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De Haagse meesterstukadoors Hans en Michael Schuller bouwen voor hun klanten 
aan een enorme collectie antieke ornamenten. Vader en zoon voegden onlangs aan 
deze verzameling het tot nu toe grootste exemplaar uit hun carrière toe, afkomstig 
uit een laat negentiende-eeuws herenhuis in Delft. ‘Veel mensen weten niet dat de 

meeste ornamentenplafonds ook vroeger al gewoon uit de catalogus kwamen.’

Tekst Jasper Gramsma | Fotografie Otto Kalkhoven

De collectie antieke ornamenten van Schuller

Plafonds volgens
het boekje 



‘E
en beschadigd ornament wordt tegenwoordig 

vaak vervangen door een willekeurig exem-

plaar, soms zelfs uit de bouwmarkt. Eeuwig 

zonde, want de kans is groot dat wij van het 

origineel een mal hebben.’ Samen met zijn 

vader Hans werkt Michael Schuller hard aan de uitbreiding van 

hun collectie antieke ornamenten. Het moet de grootste van 

Nederland worden. Dat werpt nu al z’n vruchten af: de 

showroom in Wateringen staat vol met mallen en afgietsels, ook 

de opslag is tot de nok toe gevuld - naar een extra pand wordt 

naarstig gezocht. ‘Het zijn er al honderden en elk jaar komen er 

wel een stuk of vijftig bij’, vertelt Hans. 

Rijksdaalder
Van het Amsterdamse bedrijf Silberling, ooit Nederlands 

bestverkopende fabrikant, tikte Michael onlangs alle authen-

tieke catalogi op de kop. ‘Een compleet naslagwerk van 1860 

tot 1920, gewoon van Marktplaats! Alle stromingen zitten erin, 

zoals rococo, jugendstil en art deco. Inclusief de prijslijsten.’ Hij 

wijst op een afbeelding en zegt met een knipoog: ‘Dit kostte 

toen een rijksdaalder, daar kunnen wij het niet meer voor doen.’ 

Het overzicht toont de gangbare werkwijze van destijds: een 

modulaire collectie waarmee men met verschillende onder-

delen een eigen plafond kon samenstellen, al dan niet verder 

gepersonaliseerd met fruitschalen, leeuwenkopjes en andere 

figuren in de consoles.

De Schullermallencollectie ontwikkelt zich organisch, omdat ze 

voornamelijk put uit bestaande plafonds. ‘De moedermallen zijn 

over de wereld verspreid geraakt of beschadigd, dus moeten we 

het doen met wat we tijdens het werk tegenkomen’, legt Hans 

uit. ‘Als we een ornamentdeel zien dat geschikt is voor de 

collectie, bieden we aan om het kosteloos schoon te maken. We 

demonteren het, halen de lagen verf en nicotine eraf, zodat alle 

details weer naar boven komen, en maken dan een silico-

nenmal.’ Soms krijgen de heren hulp. ‘Uit het oosten van het 

land levert onze vakbroeder René van Olphen veel ornamenten 

aan. Hij is medelid van de door ons opgerichte Vakgroep 

Restauratie Stukadoors. Zo helpen we elkaar.’

De omvangrijke collectie 

mallen en ornamenten 

in de showroom in 

Wateringen.
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Trillingen
In een herenhuis aan de Delftse Spoorsingel (zie kader) treffen de Schullers het tot 

nu toe grootste ornament uit hun loopbaan aan. Het fijne ornament met roco-

co-elementen bestaat uit maar liefst twaalf delen en is twee meter tachtig lang. 

‘Dat kom je eigenlijk nooit tegen’, zegt Michael. ‘Zeker niet in een niet al te grote 

ruimte als deze.’ In het pand hebben de heren jaren geleden ook al restauraties 

verricht, met dit plafond wilde de eigenaar de aanleg van de nieuwe spoortunnel 

afwachten in verband met trillingen. ‘We schatten dat het dateert van rond 

1870-1880’, vervolgt Hans. ‘Vaak zit er een briefje tussen of staat er een nummer 

op, maar we hebben niets kunnen vinden. Het is in elk geval geen Silberling.’

De schade door de werkzaamheden valt Schuller senior mee: ‘Het plafond was 

compleet. Wel zat er een dikke verflaag op, waardoor veel van de decoratie niet 

meer te zien was.’ Voordat ze van het ornament een nieuwe siliconenmal kunnen 

maken, moet het dan ook tot op het gips worden schoongemaakt. ‘Een genot om 

te doen’, vindt Hans. ‘Je komt tot het laatst nieuwe dingen tegen, al kost dat je 

soms wel drie dagen.’ Om het schoonmaakproces te versnellen, werkt Michael met 

zelf ontwikkelde methodes. ‘Ik heb een techniek ontdekt waarmee de verflagen er 

tot tachtig procent sneller af gaan, maar die houden we natuurlijk geheim. Met het 

verwijderen van schellak en andere bikkelharde lagen experimenteer ik nog.’

‘Ornamentdelen die passen 
in onze collectie maken we 

kosteloos schoon’

Ter gelegenheid van het 

dertigjarige bestaan van het 

bedrijf schonk Michael zijn 

vader deze unieke 

‘Schullerschoenen’.
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Buren
Na het schoonmaken is het tijd om verdwenen vormen 

terug te brengen. ‘Dit ornament had bijna geen beschadi-

gingen, we hebben het op maar een paar plekken aange-

heeld’, aldus Michael. ‘Om te zien hoe dat moet, kijken we 

eerst of ergens anders in het pand nog dezelfde orna-

menten aanwezig zijn. Zo niet, dan zoeken we in de 

boeken en soms gaan we op onderzoek uit bij de buren, 

want die hebben nog wel eens hetzelfde plafond. In dit 

geval namen we steeds het gespiegelde deel als basis, 

omdat we er niets over konden vinden.’ Alvorens de 

ornamentdelen terug te plaatsen, maken de Schullers er 

mallen van om ze te allen tijde te kunnen reproduceren. 

‘Er komt een bekisting om en dan gieten we de siliconen 

er in verschillende lagen overheen.’

Naast hun vakkennis is de groeiende mallenverzameling 

hét bedrijfskapitaal van vader en zoon Schuller. ‘Die 

siliconen zijn peperduur, maar je kunt er duizenden 

ornamenten mee afgieten’, zegt Hans. Om te illustreren 

hoe de mallen er in zijn tijd uitzagen, wijst hij naar een 

massief blok in de kast. ‘Met behulp van zo’n moedermal 

werden mallen gemaakt van beenderenlijm. Door de 

warmte ging de lijm al na vier of vijf gietsels verzepen, dus 

moest de mal weer terug in de pan om een nieuwe te 

maken. Dat hoeft gelukkig niet meer.’ Of de siliconen de 

tand des tijds zullen doorstaan, is afwachten. ‘Het zou 

natuurlijk kunnen verdrogen. Daarom hebben we ook een 

back-up met afgietsels. Al met al is het een prachtige 

erfenis voor mijn zoon’, besluit Hans trots. 

‘Met mijn 
techniek gaan 
verflagen er tot 
tachtig procent 

sneller af’
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Met het oog op vrij uitzicht –het spoor bij het 

station van Delft zal spoedig onder de grond 

verdwijnen– kopen Chris en Sigrid Vervoort in 

2005 een herenhuis aan de Spoorsingel. ‘Over de 

geschiedenis was vrijwel niets bekend’, vertelt 

Chris. ‘Het dossier van bouw- en woningtoezicht 

bestaat niet meer. Pas vanaf 1970 is er weer 

documentatie.’ Hij schat dat zijn huis omstreeks 

1880 is gebouwd. Eigen onderzoek duidt erop dat 

het een beleggingsobject was. ‘Het huis is altijd 

verhuurd geweest. In de jaren dertig woonde hier 

de advocatenfamilie Chardon, met personeel en 

vijf kostgangers. Ook daarna hebben hier altijd 

artsen en advocaten gewoond, vanwege de 

praktijkruimte.’ Tijdens een bezoek van de 

dochter van Chardon, vijftig jaar na haar vertrek, 

komen de verhalen los. ‘Haar broer is in de oorlog 

omgekomen, omdat hij zich inzette voor Joodse 

onderduikers. Dat verhaal speelt een bijrol in het 

boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Ze was 

verbaasd over het licht in huis; alles was destijds 

groen, lichtbruin en okergeel.’

Golvend plafond
Chris Vervoort laat aanvankelijk alleen het 

slechtste plafond door de Schullers restaureren, 

in de voorkamer op de begane grond. ‘De 

ornamenten zijn van Silberling, Michael bleek 

thuis dezelfde te hebben.’ Als de spoortunnel 

klaar is, komen de restauratiestukadoors terug 

voor onder meer het grote ornament in de 

voorkamer op de eerste verdieping. ‘Ik heb nooit 

geweten dat het zo’n bijzonder ornament was’, 

zegt de eigenaar. Hij beschrijft de staat van het 

plafond als een ‘Griekse tempelruïne’. ‘Het was 

gaan golven door het gewicht van het riet 

erachter en er zaten wel twintig lagen bladde-

rende verf en nicotine overheen. Hans en Michael 

hebben het perfect gerestaureerd, en dat met 

zoveel passie.’

In de middelste kamer op één hoog ontdekte 

Vervoorts voorganger tijdens de renovatie nog 

een ornament achter een verlaagd plafond. ‘Dat 

was altijd het best bewaarde ornament, maar 

inmiddels is het het slechtste. Wij kunnen er wel 

mee leven, we laten de restauratie van dat 

plafond over aan de volgende generatie.’

www.schullerornamenten.nl

Groot(s) 
plafondornament 

in Delft

Maar liefst twee meter 

tachtig lang is het ornament aan de 

Delftse Spoorsingel.


