het rapport Over hervorming en beheer 
onzer musea uitgegeven door de Nederlandsche Oud
heidkundige Bond (1918) wordt dit model nog van 
waarde verklaard voor plaatselijke musea. Weliswaar 
wordt het woord Gesamtbilder zelfs gebruikt (p.108), 
maar, net als in het rapport van de Rijkscommissie van 
Advies inzake Reorganisatie van het Museumwezen hier 
te Lande (1921), lijkt het toch niet meer te gaan om de 
ensceneringen in de oude traditie van Musée de Cluny 
en het Germanische Museum. Kennelijk heeft men zich 
uiteindelijk kunnen vinden in de kritiek van Essenwein.

Inmiddels had een deel van de historische musea zich in 
de tweede helft ontwikkeld tot kunstnijverheidsmuseum. 
Een voorbeeld is het Musée de Cluny. In 1842 trad de 
zoon van Alexandre du Sommerard, Edmond, aan als 
directeur. De evocatieve ensembles van zijn vader wor
den geleidelijk vervangen door een rationele inrichting 
naar typologische criteria. In plaats van aandacht voor 
cultuurhistorische totaalbeelden is er vooral aandacht 
voor materiaal, vervaardigingstechnieken en stijl. Van 
invloed daarbij is het in 1857 geopende South Kensing- 
ton Museum of Industrial Arts

Het South Kensington Museum is ontstaan uit de 
wereldtentoonstelling van 1851. Aanvankelijk besteedt 
het museum, net als de wereldtentoonstelling, zowel 
aandacht aan productiemiddelen als aan producten. 
Doelstelling is ‘to serve to increase the means of Indus
trial Education and extend the influence of Science and 
Art upon Productive Industry’. In 1909 worden de tech
nische verzamelingen afgescheiden als Science Museum. 
De kunst- en kunstnijverheidsverzamelingen worden 
gereorganiseerd als Victoria & Albert Museum. In na
volging van Londen (en Parijs, Wenen, en Berlijn) ont
staat ook in Nederland behoefte aan een kunstnijver
heidsmuseum ten behoeve van de ontwikkeling van de 
industriële productie. In 1877 wordt een Museum voor
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Kunstnijverheid ingericht door de Maatschappij van 
Nijverheid (in Paviljoen Welgelegen te Haarlem). Het 
Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst en 
zijn Amsterdamse tegenhanger, het Museum van het 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, zijn deels ook 
uit deze inspiratie ontstaan. Dit wordt nog eens bena
drukt door het onderbrengen van een Rijks Normaal
school voor Teekenonderwijzers en een Rijksschool voor 
Kunstnijverheid binnen het Rijksmuseumcomplex.

Zoals gezegd kan het niet anders dat in ieder geval een 
deel van de Commissie bekend was met bovengenoemde 
musea en de discussie over de inrichting. Het streven 
om in het Muiderslot een verzameling zeventiende 
eeuwse kunstnijverheid bijeen te brengen houdt moge
lijk ook verband met een rapport van een Rijkscommissie 
tot het instellen van een onderzoek naar den toestand 
der Nederlandsche kunstnijverheid (1878). In dit rap
port wordt ernstige kritiek geleverd op het niveau van de 
Nederlandse kunstnijverheid naar aanleiding van de 
Tentoonstelling Kunst toegepast op Nijverheid (in het 
Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 1877). De Rijkscom
missie stelt de Nederlandse renaissance tot voorbeeld.31 
Dit rapport verklaart goeddeels het streven van de Com
missie om zeventiende-eeuwse kunst en kunstnijverheid 
in het Slot bijeen te brengen. Maar, het is tevens duide
lijk dat de Commissie daarbij niet een systematische
opstelling voor ogen had, zoals in het South Kensington 
Museum of in het gereorganiseerde Musée Cluny. Het 
model van de nieuwe generatie Duitse cultuurhistori
sche musea zal meer tot de verbeelding hebben gespro
ken. Met zijn Ridderzaal, Keuken, Wapenkamer en 
Kapel had het Muiderslot alles van een agglomeriertes 
Museum. De ambitie van de Commissie ging echter 
verder: geen schilderachtige ensembles, maar de evocatie 
van een bewoond huis.

De Commissie voor de inwendige restauratie van het Slot te 
Muiden

Zoals gezegd is 1881 het geboortejaar van de Commissie 
voor de inwendige restauratie van het Slot te Muiden. 
Het is haar opdracht om het Muiderslot in te richten en 
dat heeft tot gevolg dat de Commissie moet kiezen uit 
verschillende mogelijkheden. Vanuit de eigen geschiede
nis van het Muiderslot als vanuit internationale museale 
ontwikkelingen komt een aantal alternatieven naar 
voren: pantheon, (cultuurhistorisch museum, kunstnij- 
verheidsmuseum en historisch huis. Weliswaar blijkt al 
snel dat een aantal van de alternatieven achterhaald raakt 
door de inrichting van nieuwe musea zoals het Rijks
museum, toch blijven zij een rol spelen in de discussie, 
niet in de laatste plaats door de onevenwichtige samen

stelling van de collectie. De collectie is immers ontstaan 
vanuit verschillende inzichten betreffende de inrichting.

Naast de inrichting is het een van de taken van de
Commissie de restauratie van de Ridderzaal te begelei
den, die in handen is van RJ.H. Cuypers. Cuypers is ook 
lid van de Commissie, maar laat zich moeilijk begelei
den. Hij stelt de Commissie regelmatig voor voldongen 
feiten. Bovendien gaat het werk erg langzaam. Het feit 
dat Cuypers voortdurend op reis is en daarom bij de 
meeste vergaderingen ontbreekt, helpt ook niet mee. 
Illustratief voor de moeizame relatie tussen Cuypers en 
de Commissie is de kwestie van de in te lijsten gravures. 
Tijdens de vergadering van 24 oktober 1905 besluit de 
Commissie Cuypers (weliswaar nog steeds lid, maar niet 
aanwezig) een brief te sturen met de vraag uitsluitsel te 
geven over een paar gegraveerde portretten die hem in 
1881 ter hand zijn gesteld om te laten inlijsten. De eerst
volgende vergadering (7 oktober 1907!) zegt Cuypers 
zich mets te kunnen herinneren. Erg slagvaardig func
tioneert de Commissie dus niet.

Omdat zij geen vat kan krijgen op de restauratie, houdt 
de Commissie zich noodgedwongen vooral bezig met de 
meubilering. Het uitgangspunt is een inrichting in 
zeventiende-eeuwse stijl. Al snel komt aan de orde of de 
meubels authentiek zouden moeten zijn. Enkele leden 
stellen voor gebruik te maken van kopieën, maar ‘De 
meening daarover loopt zeer uiteen’, melden de notulen 
van 7 oktober 1881. Cuypers laat weten dat hij de voor
keur geeft aan oude meubels en de Commissie sluit zich 
dan bij zijn mening aan. In een brief van 10 februari 1905 
laat Cuypers de Commissie echter weten dat hij geen 
oude meubels kan vinden en stelt voor kopieën te laten 
maken. De Commissie is het dit keer niet met hem eens, 
maar zit in een impasse. Na al die jaren zijn er nog steeds 
geen meubels en er is kritiek. Het tij is aan het keren. 
Cuypers’ opvatting over de restauratie van de Ridderzaal
wordt weliswaar niet hardop ter discussie gesteld, maar 
tussen de regels door leest men de groeiende onvrede. 
Kritiek (van lid Kromhout) wordt wel genotuleerd, maar 
achteraf in de notulen doorgehaald! In de vergadering 
van 14 februari 1905 zoekt men naar een alternatief: 
Men zou van de Groote Zaal kunnen afzien en trachten 
de studeerkamer van Hooft in te richten, zooals die in 
zijn üjd geweest is’, maar bij een bezoek aan het Muider
slot enige maanden later moet de Commissie tot haar 
spijt constateren dat het niet duidelijk is welke kamer nu 
eigenlijk de studeerkamer van Hooft was.

Omdat de Commissie niet frequent vergadert en een 
heldere visie ontbreekt, slaagt zij er niet in greep te krijgen 
op de ontwikkelingen. Regelmatig blijkt dat men niet 
(meer) weet wat er zich aan voorwerpen in het slot 
bevindt en dat beslissingen over aankopen ad hoe worden 
genomen. In 1906 wordt een negentiende-eeuws schilderij

van Johannes Hilverdink gekocht en in de Ridderzaal 
gehangen, maar wanneer in 1908 restauratie-architect 
J.W.H. Berden en slotvoogd K.T.E. van Bevervoorde 
voorstellen een buste van Hooft in de Ridderzaal te plaat
sen ter gelegenheid van het feit dat het op 4 juni 1909 300 
jaar geleden is dat Hooft slotvoogd werd, gaat de Com
missie niet akkoord.

Als in het voorjaar van 1910 de Ridderzaal zo goed als 
voltooid is, wordt door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken (Afdeling Kunsten en Wetenschappen) voor
gesteld om de Commissie te ontbinden. De Commissie 
verzet zich met het argument dat nu de rest van het slot 
aan de beurt is.32 Omdat het bijeenbrengen van passende 
inrichting nog steeds traag verloopt, wordt in 1911 voor
gesteld ‘het Slot eens tijdelijk zoveel mogelijk in zijn 
geheel te meubileeren’ met behulp van bruiklenen. Uit
eindelijk wordt de inrichting gerealiseerd in 1913, het 
herdenkingsjaar van de Nederlandse onafhankelijkheid.

Een en ander wordt groots aangepakt. Er wordt een 
Uitvoerend Comité ingesteld onder voorzitterschap 
van Jhr. B.W.F. van Riemsdijk, hoofddirecteur van het 
Rijksmuseum en ondervoorzitter van de Commissie. De 
Commissie bestaat inmiddels uit 27 leden; 11 leden zijn 
bereid om in het uitvoerend comité zitting te nemen. 
Vooral dankzij hun netwerken slaagt de werkgroep erin 
520 voorwerpen (plus 299 boeken) bijeen te brengen. 
Er zijn 60 bruikleengevers, voornamelijk particulieren. 
Veertien van de bruikleengevers zijn bestuurslid van de 
commissie.

Bij de tentoonstelling verschijnt een beknopt gidsje, 
samengesteld door ds. F.W. Drijver, en een uitgebreidere 
catalogus. De catalogus is voorzien van een inleiding 
over de geschiedenis van het Slot door restauratie-archi
tect Berden. Tot in de jaren veertig zal Berden’s inleiding 
als een zelfstandige publicatie op het Muiderslot ver
kocht worden. Zowel het gidsje van Drijver als de catalo
gus is voorzien van een aantal foto’s. Aan de hand daarvan 
is een goed beeld te vormen van de inrichting van de 
kamers.

Met als bij de aankopen geldt dat het niet duidelijk is 
welke criteria de werkgroep gehanteerd heeft bij het 
accepteren van de bruiklenen. Inderdaad blijken de 
meeste voorwerpen uit de eerste helft van de zeventiende 
eeuw te zijn, maar er bevinden zich ook enkele merk
waardige inzendingen tussen. Jhr. J. Hora Siccama van 
de Harkstede (Hilversum) stelt voorwerpen uit Gronin
gen en Friesland ter beschikking. Bestuurslid en lid van 
het uitvoerend comité N.S. Rambonnet (burgemeester 
van Elburg) stelt een aantal wapens ter beschikking, 
waaronder een kopie van een prehistorisch bronzen 
zwaard. In de Kapel worden enkele rooms-katholieke 
voorwerpen bijeengebracht, waaronder een vijftiende- 
eeuws altaarstuk uit Siena.

Alle zalen van het Slot zijn opnieuw ingericht. De 
inrichting heeft een sterk negentiende-eeuws karakter. 
Het is te merken dat een poging is gedaan om althans de 
sfeer van een zeventiende-eeuwse inrichting na te stre
ven, maar de interieurs lijken veel op de interieurs van 
particuliere verzamelaars. Zij doen eerder herinneren 
aan Cuypers’ ensceneringen van 1876 dan aan Van der 
Keilens ensceneringen van 1883.

De intentie van de inrichters brengt J.L. de Raadt, 
burgemeester van Muiden en Slotvoogd van het Muider
slot, in 1916 nog eens onder woorden in zijn inleiding 
tot de Catalogus van de meubelen en schilderijen in het 
Muiderslot'. ‘Alle vertrekken naar den aard van hunner 
vroegere bestemming van meubelen en kleine voorwer
pen voorzien, de vloeren bedekt met matten of tapijten 
en tusschen de rustige bezoekers, de 17e-eeuwsche 
kleeding van bewakers, en eindelijk op de binnenplaats 
en in de kelders een goed ingerichte taverne, die menig 
bezoeker een blijvende herinnering aan deze tentoon
stelling heeft gegeven’. Deze intentie weerspreekt de 
feitelijke inrichting. In de Ridderzaal bevinden zich bij
voorbeeld 25 meubelstukken: acht kasten, vijf tafels en 
tien (verschillende) stoelen. Er is een harnas uit de zes
tiende eeuw, compleet met schild en twee losse helle
baarden. Er zijn vijftien tinnen kannen en twaalf zes- 
tiende-eeuwse Italiaanse apothekerspotten. Dit komt 
meer overeen met een kunstnijverheidsverzameling dan 
een historische inrichting. Er zijn negentien schilderijen 
opgehangen, weliswaar vooral uit de zestiende en zeven
tiende eeuw, maar toch ook uit de negentiende eeuw.

Er is en blijft dus voortdurend ambivalentie ten 
opzichte van het inrichtingsmodel. Enerzijds zegt men 
te streven naar een zo authentiek mogelijke inrichting 
(het Muiderslot als historisch huis), anderzijds blijkt 
men in de praktijk uit te gaan van evocatieve enscenerin
gen naar Duits model (het Muiderslot als cultuurhisto
risch museum), maar naar de aard van de samenstelling 
van de getoonde verzameling gaat het toch vooral om 
een kunstnijverheidsmuseum. De collectie schilderijen 
toont nog een duidelijke erfenis van het idee van het 
Muiderslot als pantheon en passen als producten van 
de negentiende eeuw chronologisch niet bij de rest 
van de voorwerpen..

Naschrift: de erfenis van Koot

Een nieuwe periode in de geschiedenis van het Muider
slot breekt aan bij de aanstelling van Tón Koot (1907- 
1986) als slotvoogd in 1948. Ook nu is een Hooft-her- 
denking een sleutelmoment. In 1947 wordt de 300-jarige 
sterfdatum van de dichter herdacht, uiteraard met een 
tentoonstelling. Tijdens de opening op 20 mei raakt
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Koot, secretaris van het Rijksmuseum, in gesprek met de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Deze is zo gecharmeerd van Koots ideeën dat hij hem 
weldra vraagt als slotvoogd.

Koot bezocht het Muiderslot voor het eerst in maart 
1930 waar hij het gidsje van Berden koopt. Dit exemplaar 
is bewaard gebleven, met zijn aantekeningen erin. Hieruit 
blijkt dat de 23-jarige in eerste instantie in de middeleeu
wen geïnteresseerd is. Hij vindt het ‘jammer dat [aan] 
deze geringe kans om de 13e eeuw wat te doen opleven 
hier voorbijgegaan is’. Na een bezoek in 1940 tekent hij 
in het zelfde boekje aan: ‘Bij rondleidingen niet op huis
bewaarders rekenen, meer beschrijvende teksten op 
smaakvolle wijze aanbrengen, voor de bezoekers die lie
ver op zichzelf rondneuzen’.

Wanneer hij eenmaal benoemd is tot slotvoogd, blijkt 
zijn museologische visie veranderd. Zijn belangstelling 
is vooral bij Hooft komen te liggen en een museale 
benadering van de inrichting met toelichtende teksten is 
niet meer aan de orde. Koot heeft een uitgesproken kijk 
op het gebruik van het Slot ontwikkeld: ‘Bij de volgende 
keuze: een museum met het noodzakelijke gevolg van 
statische inrichting dan wel een historisch kasteel met de 
mogelijkheid van het gebruik daarvan voor met zorg 
gekozen manifestaties verband houdend met de roem
rijke zeventiende-eeuwse traditie van het Muiderslot, 
viel de beslissing op het laatste’.« Met zijn benadruk
king van het belang van manifestaties voegt Koot iets 
toe aan de inrichtingsmodellen van zijn voorgangers. 
Een hoogtepunt, voor Koot zelf, is de ‘heroprichting’
van het cultureel genootschap De Muiderkring 1954. 
Concreet betekent de nieuwe visie op het gebruik dat de 
Ridderzaal in 1956 aangepast wordt. De restauratie van 
Cuypers wordt ongedaan gemaakt. Een “nieuwe” 
schouw (authentiek zeventiende-eeuws) moet meer 
allure geven.

Wat betreft de inrichting kiest Koot voor het histo- 
risch-huis-model. Hij is van mening dat de inrichting 
(nog) niet voldoet. De ruimtes moeten zorgvuldiger wor
den ingericht en er moeten meer authentieke zeven
tiende-eeuwse meubels komen. Ook wil hij een huiselijke 
detaillering van de inrichting met tafelkleden op de 
tafels, lakens, dekens en kussen in de bedstedes, glas en 
aardewerk in de kasten, enzovoorts. Hoewel de inrich
ting nog veel resten van de museaal-cultuurhistorische 
opvatting laat zien, is er vooral een poging gedaan om de 
suggestie te wekken dat er mensen gewoond (zouden 
kunnen) hebben. Dat blijkt ook uit de wijze waarop Koot 
de inrichting beschrijft in zijn gids Het Muiderslot, waar
van de eerste druk verschijnt in 1954.

Maar ook Koot kan zich niet onttrekken aan de incon
sequentie die eigen is aan de samenstelling van de collec
tie. In het jaarverslag van 1956 gaat hij in op zijn streven

om schilderijen bijeen te brengen die te maken hebben 
met ‘toneel en letteren in Hooft’s tijd’. Zo blijft het 
ondanks alle enthousiasme gaan om een hybride inrich
ting die noch overtuigt als monument als voorbeeld van 
een vroeg zeventiende-eeuwse huiselijke inrichting van 
het Slot, noch als museum met een duidelijk verhaal over 
Hooft en de geschiedenis van het gebouw.

In een uitgebreide analyse van de Wapenkamer 
beschrijft Th.L.J. Verroen de achtereenvolgende versies 
van de inrichting. Hij besluit zijn artikel met een 
beschrijving van de in 1988 gerealiseerde inrichting. 
Deze beschrijving geeft een goede samenvatting van de 
worsteling met de verschillende uitgangspunten bij de 
inrichting van het Slot: ‘Er is van uit gegaan, dat het 
karakter van wapendepot, de som der delen dus, belang- 
rijker is dan de individuele objecten. Daarmee is de 
inrichting op één lijn gebleven met die van de andere 
vertrekken op het Muiderslot. Er is gestreefd naar van
zelfsprekendheid - wapens zet je op hun plaats - ten 
koste van museale presentatie. Voor zover enige uideg 
toch wel nodig is, wordt hierin royaal voorzien door de 
gidsen die de rondleidingen verzorgen. Er is een infrast
ructuur ontworpen die het ftmctionele karakter van een 
wapendepot beoogt te onderstrepen, zonder zelf enige 
aandacht te vragen, maar evenmin helemaal weg te val
len, zodat de voorwerpen in de ruimte zouden komen te 
hangen. Bovendien moest voldaan worden aan een aantal 
bouwtechnische voorwaarden, die te maken hebben met 
de toestand van het gebouw: muren en vloeren dienen 
onaangetast te blijven, en de middenruimte voor het 
publiek ontoegankelijk in verband met de anders te grote 
belasting van de vloer aldaar’.34

‘Ik droomde eens (...) dat ik my bevond op de tinne van 
een oud en eerwaardig kasteel. (...) En toen ik weder tot 
myzelve kwam en weder de oogen om my heen sloeg, 
zag ik nog altijd de graslanden en de zee; doch in het 
kasteel was alles doodsch en verlaten: en de wanden der 
zaaien waren naakt en vochtig ...’, aldus Jacob van Len- 
nep m zijn beschrijving van het Muiderslot van rond 
186O.35 In de museale geschiedenis van het Slot is voort
urend gezocht naar een oplossing van het door Van 

Lennep gesignaleerde probleem. Het streven naar een 
verhoging van de authenticiteit van de inrichting is 
(theoretisch) nog steeds een optie. In een tijd waarin 
musea zich steeds meer gedwongen zien te concurreren 
met themaparken en andere uitingen van de “belevenis
economie”, is de verleiding groot om de uiterste conse
quentie van het historisch-huis-museum model te 
accepteren. Het Rembrandthuis is een voorbeeld van 
een museum dat gekozen heeft voor deze radicale weg, 
overigens niet zonder protesten van de buitenwereld’
Het verschil tussen het Muiderslot en het Rembrand-

thuis is echter dat de inrichting van het Rembrandthuis 
redelijk goed gedocumenteerd is door inventarislijsten 
opgemaakt in Rembrandt’s tijd. Hoe ver kan (en wil) 
men gaan met het Muiderslot? Moet men toch de 
kopieën neerzetten van meubelen die men in 1905 
afwees? Of zelfs wassenbeelden? Acteurs in de rol van 
Hooft en zijn vrienden in een echte “Muiderkring-expe- 
rience”?

Wellicht is er een andere, interessantere optie denk
baar. Het huidige Muiderslot is het resultaat van meer 
dan 200 jaar discussie over de omgang met erfgoed. Een 
verscheidenheid aan historische opvattingen over restau
ratie en inrichting is afleesbaar aan het gebouw. Het is 
juist deze “metageschiedenis”, deze neerslag van de 
reflectie op de geschiedenis, die het Muiderslot een inte
ressante gelaagdheid geeft. Hopelijk kan deze vorm van 
“critical curatorship” het uitgangspunt zijn voor een toe
komstig vierde inrichtingsmodel.
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Een depot voor het vaderland 

Yvonne Molenaar

Het Muiderslot vierde in 2003 zijn 125-jarig bestaan als 
museum. Als museum? Onder museum verstaan we 
normaliter een presentatieruimte voor een bestaande 
verzameling. De verzameling staat centraal, het gebouw 
is als het ware de beschermende laag daaromheen. Als 
we kijken naar de ontstaansgeschiedenis van het 
museum Muiderslot worden we met het intrigerende 
feit geconfronteerd dat het hier andersom is: er is een 
verzameling gezocht die bij het gebouw past. Het zou 
minder bezwaarlijk zijn als men bij het middeleeuwse 
slotgebouw middeleeuwse objecten had gekozen, maar 
zo eenvoudig ligt het niet. Het Muiderslot is namelijk 
ook bekend om een van zijn zeventiende-eeuwse bewo
ners, de schrijver en slotvoogd P.C. Hooft (1581-1647) 
en zijn befaamde Muiderkring. Juist Hooft en de Mui- 
derkring moesten in het museum Muiderslot hun plek 
krijgen, en wel door middel van een nieuwe inrichting 
met interieurstukken in zeventiende-eeuwse stijl, aange
vuld met negentiende-eeuwse historieschilderijen van de 
Muiderkring. Het middeleeuwse slotgebouw met de 
stijlkamers in zeventiende-eeuwse stijl heeft het de con
servatoren niet makkelijk gemaakt. Elke opwaardering 
van een van de twee componenten, middeleeuwse 
burcht en zeventiende-eeuwse kunstenaarsbroedplaats, 
ging ten koste van de andere. Elk nieuw geëxposeerd 
harnas en elke zeventiende-eeuwse stoel bracht het 
evenwicht in gevaar en maakte tevens weer de tweele
digheid van het museumconcept duidelijk.

Een nieuw concept

Toen 2003 naderbij kwam, en daarmee het 125-jarig 
bestaan van het museum, werd geopperd dat het muse
umconcept toe was aan evaluatie en vernieuwing. De his
torisch gegroeide situatie werd onderzocht en op basis 
daarvan werd een poging gedaan om tot een nieuw con
cept te komen, dat bij voorkeur niet een van de traditio
nele componenten uitsloot, maar aan de gegroeide situ
atie nieuwe facetten toevoegde.

In dit artikel zal aandacht worden besteed aan de 
nieuwe museale presentatie in de Ridderzaal, die inge
richt is volgens het nieuwe concept. De presentatie stelt 
niet de middeleeuwse burcht centraal of de zeventiende- 
eeuwse bewoner en zijn kring, maar de negentiende- 
eeuwse herbestemming van het gebouw tot een museum. 
Om aan deze museale bestemming te herinneren, werd 
de collectie herschikt: negentiende-eeuwse portretten en 
schilderijen van de vermaarde Muiderkring die speciaal 
voor de Ridderzaal waren gemaakt maar later in het 
Muiderslot verspreid raakten, keerden terug naar de 
Ridderzaal. Nu hingen ze niet meer verdeeld aan de 
muren als historiserende aanvulling van het stijlinterieur, 
maar werden ze geconcentreerd als museale ‘salonpre- 
sentatie’ op de oostmuur.

Die herinrichting was moeilijker dan het lijkt. ‘Het 
Muiderslot kiest voor de weg van de meeste weerstand’, 
luidde een krantenkop in het voorjaar van 2003. De 
Muiderkringcollectie bevond zich sinds de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw in de slotkapel, op de eerste ver
dieping van de noordoostvleugel. Tijdens de voorberei
ding van de herinrichting bleken de twee meest promi
nente historiestukken uit de collectie niet verplaatsbaar. 
De bestaande deur- en vensteropeningen waren niet toe
reikend voor het doorlaten van de monumentale doeken 
Neêrlands Dicht’rei van Jan Adam Kruseman (1804—1862) 
uit 1852 en Een feestmaal op het Slot te Muiden uit 1847 
door Louis Moritz. (1850-1873) Nader onderzoek leerde 
dat de betreffende schilderijen tijdens de tweede grote 
restauratie (1956-1972) via het venstergat aan de plein
zijde de kapel waren binnengebracht. De lijst van de 
Kruseman maakt bovendien deel uit van een min of meer 
identieke reeks lijsten uit de collectie van de stad Amster
dam, en bezit als enige exemplaar uit die collectie nog een 
onaangetaste, originele lijst. Uitlijsting en demontage van 
de doeken en het lijstwerk was daarom geen optie. Uitein
delijk werd door alle betrokkenen slechts één acceptabele 
oplossing gevonden: een gedeeltelijke demontage van de 
vloer- en plafonddelen in de kapel en de onderliggende 
Bisschopskamer. Daarna werd het naoorlogse kruisven
ster uit de Bisschopskamer gelicht en werden de schilde
rijen buitenom, via de overdekte trap en balustrade op het 
slotplein, verplaatst naar de Ridderzaal.

De nieuwe wandinrichting van de Ridderzaal breekt 
weliswaar met het stijlkamerconcept, maar belicht wel de 
museumgeschiedenis van het Muiderslot als ‘depot van 
het vaderland’. Om deze huidige visie en onderliggende 
problematiek van het museum en de collectie te begrij
pen, geeft dit artikel een uitgebreide toelichting op 
de aanloop en invulling van de museale herbestemming 
van het Muiderslot. Het artikel van Peter van Mensch 
licht de verschillende inrichtingsmodellen en visies nog 
verder uit en plaatst ze in een internationale context.
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De heringerichte noordoostwand van de Ridderzaal met de negentiende-eeuwse collectie Muiderkringschilderijen uit de 
eigen collectie in 2003. Foto: Collectie Rijksmuseum Muiderslot

Afbraak?

De museale ingebruikname van het Muiderslot in 1878 
kent een bewogen voorgeschiedenis. Toen in 1825 de 
afbraak van het Muiderslot werd afgekondigd, waarbij 
het sloopmateriaal verkocht zou worden, raakten de 
gemoederen in beroering en regende het protesten aan 
het adres van de koning. Willem I werd belaagd door de 
strijdlustige poëzie van vooraanstaande literatoren als 
Willem Bilderdijk (1756—1831) en Jacob van Lennep

(1802-1868) en overspoeld door rekesten van onder meer 
voorname ingezetenen van Amsterdam, Muiden, Naarden 
en Weesp.1 Voor literaire en vaderlandse genootschappen 
was de maat vol. De Leidse Maatschappij der Neder
landse Letterkunde deed een nadrukkelijk beroep op 
haar koninklijke beschermheer. Maar vooral de Tweede 
Klasse voor Nederlandse Geschiedenis en Letterkunde, 
van het in 1808 opgerichte Koninklijk Nederlands 
Instituut voor Wetenschappen, Letteren en Schoone 
Kunsten, zette zich met verve in voor het behoud en een

zinvolle herbestemming van dit ‘voor den Nederland- 
schen Letterroem zoo onwaardeerbaar, gedenkteeken 
van voorvaderlijke kermis, beschaving en levenswijsheid’, 
aldus mr. Samuel Iperusz. Wiselius, secretaris. Verschil
lende leden van de Tweede Klasse bonden de strijd aan 
voor het behoud van het Muiderslot. Op hoog bevel van 
de koning zelf werd daarna op het laatste moment de 
aangekondigde verkoop afgeblazen.

Het steekspel was begonnen. Gedurende de eerstvol
gende decennia werd het Muiderslot onderwerp van een 
voortdurende strijd tussen het rijk, de gemeenten en de 
provincie. Inzet was de herbestemming van het monu
ment, die bij voorkeur nuttig en rendabel moest zijn. 
Maar de financiering bleek keer op keer het belangrijkste

De Slotkapel in het jaar 1994. Het houten gewelfbeschot werd vernieuwd tijdens de eerste grote restauratie aan het 
einde van de negentiende eeuw; ruim vijftig jaar later werd de kapel opnieuw onderhanden genomen. De ramen aan de 
pleinzijde (op de afbeelding links) werden voorzien van nieuwe ‘oude’ kruisvensters. De raamnissen in de buitenwand 
(rechts op de afbeelding) werden teruggevonden en zichtbaar gemaakt. Het plafond kreeg nu de kenmerkende oud - 
blauwe kleur en werd voorzien van het veronderstelde ‘oorspronkelijke’ sterrenpatroon. Foto: Collectie Rijksmuseum
Muiderslot

struikelblok bij de overwegingen en keuzes ten aanzien 
van de lotsbestemming van het eens zo voorname 
‘Kasteel der Graaflijkheidt te Muiden’.

De drie musketiers

Mr. Samuel Iperusz. Wiselius (1769-1845) - advocaat en 
zelf een niet onverdienstelijk dichter - wierp zich op als 
een van de drie musketiers van het Muiderslot. Uit 
hoofde van zijn functie als secretaris van de Tweede 
Klasse riep hij in 1826 de Muiderslotcommissie in het 
leven, belast met het formuleren van een reddingsplan.2 
De Tweede Klasse nam op advies van deze commissie het



58 Een depot voor het vaderland Yv o n n e  Mo l e n a a r Een depot voor het vaderland Yv o n n e  Mo l e n a a r 59

VOOR HET RYK.

AMORTISATIE STNEICAAT.

VERKOOPING
VAN

DOMEINEN
Op Zaturdag den i6to July 1825, des voormiddags ten Elf ure, 

zal men op het Raadhuis der Stad Muiden, ten overftaan 
van den Heer Burgemeester of deszelfs Gedelegueerde, 

eerst by opbod, en daarna by afflag, onder nadere 
hooge approbatie van Zyne Majefteit den 

KONING, publiek voor Afbraak

VERKOOPEN

HET SLOT TE MUIDEN.
Nader onderrigt te bekomen ten Kantore van den Ontvanger der Domeinen te Weesp, 

alsmede bv den Opzigter van ’s Ryks Fortificatiën te Muiden. Zullende de Veil-Conditien 
dagelyks ter lezing liggen aan het Kantoor van den bovengemelde Ontvanger ; alsmede in 
het Logement den Rpskam te Weesp, in het Hof van Holland te Muiden, in de Kroon 
te Naarden, te Amfterdam in het Noord-Hollandfehe Koffyhuis, het 'sGravelandfcbe 
Veerhuis en de Nieuvie Stads Herberg aan het T, te Haarlem in den Toelast, te Alkmaar 
in den Toelast, te Utrecht op het Vreeburg in het Logement van Croes, te Gouda in dén 
Zalm, te Amersfoort in den Doelen en te Edam in den Doelen. Terwyl het Gebouw 
door de Gegadigden zal kunnen worden bezigtigd des Dingsdags, Woensdags, Donderdags 
en Vrydags, waartoe men zich zal moeten vervoegen' by den even gemelden Ryks 
Opzigter, mits niet tusfchen twaalf en één uur.

ZEGT HET VOORT.

Ter Drukkery van J. G. BENTINCK, in de Linieer-Fabryk, te Amfterdam.

Aankondiging door het Amortisatiesyndicaat van de publieke verkoping voor afbraak van het Slot te Muiden op 
16 juli 1825. Foto: Collectie Rijksmuseum Muiderslot

standpunt in dat het rijk de redding en herbestemming 
van het Muiderslot op zich diende te nemen.

Medecommissielid Jacobus Koning (1770-1832) ont
popte zich als de tweede musketier van het Muiderslot. 
In 1827 schreef hij de eerste monografie over het slot, 
De Geschiedenis van het Slot te Muiden en Hoofts leven op 
hetzelve, als gedrukte versie van de lezingen die hij een 
jaar eerder had verzorgd voor Felix Meritis en de Maat
schappij tot Nut van ’t Algemeen. In het najaar van 
1826 stuurde Koning zelfs de provinciaal gouverneur 
ongevraagd een historisch epistel toe over het belang
wekkende Muiderslot. Aan de hand van een eenvoudig 
schetsje met plattegrond beschreef hij de gouverneur de 
belangrijkste kamers op de bel-etage. Verder consta
teerde hij in deze brief dat het bouwvallige deel van het 
gebouw - tot zijn grote opluchting - slechts de zuide

lijke toren en de gekanteelde muren aan weerszijden 
betrof. Het afbreken van dit deel van het slot kon in zijn 
ogen ‘voor de geschiedenis niet te bejammeren zijn. 
Men zoude (Uwe Excellentie veroorlove mij dezen 
wensch) aan die zijde de gracht kunnen dempen, en de 
open plaats met een hek of schutting afsluiten.’3

Evenals voor Koning lag ook voor Jacobus Scheltema 
(1767-1835) - de derde musketier - het grote geschied
kundig belang van het Muiderslot vooral in het leven 
van Hooft op het slot. De populariteit van Hooft was 
gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw nog 
altijd groot en zowel Koning als Scheltema golden in 
die tijd als Hooftexperts. Direct na verschijning van 
de advertenties in de zomer van 1825 ondertekende 
Scheltema het bezwaarschrift van de Amsterdamse 
notabelen. Bovendien stuurde hij in augustus op eigen

H.J. Schoften, Familieportret van Roemer Visscher met zijn muzikale dochters Anna en Maria Tesselschade, paneel, 
tweede helft negentiende eeuw. Het vertrek lijkt op het atelier van Schoften aan de Bakenessergracht in Haarlem, waar hij 
vanaf omstreeks 1860 werkte als beheerder van de kunstverzameling van het Teylersmuseum. Foto: Collectie Rijksmuseum 
Muiderslot
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initiatief een schrijven aan het ministerie van Binnen
landse Zaken, waarin hij zijn visie en commentaar gaf 
op de misstanden van de vaderlandse monumentenzorg, 
de veronachtzaming van het eigen culturele verleden en 
de verwaarlozing van de memorabele gedenkstukken 
van oudheid en geschiedenis door het koninkrijk.

Het plan-Scheltema van 1825: Museum der vaderlandsche 
geschiedenis

Scheltema greep in zijn schrijven terug op voorbeelden 
die hij jaren eerder, in het najaar van 1808, tijdens een 
feestrede voor Felix Meritis had gebruikt ter introduc
tie van zijn concept voor een Hollands conservatoire.

Tekening van het slot te Muiden behoorende bij het rapport van den hoofdingenieur van den Waterstaat in de provincie 
Noord - Holland aan de tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut dd. Maart 1831. Opmetingen van het 
slot in opstand vanaf de zuidwestzijde met ringelmuur en de noordwestgevel vanaf de binnenplaats; de plattegronden 
tonen de indeling van de keldervertrekken en bel-etage. Foto: Collectie Rijksmuseum Muiderslot

Scheltema stond een soort nationale verzameling voor 
ogen van voorwerpen van geschiedenis in plaats van 
kunst, naar eeuw geordend en gepresenteerd in een 
evenzo gedenkwaardig monument van geschiedenis en 
grootheid als het Muiderslot. De Muiderslotcommissie 
van de Tweede Klasse adopteerde het plan van Scheltema 
voor de inrichting van het Muiderslot tot bewaar- en 
verzamelplaats van vaderlandse oudheden en gedenk
stukken, inclusief zijn voorstellen voor de collectie
vorming en voor de beoogde financiering uit het heffen 
van een soort ‘vertaalbelasting’ op de uitgaven van 
anderstalige literaire bronnen in het Nederlands. Aan
vullend stelde de commissie voor om een deel van het 
herstelde monument in bruikleen aan te bieden aan 
twee koninklijke ridderordes, in ruil voor het dagelijkse

beheer en de bewaking van het gemusealiseerde monu
ment. Zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau werd 
het plan van de Muiderslotcommissie van harte onder
steund. De provinciaal gouverneur complementeerde 
het museumplan met een aanvullend parkproject, waarbij 
het omringende kasteelterrein zou worden ingericht als 
wandelpark. Maar het geld bleef het heikele punt. Geen 
van de betrokken overheden bleek bereid om het project 
van de commissie te financieren.

De waarde van het gebouw geen thema

Bij monde van de koning werd op 19 januari 1828 het 
plan tot algehele afbraak van het slot ingetrokken. In 
plaats daarvan dienden alleen de minst belangrijke onder
delen te worden gesloopt om met de opbrengst de reste
rende delen van het kasteel op te knappen. Over het inge
diende museumplan werd met geen woord meer gerept.

Het beheer van het slot werd nog in hetzelfde jaar 
overgedragen aan Waterstaat teneinde het monument 
voorlopig zo goed mogelijk te bewaren. Waterstaat was 
op dat moment de enige bouwtechnische dienst van de 
overheid die een eventueel verder verval kon tegengaan. 
De Muiderslotcommissie bleef op verzoek van het minis- 

terie ondertussen doorzoeken naar een acceptabele her
bestemming.

Het blijft op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat in 
de periode 1825-1828 geen van de betrokken partijen zich 
iets aantrok van de verordening tot de gedeeltelijke sloop 
van het monument. De houding van met name de com
missieleden benadrukt nog eens de specifieke belangen
behartiging van de Tweede Klasse waar het de geschiede
nis en letterkunde betreft. De (architectuur)historische 
waarde van het gebouw en het interieur zelf speelde in de 
besluitvorming geen rol van betekenis. In 1833 bracht de 
commissie haar eindrapport uit en presenteerde ze de 
minister een voorstel om de gebouwen aan de noordzijde 
te slopen en te vervangen door een weergang overeen
komstig de gekanteelde sluitmuur aan de zuidzijde. Een 
van de torenspitsen zou worden herbouwd, en de muren 
konden worden hersteld met de bouwmaterialen die 
vrijkwamen na het slopen van de noordoostvleugel.

Het commissieplan van 1833: Vaderlandsche geschiedenis plus 
Oud-Hollandsche eregalerij

De commissie hield voet bij stuk en verkoos wederom het 
oorspronkelijke plan van een museale herbestemming 
voor het overgebleven deel van het Muiderslot als trotse 
bewaarplaats van een nationale verzameling historische 
memorabilia. De commissie maakte bovendien handig
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Detail van de met wapens versierde Slotpoort, litho van 
C.C.A. Last. Foto: Collectie Rijksmuseum Muiderslot

gebruik van de recent geleden politieke nederlaag tegen 
de Belgen om het nationale belang van haar concept 
te onderstrepen. Zij pleitte voor een hedendaagse eregale
rij met standbeelden van nationale helden, die in de 
bestaande (en de nog te bouwen) boognissen onder de 
beide weergangen moesten komen te staan. Met de 
creatie van dit ‘Oud-Hollandsche Pantheon’ voorzag 
de Tweede Klasse een gouden toekomst voor het slot 
naar hetwelk het oog van den aanschouwer zich door alle 
tijden heen, niet dan met een eerbiedig welgevallen zoude 
kunnen wenden’.4 Alle eerbiedwaardige ambities van de 
commissie ten spijt had niemand geld over voor de herin
richting en het museale masterplan belandde voor onbe
paalde tijd op de plank. In de nazomer van 1839 deed 
de Tweede Klasse nog een allerlaatste poging om het 
nationale museumplan voor het Muiderslot van de grond 
te krijgen, maar het mocht niet baten. Het geld was op 
en de commissie kon gaan. De Tweede Klasse werd op 
9 januari 1840 formeel van haar adviestaak ontheven.

Waterstaat bleef jaarlijks de meest noodzakelijke her
stellingen uitvoeren. In 1853 werd ten behoeve van ‘het 
behoud van historische gedenkteekenen’ een jaarlijkse 
subsidiepot ingesteld van ƒ 1000,-. Tien jaar later ont
ving het Muiderslot een eerste bescheiden bijdrage uit 
dit monumentenfonds.

Het Vondelfeest van 1861: proefopstelling voor een 
Muiderkringmuseum

Op zaterdag 19 oktober 1867 vertrok een imposant, 
feestvierend gezelschap per stoomboot vanaf de Amster
damse Oosterdoksluis via de Zuiderzee richting het 
Muiderslot. Onder hen veel ‘Zuid- en Noord-Neder- 
landsche geletterden en geleerden, Amsterdamsche dig
nitarissen van de kerk, van ’t Stadhuis en de Beurs, 
belangstellenden van heinde en veer’.
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Het slot was ter gelegenheid van de festiviteiten 
‘gemeubeld in den stijl van Vondel’s tijd, en prijkt met 
vlaggen, wimpels en festoenen. De voorpoort was ver
sierd met wapens van Holland (...), van Hooft en eeniger 
zijner gasten, als Vondel, Maria Tesselschade Visscher, 
Francisca Duarte, Constantijn Huygens, Caspar van 
Baerle, Daniël Mostert en Dirck Jansen Swelingh. Het 
binnenplein was versierd met planten en festoenen, en 
de nissen in de muren met opschriften, ondeend aan 
Vondel’s werken. In verschillende vertrekken was, met 
woorden van Vondel’s tijdgenooten, de bestemming dier 
kamers in herinnering gebragt. De groote zaal was met 
kleine ruiten beglaasd, met antieke meubels voorzien, 
hoog gelambriseerd en, onder toezigt van den heer 
Cuypers, uitstekend in fries beschilderd met eene reeks 
figuren, voorstellende tooneelen en helden uit Vondel’s 
werken, en vrienden en beschermers van den dichter.’

Het ooggetuigenverslag van de hier aangehaalde 
schrijver Jan ten Brink (1836-1917) beschreef de 
inrichting van de grote zaal als volgt: ‘Een machtig 
toovenaar had hier zijn staf gezwaaid. Alle spoor van 
verval of naaktheid was verdwenen. Zie, de insprin
gende vensters zijn met kleine ruiten beglaasd, de wan
den worden door gobelijnsche tapijten gedekt, de 
hooge lambrizeering is in de fries beschilderd! Zie, de 
fraaye meubelen uit Hoofts besten tijd zijn allen terug
gebracht, uit de gelukkige dagen, toen de Drost zijn 
lieve Leonoor uit Antwerpen ter ridderzale voerde. (...) 
O, groote en machtige toovenaar, die Muydens ridder
zaal weêr deed herleven, wat hebt gij ons het hart van 
blijdschap doen overstroomen!’5

Tijdens de rondgang door het slot trof men overal 
opschriften in de nissen en bogen van het slot. Ten Brink 
herkende hierin de hand van een eigentijdse meester: 
‘(...) even als men Wouwerman aan zijn schimmel, 
Berchem aan zijn wit koetjen herkent, zoo herkende ik 
aan vorm, karakter, spelling en geest de cierlijke pen, 
welke Vondels verdiensten op het voetstuk van het stand
beeld vereeuwigde — herkende ik Alberdingk Thijm.’ 
J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) zou verbonden 
blijven met de herbestemming van het Muiderslot.

Van feesttooi naar museumcollectie: het plan van 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Naar aanleiding van de prestigieuze Vondelfeesten nam 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) met 
succes het initiatief voor de herinrichting van het slot. 
Het bestuur van het KOG wendde zich na afloop van 
de Vondelfeesten tot de organiserende minister. De tijde
lijke inrichting van de Grote Zaal door P.J.H. Cuypers 
had velen de ogen geopend voor de grote historische en
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artistieke waarde van de Ridderzaal, en zo ontstond bij 
velen de wens de Ridderzaal permanent te meubileren en 
stofferen in oude stijl. Het KOG attendeerde de minister 
op de vele belangstellenden die zich naar aanleiding 
van de Vondelfestiviteiten bereid hadden verklaard om 
voorwerpen of bijdragen te schenken voor de herinrich
ting van de grote zaal, mits het rijk het slot degelijk zou 
restaureren.

Tezelfdertijd vormde lekkage een serieuze bedreiging 
voor de reeds in het slot achtergebleven voorwerpen van 
kunst en geschiedenis zoals een buste van Joost van den 
Vondel (1587-1679), ‘een oorspronkelijk meesterwerk 
door den heer Royer opzettelijk daarvoor vervaardigd’, 
een portret van Hooft en zijn leunstoel. Het ministerie 
was opnieuw aan zet.

Van overheidswege was ondertussen een Academische 
Commissie benoemd die de oprichting van een nationaal 
museum tot opdracht had. Ook deze studiecommissie 
stelde meermalen voor het Muiderslot hiertoe in te rich
ten, hetgeen als vanouds door de regering verworpen 
werd. De laatste voordracht dateert uit 1868, nog geen 
jaar na het indrukwekkende Vondelfeest. Deze keer werd 
de museale herbestemming van het slot door de rijks
overheid mede afgehouden op grond van ‘de bezwaren 
van een behoorlijk toezicht’.6 Het KOG legde zich niet 
neer bij deze afwijzing en publiceerde in 1874 de uit
komst van een onderzoek van de Amsterdamse architect 
Isaac Gosschalk (1838-1907), Het Kasteel te Muiden. Het 
KOG deed bovendien meerdere verzoeken aan de minis
ter met betrekking tot meer onderhoud en een beter 
toezicht en beheer van het monument.

Dat laatste verzoek werd in het najaar van 1874 geho
noreerd: Louis Diederik Taunay, oud-burgemeester van 
Weesper Carspel en fungerend dijkgraaf van de zeedijk 
beoosten Muiden, werd op zijn eigen verzoek aangesteld 
als slotbewaker van het Muiderslot. Deze bevlogen 
Hooftvereerder beantwoordde in alle opzichten aan het 
geschetste profiel van het KOG-bestuur en zou zich met 
een nimmer aflatende energie van zijn taken kwijten, tot 
aan zijn dood in 1902. Begin 1875 nam Taunay zijn 
intrek in het Muiderslot.

Het kasteel was nu het gehele jaar geopend: ’s zomers 
van acht uur tot zonsondergang; ’s winters openden de 
poorten om negen uur. Naast het ‘genot van vrij wonen’ 
- voor zover van toepassing op een middeleeuws, ver
sterkt huis - bestond de vergoeding van de slotbewaker 
uit de fooien van de bezoekers. Taunay zette zich in voor 
het inrichten van het voor publiek toegankelijke deel van 
het slot met ‘enig oud ameublement en enkele oude 
schilderijen’.

Het voorstel voor de inrichting van het slot kwam 
op een goed moment: de rijksoverheid begon net de 
bescherming van monumenten van geschiedenis en kunst
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I. Gosschalk, Slot te Muiden, zoals het was anno 1873, steendrukken door J.N. Landré.
Afbeelding a toont centraal een vooraanzicht van het Slot. In de twee bovenhoeken de vooraanzichten van beide woon- 
vleugels vanaf het slotplein: links de noordwestgevel met een dwarsdoorsnede van de hoofdvleugel en rechts de noord- 
oostgevel met een dwarsdoorsnede van de lage woonvleugel en de poorttoren. In de onderhoeken twee plattegronden van 
respectievelijk het ‘Plan van den beganen grond’ (links) en van de ‘verdieping’. Foto: Collectie Rijksmuseum Muiderslot 
Blad twee met een doorsnede over de noordwestzijde, inclusief de beide torenkamers en de hoofdvleugel. Verder overwe
gend detailschetsen, waaronder de beide vijftiende-eeuwse schouwmantels in de Slaapkamer en Prinsenkamer. Foto: Col
lectie Rijksmuseum Muiderslot
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naar zich toe te trekken. De institutionele verantwoorde
lijkheid voor de bescherming van monumenten werd 
toegewezen aan een afdeling Kunsten en Wetenschap
pen binnen de Zesde Afdeling van het departement 
van Binnenlandse Zaken. Als chef-referendaris van de 
afdeling benoemde men jhr. mr. Victor E.L. de Stuers 
(1843-1916), die zich actief met de herinrichting van 
het Muiderslot ging bemoeien. Het tij leek eindelijk 
gekeerd.

Eerste aanwinsten voor de slotcollectie in 1875
en rijkstoezicht in 1878

De vroegste aanwinsten uit de collectie ‘oud ameuble
ment en oude schilderijen’ van het Muiderslot dateren 
uit 1875. Nog geen maand na De Stuers’ aanstelling 
werden in september 1875 de kelders van het Muider
slot ontruimd, die in 1860 aan het ministerie van Defen
sie waren afgestaan voor de opslag van explosieve 
stoffen. Gedurende de volgende jaren werden de eerste 
zeventiende-eeuwse schilderijen, portretten en meube
len voor de inrichting van het Muiderslot verworven. 
Daaronder bevonden zich ook twee jachtstillevens van 
Jean Baptiste Boel (1650-1689) uit 1676 en twee negen- 
tiende-eeuwse historiestukken door Petrus Kremer 
(1801-1888) van respectievelijk een fictieve bijeenkomst 
van de Muiderkring uit 1826 en een allegorisch historise
rend familieportret van Roemer Visscher (1547-1620) 
met zijn dochters Anna en Maria Tesselschade uit 1827, 
beide afkomstig uit paviljoen Welgelegen te Haarlem. 
Slotbewaker Taunay leverde ook persoonlijk een bijdrage 
aan de collectie en schonk een vroeg zeventiende-eeuwse 
betaaltafel en een eenvoudig vroeg zeventiende-eeuws 
kinderportretje van Jacob Gerritszn. Cuyp (1594—1652).

De eerste documenten in de collectie dateren uit 1876, 
waaronder enkele oude drukken van Hooft: De Nederlandse 
Historiën (1703), Mengelwerken (1704) en Beato (1644).

Drie jaar na zijn aanstelling wist De Stuers het kasteel 
bij de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland weg te 
halen en plaatste het vanaf 8 augustus 1878 onder 
het beheer van zijn eigen afdeling. Het Rijksmuseum 
Muiderslot was een feit. Voor het verrichten van de 
meest dringende herstellingen was nu jaarlijks een vast 
bedrag van ƒ 2000,- begroot.

In de tussentijd was tijdens het XTVe Nederlandsche 
Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht (1875) ter 
sprake gekomen op welke wijze het slot te Muiden 
dienstbaar kon worden gemaakt aan de verbeelding 
van de geschiedenis van Nederland in het algemeen en 
van de literatuurgeschiedenis in het bijzonder. De vraag 
was opgeworpen door de heer W. Everts, directeur 
van de scholen voor hoger en middelbaar onderwijs te

Kloosterrade (Rolduc). In navolging van het eerder geop
perde concept voor een ‘Oud-Hollandsch Pantheon’ 
sprak Everts de hoop uit dat ‘het congres het verlangen 
uite, dat het Muiderslot een Pantheon van Nederland 
worde, gelijk Beieren zijn Walhalla bezit’. Alberdingk 
Thijm ondersteunde het voorstel van Everts met grote 
instemming.

Floris V buiten, PC. Hooft binnen

In opdracht van het congres presenteerden beide heren 
in 1876 een nota over de verbeelding van algemene 
geschiedenis en literatuurgeschiedenis in het Muiderslot. 
Hun rapport onderscheidde twee tijdperken, dat van de 
gevangenschap van graaf Floris V van Holland (in 1296) 
en dat ‘waarin het puyck der overvlieghende geesten er 
in waardschap kwam bij den Drost Pieter Cz. Hooft’ 
(omstreeks 1630). Everts en Alberdingk Thijm adviseer
den een tweeledige aanpak: aan de ene kant moest de 
grote ‘Sale’ zoveel mogelijk te worden teruggebracht en 
ingericht in de stijl van de eerste helft van de zeventiende 
eeuw, onder meer door het opnieuw aanbrengen van de 
kruisvensters en in lood gezette ramen zoals door Hooft 
aangebracht. Aan de andere kant diende de rest van het 
gebouw in overeenstemming te worden gehouden dan 
wel gebracht met de architectonische beginselen van de 
dertiende eeuw, met uitzondering van de nog aanwezige 
achttiende-eeuwse betimmering die bewaard moest 
blijven. De rijksadviseurs ondersteunden de inrichting en 
stoffering van het Muiderslot.

Tijdens het Nederlandsche Taal- en Letterkundige 
Congres te Kampen in 1878 werd het Muiderslot 
geschetst als nationaal monument voor de Nederlandse 
kunst en geschiedenis van de zeventiende eeuw. Er 
werd onder andere gedacht aan het bijeenbrengen van 
een bibliotheek. De mogelijkheden werden verder 
onderzocht en gepresenteerd tijdens het eerstvolgende 
Congres te Mechelen in 1879. Het congres benoemde 
bovendien een commissie ter voorbereiding van de 
grootse viering van Hoofts driehonderdste geboortedag 
op 16 maart 1881. Een taak van deze commissie was om 
de overheid over de streep te trekken om ter gelegen
heid van het jubileum de binnenkant van het Muider
slot te laten restaureren.

Drie nieuwe musketiers

De uiteindelijke bestemming en inwendige restauratie 
van het Muiderslot droegen het onmiskenbare signatuur 
van opnieuw een bevlogen drietal: Victor de Stuers, 
Pierre Cuypers en Joseph Alberdingk Thijm. Drie gedre-

De beide monumentale jachtstillevens - oorspronkelijk behangstukken - van de Antwerpenaar J.P. Boel werden in 1876 
door het Mauritshuis geschonken. Het linkerdoek betreft een ‘Jachtstilleven met daarbij een ruiter te paard en dood 
wild’; rechts het ‘Jachtstilleven met dood wild en jachthond’, beide gedateerd 1676. Foto: Collectie Rijksmuseum Muider
slot

ven voorvechters van het katholicisme, vereerders van 
Vondel en strijders voor eerherstel van ’s vaderlands 
roemrijke verleden. Hetzelfde driemanschap tekende 
voor het nieuwe Rijksmuseumgebouw te Amsterdam 
(1885). De Stuers als initiator en subsidiegever, Cuypers 
als architect en Alberdingk Thijm als redacteur van het 
decoratieprogramma.7

Met de tijdelijke inrichting en versiering van de 
Ridderzaal van het Muiderslot tijdens de Vondelfeesten 
in 1867 lijken Cuypers en Alberdingk Thijm de toon 
te hebben gezet. De overeenkomsten met het herstelplan 
uit 1876 voor de grote zaal zijn treffend: de glas-in- 
loodruitjes, de hoge lambrisering en de monumentale 
schouwpartij, de stoffering met tapijten en de aankleding
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een portret van Anna Roemer Visscher. De toezegging 
van de Haarlemse schilder H.J. Scholten (1843-1916) 
werd - beter laat dan nooit - een eeuw later verzilverd 
door de aankoop van een familieportret van Roemer 
Visscher met zijn twee dochters in 1983.

Ook een aantal Belgische kunstenaars van Vlaamse 
achtergrond had aangeboden om voorstellingen en pers
onages van de Muiderkring te vervaardigen. Zo beloofde 
de Brusselse schilder J.F. Portaels (1818-1895) een por- 
tret van Maria Tesselschade en de Antwerpse schilder 
Hendriks een portret van dr. Samuel Coster. Een zekere 
I. Thissen uit Antwerpen wilde een marmeren buste van 
P.C. Hooft schenken, maar zou zijn belofte uiteindelijk 
niet nakomen.

Wel stuurde in 1881 de Vlaming Emest Sigismund 
Witkamp (1854-1897) een portret van Casparvan Baerle 
(naar een geschilderd zeventiende-eeuws origineel van 
Joachim van Sandrart) en schonk de Antwerpenaar 
Pierre Jean van der Ouderaa (1841-1915) een beeltenis 
van P.C. Hooft.

De mythevorming van de Muiderkring

De Muiderkring en Vondel stonden rond 1881 niet 
alleen voor een roemrijk literair verleden, sommigen 
probeerden er ook hoogst actuele lessen aan te verbin
den, gerelateerd aan de verzoening tussen Nederland en 
België en die tussen het protestante en het katholieke 
volksdeel in Nederland.10

In zijn slotzang ter afsluiting van de herdenkingsfeesten 
in oktober 1867 had WJ. Hofdijk (1816—1888)— letter
kundige en medeauteur van Jacob van Lennep in ‘Het 
kasteel te Muiden’ in Merkwaardige Kasteelen in Neder
land uit 1861 - Vondel bestempeld als de messias die 
moest zorgen voor de verbroedering van Noord en Zuid:

(...) ‘Zoo vlecht de onsterfelyke Vondel /
Weêr ’t snoer om d’ouden pijlenbondel:
Hy spreekt: - gants Neêrland hoort zijn taal.
De staatslist heeft een stam gescheiden - /
Hy weet de helften weêr te leiden

P.J.H. Cuypers, ‘Groote zaal te Muyden, Herstelling ter viering van de 300. verjaring van Pieter Corn’sz Hoofts 
geboortedag’, penlitho door de gebroeders Reimeringer. Afgebeeld in de Nederlandsche Kunstbode 2 (1880)
Foto: Collectie Rijksmuseum Muiderslot

met antieke meubelen. In 1867 was de zaallambrisering 
in de Ridderzaal voorzien van een portretreeks van Von
dels literaire tijdgenoten en van het onderschrift ‘Dien 
gulden rijdt most Holland nooit vergeten’, naar de dich
ter Joannes Vollenhove. Verder was er een portretgalerij 
van Vondels ‘Oude Kamer’-broeders Gerbrand Bredero, 
Samuel Coster en J. P. Victorijn - leden van de Amster
damse rederijkerskamer ‘d’Eglantier - waaronder een 
treffend vers van Hooft: ‘Die nu al toonen wat z’ hier 
namaels sullen sijn.’8 De overzijde van de zaal was voor
zien van een reeks bijbels-historische personages uit de 
tragediën van Vondel. Cuypers’ definitieve ontwerp voor 
de Ridderzaal voorzag in een soortgelijke reeks portret
ten en historisch-allegorische voorstellingen uit het 
leven van Hooft en de vermeende Muiderkring.

De moeizame ophouw van de Muiderkringcollectie’’

In verband met de Hooftherdenking van 1881 beloofde 
een groot aantal kunstenaars om voor de inrichting van 
het Muiderslot schilderijen of beeldhouwwerken te 
maken van personages van de Muiderkring. Het aantal

kunstenaars dat deze belofte uiteindelijk ook nakwam, 
bleek echter heel wat kleiner.

Van de Nederlandse kunstenaars had prof. August 
Allebé (1838-1927) uit Amsterdam een tweetal histo
risch-allegorische voorstellingen toegezegd, verbeel
dende Hooft op zijn Grand Tour en de vertoning van 
Hoofts Warenar op de Academie in 1617. De Haagse 
schilder J.C.K. Klinkenberg (1852-1924) wilde een 
voorstelling van Hoofts huis op de Keizersgracht schil
deren, Thérèse Schwartze (1851-1918) uit Amsterdam 
een portret van Huygens. De schilder L. Lingeman 
uit Baarn (1843-1916) zegde De beëdiging van Hooft 
toe, professor Barend Wijnveld (1820-1902) was voor
nemens onder meer de verheffing van P.C. Hooft in de 
adelstand te schilderen. Geen van deze kunstenaars 
kwam zijn verplichtingen na. Het Muiderslot en zijn 
Muiderkringcollectie moest genoegen nemen met een 
tweede toegezegd schilderij van Wijnveld: zijn aanbod 
voor een historisch-allegorische voorstelling, de kro
ning van Hooft tot Poetus Laureatus, werd in 1882 
door Cuypers aanvaard ter voltooiing van de monu
mentale schouwpartij in de Ridderzaal. Verder schonk 
de kunstenares Bramine Hubrecht (1855—1913) in 1884 Het Muiderslot in de winter, bezien van uit het oosten door J.G. Smits. Foto: Collectie Rijksmuseum Muiderslot
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Naar ’t oude groene “Leeuwendael”.
Zijn stemme brengt, nog na twee eeuwen, /
De Hollandsche en de Vlaamse Leeuwen
In trouwen broederbond te zaam (...).’n

Voor Alberdingk Thijm ‘(...) behoorde nóg iets te gebeu
ren. Hooft, de Muyder gastheer, had Vondel, naar deze 
getuigt, zijn tafel ontzegd om “een onnoozel Ave Maria”. 
’t Is duidelijk, dat dit symbolisch is op te vatten. Vondel 
wilde zeggen, dat Hooft hem niet meer ontvangen wilde, 
om dat hij een banierdrager van het Katholicisme was 
geworden. Ook deze oneer, onzen dichter aangedaan, 
moest door een vrijzinniger nageslacht worden uitge- 
wischt.’

Door het ‘uitwisschen’ van de uitsluiting van de katho
lieke Vondel uit de Muiderkring wilde Alberdingk Thijm 
een voorbeeld geven voor de maatschappelijke gelijk
stelling van de katholieken in Nederland in de negen
tiende eeuw.

Aankomst van de vriendenschuit bij het Muiderslot. Vondel op de loopplank wordt ontvangen door Maria Tesselschade en 
Piet Hasselaar, aldus de beschrijving in P.J. Andriessen, De Muiderkring of vijftien jaren van den bloeitijd onzer letterkunde 
1623-1637 (Amsterdam 1867) De litho is als illustratie opgenomen tegenover het titelblad en uitgevoerd door Tresling & 
Co. te Amsterdam Foto: Collectie Rijksmuseum Muiderslot

Vondels rehabilitatie werd bevestigd tijdens de Vondel- 
feesten op het Muiderslot door de opvoering van Alber
dingk Thijms Quintet, waarin de hulde van Hooft en zijn 
vrienden op heilige grond (de Ridderzaal) werd verbeeld. 
Toeschouwers zagen bij binnenkomst dat een deel van de 
Ridderzaal schuilging achter een gordijn. Na aanvang 
van de bijeenkomst openbaarde zich achter het wegge
schoven gordijn het ‘Quintet te Muyden’, bestaande uit 
de ridders Hooft en Huygens, professor C. van Baerle, 
Francisca Duarte en Maria Tesselschade, onder begelei
ding van de componist van het stuk, G.A. Heinze, gekos
tumeerd als de beroemde organist J.R Sweelinck. De 
opvoering van het kwintet was berijmd door Alberdingk 
Thijm. Zijn poëtische verzen brachten de ten tonele 
gebrachte personages in vervoering bij de verschijning 
van Vondel: ‘Maar ons verscheen, ons, allen drie, / Een 
held ter viering, - een genie.’ Midden op de tijdelijk door 
Cuypers verrijkte oude schouw prijkte De Royers’ 
monumentale Vondelbuste, omgeven door groen, bloe

men, lovers en festoenen. Het kwintet vervolgde zijn lof
zang:

‘Den Dichterkoning hulden eer! - /
Zoo lang het volk der Nederlanden 
Voor ’t lieflijk Leeuwendael zal branden, /
En leven met den Aemstelheer 
Het heerlijk zieleleven mede - /
Zoo lang nog in zijn goede stede 
Een hart in ’t Hollandsch zich vertolk’, /
Zal Vondel leven bij zijn volk!’

De prominente rol van Vondel groeide in zowel de 
literatuur als de beeldende kunst. Nog geen jaar later 
publiceerde Pieter Jacob Andriessen (1815-1877) De 
Muiderkring, of vijftien jaren van den bloeitijd onzer 
letterkunde, 1623-1637. In de vorm van een jeugdroman 
en bedoeld voor het onderwijs, beschreef Andriessen 
het leven en werken op het Muiderslot ten tijde van 
Hooft en enkele bijeenkomsten van de veronderstelde 
letterenkring op het Hoge Huys. En opnieuw speelde 
Vondel een toonaangevende rol. De vriendschap tussen 
Vondel en de op latere leeftijd eveneens tot het katho
licisme bekeerde Maria Tesselschade (1594—1649) werd 
gaandeweg verder uitgelicht. Het is dan ook de geïdea
liseerde verbeelding van Vondel en Maria Tesselschade 
als het gedroomde paar dat tot een leidend thema ver
wordt op de historiestukken van de Muiderkring uit de 
late negentiende eeuw.
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Woonvertrek

De eerste grote restauratie van het Muiderslot werd in 
hoofdlijnen uitgevoerd conform de plannen van Everts 
en Alberdingk Thijm uit 1876. Het gebouw werd door 
Cuypers voor zover mogelijk hersteld en vervolmaakt in 
de traditie van Floris V, dus in de geest van de late der
tiende eeuw; de inwendige restauratie en stoffering 
richtte zich op de tijd van P.C. Hooft, dus de eerste helft 
van de zeventiende eeuw.

De herinrichting van een aantal kamers van het 
Muiderslot heeft van meet af aan de meningen verdeeld, 
met name vanwege het verkozen gebruik van ‘nieuwe 
namaaksels’ in combinatie met authentieke zeventiende- 
eeuwse meubelen en vanwege de stoffering met eigen
tijdse historiestukken van de Muiderkring. De inwendige 
restauratie van de grote zaal was volgens tegenstander 
Carel Vosmaer (1826-1888) een ‘onwetenschappelijk, 
dilettantiesch voortbrengsel’.12

Onwetenschappelijk of niet: door het plaatsen van oude 
voorwerpen in een passende historiserende ambiance 
presenteerde Cuypers de omtrekken van een totaalbeeld 
dat tot de verbeelding van de bezoeker kon spreken en 
geschiedenis als het ware voelbaar kon maken. Deze 
omtrekken dienden echter nog ingevuld te worden: 
‘Behalve het vertrek, dat de tegenwoordige slotvoogd (...) 
in gebruik heeft, is alles ongemeubeld, onbekleed, onbe
hangen, met starende ramen, ongezellig. Hier past het 
den schrijver, een klacht te slaken en de verzuchting te

De huidige Prinsenkamer 
(voormalige Gijzelkamer) 
in gebruik als woon
kamer door slotvoogd 
Engelbert van Bever
voorde omstreeks 1904. 
Foto: Collectie Rijksmu
seum Muiderslot.
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uiten: Och, of men uit de rijke verzamelingen van vader- 
landsche oudheden, die hier en daar hun voorraad niet op 
kunnen, het een en ander willen afstaan, dat met oordeel 
uitgezocht en geplaatst, het kale slot iets hergaf van de 
“commoditeit” die het had, b.v. in de dagen van Hooft. 
Met eenige samenwerking ware er een collectie wapens, 
tapijtwerk, meubels, sieraad bijeen te brengen, die in de 
armoe en schamelheid van het Muiderslot een weinig 
voorzagen. (...) Eén zaal is gemeubeld, behangen, half 
woonvertrek, half museüm. Dat is de groote zaal, de oude 
ridderzaal. Hier hangen de afbeeldingen van Hooft, 
Roemer Visscher en Tesselschade. Hier staat de buste van 
Vondel. Hier is van Hooft een stoel overgebleven, hier 
staan in een kast opgegraven en bewaarde oudheden. Hoe 
gaarne zou men hier een paar oude muziekinstrumenten 
zien, die op een paar antieke stoelen zouden schijnen ach
tergelaten te zijn door niemand minder, dan Tèsseltje.’ 
Tot zover een mistroostige bezoeker uit Haarlem anno 
1910.»

Hoe dan ook: Cuypers introduceerde met zijn inrich
ting van het Muiderslot een vernieuwende presentatie
vorm in Nederland.14

Slotbewaker Taunay was in 1902 overleden en werd een 
jaar later opgevolgd door de oud-luitenant-kolonel K.Th. 
Engelbert van Bevervoorde. Hij verwierf tussen 1903 en 
1908 slechts een twintigtal objecten, waaronder over
wegend stoelen en wat kleine huishoudelijke gebruiks
voorwerpen. De meest opvallende verwerving van Van 
Bevervoorde betrof een zilveren stadszegel met het 
wapen van Muiden. De bescheiden aanwinsten weer
hielden Van Bevervoorde er trouwens niet van zichzelf 
later tot de echte grondlegger van het museum uit te roe
pen.15 Burgemeester J.L. de Raadt van Muiden werd na 
Van Bevervoorde officieel benoemd tot slotvoogd. Het 
was onder zijn voogdijschap dat het museaal gevormde 
interieur van het Muiderslot definitief een gezicht zou 
krijgen.

Na het voltooien van de Ridderzaal (1908) besloot de in 
1882 opgerichte commissie voor de Inwendige Restaura
tie van het Muiderslot haar werk voort te zetten. Deze 
commissie was voortgekomen uit het nationale Hooft- 
herdenkingscomité en richtte zich na voltooiing van de 
Ridderzaal op de inwendige restauratie van de beide 
woonvleugels van het kasteel. De aandacht voor het slot 
was echter tanende vanwege de politieke spanningen en 
sociale onzekerheden. Omstreeks 1910 waren de finan
ciële middelen van de commissie nagenoeg uitgeput. 
Ondanks diverse schenkingen en bruiklenen stagneerden 
de herinrichting en groei van het museaal ensemble. 
Dankzij de actieve bemiddeling van jhr. J.C.M. van 
Riemsdijk, directeur van het Rijksmuseum én commis
sielid, ontving het museum in deze periode wel een

imposante bruikleen van een veertigtal schilderijen uit 
het Rijksmuseum en een vijftigtal werken uit het legaat- 
Hoogendijk.

Op voorspraak van burgemeester De Raadt werden in 
1911 de eerste plannen gesmeed voor het organiseren 
van een grote tentoonstelling in het Muiderslot. Door 
het gehele slot tijdelijk te meubileren met bruiklenen, 
hoopte de commissie de belangstelling voor het Muider
slot en dus voor de inwendige restauratie van het Hoge 
Huys nieuw leven in te blazen.

Het interieur

Ter gelegenheid van de honderdjarige onafhankelijkheid 
van het vaderland - opnieuw in aansluiting op een 
moment van nationale betekenis - werd in 1913 de eerste 
grote tentoonstelling op het Muiderslot georganiseerd. 
Uitgangspunt voor de tentoonstelling was het tonen van 
een kasteel dat er bewoond uitzag. In de maanden mei 
tot en met september werden zeventiende-eeuwse meu
belen, klein huisraad en schilderijen getoond. De meeste 
voorwerpen waren door particulieren aan het Muiderslot 
in bruikleen afgestaan. De inleiding van de bijbehorende 
catalogus was geschreven door de restauratiearchitect 
Berden. Het museum telde dat jaar maar liefst 40.413 
betalende bezoekers. De basis was gelegd voor een histo
rische interieurverzameling die deel uitmaakte van de 
museale presentatie van het Muiderslot als bewoond 
huis.16

Na het succes van de tentoonstelling in 1913 herleefde 
andermaal de belangstelling voor het Muiderslot. Veel 
voorwerpen werden na beëindiging van de tentoonstel
ling en in latere jaren aan het museum geschonken, dan 
wel door de commissie voor het slot in eigendom ver
worven, en vormen nu de kern van de interieurverzame
ling. Aanwinsten uit die tijd zijn onder meer een impo
sante beddenkoets, diverse stoelen, kisten, kandelaren en 
kronen en in het bijzonder een verscheidenheid aan 
wapentuig, waaronder verschillende hellebaarden en 
partizanen.

In 1947 volgde een tweede grote tentoonstelling op het 
Muiderslot, dit keer naar aanleiding van de herdenking 
van Hoofts sterfdag driehonderd jaar eerder. Ook deze 
tentoonstelling met tijdelijke bruiklenen gaf een nieuwe 
impuls: de ‘functie’ van Hooft werd verder uitgebreid. 
Behalve op de aandacht voor zijn literaire kwaliteiten en 
zijn rol in de Muiderkring werd het accent vooral gelegd 
op Hooft als de belangrijkste bewoner van het slot. 
Ingrijpende aanpassingen van vaste interieuronderdelen 
als schouwmantels en vloeren waren legitiem omdat ze 
een historisch juist(er) beeld construeerden van ‘Hoofts 
bewoning in Hollands bloeitijd’, aldus slotvoogd Koot.

De wapenzaal zoals ingericht ten tijde van de tentoonstelling in 1913. Foto: Collectie 
Rijksmuseum Muiderslot

Decoratieve opstelling van de heringerichte wapenzaal in 1957. Foto: Collectie Rijksmu
seum Muiderslot
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Koot volgde in 1948 zijn collega Baard op. Beiden 
waren in de eerste plaats werkzaam in het Rijksmuseum 
en daarnaast belast met de slotvoogdij als nevenfunctie. 
De door Baard sinds 1943 ingezette ‘Reorganisatie 
der Verzamelingen’ werd verder inhoud gegeven door 
wederom een omvangrijke uitbreiding bruiklenen van 
het Rijksmuseum. De eerder benoemde collectie van 
interieurdelen bleef de kern van de inrichting, maar 
was nu door de bovengenoemde schouwmantels en 
vloeren aangevuld en werd gepresenteerd als woning 
van slotvoogd P.C. Hooft. Met name veel schilderijen 
en kleine gebruiksobjecten werden toegevoegd aan deze 
presentatie.

De door Koot als ‘onzuiver’ aangemerkte collectie
onderdelen werden of gesloopt - waar het de nage
maakte meubelen uit het Cuyperstijdperk betreft - of, 
zoals de Muiderkringcollectie, definitief uit het inge
richte huis verwijderd en verplaatst naar de nu als ten
toonstellingsruimte ingerichte slotkapel op de boven
verdieping.

Na het aftreden van Koot werd de slotvoogdij in 1972 
ondergebracht bij de Rijksdienst Kastelenbeheer. Een 
periode van versobering volgde. De inrichting werd min 
of meer voltooid geacht; consolidering tekent het pas
sieve museumbeleid gedurende de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw. De groeiende aandacht 
voor het behoud en de beheersaspecten van de inrichting 
bleef niet zonder consequenties. Meer dan honderd
duizend bezoekers per jaar waren een voortdurende 
belasting voor de openhuisinrichting van het slot.

De negentiende-eeuwse museumfunctie als museumstuk

In de andere bijdragen aan dit jaarboek worden de 
samenstelling en verbeelding van het interieurensemble 
van het Muiderslot gedurende de afgelopen 125 jaar 
verder onder de loep genomen. In tegenstelling tot 
de meeste als museum opengestelde huizen bezit het 
Muiderslot inderdaad geen door de voormalige bewo
ners samengestelde inrichting, maar een achteraf muse
aal samengesteld stijlinterieur ter verbeelding van een 
specifieke periode uit de bewonersgeschiedenis van het 
slot.

De presentatie van het slot als woning van P.C. Hooft 
met zeventiende-eeuwse interieurstukken, plus de ver
banning van de negentiende-eeuwse aanvullingen en 
kunstwerken heeft aan de ene kant een tamelijk homo
geen beeld geschapen, maar aan de andere kant ook tot 
een zekere monocultuur geleid: de inrichting ontkent als 
het ware de overige eeuwen gebruiks- en bewoners
geschiedenis van het slot.

En juist hierin wil de nieuwe presentatie van de ridder
zaal verandering brengen. Met de nieuwe inrichting van 
de noordoostwand in de Ridderzaal wordt aansluiting 
gezocht ‘bij’ of ‘met’ een negentiende-eeuwse manier 
van presenteren. In samenhang met deze nieuwe perma
nente presentatie zijn ook de originele deuromlijstingen 
van P.J.H. Cuypers uit het einde van de negentiende eeuw 
in ere hersteld en teruggeplaatst op de noordoostwand 
van de grote zaal. Hiermee is bewust een breuk geënsce
neerd met het concept ‘woonhuis van P.C. Hooft verbeeld 
met een echt zeventiende-eeuws interieur’. Met de 
nieuwe opstelling wordt niet meer gedaan alsof het zeven
tiende-eeuwse interieur van het slot door de eeuwen heen 
bewaard is gebleven. Ze thematiseert juist het feit dat de 
inrichting in de negentiende eeuw werd samengesteld 
met het doel affiniteit te kweken met de Nederlandse 
geschiedenis en literatuur van de Gouden Eeuw.

Gedurende de komende jaren zal het Muiderslot zich 
steeds sterker profileren als museum dat verschillende 
facetten van de eeuwenoude geschiedenis van het kasteel 
laat zien. Naast de middeleeuwse en de zeventiende- 
eeuwse geschiedenis zal ook de negentiende-eeuwse 
geschiedenis van het slot als museum een evenredige 
plek krijgen in de presentatie.
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Het Muiderslot, 
topstuk in een crossmediale 

tentoonstelling 

Geeske Bakker

Christine van Erp, Eleonora Hellemans, Hendrik 
Laurensz. en Brechtje Spiegel, Constantijn Huygens, 
Susanne van Baerle, Jan Sweelinck, Roemer Vïsscher en 
zijn dochters Anna en Maria Tesselschade, Francisca 
Duarte. Ik ken ze nog uit mijn hoofd, de namen van de 
leden van de Muiderkring zoals mijn leraar Nederlands 
van het Drachtster Lyceum ze dicteerde. Hij schetste het 
leven van de Amsterdamse burgemeesterszoon Pieter 
Corneliszoon Hooft (1581-1647)1 en van zijn beroemde 
vriendenkring, later de Muiderkring genoemd. Hooft 
wilde niet in de handel en mislukte als student rechten, 
maar werd dankzij de macht en het geld van zijn vader 
slotvoogd van het Muiderslot, drost van Muiden en 
baljuw van het Gooi. Dit ambt, waarin vóór hem vrijwel 
alleen mensen van adel werden benoemd, liet hem 
genoeg vrije tijd om de belangrijkste schrijver van onze 
Gouden Eeuw te worden. Zijn treurspel Geeraerdt van 
Velsen speelt zich gedeeltelijk af op het slot en hij schreef 
er zijn belangrijkste werk, de Nederlandsche Historiën. De 
burgemeesterszoon nodigde de kousenverkoper Vondel 
bijna nooit uit op het slot en schilders waren ook niet 
sjiek genoeg voor dit toonaangevende gezelschap van 
letterkundigen, musici en geleerden, hoog opgeleid - 
ook de vrouwen - en zonder uitzondering steenrijk. Mijn 
leraar verhaalde over de dramatische gebeurtenissen in 
het leven van Hooft: de dood van zijn eerste vrouw 
Christine van Erp, nog maar drie en dertig jaar oud, 
nadat al hun vier kinderen waren gestorven. Ook over 
zijn verliefdheden, zoals op Brechtje Spieghel, die ‘het‘ 
uitmaakte, waarschijnlijk omdat ze wist dat ze ongenees
lijk ziek was. Daarna zijn onbeantwoorde liefde voor 
Susanne van Baerle, die met zijn vriend Constantijn 
Huygens trouwde. En dan die feesten in de enorme kas
teeltuin en in het Muiderslot zelf.

Dit alles schoot me te binnen toen ik me ging ver
diepen in de tegenwoordige museale presentatie van het

Muiderslot, die ik in het onderstaande zal beschouwen als 
voorbeeld van een hedendaagse crossmediale tentoonstel
ling. De nieuwe crossmediale concepten en theorieën 
worden vooral ontwikkeld en toegepast binnen de media, 
de uitgeverswereld, de marketing. Ik stel voor het werk
terrein uit te breiden naar de erfgoedsector. In het kader 
van dit artikel meer specifiek naar de erfgoedpresentatie.

Van gedenkteken voor Hooft tot topstuk van de collectie

Zoals elders in deze bundel uitvoerig aan de orde komt, 
werd het vervallen Muiderslot in 1824 van de slopers
hamer gered door persoonlijk ingrijpen van koning 
Willem I (1772-1843). Na veel discussie werd besloten 
het slot te restaureren en een klein deel ervan - de vroe
gere woonvertrekken - in te richten als gedenkteken voor 
de 17de eeuwse schrijver P.C. Hooft en zijn vrienden
kring, de Muiderkring.2 Hooft werd destijds beschouwd 
als één van de belangrijkste schrijvers die Nederland ooit 
had voortgebracht en zijn vriendenkring als een cultureel 
gezien uiterst belangrijk gezelschap, toonaangevend in 
het 17de eeuwse Amsterdam. Het museum werd in 1878 
opengesteld en kon bezocht worden onder begeleiding 
van een gids. De rest van het kasteel, het overgrote deel, 
bleef leeg en was niet toegankelijk voor het publiek.

Aanvankelijk waren er tijdelijke tentoonstellingen, maar 
in 1880 maakte architect PJ.H. Cuypers (1827-1921) een 
ontwerp voor een permanente inrichting van de Ridder
zaal die de indruk moest wekken alsof Hooft er nog 
woonde. Dit stijlkamerconcept was aan het eind van de 
negentiende eeuw een sterk vernieuwende presentatie
vorm. Terwijl in de meeste museale opstellingen nog 
sprake was van een rariteiten-kabinet-opstelling, een 
uitstalling van voorwerpen, was in het Muiderslot in 
principe al sprake van een tentoonstelling. Dit concept 
zou dankzij het succes van de wereldtentoonstellingen 
van Chicago (1934) en New York (1939-1940) als gang
baar model worden gehanteerd.3 De museale tentoon
stelling zou vanaf die tijd algemeen worden gezien als 
een constellatie waarin de informatiedragers op grond 
van een concept op een specifieke wijze in de tijd en in de 
ruimte zijn georganiseerd: de tentoongestelde objecten, 
de geschreven teksten, dia’s, audiovisuele materiaal etc: 
‘Un espace est organisé; les objets sont désignés comme 
remarquables; quelques chose est présenté, montré, mis 
en scène a 1’attentation du spectateur’.4 De wisselwerking 
tussen de verschillende informatiedragers is in de ten
toonstelling van essentieel belang voor de perceptie. 
Hoewel de verschillende elementen waaruit het totaal 
van de tentoonstelling bestaat afzonderlijk beschouwd 
kunnen worden, maken ze deel uit van een constellatie 
waarvan het geheel meer is dan de som der delen.

De historiserende wijze waarop Cuypers de Ridderzaal 
als gedenkteken voor Hooft en zijn Muiderkring 
inrichtte, werd later aangepast aan nieuwe inzichten, 
maar in grote lijnen bleef het stijlkamerconcept tot voor 
kort gehandhaafd.

Het grote belang dat in de 19de eeuw aan de Muider- 
kring werd gehecht, beschouwen wij nu echter als een 
romantische uitvergroting van de werkelijkheid. Ook 
de belangstelling voor de schrijver Hooft is sterk afge
nomen. Zijn geschriften worden niet meer op de mid
delbare scholen gelezen, laat staan dat daar nog verteld 
wordt dat hij ze grotendeels op het Muiderslot schreef. 
Het Muiderslot ontleent zijn bestaansrecht dan ook 
niet langer aan deze destijds zo beroemde kasteelheer. 
Het is al geruime tijd één van de belangrijkste rijks
monumenten en ontleent het bestaanrecht aan zichzelf: 
een in oorsprong middeleeuwse waterburcht, gebouwd 
rond 1285 door graaf FlorisV (1254-1296).

Voor Stichting Rijksmuseum Muiderslot was dit aan
leiding de presentatie in het slot aan te passen en hierin 
het slot als ‘topstuk van het museum’5 een centrale 
plaats te geven. Anders dan in de vroegere opzet waar
bij de museale presentatie inhoudelijk eigenlijk geen 
relatie had met het monumentale middeleeuwse 
gebouw, moest het slot daar nu een integraal onderdeel 
van gaan uitmaken. Vandaar dat in mei 2006 delen van 
het kasteel zijn opengesteld die voorheen niet voor het 
publiek toegankelijk waren. Vandaar ook de wens om 
informatie over de gehele geschiedenis van het gebouw 
te bieden.

Crossmedia

De wens van het Muiderslot om de geschiedenis van het 
gehele gebouw te presenteren, resulteerde in wat een 
hedendaagse crossmediale aanpak genoemd kan worden. 
Crossmedia, ook wel transmedia6 genoemd, is een begrip 
dat recent opgeld doet in de marketing, de uitgeefsector 
en de omroepwereld. Het houdt - globaal gesproken - in 
dat meerdere kanalen in samenhang en in wisselwerking 
met elkaar worden gebruikt voor de verspreiding van 
content die vanuit een eenmalige productie of in ieder 
geval vanuit een gedeelde communicatiedoelstelling is 
gemaakt.

Crossmedia wordt vaak gepresenteerd als een totaal 
nieuw begrip, maar in wezen is dat niet terecht. Zo 
maakt de reclame al heel lang gebruik van televisiespotjes 
naast folders, reclameborden, shirtreclame en hebben de 
omroepen altijd al radio en tv als aanvulling op en in wis
selwerking met elkaar gebruikt, vaak in combinatie met 
gedrukte media als de krant en de programmagids. En 
verhalen zijn al heel lang omgewerkt tot toneelstukken 
en scripts voor films. En: als ik de cultuurhistorische 
tentoonstelling nader in dit licht beschouw, dan kan ik 
vaststellen dat niet alleen in de wereld van de marketing, 
de uitgeverssector en de omroepwereld sprake is van 
crossmediale producties ‘avant la lettre’, maar zeker ook 
in de erfgoedsector.

Wat binnen de crossmedia wél nieuw is, is het gemak 
waarmee de kanalen door de introductie van de digitale 
technieken naast en in wisselwerking met elkaar kunnen
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worden ingezet en het gemak waarmee de interactie 
digitaal tot stand kan komen. De nadruk binnen de 
crossmedia lag dan ook aanvankelijk op de ontwikkeling 
van allerlei nieuwe digitale technieken. Zo langzamer
hand zijn veel technische problemen echter opgelost en 
hebben de journalisten, de uitgevers en reclamemakers 
de digitale media geïntegreerd in de communicatiekana
len die hen ten dienste staan. Ze zijn zich gaan richten op 
de ontwikkeling van nieuwe concepten en houden zich 
daarbij bezig met zaken als: Hoe verdienen we ons geld in 
deze nieuwe crossmediale wereld? Hoe zetten we de 
verschillende middelen het meest effectief in om onze 
doelgroepen te bereiken? Hoe communiceren we met 
ons publiek en hoe buiten we daarbij de interactieve 
mogelijkheden uit? Ook de verhouding tussen de con
tent in de verschillende kanalen krijgt steeds meer aan
dacht. Wat zijn de inhoudelijke relaties tussen de content 
in de krant, de (digitale) televisie, de reclamefolder, het 
verkooppraatje van de makelaar en de website?

Dit zijn vraagstukken die ook bestaan in de tentoon- 
stellingwereld waar net als in de crossmedia per definitie 
sprake is van een specifieke organisatie in de ruimte en 
de tijd binnen het totaal van de ingezette kanalen. Deze 
specifieke organisatie is in de tentoonstelling bepaald 
door de tentoonstellingsmaker, maar kan door de bezoe
ker op een heel ander wijze worden ingevuld. Hij kan in 
de tentoonstellingsruimte de route volgen die in de ten
toonstelling is aangegeven en alle kanalen volgen, maar 
hij kan ook besluiten van het ene informatiekanaal naar 
het andere te lopen, hij kan kanalen overslaan, kan zich 
zelfs tot één object beperken en zich helemaal niet tot 
het tentoonstellingsconcept verhouden. Dit niet-lineaire 
karakter van de tentoonstelling is naar mijn mening de 
belangrijkste oorzaak van het feit dat benaderingen vanuit 
de literatuurwetenschappen7 voor het totaal van de 
tentoonstelling nooit echt voldeden, terwijl deze in de 
andere genoemde communicatieve sectoren succesvol 
konden worden toegepast.8 Wel was - en is - de litera
tuurwetenschap zeer geschikt voor het vaststellen van de 
storyline in de tentoonstelling en voor het beschrijven 
van deelaspecten ervan. Naast benaderingen vanuit 
andere disciplines, zoals de marketing9 die vooral aan het 
eind van de eeuw opgeld deden, zouden wetenschappers 
de tentoonstelling dan ook de gehele voorafgaande eeuw 
vanuit de literatuurwetenschap blijven benaderen10.

Het is interessant te onderzoeken of de tegenwoor
dige crossmediale theorieën, die net als de tentoon
stelling betrekking hebben op een totale boodschap met 
een niet lineair karakter, niet minstens even vruchtbaar 
zouden kunnen zijn. Het crossmediale is intussen een 
volwaardig onderzoeksterrein geworden, waarin meer
dere uitgangspunten gehanteerd worden. Omdat ik hier 
de erfgoedprestatie, waarin een inhoudelijke boodschap

centraal staat, crossmediaal wil beschouwen, kies ik voor 
een benadering die Van Vliet11 recent vanuit de context 
heeft ontwikkeld. De onderzoeksvragen richten zich 
hierbinnen op de crossmediale strategieën, de content, 
de kanalen, de onderlinge relaties, de gebruikers, de 
doorvertaling daarvan in producten en diensten voor 
organisaties, burgers en consumenten.

In de onderstaande crossmediale benadering van de 
nieuwe presentatie van het Muiderslot zal ik me beper
ken tot de strategie, de content, de belangrijkste kanalen 
en enkele inhoudelijke relaties. Ik streef dus geen volle
dige crossmediale beschrijving na. Ik gebruik de theorie 
ook niet als basis voor een kritische beschouwing van de 
nieuwe presentatie van het Muiderslot. Wél wil ik aan
tonen dat een crossmediale benadering vruchtbaar kan 
zijn binnen de erfgoedpresentatie.

De strategie

Net als bij elke communicatieve uiting liggen aan de 
crossmediale productie van het Muiderslot communica
tieve doelen ten grondslag, die zijn ingegeven door ver
schillende motieven. Deze worden door Van Vliet ‘dri
vers’12 genoemd. Hij onderscheidt drivers van culturele, 
economische en psychologische aard. De psychologische 
motieven hebben vooral te maken met hetgeen we bij het 
publiek teweeg willen brengen. De culturele motieven 
zijn leidend voor de inhoud van de boodschap. Economi
sche motieven zijn natuurlijk in de eerste plaats gericht 
op commerciële belangen. In de non-profit sector spelen 
deze motieven echter ook een belangrijke rol. Zo is bij 
het ontwikkelen van een complexe nieuwe museale 
inrichting als die van het Muiderslot de financiering 
van het ontwerp, de ontwikkeling, de implementatie en 
de exploitatie niet eenvoudig en hebben economische 
motieven natuurlijk wel degelijk invloed op de ontwikke
ling van de tentoonstelling. En: ook al hoeft er geen geld 
verdiend te worden: het streven zoveel mogelijk publiek 
te bereiken om de boodschap te ‘verkopen’ is ook hier 
aanwezig.

Ik ga als eerste in op het psychologische motief, omdat 
de crossmediale aanpak van het Muiderslot vooral door 
deze driver werd ingegeven. In haar beleidsstuk dat ten 
grondslag lag aan de nieuwe presentatie stelt het 
museum namelijk dat ze een ‘ervaring’13 wil bieden en 
zich daartoe op de ‘belevingsmarkt’ wil begeven. Dit 
is een concept dat is ontleend aan Pine en Gilmore14. 
Belevenissen beschouwen zij als een afzonderlijk econo
misch product, het voorlaatste stadium in de keten van 
grondstof, product, diensten, belevenis, trasformatie. 
Het kopje koffie op de Champs Elysées in Parijs is hier
van een voorbeeld. Hier hebben we drie keer zo veel geld

voor over als voor hetzelfde kopje koffie in de snackbar 
om de hoek. En Las Vegas noemen Pine en Gilmore 
de belevenishoofdstad van Amerika, waar letterlijk alles 
een gecreëerde belevenis is, van de gokpaleizen langs 
de befaamde Strip, de themahotels, de restaurants, de 
zang~, dans- en goochelvoorstellingen, het winkel
centrum waarin het oude Rome lijkt te zijn herrezen, 
tot en met de pretparken en kermisattracties. Het 
creëren van spektakel gebeurt echter niet alleen vanuit 
economische motieven.15 De laatste decennia is het 
spektakel steeds verder doorgedrongen in allerlei ruim
ten en plaatsen van het openbare leven, zoals de journa
listiek en de politiek. Gezien het feit dat het Muiderslot 
in haar beleidsstuk stelt dat ze zich op de belevingsmarkt 
wil begeven, dus ook in de erfgoedsector. In deze 
belevingsmarkt speelt het crossmediale een essentiële 
rol. Via allerlei kanalen die in wisselwerking met elkaar 
staan, worden zintuiglijke ervaringen opeengestapeld die 
samen moeten leiden tot een ervaring die meer inhoudt 
dan bijvoorbeeld slechts het drinken van een kopje koffie. 
Vooral de wens om toe te treden tot de belevingsmarkt 
impliceerde dus voor Muiderslot het toetreden tot de 
crossmedia.

Net als voor elke cultuurhistorische tentoonstelling 
was voor het Muiderslot het culturele motief essentieel. 
Het was de wens de presentatie aan de nu heersende 
inhoudelijke opvattingen aan te passen. Met de nieuwe 
presentatie wilde Stichting Rijksmuseum Muiderslot 
allereerst de waarde van het slot zelf benadrukken: de 
waarde als een in oorsprong middeleeuwse waterburcht 
en drager van een eeuwenlange en rijke geschiedenis. 
Er moest daarbij niet alleen aandacht zijn voor de middel
eeuwse burcht zelf, maar ook voor de aanpassingen aan 
het gebouw die gepaard gingen met de verschuivingen in 
de functionaliteit in de loop van de eeuwen. Daarbij 
moest in wisselwerking met de bouwgeschiedenis de 
bewonersgeschiedenis worden gepresenteerd. Immers, 
het was de bouwheer van het kasteel die de oorspronke
lijke functies en daarmee de vorm van het kasteel 
bepaalde en het waren de na hem komende gebruikers 
die het gebouw aanpasten aan de verschuiving in de 
functies die in de loop van de tijd optraden.

Naast deze doelen formuleerde het Muiderslot een 
doel vanuit economische motieven. Het museum had de 
bezoekersaantallen van 135.000 in 1997 zien dalen tot 
108.000 in 2002. Het streven was deze neergaande 
tendens om te buigen en het bezoekersaantal te doen 
stijgen tot 125.000 per jaar.16 De uitkomsten van het 
publieksonderzoek dat werd uitgevoerd om de oorzaken 
van de daling in de publieksaantallen in kaart te brengen 
en de wensen van het publiek te leren kennen, bracht 
met zich mee dat het museum het bovenstaande cultu
rele doel nuanceerde. Het bleek dat het publiek en vooral

de basisscholen - voor het Muiderslot een belangrijke 
publieksgroep — vooral aandacht vroegen voor de mid
deleeuwen. Het Muiderslot heeft op grond hiervan de 
nadruk in de presentatie gelegd bij de presentatie van het 
kasteel als middeleeuwse waterburcht. De persoon van 
Floris V kreeg daarbij een belangrijke rol.

De content

De verschillende motieven die aan een crossmediale 
productie ten grondslag liggen, bepalen de kaders waar
binnen de content wordt ontwikkeld. Bij een cross
mediale cultuurhistorische presentatie zijn de culturele 
motieven doorslaggevend. Bij de nieuwe presentatie van 
het Muiderslot zijn de kaders dus vooral bepaald door 
de functionele ontwikkeling van het slot. Het gaat om de 
drie oorspronkelijke functies en de verschuivingen 
daarin in de loop van de geschiedenis - de militaire func
tie en daarmee samenhangend de woonfunctie en de 
gevangenisfunctie - en die van de museumfase daarna. 
De nadruk moest hierbij liggen op de middeleeuwse 
waterburcht. In wisselwerking met de bouwgeschiedenis 
moest de bewonersgeschiedenis aan de orde komen, met 
speciale aandacht voor Floris V.

Behalve de - vooral - culturele motieven zijn in een 
cultuurhistorische tentoonstelling de beschikbare objec
ten bepalende factoren. Weliswaar is het mogelijk te kie
zen voor bepaalde objecten binnen de museale collectie 
die gepresenteerd gaat worden, maar deze keuze is per 
definitie beperkt. De content in dit belangrijkste kanaal 
zal bovendien als eerste worden bepaald en leidend zijn 
bij de ontwikkeling van de content in de andere kanalen. 
Het kanaal van de objecten kan namelijk vrijwel niet 
worden aangepast, de andere: tentoonstellingsteksten, 
multimediaproducties, audiotours, kunnen dat wel. Hoe 
meer de objecten zelf aan de gestelde inhoudelijke eisen 
kunnen voeldoen, hoe minder andere kanalen er nodig 
zullen zijn.

In het geval van het Muiderslot is er voor gekozen het 
kasteel zelf als topstuk van het museum een centrale 
plaats in de museale presentatie te geven. Dit als museale 
object beschouwde gerestaureerde middeleeuwse kasteel 
kan echter niet zelfstandig de inhoud presenteren zoals 
die door de culturele kaders is bepaald. Zowel de bouw
geschiedenis als de bewonersgeschiedenis blijken name
lijk nauwelijks meer aan het slot af te lezen.

De sporen van de verwoestingen, wederopbouw, ver
bouwingen, verfraaiingen in de loop van de eeuwen 
gingen grotendeels verloren tijdens de eerste grote 
restauratie van het slot van 1895 tot 1909 door architect 
J.H.W. Berden. Hij restaureerde het, volgens de destijds 
heersende historiserende restauratieopvattingen17, terug
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naar de situatie zoals de middeleeuwse bouwmeester dit 
bedoeld zou kunnen hebben. In zijn opvattingen paste 
het grondig verwijderen van alle latere toevoegingen. 
Hij liet zelfs de galerij slopen die Hooft in 1631 persoon
lijk ontwierp en liet aanbrengen in de binnenplaats, 
terwijl al besloten was dat de museale inrichting van 
het slot aan deze schrijver gewijd zou worden!18

Ook van de bewoners bleven nauwelijks sporen achter. 
Het Muiderslot was in de eerste plaats een militaire 
burcht. De soldaten die er bivakkeerden, hadden vrijwel 
geen duurzame bezittingen, laat staan dat ze deze in 
het kasteel achterlieten. Bovendien werd het slot niet 
bewoond door een adellijk geslacht dat van generatie op 
generatie in het kasteel woonde en waar familiestukken 
uit allerlei periodes bewaard bleven zoals in bijvoorbeeld 
slot Amerongen19, waar aanvankelijk de familie Van 
Reede woonde en daarna de aan hen verwante Ben- 
tincks. Het Muiderslot werd bewoond door een baljuw, 
een hoge ambtenaar, die belast was met de verdediging 
van het slot en het bestuur van het omringende gebied. 
Dit was geen erfelijke functie en de woonvertrekken 
werden ontruimd als zijn ambtsperiode afliep of als hij 
stierf. In het gedenkteken voor Hooft en de Muider- 
kring dat in 1878 werd geopend, stonden dan ook geen 
interieurstukken die Hooft ooit gebruikte. Het interieur 
werd speciaal ontworpen door architect P.J.H. Cuypers 
(1827-1921).

Het essentiële museale object in de nieuwe cultuurhis
torische presentatie van het Muiderslot toont dus noch 
de bouwgeschiedenis, noch de bewonersgeschiedenis. 
Het Muiderslot heeft dan ook voor het overbrengen van 
deze content andere kanalen ingezet. Voor ik inga op 
de belangrijkste kanalen die zijn gekozen, schets ik deze 
content. Eerst is de geschiedenis van de middeleeuwse 
waterburcht aan de orde, daarna - veel beknopter - de 
geschiedenis daarna.

De middeleeuwse waterburcht

Floris V (1254-1296), graaf van Holland bouwde het 
Muiderslot rond 1285 als één van zijn dwangburchten. 
Dit waren - zeker voor die tijd - enorme bakstenen 
vierhoekige gebouwen met hoektorens (afb. 2). De gang
bare opvatting is, dat graaf Floris met het Muiderslot de 
Vecht wilde beheersen, de belangrijkste toegangsweg 
vanuit het noorden naar de residentie van de bisschop 
van Utrecht. De graaf had net de macht in het gebied 
van de bisschop overgenomen en hield hem met het 
Muiderslot stevig in zijn greep. Het Muiderslot zal echter 
ook gediend hebben als uitvalsbasis over de Zuiderzee 
naar West-Friesland, het gebied van de erfvijanden van 
de Hollandse graven.20Als zodanig was het slot niet een

op zichzelf staande burcht, maar voorpost van een serie 
van nog vijf dwangburchten die Floris V bouwde rond 
het West Friese gebied nadat hij in 1287/1288 de Friezen 
aan zich had onderworpen.

Waarschijnlijk had het kasteel in de tijd van Floris V 
naast de militaire functie ook al de functie van ambts
woning. De woon- en werkgebouwen stonden dan tegen 
de noordwestmuur (afb. 3). Ze waren bestemd voor de 
baljuw,2'die in dienst van de graaf het omringende gebied 
beschermde en bestuurde. Floris resideerde zelf in 
Den Haag, waar hij de representatieve Ridderzaal liet 
bouwen.22

De dwangburchten van Floris hoorden allemaal tot 
het vierhoekige kasteeltype.23 Dit was in Frankrijk in het 
begin van de dertiende eeuw tot ontwikkeling gekomen 
in het Ile-de-France in de omgeving van het hof van 
de Franse koning Philippe II Auguste (1165 - 1223). 
Het was symbool van grote macht, voorbehouden aan 
internationaal georiënteerde vorsten, die zich dergelijke 
enorme gebouwen konden veroorloven. Ook de Engelse 
koning Edward 1(1239 - 1307) bouwde bijvoorbeeld in 
Wales dergelijke kastelen.

Het slot had naast de militaire functie en de functie 
van ambtswoning van oudsher de functie van gevange
nis. Deze functie stond centraal in de dramatische 
gebeurtenissen die in 1296 zouden leiden tot de dood 
Van Floris V en waar P.C. Hooft in 1613 zijn treurspel 
Geeraardt van Velsen aan zou wijden. Graaf Floris V 
werd namelijk op 23 juni van dat jaar door zijn eigen 
edelen in een van de hoektorens van het slot gevangen 
gezet. In het treurspel van Hooft neemt Geeraardt van 
Velsen het initiatief tot de samenzwering nadat Floris 
zijn vrouw heeft verkracht en hij zijn broer: ‘onthalst 
(heeft) door zijn bevel’24. Het is de bedoeling de graaf 
uit te leveren aan de koning van Engeland, met wie 
Floris aanvankelijk bevriend was, maar bij wie hij in 
ongenade is gevallen. Als de onderdanen van Floris naar 
het slot optrekken om hem te ontzetten, slaan de edelen 
echter met Floris op de vlucht, waarbij hij wordt 
gedood: ‘uyt een sloote ghetrocken, ende op ’t hooghe 
ghebracht, alwaer hy zynen geest gheeft’.25

De gewone gevangenen zaten overigens niet zoals 
Floris in de torens zelf, maar in de kerkers. Deze werden 
tot in de achttiende eeuw intensief gebruikt. Zo klaagde 
Hooft in 1613 in een brief dat hem zoveel gevangenen 
werden toegezonden, dat hij niet kon slapen van het 
lawaai dat ze in de kerkers maakten.

Vlak na de dood van Floris werd het Muiderslot 
door de bisschop van Utrecht ingenomen. Het slot werd 
waarschijnlijk26 militair uitgeschakeld, waarbij de muren 
gedeeltelijk zullen zijn neergehaald en de torens on
bruikbaar zullen zijn gemaakt als onderkomens voor de 
soldaten (afb. 4). Het is niet duidelijk wat er met de

2. Het ommuurde kampement van Floris V rond 1285. Foto: digitale reconstructie DeroDe3D, 2006.

woon- en werkvertrekken is gebeurd. Misschien zijn ze 
net als de rest van het kasteel gedeeltelijk verwoest.

Onder een opvolger van Floris V graaf Albrecht 
(1336-1404), werd het slot vanaf 1369 op het oorspronke
lijke grondplan herbouwd. Nog overeind staande delen 
werden waarschijnlijk in het nieuwe kasteel opgenomen. 
Dit werd hoger, imposanter en kreeg een poorttoren. 
Vanaf 1386 werd een geheel nieuwe woonvleugel, de 
noordoostvleugel, bijgebouwd (afb. 5).

De latere ontwikkelingen

Alle drie de genoemde functies zou het Muiderslot ruim 
vijfhonderd jaar blijven vervullen. Het gebouw zelf en de 
omgeving werden daarbij steeds aangepast aan de eisen 
van de tijd.27Zo werd het kasteel versterkt met aarden 
wallen en bastions, werd het later opgenomen als fort in 
de waterlinies die Amsterdam tegen de vijand moesten

beschermen en werden pogingen gedaan de woonver
trekken comfortabeler te maken. Rond 1800 bleek het 
echter niet mogelijk de oorspronkelijke functies nog te 
handhaven.

De militaire functie ging verloren in 1813. De toen
malige machthebber in de Nederlanden, Napoleon 
Bonaparte (1778-1846), vond het oeroude slot niet meer 
geschikt als onderkomen voor soldaten en het werd 
ingericht als wapenopslag. In 1823 was het slot zelfs 
daarvoor te bouwvallig geworden.

Vanaf de tijd van P.C.Hooft, die het ambt van baljuw 
bekleedde van 1609 tot 1647, werd het slot al niet meer 
permanent bewoond. Het enorme stenen gebouw, vlak 
aan zee en aan de monding van de Vecht, was vochtig, 
tochtig, en in de winter moeilijk te verwarmen. Boven
dien raakte het door wateroverlast vaak geïsoleerd. 
Hooft bracht de winter dan ook vooral door in zijn huis 
aan de Keizersgracht in Amsterdam en gebruikte het 
Muiderslot als een buitenverblijf zoals er in die tijd
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3. Het kasteel van Floris V 
met de eerste woongebou
wen rond 1290 
Digitale reconstructie 
DeroDe3D, 2006.

4. Het militair uitgescha
kelde kasteel in 1296 
Digitale reconstructie 
DeroDe3D, 2006.

zoveel aan de Vecht ontstonden. De meeste van zijn 
opvolgers zouden zijn voorbeeld volgen. Aan de functie 
van ambtswoning kwam definitief een eind bij het uitroe
pen van de Bataafse Republiek in 1795, toen alle hoge 
ambtenaren, onder wie de baljuws, werden ontslagen.

Toen de laatste baljuw in 1795 de woon- en werkver
trekken ontruimde, werd de gevangenisfunctie aanvan
kelijk uitgebreid. Het kasteel werd staatsgevangenis. Dit 
duurde echter maar kort omdat de omstandigheden 
waaronder de gevangenen moesten leven al gauw als te 
barbaars werden beschouwd.

In het begin van de 19de eeuw had het slot dus de drie 
oorspronkelijke functies verloren. Het werd aanvankelijk 
afgeschreven, maar kreeg uiteindelijk een museale func
tie. Zoals hierboven al aan de orde is geweest, werd het 
gerestaureerd (afb. 6) en gedeeltelijk opengesteld en 
ingericht als een schrijversmonument. Later zou het 
gebouw ook monument worden in de zin van de monu
mentenwet en recent is het hele Muiderslot als zodanig 
open gesteld voor het publiek.

Verschillende kanalen

De crossmediale tentoonstelling van het Muiderslot kent 
net zoals elke crossmediale productie verschillende kana
len. Het belangrijkste kanaal binnen het totaal van de 
presentatie is zoals hierboven al duidelijk werd, het 
monumentale bouwwerk zelf als het ‘topstuk van het 
museum’ 28. In het vroeger niet toegankelijke deel van 
het kasteel zijn voor de presentatie van dit topstuk speci
aal twee nieuwe routes gecreëerd, de zogenaamde Toren- 
route en de Ridderroute29waar de bezoekers vrij kunnen 
rondlopen en op eigen gelegenheid deze delen van het 
kasteel kunnen ‘ervaren/onderzoeken.’30 Met het oog op 
het oproepen van de ervaring zijn de ruimtes vooral leeg 
gelaten. De bezoeker moet zich omgeven kunnen voelen 
door het slot, zonder te veel afgeleid te worden door 
inrichtingselementen. Hij moet onder de indruk komen 
van de macht die het bouwwerk uitstraalt, van de arbeid 
die verricht zal zijn om met handkracht dit enorme bak
stenen bouwwerk neer te zetten, van de veiligheid die 
de enorme muren geboden moeten hebben, van het

5. Het door graaf Albrecht 
herbouwde Muiderslot rond 
1390
Digitale reconstructie 
DeroDe3D, 2006. 6. Het gerestaureerde Muiderslot rond 1900. Foto: RACM, Zeist
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onherbergzame karakter van de plek en - als hij door de 
schietgaten naar buiten kijkt — van de uitermate strategi
sche ligging- De presentatie door middel van dit fysiek 
alom aanwezige kanaal, het topstuk zelf, is dus vooral 
ontwikkeld vanuit het psychologische motief, de wens de 
bezoeker emotioneel bij het eeuwenoude bouwwerk te 
betrekken.

Voor het Muiderslot zijn kinderen een erg belangrijke 
doelgroep. Bij het ontwikkelen van de nieuwe presentatie 
werd er verondersteld dat het vrij kunnen rondlopen in 
het kasteel voor hen niet voldoende zou zijn om een 
kasteelervaring te bewerkstelligen. Daarom zijn er speci
aal voor kinderen zogenaamde mteractives ontwikkeld. 
Dit zijn digitale interactieve spelen die geplaatst zijn op 
de Ridderroute en de Torenroute. Deze interactives 
moeten de kinderen actief betrekken bij de kasteel
ervaring die - zij het voor hen niet voldoende enerverend 
- al door het kasteel zelf wordt opgeroepen. Zo is er 
het mezekauwspel waarbij de kinderen virtueel door de 
openingen boven de slotbrug stenen op de naderende 
vijand kunnen gooien, het spannende interactieve 
digitale Slag-om-het-Slot-Spel en het toemooispel waar 
kinderen op paarden, ook weer virtueel, zich als echte 
ridders een tegenstander van het lijf moeten houden. 
Ze kunnen zich ook verkleden en als kasteelheer of slot- 
vrouw door het kasteel schreiden. Kortom, ze kunnen 
zich onderdompelen in de beleving die crossmediaal 
wordt opgeroepen.

De twee boven genoemde kanalen werden dus vooral 
ingezet vanuit het psychologische motief. Om ook aan 
het culturele motief te kunnen voldoen, moesten in 
aanvulling daarop en in wisselwerking daarmee andere 
kanalen worden ingezet. Immers, aan het gebouw zelf is 
weinig informatie meer af te lezen en het doen van ingre
pen om de geschiedenis van het gebouw wél aan het 
gebouw zelf te laten zien, zijn bij een monument als het 
Muiderslot nu eenmaal niet mogelijk. Zo zou het uit 
presentatieoverwegingen bijvoorbeeld best aantrekkelijk 
zijn om één van de torens gedeeltelijk af te breken. De 
bezoeker zou dan zelf kunnen zien hoe hoog — of beter 
gezegd hoe laag — de torens waren ten tijde van het 
kasteel van Floris V. Dit soort ingrepen zijn echter uit 
den boze gezien de tegenwoordige opvattingen in de 
monumentenzorg. Om het kasteel niet alleen te ervaren 
maar ook te kunnen onderzoeken, zijn daarom geschik
tere kanalen ingezet.

Vanuit het culturele motief is in de eerste plaats een 
audiotour ontwikkeld. Dit kanaal biedt de mogelijkheid 
op specifieke punten langs de beide routes gedetailleerde 
en specialistische informatie op te roepen. De audiotour 
is dan ook vooral gericht op bezoekers die meer dan 
gemiddeld geïnteresseerd zijn in de bouwgeschiedenis. 
De historische verdieping in de voormalige kapelaans-

kamer en de aangrenzende ruimtes op de Torenroute is 
gericht op een groter publiek. Hier is gekozen voor een 
traditionele tentoonstelling. Deze laat vooral met veel 
historische afbeeldingen zien hoe het slot er in de loop 
van de tijd uitzag. Ten derde is er een multimedia- 
productie in de vroegere kapel van het slot, die nu is 
ingericht als filmzaal. Hierin wordt chronologisch de 
geschiedenis van het slot en de bewoners verteld. De 
productie verhaalt over de moord op Floris V, toont 
3D-modellen van het kasteel in de middeleeuwen, een 
voice over geeft toelichtingen en muziek uit de betref
fende tijden ondersteunt het verschillende karakter van 
het slot in de verschillende periodes. Deze multimedia
productie buit dus de mogelijkheid uit om veel geva
rieerder materiaal te presenteren dan de tentoonstelling. 
Dit maakt dit kanaal geschikt voor alle bezoekers van het 
slot. Ook voor de vele kinderen die het Muiderslot 
bezoeken.

De Gidsroute

Behalve de Ridderroute en de Torenroute is er een derde 
route door het kasteel, de Gidsroute. Deze loopt door 
het deel van het kasteel dat in 1878 werd geopend als 
gedenkteken voor Hooft en de Muiderkring. Voor de 
ontwikkeling van deze route vanuit de eerste open
stelling van het museum, verwijs ik naar Het depot van 
Nederland, een artikel in deze bundel dat geschreven is 
door Yvonne Molenaar. Anders dan in de Ridderroute en 
de Torenroute kan de bezoeker hier niet zelf rondlopen, 
maar kan hij vier keer per uur deel nemen aan een rond
leiding door een gids, zoals ook voorheen het geval was.

Vanaf de eerste inrichting door de al genoemde archi
tect Cuypers aan het eind van de 19de eeuw tot aan 2006 
was de gehele museale inrichting in dit deel van het 
kasteel gebaseerd op het concept van de stijlkamer. Het 
doel was de bezoeker emotioneel bij de presentatie te 
betrekken, een ervaring op te roepen. Aan het totaal van 
de vroegere museale inrichting lag dus primair hetzelfde 
psychologische motief ten grondslag dat leidend was 
voor de inrichting van twee van de kanalen die nu in de 
crossmediale presentatie zijn ingezet: het gerestaureerde 
slot zelf en de interactives.

Deze primaire gerichtheid op de ervaring is echter in 
de vernieuwde inrichting doorbroken. Het stijlkamer- 
concept wordt nu in een soort historiografisch kader 
geplaatst. De Gidsroute laat zien hoe dit deel van het slot 
in de loop van de tijd ingericht is geweest. Zo zijn de 
wandbetimmeringen in de Ridderzaal die Cuypers in het 
eind van de 19de eeuw had laten aanbrengen - en die later 
als historiserend zijn verwijderd - in de Ridderzaal terug 
geplaatst. De Gidsroute sluit daarmee niet meer primair

aan bij het psychologische motief dat aan de vroegere 
inrichting van de stijlkamer ten grondslag lag. Het 
sluit nu in de eerste plaats aan bij het culturele motief. 
Vanuit dit motief wordt immers het kasteel als topstuk 
van het museum centraal gesteld met als speerpunten de 
functies van de oorspronkelijke waterburcht, de ver
schuivingen daarin en de herbestemming tot museum in 
de 19de eeuw. Terwijl de andere hier boven genoemde 
primair cultureel bepaalde kanalen vooral informatie 
bieden over de functies van de oorspronkelijke water
burcht en de verschuivingen daarin, toont de Gidsroute 
de 19de eeuwse herbestemming tot museum en de ont
wikkeling in het stijlkamerconcept in de loop van de tijd. 
Daarmee sluit de Gidsroute meer aan bij kanalen als de 
audiotour, de tentoonstelling en de multimediaproductie 
dan bij de kanalen die primair op de beleving zijn 
gericht.

Inhoudelijke relaties

In een crossmediale presentatie wordt de content 
via diverse kanalen aangeboden, waarbij sprake is van 
samenspel en wisselwerking tussen de content in de ver
schillend kanalen. In de theoretische invalshoek die ik hier 
hanteer, wordt de aard van het samenspel en de wissel
werking semiologisch geduid. 'Crossmedia content betreft 
de iconische, indexicale en symbolische relaties van content 
waarbij die content gemaakt, verpakt, gedistribueerd en 
gepresenteerd wordt voor en via, platforms en kanalen met 
specifieke qualita, een bepaalde waarde vertegenwoordigend, 
en door gebruikers vanuit sociaaleconomische en/of psycho
logische motieven (herjgebruikt."^ Het zou interessant 
zijn in de nieuwe presentatie van het Muiderslot al deze 
relaties in kaart te brengen en de aard en de werking 
ervan te onderzoeken. Dit voert echter in het kader van 
dit artikel te ver. Ik beperk me hier tot de relaties tussen 
de content in twee verschillende kanalen. Ik kies daarbij 
voor het tegenwoordige fysieke slot (zie afb. 1) en de 
3D-modellen van de vroegste bouwstadia van het kasteel 
(zie afb. 2,3,4 en 5).

Zoals eerder duidelijk werd, is het uiterlijk van het 
tegenwoordige fysieke Muiderslot in hoge mate bepaald 
door restauratiearchitect Berden. Hij liet niet alleen 
vrijwel alle bouwsporen weg halen, maar restaureerde 
het kasteel daarbij terug naar hoe hij dacht dat het er 
oorspronkelijk uitgezien zou moeten hebben. Als uit
gangspunt nam hij daarbij de al genoemde 14de eeuwse 
situatie. Volgens de tegenwoordige inzichten is dat echter 
niet het oorspronkelijke kasteel zoals Floris V dat liet 
bouwen (zie afb. 3), maar het veel imposantere herbouwde 
kasteel van een opvolger, graaf Albrecht (zie afb. 5). Het 
resultaat van de eerste grote restauratie was én bleef

dus in grote lijnen een 19de eeuwse opvatting van de 
14de eeuwse bouwfase van het in oorsprong laat 13de 
euwse kasteel. Om te laten zien hoe het slot er volgens de 
laatste inzichten in de 13de en 14de eeuw wél uit zag, heeft 
het Muiderslot op grond van tegenwoordige resultaten 
van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek vier 
verschillende 3D-modellen laten maken. Het betreft: 
het eerste bouwstadium; het ommuurde kampement 
(rond 1285), het tweede bouwstadium; het kampement 
met zaal en voorzaal (ongeveer 1290), het verwoeste slot 
(1296) en de herbouw (rond 1370) onder graaf Albrecht 
met de uitbreiding (1386) met de noordoostvleugel.

Behalve een sterke beperking in het aantal kanalen 
waarvan ik de inhoudelijk relaties zal beschrijven, beperk 
ik me tot twee van de drie semiologische relaties: de 
iconische relaties, berustend op gelijkenis en de indexi
cale relaties, berustend op verwijzing. De symbolische 
relaties komen niet aan de orde omdat ik hier lang niet 
alle relaties in kaart breng en de symbolische relaties 
vooral betrekking hebben op de overstijgende ervaring 
die door het totaal van de relaties wordt opgeroepen.

Iconische relaties

De iconische relatie tussen het gerestaureerde kasteel en 
het authentieke kasteel enerzijds, en het gerestaureerde 
kasteel en de vier 3D-modellen anderzijds, is vergelijk
baar. In beide gevallen is er sprake van verbeelding.32 Het 
gerestaureerde kasteel is in grote lijnen de (letterlijk) ver
steende verbeelding van het middeleeuwse kasteel zoals 
Berden dat voor zich zag. Tegenwoordige bouwhistorici 
zijn weliswaar van mening dat hij uitging van verkeerde 
aannames, maar toch baseerde Berden zich bij zijn res
tauratie wel degelijk op nauwgezet eigentijds onderzoek. 
Op grond van de resultaten van dit onderzoek maakte hij 
vervolgens een kasteel dat de bezoeker moest ervaren als 
het oorspronkelijke middeleeuwse kasteel. Ook de 
tegenwoordige ontwerper van de 3D-modellen gaat uit 
van resultaten van eigentijds archeologisch en bouwhisto
risch onderzoek. Ook hij maakt vervolgens een verbeel
ding die hij er zo ‘echt’ mogelijk uit laat zien.33Zo plaatst 
hij zijn modellen in de authentieke omgeving en foto
grafeert hij authentiek bouwmateriaal voor zijn mapping. 
Hij maakt weliswaar digitale verbeeldingen en geen 
verbeelding in steen zoals Berden, maar iconisch gezien is 
er geen verschil. En: net zoals in de tijd van Berden 
zijn de gegevens van de 13de eeuwse bouwstadia van het 
Muiderslot ook nu nog niet eenduidig en ook nu nog 
ontbreken belangrijke gegevens. Bij verschil van opvat
tingen worden er ook nu keuzes gemaakt, die wellicht 
later bijgesteld moeten worden op grond van nieuwe 
onderzoeksresultaten.
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Zo leidde in het visualisatieproject van het Muiderslot 
de verbeelding van de verwoesting van het Muiderslot 
na de dood van Floris V tot discussies. Volgens de gang
bare opvatting, gebaseerd op archeologisch onderzoek 
van J.G.N. Renaud (1911 - 2007) in 1957/1958, was het 
slot vlak na de dood van Floris V met de grond gelijk 
gemaakt. Deze opvatting bleek echter aangevochten te 
worden door H.L. Janssen, een van de inhoudelijke 
begeleiders van het visualisatieproject van het Muider
slot. Hij gaat ervan uit dat de bisschop van Utrecht 
destijds het slot alleen militair heeft uitgeschakeld en dat 
grote delen van het slot gespaard bleven. Janssen baseert 
deze opvatting op recent bouwhistorisch onderzoek dat 
heeft uitgewezen dat verschillende nog bestaande muur
delen uit de bouwtijd moeten stammen.34 Uiteindelijk is 
deze opvatting verbeeld en zijn de muren en de torens 
gedeeltelijk blijven staan. Mocht deze keuze door resulta
ten van later onderzoek bijgesteld moeten worden, dan 
kan de digitale verbeelding, anders dan de verbeelding 
van Berden, overigens zonder probleem aan de nieuwe 
inzichten worden aangepast.

Indexicale relaties

Doordat restauratiearchitect Berden vrijwel alle bouw- 
sporen heeft uitgewist, zijn de indexicale relaties tussen 
het gerestaureerde kasteel en de 3D-modellen slechts 
voor kenners waarneembaar. Alleen voor bouwhistorici 
zal bijvoorbeeld een nauwelijks nog zichtbaar bouwspoor 
van een kanteel in de oostertoren verwijzen naar de 
hoogte van de oorspronkelijke torens in het 3D-model 
van bouwstadium één (zie afb. 2). En een bouwnaad ach
ter een regenpijp in de binnenplaats van het slot duidt 
voor hen op het feit dat de zaal links van de pijp 
oorspronkelijk eerder gebouwd moet zijn dan die rechts 
van de pijp, de grotere voorzaal. Ze zien dit terug in 
het 3D-model van bouwstadium twee (zie afb. 3). Voor 
kenners is er ook een verwijzende relatie tussen het sier- 
metselwerk in het bovenste deel van de oostertoren en 
het deel van de toren dat is blijven staan na de gedeelte
lijke verwoesting van het slot door de bisschop van 
Utrecht in het 3D-model (zie afb.4). Voor de gemiddelde 
leek zullen deze verwijzingen echter een gesloten boek 
zijn. Om deze indexicale relatie voor hen te verduidelij
ken heeft museum Muiderslot de 3D-modellen op laten 
nemen in een multimediaproductie die getoond wordt in
de filmzaal in het slot en — verkort — op de website.35
Hierin worden de indexicale relaties uitgelegd. Zo wordt 
het bouwspoor in de toren van een kanteel in de produc
tie verduidelijkt door op een afbeelding van de toren 
de contouren grafisch te benadrukken. Daarna wordt 
er verteld dat hieraan te zien is hoe hoog de toren

oorspronkelijk geweest moet zijn en vervolgens wordt 
een 3D-model getoond van de toren zoals die er vroeger 
uit gezien moet hebben.

Tot slot

De nieuwe presentatie van het Muiderslot heb ik hier
boven opgevat als een crossmediale tentoonstelling. 
Enkele crossmediale aspecten kwamen daarbij meer of 
minder uitvoerig aan de orde: de strategie, de content, de 
belangrijkste kanalen en inhoudelijke relaties. Zaken 
die ook tot het crossmediale onderzoek horen als de 
gebruikers, de organisaties bleven zelfe helemaal buiten 
beschouwing. Van een volledige crossmediale beschrij
ving is dus geen sprake. Toch meen ik te kunnen conclu
deren dat de zich ontwikkelende crossmediale theorieën 
op de eigentijdse cultuurhistorische tentoonstelling van 
toepassing zijn. De erfgoedsector zou met deze nieuwe 
theorieën kunnen gaan beschikken over een theoretisch 
kader dat inzicht kan geven in het totaal van deze com
plexe producties. Het is daarom zinvol het terrein van de 
crossmedia uit te breiden tot de erfgoedsector. Omdat 
dit theoretische kader nog volop in ontwikkeling is, heeft 
de erfgoedsector bovendien vanuit de achtergrond van 
de cultuurhistorische presentatie als crossmediale pro
ductie ‘avant la lettre’ volop de gelegenheid hier een 
wezenlijke bijdrage aan te leveren.
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1. Transformatorgebouw, Westergasfabriek, Amster
dam
Restauratie en herontwikkeling voormalig transfor
matorgebouw t.b.v. multifunctionele ruimte & horeca. 
Fotograaf: Braaksma&Roos
2. Zomerhuisje, Reeuwijk
Nieuwbouw zomerhuisje aan de Reeuwijkse plassen. 
Fotograaf: Braaksma&Roos

BRAAKSMA k ROOS 
ARCHITECTENBUREAU

Braaksma & Roos Architectenbureau is een bureau dat gespecialiseerd is 
in herontwikkeling. De expertise omvat nieuwbouw op historische locaties,en 
hergebruik en restauratie van monumentale gebouwen. Bekendheid werd ver
worven met complexe (nieuw)bouwopdrachten: Gemeentemuseum, Panorama 
Mesdag, hoofdkantoor Shell international bv. (Den Haag), Westergasfabriek (Am
sterdam), De Waag (Deventer) en op het KNSF terrein (Oudekerk a/d Amstel).

Braaksma & Roos levert creatief maatwerk. Wensen van opdrachtgevers worden ver
taald in haalbare bouwplannen, waarbij rekening wordt gehouden met het bijzondere 
van de bouwlocatie. Functionaliteit en esthetiek gaan bij ons hand in hand met bouw
fysica en techniek. Kwaliteit heeft meer met weloverwogen keuzes te maken dan met 
grote investeringen. Braaksma & Roos kan de wensen van opdrachtgevers realise
ren, en tegelijkertijd het architectonisch erfgoed respecteren.

Toussainlkade 52,2513 CL Den Haag 
Telefoon: 070-3615363 
Fax : 070-3615584 
E-mail: info@braaksma-roos.nl 
Website: www.braaksma-roos.nl

1.

4. Gashouder, Westergasfabriek, Amsterdam
Uitbreiding en restauratie van de gadhouder
Fotograaf: Braaksma&Roos

3./5. Agnietenkapel, Amsterdam
Restauratie en herontwikkeling promotiezaal Universiteit van Am
sterdam (UvA)
Fotograaf: Mare Faasse

5.
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