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AAN DEN LEEZER

Bij deezen ontvangt gij, waarde Landgenooten! die u met het bereiden, verstrijken 

of uitkooken van verwen bezig houdt, een werk, geheel nieuw in zyne soort immers 

heeft tot op heden toe nog niemand de moeite op zig genomen, om iet belangrijks 

over het schilderen van allerleie werken, en het breiden der daartoe benodigde 

verwen, in 't licht te geeven.

'T  is zoo dat sommigen, in vroegere en laatere tijden, het een en ander over't 

kunstschilderen geschreven hebben, doch geen van deezen heeft het schilderen 

van huizen, vertrekken, meubelen, rijdtuigen, en wat dies meer zij, bepaaldlijk 

verhandeld, even als verdiende 't zelve geene aanmerking.

Ik vertrouw met reden dat dit werk door verre de meesten van u metvrucht 

gebruikt zal kunnen worden, en dat ieder voor zig er wel iets in zal aantreffen, 't welk 

hem nog onbekend is, ofdathy, ten minsten, verre verbeterd zal vinden.

Hetgeen ik u aanbied, is geene overneeming van anderen, maar bevat de vruchten 

van eigen ondervinding; al waarom ik het met reden, geheel nieuw in zyne soort, 

noem. Dit werk is alzoo niet alleenlyk nuttig voor jonge Schilders en Verwers, maar 

ook byzonderlyk voor leerlingen, en vooralle die met kleuren werken; ook zelfs voor 

huisheeren, en hun die veel schilderwerk laaten verrichten.

Ontvang het met die welmeenendheid, waarmede ik het aanbied, en vaarwel.

L. SIMIS

Am sterdam , D ecem ber 1801
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1 1 5 [ 8 ] De bijlagen

Bijlage A [Verfbestekken]

A i Bestek voor schilderwerk aan de gehele 

Riedijkspoort met het torentje en de 

bijbehorende huizen 

Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/463 

Bestek d.d. 22 november 1695

A 2 Verfbestek voor o.a. het schilderen van 

stadshuizen, hekken, etc. 

Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/721 

Aanbesteding d.d. 1 september 1732

A3 Verfbestek voor o.a. het schilderen van de 

militaire kazerne en enkele bruggen 

Stadsarchief 5  inv. nr. 279 tm 301 

Bestek d.d. 13 augustus 1827

A 4 Verfbestek voor het schilderen van de Nieuwbrug 

A rch ie f 218/gedrukte bestekken nr. 28 /12  

d.d. 25 ju li 1870

B ijla g e  B

Max van Rooy

Inleiding bij opening van de tentoonstelling 

Pas op! Geverfd! [De kleuren van Dordrecht] 

8 september 1995

1 3 3 [ 9 ] Verklarende woordenlijst

1 3 9 [ 1 0 ] Literatuur

1 4 3 [ 1 1 ] Colofon



'Somehow, for me, colour went [ 1 ] W o o r d  v o o r a f

out of colour somewhere in the

late eighties. There are two kinds

of colours. The ones that are

integral to a material, or a

substance -  they cannot be

changed -  and the ones that are

artificial, that can be applied and

that transform the appearance of

things. The difference between

colour and paint'

REM KOOLHAAS 

In: OMA 30 colours 

New colours for a new century 

Blaricum, ïggg
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Dordrecht, detailfoto van de 

bestrating van de Wijnstraat 

(foto december 2001).

[1.1]  De kleur van de stad

De kleur van de stad, wat is dat eigenlijk? Voor de een zijn dat de objecten 

die het stadsbeeld invullen: auto's, fietsen, bussen, lichtreclames. Voor de 

ander is dat het natuurlijke milieu in de stad, het groen en het water.

De kastanjebomen langs de Wolwevershaven, het water van de 

binnenhavens en de bruine beuk op het G rotekerksplein bijvoorbeeld 

als het typisch Dordtse lokaties betreft. In dit rapport gaat het om een 

derde categorie: de kleuren die op onderdelen van gebouwen zijn 

aangebracht of die de toegepaste materialen van die gebouwen zelf 

hebben.

De kleuronderzoekers Alfons Cock en Floor van Dusseldorp 

hebben de kleuruitingen in een stad in deze drie categorieën 

ondergebracht en ze nader getypeerd. Zij spreken over de cyclische, 

dynamische en statische milieuvariabelen. ' H et natuurlijke m ilieu met 

zijn  w isseling van jaargetijden, dag en nacht, staat b ij uitstek voor het 

cyclische elem ent', schrijven zij in hun publicatie Tw aalf 

kleurstellingen. Het dynamische wordt vertegenwoordigd door 

lichtreclames, auto's en aanverwante zaken en is sterk aan trends 

onderhevig. Deze categorie kleuruitingen is bij uitstek het domein van 

trendwatchers als Jan des Bouvrie en Lidewij Edelkoort: wordt het helder 

blauw met bruin, of toch dieppaars met zilver?

De kleurtoepassingen waar dit rapport over gaat, typeren zij als de 

meer statische kleurtoepassingen. Deze derde categorie kleurdragers in 

een stad, die van de gebouwen en openbare bouwwerken zoals bruggen, 

is van een andere orde, is 'trager', tijdlozer en wordt - als het om 

historische binnensteden gaat - bepaald door een eeuwenlange 

architectonische geschiedenis, door de traditie van verf en pigmenten. 

Dit type kleurgeving is ook meer verbonden met het eigen karakter van 

de stad. Waar een nieuw type auto of lichtreclame in elke stad kan 

opduiken, zijn gebouwen met hun specifieke kleuren juist voor die stad 

en voor die plek ontworpen.
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Het olijfgroene water van de 

Wijnhaven, links de 19de eeuwse 

Nieuwbrug 

(foto december 2001).



[ 1. 2 ] W aarom  dit k leuro nderzo ek?

Dit onderzoek, verricht in opdracht van de Dienst Stadsontwikkeling van 

de Gemeente Dordrecht in het kader van het Belvedère-project van het 

ministerie van v r o m , gaat over kleur op gebouwen in de binnenstad van 

Dordrecht. Het doel van de rapportage is, kort gezegd, om op basis van 

onderzoek en historisch geïnspireerde ideeën te komen - met alle 

beperkingen en onzekerheden vandien - tot voorstellen hoe met kleur 

om te gaan in de historische binnenstad van Dordrecht in de komende 

jaren.

Dat vraagt om historisch onderzoek naar verf, naar kleur: hoe is 

het vroegere kleurbeeld geweest en hoe heeft het zich ontwikkeld?

Met die kennis op zak kan vervolgens een aantal criteria worden 

ontwikkeld die de basis vormen van de aanbevelingen. Essentieel daarbij 

is de architectonische en stedenbouwkundige opbouw van een typisch 

Hollandse stad als Dordrecht: gebouwen in alle denkbare architectuur- 

stijlen, afmetingen en materialen door elkaar, gegroepeerd langs lange 

doorgaande rooilijnen. De geschiedenis van verf en kleur in Dordrecht 

herhalen is nadrukkelijk niet de bedoeling - als dat al zou kunnen - maar 

wel het ontwikkelen van een historisch geïnspireerde visie, resulterend 

in een aantal concreet toepasbare, praktische kleuradviezen.

De vraag is vervolgens: hoe kom je er achter of die kleuren 'goed' zijn, of 

ze overtuigen en het volhouden' in het stedelijk beeld. Dat kan het beste 

door ze concreet op de wijze van trial and error toe te passen op een 

aantal panden.

Binnen de Dordtse context betekent dit dat die adviezen hun 

toetsing vinden in een studie naar de wijziging van het kleurbeeld op 

een van de meest authentieke lokaties van Dordrecht, het noordelijke 

deel van de historische binnenstad. W ij noemen dit de Proeftuin 

Wijnstraat.

Ook krijgen deze adviezen hun vertaling in de samenstelling van een 

kleurenpalet voor de historische binnenstad van Dordrecht, de collectie 

Dordtse Kleuren. In een aparte bijlage is - tot slot - een reeks 

inspirerende en/o f historisch interessante teksten over verf, kleuren

Het nemen van kleurmonsters in 

het pand Het Zeepaert 

(Wijnstraat 113) door Willem de 

Zanger (Akzo Nobel Coatings).



kleurtoepassingen bijeengebracht, in het bijzonder een aantal integraal 

weergegeven Dordtse verfbestekken van vroeger.

Kleur in de binnenstad van Dordrecht staat volop in de belangstelling. 

Niet alleen binnen gemeentelijke diensten, ook bij de bewoners van de 

binnenstad is er schijnbaar behoefte aan een nieuwe kleurimpuls.

Dat blijkt uit gevels van monumentenpanden, die zich onttrekken aan 

het nu gangbare beige met donkergroen. Nu moet ook geconstateerd 

worden dat het kleurbeeld van de binnenstad nooit terughoudender en 

soberder is geweest dan nu, het is in feite het eind van een 

kleurontwikkeling die vier eeuwen geleden is ingezet. Maar helaas is bij 

de eigenaren van panden de kennis van kleuren, van verftoepassing en 

ook van welke kleur waar thuishoort niet altijd evenredig aan het 

getoonde enthousiasme.

Zowel in de oriënterende fase als bij het uiteindelijke 

onderzoek zijn diverse instanties en personen ons zeer behulpzaam 

geweest. W ij noemen hier de medewerkers van Akzo Nobel Coatings 

met als leading force Carla Reij-Jonkheer, het Aesthetic Centre van Akzo 

Nobel, Sikkens Schildersmuseum en in het bijzonder de heer 

Molenberg, het Stadsarchief Dordrecht (onder meer Henk van der Hert), 

kleurendeskundige Olga van der Klooster en de bewoners van de 

Wijnstraat.

W erkgroep De Kleur van D ordrecht 

Hendrik G roeneweg 

Kees Rouw 

jan Stada 

A d v is e u r s

Ruurt Krooshof (Gemeente Dordrecht/Monumentenzorg)

Hans Ultee (Akzo Nobel Aesthetic Centre)

Jan Veen (Gemeente Dordrecht/Monumentenzorg)



'Wellicht vertegenwoordigen 

kleuren steeds meer de nostalgie 

naar het verloren geluk, het recht 

dat wij ooit hadden op een 

hiernamaals met een beter leven. 

Kleuren staan dan voor een 

verloren paradijs

[ 2 ] Dordrecht op zoek naar kleur

HERM AN  PLEIJ

In: De onweerstaanbare opkomst

van de ontkleuring

De Volkskrant, 20 maart 1998,

blz. 27.

9



[ 2 . 1] Het in it ia t ie f van S tich tin g  De Stad

Op 26 augustus 1993 vond in café-restaurant Merz aan de 

Binnenkalkhaven in Dordrecht een discussieavond plaats met als thema 

'Kleur in de stad’. Als sprekers waren uitgenodigd kunsthistoricus Ed 

Taverne, voorzitter van de Sikkens Foundation en Wim Denslagen, 

werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Ed Taverne hield 

een inleiding over kleuronderzoek en kleurtoepassingen in onder meer 

Turijn, Barcelona en Rome. Belangrijkste thema van Taverne’s verhaal 

was - met de stad Turijn als voorbeeld - de ruimtelijke kwaliteit die een 

inspirerend kleurbeleid in een stad tot stand zou kunnen brengen.

De lezing van Denslagen had hoofdzakelijk betrekking op 

kleurtoepassingen en opvattingen in Nederland. Niet alleen goede 

voorbeelden passeerden de revue, ook toonde Denslagen het publiek 

voorbeelden van hoe het fout kan gaan: misinterpretaties van 

gevelafwerkingen en kleurtoepassingen door teveel met een twintigste- 

eeuwse bril naar het verleden te kijken.

Deze avond was een initiatief van Werkgroep De Stad, opgericht 

in 1989 door een rijkgeschakeerde groep Dordtenaren met een meer dan 

modale culturele belangstelling. Deze werkgroep formuleerde bij haar 

oprichting als doel 'de verbetering van de kwaliteit van de architectuur 

en de openbare ruimte in Dordrecht'. Om deze ambitieuze doelstelling 

vorm te geven wordt ieder jaar onder meer een serie discussieavonden 

georganiseerd.

Gaandeweg ontstond naar aanleiding van de discussieavond de opvatting 

dat het zinnig zou zijn ook in Dordrecht - de oudste stad van Holland - 

nader onderzoek naar kleurtoepassingen op historische panden te 

verrichten. Om een duidelijker beeld te krijgen wat een kleuronderzoek 

zou kunnen betekenen en hoe dat in steden als Turijn en Barcelona was 

opgezet, werd in september 1993 op uitnodiging van de Sikkens 

Foundation door vertegenwoordigers van de Gemeente Dordrecht en 

De Stad een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de Sikkens 

Foundation te Sassenheim. Aan de hand van documentatie van enkele 

kleurprojecten werd zichtbaar gemaakt tot welke inspirerende en 

concrete resultaten en versterkingen van de ruimtelijke kwaliteit een 

dergelijk onderzoek kan leiden.

Het enthousiasme bij alle betrokkenen leidde korte tijd later tot het 

initiëren van een oriënterend kleuronderzoek in de historische 

binnenstad van Dordrecht: een dergelijk onderzoek als voorbode van 

mogelijk een uitgebreider onderzoek werd unaniem als een goed 

initiatief gezien. Aan drie leden van De Stad - Hendrik Groeneweg, Kees 

Rouw en Jan Stada - werd gevraagd de onderzoekswerkzaamheden te 

verrichten.
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De Proeftuin Wijnstraat in 

maquettevorm. De bouwvolumes 

zijn in zwart aangegeven, de 

voorgevels in lichtgrijs, het 

stratenpatroon is in okergeel 

uitgevoerd. Bovenaan de 

bebouwing tegenover Hotel 

Bellevue en de Groothoofdspoort, 

in het midden links de 

Bonifatiuskerk en linksonder het 

huis Henegouwen. In totaal telt 

deze proeftuin 80 panden 

(maquette Bertus de Koek).

[2.2] Een eerste oriëntatie op het them a ‘kleur'

Eind december 1993 vond een eerste afstemming plaats tussen de drie 

onderzoekers en medewerkers van Monumentenzorg van de Gemeente 

Dordrecht. Welke vorm zou een dergelijk onderzoek moeten hebben? 

Anders dan in bijvoorbeeld Turijn is in Dordrecht sprake van een 

veelheid aan stijlen op een beperkte oppervlakte.

Bovendien speelt de invloed van het thema ‘kleur’ zich in een 

typisch Hollandse stad als Dordrecht op een wezenlijk ander 

schaalniveau af. Van aanvang af werd eveneens duidelijk dat strikte 

regelgeving (‘kleurenpolitie’) niet het einddoel zou moeten zijn. Dit is 

niet alleen onbeheersbaar maar zou ook kunnen leiden tot een star 

stedelijk beeld.

De opdracht aan de drie onderzoekers spreekt van ‘'het verrichten van 

een oriënterend onderzoek naar de kleurtoepassing op gebouwen in de 

historische binnenstad van Dordrecht in de vorm van enig 

archiefonderzoek en het nemen van m onsters op representatieve 

panden, waarbij de diverse architecturen van de afgelopen eeuwen elk de 

nodige aandacht krijgen.'

Het onderzoek zou hoofdzakelijk worden verricht op een 

specifieke lokatie die diende te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Zo moest deze authentieke en inspirerende lokatie in de historische 

binnenstad beschikken over een architectonisch en cultuurhistorisch 

waardevolle bebouwing, waarin alle eeuwen en bouwstijlen 

vertegenwoordigd zijn op hoog niveau. En waar nog sprake was van een 

gave en samenhangende stedenbouwkundige context. De lokatie moest 

bovendien ‘typisch Dordts’  zijn in architectonische en 

stedenbouwkundige zin.

Vrij snel viel de keuze voor wat toen al de ‘proeftuin’ werd genoemd op 

het meest noordelijke deel van de Wijnstraat in de historische 

binnenstad, van de Groothoofdspoort tot aan de Gravenstraat, aangevuld 

met enkele historische bevindingen op andere highlights. De gehele 

binnenstad in het kader van een dergelijk onderzoek bestuderen op 

‘kleur’  zou uiteraard leiden tot monnikenwerk.

De Wijnstraat behoort tot de oudste delen van de binnenstad van 

Dordrecht en is weliswaar in de loop van de eeuwen voortdurend 

aangepast aan de architectonische modes van die tijd maar is als 

ruimtelijk geheel gehandhaafd. Deze straat is als het ware een metafoor 

voor de gehele Dordtse binnenstad.

Uitvoering van een kleuronderzoek is onmogelijk zonder de bewoners 

en/o f de particuliere eigenaren van de panden waar de aandacht zich op 

richt. Om hen enthousiast te maken voor de uitvoering van de 

kleurenonderzoek werden zij door middel van persberichten 

voortdurend op de hoogte gehouden van de bevindingen van het drietal
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onderzoekers, die daarbij uitgebreide ondersteuning kregen van Akzo 

Nobel Coatings. De eerste resultaten van het kleuronderzoek- met name 

de inventarisaties van de panden in de Proeftuin Wijnstraat, foto’s van 

kleurmonsters met de elektronenmicroscoop en enkele suggesties voor 

een nieuwe kleurtoepassing op een drietal ensembles van gebouwen - 

werden getoond op zaterdag 26 november 1994 op een besloten 

presentatie aan het college van Burgemeester en Wethouders van de stad 

Dordrecht en enkele bewoners van de Wijnstraat.

Als lokatie daarvoor was -  heel toepasselijk - gekozen de 

monumentale vroeg-twintigste eeuwse villa Cronenburch  in het 

zuidelijk deel van de Proeftuin Wijnstraat. Deze goed ontvangen 

presentatie legde de basis voor een vervolg van het kleuronderzoek op 

twee fronten: de samenstelling van een tentoonstelling in Dordrechts 

Museum en de beslissing om van start te gaan met een meer uitgebreid 

kleuronderzoek.

[2.3] Pas op! Geverfd! [De kleur van D ordrecht]

In het kader van het tienjarig bestaan van de manifestatie Dordt 

Monumenteel vond van 8 tot en met 12 september 1995 in zaal Waarheid 

en Vrede van Dordrechts Museum een presentatie plaats van de 

voorlopige bevindingen van de kleuronderzoekers. Als titel van deze 

tentoonstelling was gekozen 'Pas op! Geverfd! [D e kleur van Dordrecht], 

een variant op tekstbordjes die vroeger door schilders werden 

opgehangen of geplakt in de nabijheid van nieuw schilderwerk.

Getoond werd een verder uitgewerkte variant op de presentatie 

die eerder was verzorgd in het pand Cronenburch, aangevuld met 

materiaal uit het Schildersmuseum en met recente gegevens over onder 

andere het neo-classicistische pand de Boterbeurs (Wijnstraat 158/160) 

en de Berckepoort. Ook konden de bezoekers kennisnemen van 

kleurprojecten uit andere steden, pigmenten en kleurvoorstellen voor 

onder meer de panden Wijnstraat 123-125 (De Onbeschaam de) en 

Wijnstraat 127 (D it is in Beverenburch). Circa tweeduizend bezoekers 

bezochten deze tentoonstelling.

Overzicht van de tentoonstelling 

Pas op! Geverfd!

[De kleur van Dordrecht] in het 

Dordrechts Museum, september 

1995-



De tentoonstelling was bedoeld om de belangstelling voor 

kleurtoepassing op gebouwen te vergroten en zo een draagvlak te 

creëren voor een in een latere fase uit te werken kleurvoorstellen voor 

de historische binnenstad. De toon van de presentatie en de intentie van 

het onderzoek werd raak getypeerd tijdens de opening door de inleider 

Max van Rooy, cultureel commentator van NRC Handelsblad: ‘het zal 

nooit lukken om, ook maar b ij benadering, een kleur m et geschiedenis te 

maken. Dat is een hele geruststelling. En deze zekerheid is een 

uitstekend uitgangspunt om tenm inste kleuren te ontwikkelen die de 

belangrijkste eigenschap van de kleur-m et-geschiedenis benaderen. En 

die eigenschap is, zoals ik  heb proberen aan te tonen: gebrek aan 

stelligheid. '

Gezicht vanaf de toren van de 

Grote kerk naar het havengebied. 

Op de achtergrond de 

Groothoofdspoort met zijn 

koperen dak, rechts daarvan de 

Bonifatiuskerk.

Goed zichtbaar is de afwisseling 

tussen oranjerode en 

antracietkleurige dakvlakken.



[*•4] Tot en met het Belvedère-project

In oktober 1995 verstrekte de Gemeente Dordrecht een vervolgopdracht 

aan de drie onderzoekers. In feite betekende deze vervolgopdracht een 

verdere uitwerking van het oriënterende onderzoek. Het onderzoek 

richtte zich op uitgebreid archiefonderzoek naar verfbestekken, prenten 

en foto’s en op meer kennis van de aangetroffen omschrijvingen van 

pigmenten en kleuren, zodat^ zoals de opdrachtformulering meldt, een 

nagenoeg volledig beeld kan worden gegeven van vroeger toegepaste 

verven en de vroegere kleurtoepassingen in de stad Dordrecht en met 

name de gekozen proeflokatie'. Voorts werd geput uit de uitgebreide 

bibliotheek van het Schildersmuseum te Sassenheim en werd informatie 

verkregen van kleurendeskundige Olga van der Klooster over -  bij 

benadering - de werkelijke oorspronkelijke kleuren en pigmenten. In 

opdracht van de werkgroep vervaardigde zij zogeheten kleurtrapjes op 

basis van de in de archieven aangetroffen kleuren. Ook konden de eerste 

conclusies en kleurvoorstellen worden getest op diverse panden in de 

historische binnenstad, hoofdzakelijk in de gekozen Proeftuin Wijnstraat. 

De door de leden van de werkgroep in het kader van dit 

vervolgonderzoek vervaardigde tekeningen van de voorgevels van de 

panden in de proeftuin vormden daarbij een adequaat hulpmiddel.

De hoeveelheid informatie over kleur en kleurtoepassingen in 

Dordrecht vanuit dit vervolgonderzoek konden hun afronding krijgen 

(leggen van dwarsverbanden, trekken van conclusies en uiteindelijk 

presentabel maken van de rapportage) dankzij de initiëring van het 

Belvedère-project 2000 door het Ministerie van v r o m , met als leitm otiv 

'behoud door ontwikkeling’. Het Dordtse kleurproject sloot goed aan bij 

dit thema waarover de verantwoordelijk minister Jan Pronk opmerkt dat 

'een grotere ruim telijke kwaliteit kan worden bereikt door gebruik te 

maken van wat de cultuurhistorie aan aanknopingspunten biedt b ij het 

sturen van ruim telijke ontwikkelingen'.



[2 .s] Kleuronderzoek in andere steden

Dordrecht staat in de zoektocht naar de kleur van de stad zeker niet 

alleen. Afgezien van het reguliere kleuronderzoek bij diverse landelijke 

instanties, waaronder de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, is een 

aantal steden in Nederland gericht bezig met kleuronderzoek en dan 

toegespitst op de eigen identiteit van de stad. Blijkbaar is de kleur van de 

eigen stad een tot de verbeelding sprekend gegeven. Tevens kan de 

interesse voor 'kleur' worden gezien als een indicatie dat er behoefte is 

aan een heroriëntering op het gangbare kleurgebruik. Nu de 

vanzelfsprekende kleurontwikkeling van de afgelopen eeuwen lijkt 

weggevallen, dient zich de vraag aan naar een visie op kleur voor de 

nabije toekomst. Bij bestaande steden of buurten kan het dan gaan om 

een interpretatie van gegevens uit het verleden; bij nieuwe wijken richt 

de aandacht zich op een eigentijdse kleurtoepassing, puur als 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Een voorbeeld van de laatste 

wijze van kleurtoepassing is de Regenboogwijk in Almere, w aar- 

geïnspireerd door de wijk Onkel Tom's Hütte van architect Bruno Taut 

in Berlijn - kleur het stedenbouwkundige concept ondersteunt.

Wat doen Nederlandse steden aan kleurbeleid en op welke manier?

Am sterdam  werkt op dit moment aan een handleiding over 

kleurtoepassing op monumenten met daarin aandacht voor kleur in 

relatie tot de architectuurstijl en gebouwonderdelen. Naar verwachting is 

deze handleiding, bedoeld voor eigenaren en architecten, begin 2002 

gereed.

Rotterdam, de meest onorthodoxe onder de 

monumentensteden, heeft de afgelopen jaren een tweetal belangrijke 

initiatieven op het gebied van kleurtoepassing genomen.

In 1994 verscheen de publicatie M ateriaal en kleur, geschreven door 

Heide Hinterthür in opdracht van de Commissie voor Welstand en 

Monumenten. Kort geleden verscheen de conceptstudie van 

stedenbouwkundige Els Bet en architect Heide Hintherthür Kleur 

Rotterdam  met als ondertitel over de stedebouwkundige dim ensie van 

kleur in Rotterdam ' naar kleurtoepassingen in specifieke stedelijke 

situaties.

Maastricht kwam in 1997 met het rapport M aastricht in kleur 

[Stedebouwkundig kleuronderzoek]. Medio 1993 werd met dit onderzoek 

begonnen. Het onderzoeksteam had zich tot doel gesteld dm  in de 

toekomst kleuradviezen en beoordelingen van voorgenomen 

schilderw erk te plaatsen in hun stedebouwkundige sam enhang 

gebaseerd op historisch verantwoorde uitgangspunten. Een zorgvuldiger 

beleid ter zake m oet vervolgens leiden tot een harm onisch en logisch 

kleurgebruik in het stadgezicht.' Dus geen ongemotiveerde modieuze 

oplossingen meer maar harmonische kleurstellingen. Het onderzoek is 

uitgevoerd door onder meer H. de Boer en F. van Dusseldorp in 

samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het 

Restauratie Atelier Limburg.
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Couda werkt sinds 1999 met een vouwfolder Kleur op 

m onum enten. Naast algemeen toegepaste richtlijnen voor kleurgebruik 

op monumenten en voor de nodige vergunningen bij wijziging van het 

kleurbeeld, wordt gewerkt met een kleurcollectie die bij de gemeente ter 

inzage ligt.

Zwolle publiceerde in januari 1994 het informatieblad 

M onum entenzorg en archeologie in Zw olle.

Meer prominente en verregaande voorbeelden van onderzoek naar 

stedelijke kleurontwikkeling en van bijzonder kleurbeleid vinden we in 

het buitenland. Vooral Italië is daarin sterk vertegenwoordigd met steden 

als Rome en Turijn en meer specifieke kleinere steden als het 

roodbruine Siena, het rozerode Ferrara en 'de rode stad' Bologna (naar 

zowel de rode en terraracottakleurige gevels als de politieke geaardheid). 

Met regelmaat zie je in deze steden op gebouwen reeksen grote 

kleurmonsters naast elkaar om zorgvuldig de juiste kleur van het 

pleisterwerk te kunnen vaststellen.

Meest in het oog lopende project is de studie naar de kleurontwikkeling 

van de stad Turijn. Door twee architecten Germano Tagliasacchi en 

Riccardo Zanetta is een plan, het zogeheten Piano Regolatore del Colore 

opgesteld voor de controle en bepaling van kleuren op de gevels in het 

historisch centrum van deze Noord Italiaanse stad. Deze twee 

architecten hebben vanaf 1978 een bouw- en kleurhistorisch onderzoek 

uitgevoerd naar het historische kleurenschema dat tussen 1800 en 1850 

in Turijn is gerealiseerd en hebben dit op creatieve wijze opnieuw 

geïnterpreteerd. In 1985 ontvingen zij daarvoor de Sikkensprijs.

De jury legde destijds uit waarom hun werk zo waardevol is:

'De kleurplannen van Tagliasacchi en Zanetta (...)kenmerken zich door 

een creatieve interpretatie van zow el het afzonderlijke gebouw  als van de 

stedelijke context. Juist deze zorgvuldige, architectonische benadering 

van de functie van kleur in de (historische) om geving maakt het werk 

van Taggliasacchi en Zanetta tot een voorbeeld voorde elders, en met 

name in Nederland, gangbare historiserende praktijken op het gebied  

van de monumentenzorg. D e gelukkige verbinding tussen creatief 

w etenschappelijk onderzoek en alert stedelijk beleid heeft geleid  tot de 

ontdekking van het strategisch gebruik van kleur als karakteristiek van de 

openbare ruim te van de stad.'

Voor de stad Rome hebben dezelfde architecten eveneens een 

kleuronderzoek verricht naar de kleuren op gepleisterde gevels.

De afgelopen jaren kwamen ook Barcelona, Norwich en Moskou met een 

kleurenplan voor delen van de stad o f- zoals in Moskou -zelfs voor de 

hele stad.

Germano Tagliasacchi (links) en 

Riccardo Zanetta (rechts), de 

kleuronderzoekers van 

o.a. Turijn en Rome.
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In Barcelona, de stad die de afgelopen jaren intensief met de kwaliteit van 

de architectuur en de openbare ruimte is bezig geweest, werd een 

kleurenplan ingezet als wezenlijk onderdeel in de verbetering van de 

kwaliteit van het stedelijk landschap ( Campana para la m ejora del Paisaje 

Urbano). Halverwege de jaren tachtig werd het Proyecta del Plan del 

Color de Barcelona gestart, een project waarin alle betrokken partijen, 

van actiegroepen tot kleurexperts samenwerkten, in het bijzonder voor 

de centrale boulevard, de Ramblas.

Deze vogelvlucht langs steden met kleurplannen toont aan dat 

Dordrecht zich -  als vertegenwoordiger van de typische Hollandse stad - 

in alle bescheidenheid kan scharen in een rijtje intrigerende steden, elk 

met hun eigen karakteristiek.

17



‘Gebruik voor het benadrukken [ 3 ] Het onderzoek: de feiten op een rij
van vorm en ruimte effen, 

neutrale of metaalgrijze kleuren'

NORMAN FOSTER

In: N RC Handelsblad 

16 oktober 1998, CSi
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[3 .1 ] Het onderzoek: lokatie en doel

Metals doel een heldere kleurenstrategie en een in de praktijk 

toepasbare reeks kleuren is door de werkgroep De kleur van Dordrecht 

een tweetal lijnen uitgezet voor het onderzoek: archief én veldwerk.

Om op een goede en deugdelijke manier het onderzoek op te zetten is 

gekozen voor die 'brede' aanpak: niet alleen onderzoek verrichten in 

literatuur en archieven, in het bijzonder met betrekking tot de Proeftuin 

Wijnstraat, maar ook veldwerk in die proeftuin verrichten. Anders 

gezegd: ook het nemen van verfmonsters ter plekke en de analyse 

daarvan zou van het onderzoek deel moeten uitmaken.

Om ook op het gebied van de toegepaste kleuren iets met 

zekerheid te kunnen zeggen is tevens onderzoek verricht naar de 

werkelijke kleurpigmenten, door het maken van kleurtrapjes op basis 

van de originele pigmenten.

Om inzicht te krijgen in het huidige kleurgebruik zijn de kleuren 

op alle voorgevels van de panden -  80 stuks in getal - in de Proeftuin 

Wijnstraat geïnventariseerd. Na het vaststellen van een kleurenstrategie 

kon deze worden getest op delen en/of ensembles van deze historische 

bebouwing. De hamvraag daarbij was: leidt de voorgestelde historisch 

geïnspireerde kleurenstrategie ook tot een werkelijk interessanter en 

rijker kleurbeeld?

Het noordoostelijke deel van de Wijnstraat vertegenwoordigt een 

eeuwenlange geschiedenis; panden uit de zestiende en zeventiende 

eeuw staan er, in alle destijds gehanteerde architectuurstijlen met als 

bijzonderheid de Dordtse gevels. Ook de achttiende eeuw -  de eeuw van 

de Lodewijkstijlen - met de karakteristieke lijstgevels is ruim 

vertegenwoordigd. Het negentiende-eeuwse eclecticisme en de bij die 

tijd horende neo-stijlen dragen in de gevels, vaak als afkleding' van 

oudere casco's eveneens bij aan het straatbeeld; de twintigste eeuw is als 

overal in de historische delen van de stad Dordrecht schaars 

vertegenwoordigd. Met deze panden in deze authentieke lokatie als 

proefkonijnen werd gewerkt aan een aantal doelstellingen:

♦  Het vaststellen van een aantal historische kleurprincipes in 

Dordrecht. Deze ontwikkelingen vallen te destilleren uit de analyse 

van kleurmonsters, tekeningen en schilderijen, foto's, 

(verf)bestekken, literatuur, etc. Tevens vallen bepaalde 

ontwikkelingen te traceren op basis van studies in vergelijkbare 

situaties/steden.

♦  Het samenstellen van enkele richtinggevende en praktisch 

toepasbare voorkeurkleurreeksen: Dordtse Kleuren.

Deze kleurreeksen kunnen als leidraad dienen voor het 

ontwikkelen van een rijker en meer gefundeerd kleurbeeld voor de 

historische stad. Daarbij speelt een aantal overwegingen een rol: 

kleur is niet alleen te zien als een puur logische historische
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ontwikkeling, maar ook als een kwestie van smaak en mode. Ook valt 

een kleurbeeld van een stad niet te bevriezen. In Dordrecht hebben 

we met een veel complexere situatie van doen dan inTurijn, waar de 

bebouwing uit nagenoeg een en dezelfde periode dateert. In Dordrecht 

spreken we over vele eeuwen kleurontwikkeling op diverse soorten 

architectuur. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om Dordrecht tot een 

openluchtmuseum te transformeren.

Samengevat: het gaat om het (opnieuw) aandacht vragen voor de 

kleurtoepassing in de historische stad. Kleur op historische gebouwen - 

mits goed toegepast - vormt een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke 

kwaliteit van het stadsbeeld.

[3.2] A rc h ite c tu u r in D o rd rech t in vo gelv lucht

De historische binnenstad van Dordrecht is een smeltkroes van 

architectuurstijlen en gebouwtypen. De meeste voorgevels en casco’s 

van deze gebouwen zijn opgetrokken in metselwerk, variërend van geel 

(Dordtse gevels) tot rood (achttiende eeuw). Gepleisterde gebouwen of 

gevels geheel in natuursteen zijn sterk in de minderheid. De kappen 

zijn hoofdzakelijk afgewerkt met rode en antracietkleurige gesmoorde 

pannen. Zinken of koperen dakvlakken komen sporadisch voor. Vanaf de 

toren van de Grotekerk is dat goed te zien.

De aanwezige panden in de historische binnenstad (in totaal kent de stad 

Dordrecht ruim 800 monumenten) zijn grofweg in te delen in een 

zestal architectuurperioden: gotiek, renaissance/Dordtse gevels, de 

Lodewijkstijlen, negentiende- en twintigste-eeuwse architectuur. Van elk 

van deze architectuurstijlen/perioden zijn in de Proeftuin Wijnstraat 

wel een of meerdere representanten te vinden.
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Voorgevel van het pand 

Wijnstraat 113 (Het Zeepaert). 

Oudste pand van Holland.

Rechtsonder voorgevel van het 

pand De Gulden Os (detail).

G o tiek [15e-16e eeuw]

Meerdere panden in historische binnenstad van Dordrecht hebben naar 

verwachting nog een middeleeuws casco. Van enkele zijn de gotische 

voorgevels bewaard gebleven. Deze gevels zijn meestal opgetrokken in 

grijze natuursteen zoals Belgisch hardsteen of Namense steen, een 

enkele uitzondering als het pand Grotekerksbuurt 58/60 (metselwerk) 

daargelaten, waarvan de voorgevel hoofdzakelijk uit metselwerk is 

opgetrokken. Enkele prominente voorbeelden van de gotiek bevinden 

zich in het aandachtsgebied Proeftuin Wijnstraat van dit onderzoek:

Huis Henegouwen (Wijnstraat 155/157), op de hoek van de 

Wijnstraat en de Gravenstraat. De oorspronkelijk natuurstenen 

voorgevel is nu geschilderd. De gevel is nog compleet met gotische 

muurankers en in het souterrain de geprofileerde tudorbogen. Van dit 

pand zijn tijdens het kleuronderzoek ook monsters genomen.

Pand Wijnstraat m  (Het Zeepaert) naar bekend is geworden tijdens 

het recente bouwhistorische onderzoek het oudste pand van Holland. 

Eveneens een grijze natuurstenen gevel (Namense steen?). Van de gevel 

en de luiken zijn diverse kleurmonsters genomen.

Pand Groenmarkt fDe Gulden Os) De grijze natuurstenen 

voorgevel (vroeg zestiende-eeuws) wordt gekenmerkt door een rijke 

gotische detaillering boven de vensters en de liggende gouden os boven 

op de nog gave geveltop. Het pand maakt thans deel uit van het 

gebouwencomplex van de openbare bibliotheek. Van de spanten in de 

kap is een kleurmonster beschikbaar.
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Voorgevel van het vroeg- 

renaissancistische pandWijnstraat 

127 (Dit is in Beverenburch).

Onden voorgevel van het pand In 

de Hen, Voorstraat 71-73, een 

smalle en ongebruikelijk hoge 

Dordtse gevel. Het pand is 

eigendom van de Vereniging 

Hendrick de Keyser.

Rechts: de panden Lange 

Breestraat 44/46 (links) en 

48/50 (rechts), twee voorbeelden 

van Dordtse gevels.

Bij het pand links is het 

metselwerk afgewerkt meteen 

dieprode kleur.

R e n a is sa n c e /D o rd tse  gevels [ca.1560-1630]

Een zeer goed bewaard gebleven voorbeeld van een vroeg- 

renaissancistische gevel, nu bestaande uit geverfd natuursteen is het 

pand Wijnstraat 127, letterlijk gesierd met de mystificerende naam D it is 

in Beverenburch. Dit uit 1556 daterende pand heeft stenen 

kruiskozijnen. Zeventiende-eeuwse renaissance gevels, trapgevels 

gekenmerkt door het ontbreken van overkragingen zijn in Dordrecht 

zeldzaam. Welgeteld een voorbeeld, maar dan wel buiten de proeftuin 

telt de Wijnstraat: nr. 213.

In de zestiende eeuw ontstaat in Dordrecht het zogeheten Dordtse 

geveltype, waarvan we in de historische binnenstad nog vele 

voorbeelden aantreffen. Kenmerkend voor deze architectonische stijl 

zijn de geheel in baksteen opgetrokken geprofileerde bogen, die tussen 

de vensters op zogeheten kraagstenen ontspringen. Verdere 

bijzonderheden zijn de trapgevels -  later veelal vereenvoudigd tot 

puntgevel - en de driepasversieringen binnen de vensterbogen. Hoewel 

in principe in schoonmetselwerk opgetrokken, zijn er ook spaarzame 

voorbeelden, waarbij het gevelmetselwerk gekleurd lijkt door middel van 

een mengsel van pigment en bindmiddel, waarvan de kleurstof 

uiteindelijk als enige is overgebleven. Een fraai voorbeeld hiervan is het 

pand Lange Breestraat 4 4 /4 6 . Ook omkering van de kleuren van het 

metselwerk komt incidenteel voor: Een voorbeeld: Grote Spuistraat 13 

waar geel metselwerk rood en rood metselwerk geel is gekleurd.

Van het Dordtse geveltype vinden we in de Proeftuin Wijnstraat 

twee goede voorbeelden. Het pand Wijnstraat 71-73 (Engelenhoven), 

daterend uit 1630 is enkele jaren geleden door een particuliere eigenaar 

met veel zorg gerestaureerd, waarbij de voorgevel van een nieuwe 

kleurstelling is voorzien. De puntgevel is bij de restauratie in 1977-78 tot 

puntgevel 18de-eeuwse pui gehandhaafd. Deze kleurstelling- en met 

name de kleur van het geschilderde metselwerk riep nogal wat vragen 

op en is inmiddels alweer enigszins bijgesteld. Verder staat is aan de 

overzijde van het huis De Onbeschaamde het pand Wijnstraat 128.
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Rechts: Wijnstraat 123/125 

Detail van het fronton.

Onder voorgevel van Wijnstraat 

123-125 in de huidige situatie.

Onder voorgevel

Van het onlangs gerestaureerde

pand Wijnstraat 87.

H o lland s C la ss ic ism e  [ca. 1630-1660]

Het Hollandse Classicisme wordt gekenmerkt door brede gevels, 

pilasterstellingen met kolossale orde in Ionische of Corinthische stijl. 

Op een aantal strategische plekken in de historische stad van Dordrecht 

vinden we voorbeelden van deze zeventiende-eeuwse stijl. De gevels 

bestaan meestal uit een combinatie van natuursteen en metselwerk of 

geheel uit metselwerk.

Voorbeelden van deze architectuurstijl vinden we aan de Korte 

Engelenburgerkade 18 (Beverschaep)  en de Wijnstraat 123-125. 

Laatstgenoemd pand is ontworpen door Pieter Post, het eerstgenoemde 

wordt soms aan hem toegeschreven. Halsgevels komen - in tegenstelling 

tot het grachtengebied van Amsterdam - in de historische binnenstad van 

Dordrecht niet veel voor.

De L o d e w ijk -s t ijle n

De achttiende eeuw is de eeuw van de lijstgevels in achtereenvolgens de 

Lodewijk XIV, XV en XVI stijl. Topgevels worden na 1700 eigenlijk niet 

meer gebouwd. De Lodewijk XlV-gevels komen in Dordrecht in ruime 

mate voor, afhankelijk van de situatie twee, drie,vier of vijf traveeën 

breed. De panden zijn nagenoeg allemaal opgetrokken in paarsrood 

metselwerk, aan de bovenzijde beëindigd door een geprofileerde 

kroonlijst. Enkele markante voorbeelden zijn de panden Grote 

Kerksbuurti, Nieuwe Haven 29 (het huidige Simon van Gijn/M useum  

aan huis), Voorstraat 125 en Wijnstraat 87. Deze brede patriciërs

woningen moeten destijds een nieuw en imposant gebouwtype hebben 

geïntroduceerd in de stad. Datering van deze panden vindt meestal plaats 

in de vorm van vergulde Romeinse cijfers in de kroonlijst. Andere 

voorbeelden vormen de panden Nieuwe Haven 26 en Wolwevershaven 21 

met een rijke middenrisaliet. Van de Lodewijk XVde-stijl met zijn 

asymmetrische versieringen treffen we in de Proeftuin Wijnstraat 

verschillende voorbeelden zoals het pand Wijnstraat 153 . Bijzonder is het 

pand aan de Steegoversloot 1o, in de volksmond genoemd 'het huis met 

de dweilen' naar de kleedachtige overkragingen van de natuurstenen 

vensterdorpels. De panden in de Lodewijk XVI-stijl in Dordrecht worden
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Voorgevel van het pand 

Wijnstraat 88, een pand in 

Lodewijk XVI-stijl, thans bewoond 

door de familie Stoop.

Onder detail van de hardstenen 

trappartij van het door Itz in 1838 

ingrijpend verbouwde Stadhuis.

Rechts: de stadsvilla 

Cronenburch op de hoek van de 

Nieuwbrugen de Wijnstraat, 

gebouwd naar ontwerp van de 

Dordtse architect Bernardus van 

Bilderbeek De gevels zijn 

opgetrokken in rode klinkers, plint 

en raamdorpels zijn van 

ongeschilderd geelgrijs graniet, 

lateien en gevelbanden van 

ongeschilderde Oberkirchner 

zandsteen. De beweegbare delen 

van de kozijnen zijn 

oorspronkelijk donker van kleur 

geweest.

veelal gekenmerkt door een hardstenen gevel, zoals de panden 

Groenmarkt 25, Grote Kerksplein 4 en Wijnstraat 88, een gedistingeerd 

pand met een rijk gesneden voordeur en bovenlicht.

19de en 20ste eeuw

De negentiende eeuw staat bekend om zijn veelheid aan stijlen: van 

eclecticisme, neo-renaissance, neo-classicisme, neo-gothiek, tot 

Jugendstil en Waterstaatsstijl. Nog maar enkele decennia geleden werden 

deze architectuurstromingen maar matig gewaardeerd, aangezien het in 

veel gevallen een imitatie, herinterpretatie of een nieuwe combinatie 

van oudere architectuurstromingen betreft. De herwaardering voor 

negentiende-eeuwse architectuur wordt vooral weerspiegeld in de 

lijsten van jonge monumenten waarop panden uit de 19de eeuw de 

boventoon voeren. In Dordrecht zijn de meest prominente 

representanten van deze periode voornamelijk te vinden direct buiten 

de historische stad, in de zogenaamde negentiende-eeuwse schil.

Te denken valt aan de Rozenhof (architect A.L. van Gendt) en de villa’s 

van architecten als W. Kromhout Dzn. aan de singels. Het neo

classicisme heeft in de binnenstad van Dordrecht zijn sporen 

overduidelijk nagelaten: het Stadhuis, de Boterbeurs (Wijnstraat 154), de 

Bomkade 11 (voormalige Korenbeurs), allemaal ontworpen door 

stadsbouwmeester Georg Nicolaas Itz. Kenmerkend zijn de zware 

gepleisterde gevels. In het oog lopend in de Wijnstraat is de 

Bonifatiuskerk uit 1823, gebouwd in de kloeke Waterstaatsstijl.

Een bijzonder object is de Berlagiaans aandoende stadsvilla Cronenburch 

uit 1907, op de hoek van de Wijnstraat ende Nieuwbrug.

Tot de waardevolle bouwwerken uit de twintigste eeuw 

behoren het Tomado-huis naar ontwerp van H.A. Maaskant en van 

recenter datum enkele stadsvernieuwingsprojecten met als uitschieter 

het project Boogjes naar ontwerp van Aldo van Eyck en Theo Bosch. In de 

Proeftuin Wijnstraat treffen we een aantal stadsvernieuwings-projecten 

met als in het oog lopend project de nieuwe woningbouw
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die de Wijnstraat afsluit (architecten Croeneweg en Van der Meijden).

Uit een eerdere periode stamt de tegenovergelegen reeks panden op de 

hoek van de Wijnstraat en de Palingstraat, die met hun imitatie trapgevels 

eerder onder de noemer van traditionalisme geschaard zou kunnen 

worden.

De eenentwintigste eeuw is veelbelovend van start gegaan met het 

vernieuwde Statenplein (architecten Charles Vandenhove en Kees 

Rijnboutt) en meerdere zorgvuldige nieuwbouwprojecten.

[3.3] De h u id ige  k le u rp ra k tijk

De bebouwing in de historische binnenstad van Dordrecht weerspiegelt 

in grote lijnen de landelijke ontwikkelingen op kleurgebied. Waar tot 

voor kort kleuren als donkergroen en beige (Bentheimer) de 

belangrijkste kleuren op panden waren, zijn nu met regelmaat lichte of 

pittiger okerkleuren in zwang. Vooral particulieren streven naar een 

opwaardering van het uiterlijk van hun panden door het toepassen van 

een andere kleurstelling en het heftig schoonmaken van de gevels. Dat 

laatste staat overigens in monumentenkringen gelijk aan het om zeep 

helpen van de geschiedenis van een pand.

De praktijk van de medewerkers van monumentenzorg is dat 

slechts essentiële kleurwijzigingen in de historische binnenstad, als het 

om monumenten of beeldbepalende panden gaat, aan de orde komen, 

Veel op gebied van de toepassing van kleuren gebeurt buiten de 

betrokkenheid van Monumentenzorg. Incidenteel, als er een ter zake 

kundige architect bij het bouwplan betrokken is, wordt in overleg met 

hem of haar een kleurenschema samengesteld. Van de voorgestelde 

kleuren worden dan tijdig monsters opgezet zodat er ook de gelegenheid 

bestaat de kleuren in de werkelijke situatie te bekijken. Na een toetsing 

van deze kleurmonsters volgt het vaststellen van de definitieve kleuren 

en soms ook het type verf: de schilder kan aan de slag.

In de hang naar een meer historisch kleurgebruik worden anno 

2002 gretig potten in diverse okertinten toegepast. Monumentenzorg 

probeert door haar toetsende en adviserende rol ervoor te zorgen dat er 

een niet al te prominent aanwezige okertint wordt gekozen, waardoor het 

pand geïsoleerd zou raken in de gevelwand. Dat dit vaak niet lukt, heeft te 

maken met het feit dat bewoners - al dan niet uit onwetendheid - zelf al aan 

de slag gaan en gewapend met een kleine kleurstaal of zelfs een 

historische prent - rechtstreeks de kleuren op hun panden aanbrengen. 

Een kleurenbeleid van de Gemeente Dordrecht is op dit moment niet 

aan de orde, waardoor in veel gevallen ad hoe wordt gereageerd en een 

oplossing moet worden gezocht. Wel is in incidentele gevallen de 

bouwhistorische opname een kader waarbinnen kleuronderzoek naar 

vroegere kleurstellingen aan de orde komt.



[3.4] Het onderzoek: 37 Verfbestekken

Een belangrijke bron van informatie is het verfbestek: het geeft 

informatie over kleuren in relatie tot gebouwen en gebouwonderdelen 

en tevens over de wijze van schilderen. Het onderzoek in het 

Stadsarchief van Dordrecht heeft een belangwekkende bron van 

informatie opgeleverd: in Stadsarchief 3 onder inventarisnummer 2908 

en Stadsarchief 5 werden series volledige verfbestekken aangetroffen. De 

bestekken hebben betrekking op toen reeds bestaande en nieuwe 

gemeentelijke bouwwerken, waaronder ook bruggen en poorten.

De verfbestekken in Stadsarchief 3 beslaan de periode 1626 tot 1765, 

dus bijna 140 jaar; die in Stadsarchief 5 de periode 1827 tot 1838, dus slechts 

n jaar. Als derde informatiebron troffen we in archief 218 (Openbare 

Werken) een reeks geschreven en gedrukte bestekken die de periode 

1865 tot 1928 beslaan. Uiteindelijk levert dit een overzicht op van bijna 

vier eeuwen verfpraktijk in de stad Dordrecht, verspreid over 37 

verfbestekken.

De aan te besteden schilderwerkzaamheden betreffen zowel werk 

aan buitengevels als interieurs, meestal gecombineerd in één verfbestek. 

Het kleuronderzoek concentreert zich op de buitenkant van gebouwen; 

niettemin worden ook kleurrelaties tussen binnen en buiten (zoals bij 

het schilderen van luiken) en bijzondere beschrijvingen van kleur in 

het interieur beschreven. De bestekken hebben uitsluitend betrekking 

op verfwerkzaamheden: andere werkzaamheden in het bouwproces als 

timmerwerk, metselwerk en levering van ijzerwaren etc. werden apart 

aanbesteed en zijn dus in afzonderlijke bestekken in de stadsarchieven te 

vinden.

In de verfbestekken komen de meeste belangrijke gebouwen in de 

stad Dordrecht aan de orde: het Stadhuis, de Vleeshal, de Beurs, de 

vismarkt, maar ook bruggen, brugwachtershuisjes en diverse 

stadshuizen. Ook bijzondere werkzaamheden aan bouwwerken, zoals het 

vergulden van wijzerplaten van de toren van de G rotekerk, worden 

omschreven. Over panden in de Proeftuin Wijnstraat komen we weinig 

tegen. Dit is mogelijk verklaarbaar door het feit dat dit deel van de 

Wijnstraat weinig openbare gebouwen telt. Het is overigens opmerkelijk 

hoe huidige verfbestekken in terminologie en procedures nog lijken op 

een zeventiende-eeuws bestek, zij het dat de voorwaarde dat de 

aannem er sijn  eijgen drinckbieren m oet verzorgen'  ons in de huidige 

bouwpraktijk tamelijk curieus zou voorkomen.

De aanbestedingen in de periode 1626 tot 1765 vinden plaats 

namens de Thesaurier van de Reparatiën, een functie die we nu zouden 

omschrijven als die van wethouder die het onderhoud aan gemeentelijke 

gebouwen in zijn portefeuille heeft. Hoewel niet alle bestekken even 

uitvoerig zijn als het om de toe te passen kleuren gaat, komen gelukkig 

ook nauwkeurige omschrijvingen van zowel kleuren als 

applicatietechniek voor. In de bestekken uit de zeventiende en



Verfbestek van 22 november 1695 

(detail). Stadsarchief 3 inv. nr. 

2908/463.

Zie voorde integrale vertaling van 

dit verfbestek hoofdstuk 8 /  

bijlage Ai.

achttiende eeuw worden de kleuren - niet de mengverhouding - globaal 

omschreven evenals de glansgraad. In bestekken uit de negentiende 

eeuw wordt iets meer informatie gegeven over mengverhoudingen en 

wordt separaat een hoofdstuk over de kleuren toegevoegd. De laat 

negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse bestekken zijn zeer 

summier in hun kleuraanduiding. In totaal zijn 37 bestekken in het kader 

van het kleuronderzoek bestudeerd.
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[1] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/15 [1626]
H et eerste door ons aangetroffen verfbestek dateert van 3 decem ber 1626 en heeft 

betrekking op 'hetschijlderen ende stofferen vant wijser werck op den groote kerc 

Tooren'. Stofferen is hier gebruikt in de betekenis van beschilderen, decoreren (zie 

H aslinghuis in zijn  boek Bouwkundige termen).

[2] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/240 [1679]
D it  verfbestek u it 1679 heeft betrekking op de vier wijsers op het Stadt huijs tooren 

te verlichten schilderen ende vergulden, als mede het schilderen van de groote 

vism ardten de drie crane m et de nieuwe brugh op de kalckhaven.' A l d irect blijkt 

h ieruit de toen geldige schilderspraktijk: 'Eerstelijck sal den aannem er als alle de 

loodt wercken van den tooren ende wijserberden wel gerepareert sullen sijn den 

geheelen thooren alle het loodtwerck soo onder als boven aen allekanten twee m ael 

moeten overscgilderen m et goede dicke olijverfalle loodtw idtde lijst wercken wit 

ofte roodt 'A n d e re  verm elde kleuren: b ruijn  zwart, Engelse oker.

[3] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/254 [1680]
H et bestek dateert u it m ei 1680 en betreft hoofdzakelijk schilderw erk aan de Beurs, 

de Vleeshal en twee poortdeuren van de S lu isp o o rt Basem enten, kolom m en, 

kapitelen, het fries van de Beurs m oeten 'steengrauw'geschilderd w orden; de 

architraven en het lijstw erk 7oodtwidt’. Kozijnen, architraven, lijstwerken, 

frontisp ice van de Beurs loodwit, de vensters en het fries steengrauw. D e  vensters 

m oeten aan de b innen zijd e  'roodt'worden geschilderd, de glasram en 'form eijoel 

roodt'. D e  poortdeuren van de S lu isp o o rt 'bruijnen Engelschen oocker.’

[4] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/316 [1689]
'Schilderen van derscheijde cosijnen en een heijninck int lattijnsche school m et het 

verlichten en vergulden van de vier wijserberden op den grooten kerktoren als mede 

alle de bollen die m et loodt sijn bekleedt' z ijn  de te verrichten werkzaam heden 

volgens d it bestek. Bolkozijnen m et de vensters en de ram en van de Latijnsche 

School binnen en van buiten "bruijnen oftegeelen engelschen oocker'. Het 

ijzerw erk w ordt zwart geschilderd, een zinsnede die we in bijna allebestekken 

tegenkom en. G lasram en worden aan de binnenkant 'form ilijoen roodt'. H et 

hekw erk dat tussen de plaats en de tuin staat w ordt in bruine Engelse oker 

geschilderd. Dan resten de sch ilder nog enkele schildersw erkzaam heden binnen en 

de w ijzerborden van de G rote Kerks toren: 'alle de letters tweemael dick moeten 

overgoudgeelen en dan alle de letters wel moeten vergulden m et het alderbeste 

g o u d t'B lijkb aa r w orden de letters eerst van een goudgele ondergrond voorzien om 

vervolgens te w orden verguld. V erd er w ordt de aannem er geacht te schilderen 'vier 

frontespiese m et alle de bollen en peeren m et de pijram ijde die daerop staen en de 

lijstwercken alle het loodt aen alle kanten m et loodw it'm et lijnsaedt olijgevreeven  

ofte heel fijn gem aelen dick en vedt overstrijcken dat het alles wel een gael com pt te 

blincken'. Pilasters, basem enten, kapitelen, ffiesen lijsten worden loodw it 

geschilderd en de stenen nokken en de ribben op de bollen en de piram ides 

'form eijoel roodt'. Een lantarenpaal tenslotte staande voor de G rote Kerk m oet in 

bruine Engelse oker w orden opgeschilderd.
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[s] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/329 [1689]

Dit verfbestek heeft onder meer betrekking op verscheidene 

schilderwerkzaamheden 'aan de magasijn huijsen in Steeghoversloodals aen de 

Coorenmarckt'. De kozijnen, deuren en vensters van de panden in de 

Steegoversloot worden in bruine of gele Engelse oker opgeschilderd; de kozijnen 

loodwit 'ofte soodanighen colleurs als hem van de heer thesaurier op het werck 

aengewesen ende geordonneert sal werden'.

[6] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/348 [1690]
Bestek over verschillende schilderwerken 'aen de nieuwe Crom houdt vensters’ op 

het Stadhuis. Kleuren: bruine en gele Engelse oker, zwart, loodwit.

[7] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/463 [1695]
Bestek over het schilderen van 'alle het houdt ijseren steenwercken dataende

geheele riedijckse poorten thoorentijen is met de huijsen en het gene aen de 

geheele poort behoort'. De Riedijkspoort wordt als volgt opgeschilderd: de blauwe 

steen (hardsteen) met het beste blauw, de witte steen steengrauw, de deuren en 

vensters in engelse bruine oker; de kozijnen met het torenje loodwit Ijzerwerk 

wordt uiteraard zwart geschilderd. Het bestek vermeld streng dat de aannemer 

wordt geacht het werk zo uit te voeren dat, 'daerniet op teseggen en valdt'.

[8] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/530 [1698]
In de aanhef van dit bestek wordt gesproken van 'eenige schilderwercken deur de 

stadtaen verscheijde wercken'. Genoemd worden onder meer de Roobrug, twee 

'cleijne kraentjes op de nieuwe haven, de brugh bij Engelenburgh', delen van de 

lange Houten Brug. In artikel 5 duikt de nieuwe kleurbenaming 'bentemercolleur 

op voor het houtwerk van enkele bruggen; het ijzerwerk van de bruggen moet zwart 

worden geschilderd.

[9] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/587 [1708]
Dit beknopte verfbestek uit 1708 heeft betrekking op het schilderen van houtwerk 

aan verscheidene bruggen en poorten: de brug aan de Kalkhaven, de nieuwe 

gebinten aan de Engelenburgerbrug, de Roobrug, de Sluispoort, de Vriesepoort (al 

het houtwerk 'een bentemer couleur).

[10] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/596 [1710]
'Eenigh schilderwerk door de stad' vermeldt de aanhef boven dit verfbestek uit 

augustus 1710. Hoe beperkt de aanhef ook, het gaat om een forse schilderbeurtaan 

belangrijke gebouwen: al het houtwerk van 'degehelen Beurs en ook van de vleijs 

hal'. De kleuren van deze gebouwen blijven als ze zijn. Verdere 

schilderwerkzaamheden betreffen schilderwerk bij de Jorispoorten drie nieuwe 

hekken aan de Walevest Regels en lijsten krijgen een Bentheimer kleur. De stijlen 

krijgen een 'morelle coleur’.
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[ii] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/613 [1714]
Verfbestek voor 'eenigh schilderwerk'. O n d e r m eer twee gevels aan de 'stadtsloos 

buijten St jorispoort"\r\ zijn  geheel in een 'karstanje bruijne coleur’.

[12] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/661 [1724]
D it  verfbestek van 19 ju n i 1724 heeft betrekking op schilderw erken aan alle bruggen 

in de stad Dordrecht; onder andere de bruggen bij de Spuipoort, de Vriesepoort, de 

S in t Jorispoort, het poortje aan de N oordendijk, de draaiboom  bij de V ism arkt, de 

Roobrug, de Engelenburgerbrug, de Zakkendragersbrug, de draaiboom  over de 

Kalkhaven. Voorgeschreven kleuren: zwart, B entheim eren Engels bruin.

[13] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/663 [1724]

'Eenigschilderwerk soo binnen als buijten de S tad t'm eld t d it bestek. H et b lijkt te 

gaan om  schilderw erk aan de Beurs en de Vleeshal. Kleuren die verm eld worden; 

zwart, B entheim eren Engels bruin.

[14] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/664 [1724]
D e G roothoofd spoort,d e R ied ijk sp o o rten  aangrenzende huizen z ijn  de gebouwen 

waarop d it verfbestek betrekking h eeft Bruin, bentheim er, zwart en steengrauw, 

goud (wijzers van de toren) zijn  de kleuren die in d it bestek worden verm eld. Het 

bestek m e ld t houtwerk, steen en ijserwerk (...) sal dat alle moeten schilderen aen 

alle sijden soo buijten als van binnen.'D e kleur 'steengrauw'w ordt verm eld voor 

'buijsen'.

[15] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/687 [1728]
D it is  een belangrijk bestek; het heeft betrekking op onder m eer het oude stadhuis 

m et de hoektorentjes. H ieru it b lijkt onder dat loden buizen worden geschilderd. 

Deze buizen w orden in zwart o f steengrauw  uitgevoerd. D e torentjes krijgen een 

blauwe 'lijkoleur'.

[16] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/715 [1732]
Een bestek over het schilderen van de Beurs, de Vleeshal, de Engelse kerk.

H et bestek m eldt het schilderen van 'degeheelen toren, boven de Vleeshal, van 

onderen af, en tot bovenen toe, rondom aan alle syden, geen houtwerk, steen, 

koper, loot en ijserwerck uytgesondei%(...) oock alle het loot op alle hoeken van de 

dakkozijnen boven de nocken als ander, de knoppen op de hoeken en ook alle het 

hartsteenwerk en steenstukken in de bogen van de deurvaart geschilderd d ient te 

worden. O p m e rk e lijk  is de m ededeling dat hardsteen in een Bentheim er k leu rd ien t 

te worden geschilderd. D e stenen poort d ie n t hlaauw'te worden opgeschilderd.

[17] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/721 [1732]
Een verfbestek over onder m eer het schilderen van enkele huizen, hekken en 

leuningen op de bruggen.Ceschreven w ordt over het aanbrengen van een bruyne 

en daar t vereyscht een hem sal worden geordonneert een bentemer coleur'op 

kozijnen, deuren, vensters, ramen, blinden, leuningen, goten etc., het ijzerwerk,, 

lood en hardsteenwerkljzerwerk dient zoals gebruikelijk zwart te worden
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geschilderd. Verm eldensw aard is de zinsned e: ' het loofwerk steengrauw'. Verderop 

lezen we dat 'het hansteen, latteijen als ander daar dat vereyscht een bentemer 

coleur'd ient te worden geschilderd. W at bedoeld wordt m et een bruine kleur b lijkt 

u it  'een bruijne coleur met het beste Engels bruijn'.

[18] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/753 [1742]
S ch ilderw erk aan stadsbruggen is het hoofdonderw erp van d it verfbestek van 28 

m ei 1742. Voorkom ende kleuren: ‘Bentheimer coleur', 'engels bruijn'en 'swan'.

[19] Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/759 [1750]
Een belangrijk bestek m et veel kleurverw ijzingen. Bovendien kom t hierin voor het 

eerst de om sch rijv in g  'mittael'voor als kleurtypering. H et bestek gaat over 

'stadshuijsen, poorten, bruggen'en schilderw erk aan de Franse k e rk . Interessant is 

de verm eld ing  dat hardsteenen lood van het slu isw achtershuis buiten de slu ispoort 

zal m oeten worden geschilderd 'van kleur als de pannen sijn'.Verderop lezen we 

dat deuren, vensters en ramen 'mittael'van kleur d ienen te w orden.'alle de andere 

werke van hansteen aan den geheelen voorgevel behorende'moet de schilder 'twee 

mael met goede bentemer coleur' beschilderen. O pm erkelijk : hardsteen wordt 

geschilderd en bovendien in een kleur d ie hoort bij een ander soort natuursteen.

[20] Stadsarchief 3 inv.nr. 2908/780 [1755]
Een verfbestek over het schilderen van de 'kraan Roodermondt'

D eze kraan was bekleed m et 'hout Leijen'. 't Loot op de nock &  hoekepers aan t 

dack alles een bentmercloeuren de houten schalieen(?) een blaauwe leije coleur als 

mede de beschotte die voor onder het oversteck tegen de corbeele zijn met leijen 

(../) een bruijne coleur.

[21] Stadsarchief 3 inv.nr. 2908/809 [1758]
Vo o rnam elijk  schilderw erk aan bruggen. Behalve kleuren als Bentheim er en zw arten 

bruin treffen we in d it bestek kleuren als blauw (niet nader gespecificeerd) en 

groene metaalkleur.

[22] Stadsarchief 3 innv.nr 2908/842 [1765]
Bestek m et kleurverw ijzingen: Bentheim er, zwart, bruijn, blauw.

[23] Stadsarchief 3 incv.nr. 2908/843 [1765]
D it  verfbestek voor het verven van de V ism arkt, R oob rugen kleinere bouwwerken 

spreekt over de kleuren Bentheim er, blauw, zwart, lichte steengrauwkleur, bruin en 

metaal. V o o r 't comptoir van de V ism a rkt schrijft het bestek voor de kozijnen, 

sam asielijsten, hardsteen een ‘bentemmercoleur'voor; de deuren, vensters en 

ram en dienen te krijgen 'mittaal cloeur sijnde daer onder een derde spaansgroen'.
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[24] Stadsarchief 5 inv.nr. 279 tm 301 [1827]
Kleuren die we in d it bestek voor het verven van de m ilitaire kazerne aantreffen zijn 

zwart, bruin, Bentheim er en de kleuren steenblauw (u it loodw it en zwart) en metaal 

[uit geel, zwart en 1 deel spaans groen]. O m h ein in g en  worden in een bruine kleur 

geschilderd.; voor een brugw achtershuisje w ordt een com b in atie  van Bentheim er 

en m etaalkleur voorgeschreven.

[25] Stadsarchief 5 inv. nr 279/301 [1828]
D it  verfbestek heeft betrekking op het schilderen van de Kaaswaag, de 

G roothoofdspoort, de S in t Jorispoort en andere openbare gebouw en. D it  bestek 

bevat w einig specifieke m ededelingen over kleuren voor buitenwerk.

[26] Stadsarchief 5 inv.nr. 279/301 [1832]
D e  nieuwe aanbouw  aan het stadhuis is onderw erp van d it bestek. In d it bestek 

treffen we een aantal nieuwe kleurontw ikkelingen. D e deur aan de straatzijde wordt 

donkergroen; Zw art d ie n t 1 /8  deels spaans groen te bevatten.

[27] Stadsarchief 5 inv.nr. 279/301 [1834]
W ein ig  kleurverwijzingen.

[28] Stadsarchief 5 inv.nr. 279/301 [1835]
Verfbestek voor de Berkepoort, de Israelitische kerken enkele huizen. Kleuren die 

genoem d worden zijn  onder m eer steenblauw en Bentheim er. Interessant is het 

hoofdstuk 'Aard der m aterialen' Daar lezen we.'De Bentheim er kleur zam en te 

stellen uit zuiver fijn gem ale loodwit m et een weinig geel gebroken; D e M etaalkleur 

m et geel en best zwart en een vijfde gedeelte spaansch groen aangemaakt; Het 

Zw art uit zuiver best ton zwart m et een vijfde gedeelte spaans groen gem eleerd'.

[29] Stadsarchief 5 inv. nr 279/301 [1837]
W ein ig  kleurverwijzingen.

[3°] Stadsarchief 5 inv. nr.279 tm 301 [1838]
Een verfbestek van 14 m ei 1838 dat betrekking heeft op het schilderen van 

'onderscheidene Stadsgebouw enf w aaronder de toren van het Stadhuis, de voor- 

en achtergevels van vier huisjes in de Vriesestraat, de voor- en zijgevel van de 

Lantijnse School en de Roobrug. Een belangrijk bestek vooral om dat het beschrijft 

hoe het nieuw e neo-classicistische stadhuis naar ontw erp van stadsbouw m eester 

Itz geschilderd m oet worden. Het betrof een fundam entele architectonische 

transform atie van het oorspronkelijk  gotische stadhuis naar een zwaar neo

classicistisch ontw erp van Itz. G esproken w ordt over Spaans groen voor de deuren 

en 'de borstweeringen zullen zoo na m ogelijk m et de kouleur van de 

hardsteenwerken overeen moeten kom en/

33



[31] Archief 218 Gedrukte bestekken [1865]

Dit bestek, dat onder meer betrekking heeft op schilderwerk aan de 

Groothoofdspoort, de toren van de Nieuwe Kerk, de Kruidtoren, de begraafplaats 

en de Spuibrug, vermeldt weinig kleuren. Over de Groothoofdstoren lezen we: 

'wijzerborden, wijzers, windvaan, enz. moeten met best ducatengoud van de beste 

merken verguld'. De wijzerborden van de Nieuwe Kerk moeten juist worden 

'opgezward'. Een mooie kleur die we hier volledigheidshalve melden is de tint 

porceleingrijs voor het binnenwerk. De hekken van de begraafplaats en hekken van 

andere percelen, zoals de diverse schilderlokaties worden genoemd, krijgen de kleur 

zwart, brons of metaalkleur, zoohierals vooral de andere perceelen, vermengd met 

1/8  deel Spaansch groen'.

[32] Archief 218 Gedrukte bestekken nr.28/12 [1870]

Dit korte bestek heeft betrekking op slechts één onderdeel, het 'het verwen der 

leuningen van de Nieuwbrug'. Dit is interessant omdat hier tijdens het 

kleuronderzoek ook monsters zijn genomen. De kleur die de brug uiteindelijk krijgt 

is 'zinkgroen, samengesteld uit 11 delen spaansgroen en 5 delen zinkgroen'.

[33] Archief 218 Gedrukte bestekken nr.1219/42 [1923]

Dit bestek gaat over het verfwerk aan vier bruggen, waaronder de Damiatebrug. De 

bruggen worden uiteindelijk afgewerkt met een 'zwarte lakverf. Bruggen werden 

dus toen donker geschilderd.

[34] Archief 218 Gedrukte bestekken nr.1254/31 [1924] 

Interessant is de mededeling dat de ingangsdeuren en de bijbehorende 

bovenlichten van de toren van de Grotekerk in imitatieeikenhout worden geverfd; 

verder geen aanduidingen van kleuren.

[35] Archief 218 Gedrukte bestekken nr.1268/37 [1924]

Het Waaggebouw, het huidige onderkomen aan de Vest van de Dienst Kunsten 

(thans genummerd Vestng-mjeneen pand in de Wijnstraat zijn de onderwerpen 

van dit bestek. Geen mededelingen over kleuren.

[36] Archief 218 Gedrukte bestekken nr.1363/17 [1927]

Opnieuw een bestek voor verfwerk aan drie bruggen: Damiatenbrug, 

Zakkendragersbrugen de draaibrug in de Binnenkalkhaven. Er worden geen kleuren 

gemeld. Wel wordt aangegeven Japanlakverf te gebruiken.

[3 7 ] Archief 218 Gedrukte bestekken nr. 1400/17 [1928]

Een verfbestek betreffende vier gemeentegebouwen. De kleurvermeldingen 

beperken zich tot het vergulden van een opschrift en het afwerken met 

aluminiumverf van ijzeren deurpanelen in de Rijkslandbouwschool aan de 

Oranjelaan. Verder de gebruikelijke zinsnede 'de loodwitverf i n olie gemalen en in 

origineele fabrieksverpakking met een certificaat van oorsprong’.
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Dordtse Kleuren
O verzicht aangetroffen verfbestekken in het Stadsarchief Dordrecht 

Maart 2002

1626 hetschiilderen ende stofferen vant w iiser werck op den Crootekercks tooren

1679 de vier wijsers op het Stadthuiis tooren te verlichten schilderen ende vergulden als mede het schilderen van de groote vism ardt en de drie Crane met de nieuwe brugh op de kalckhaven

1680 scgildderwercken die gedaen moeten werden aende twee vande als mede aende Vleiishal met de twee poortdueren aen de Sluijspoort

1689 het schilderen van verscheiide cosiinen en een heiininge int lattiinsche school met het verlichten en vergulden van de vier wiiserberden op den grootenkerckstoren

als mede alle de bollen die met loodt sijn bekleedt m et noch eenighe kleijninchheden daer daer bi]_

1689 verscheijdeschilderw ercken sooaen de magasijn huiisen in Steeghoversloodt als aen deCoornm arckten de de „op het planckier int willigen Boseg als noch eenighe kleijnicheeden door de Stadt

1690 verscheiide Schilderwercken soo aen de nieuwe Crom houdt siien, de nieuwe kokers om de lindeboomen, verscheiide vensters op het Stadhuijs de 00 in de taenpoort als noch verscheiide kleijninchheden door de Stadt'

169s* het schilderen van alle het houdt iiser en steenwereken dat aen de geheele riedijekse poorten thoorentijen is met de huijsen en het gene aen de geheele poort behoort geen houdt ofte hardt steen offiiserwereken uiitgesondertdatden dagh beschijnt

1698 eenige segilderwereken

1708 het schilderwerck van verscheiide bruggen

1710 eenigh schilderwerk door de Stad

1714 eenigh schilderwerk

1724 het schilderen van allen denBruggen: soo buiiten als binne de voorsr. stadt

1724 eenig schilderwerk: soo binnen als buiiten de stadt

1724 het schilderen van den Groothoofts Poorten den R id ijk  Poort m et de huiisen daer aen behoorende

1728 het schilderen van het Stad-huiis aan de drie ziiden van buiiten. als mede het huiis daar de m aiioor woont van voore ende van agteren, de weeskamer tegen de oude „ nevens het huiis daar den sepier in woont, aan havenzijden als ander schilderwrelc

1732 het schilderen van de Beurs en Vleeshal als ander schilderwerk meer te doen binnen de voorschreven stad

1732* het schilderen van eenige stadshuvsen huiisies, heckens, leuningen op de Bruggen Brandspuijthuijsies als ander schilderwerk meer, soo buiiten als binnen de voorschreve stad

1742 het schilderwerk van eenige der Stadsbrugge als ander soo binnen als buiiten de voorsr. Stad

1750 het beschilderen van eenige stadtshuiisen poorten bruggen als ander soo binnen als buiiten de voorsr. Stadt

1755 het overschilderen van de Kraan Rooderm ondt

1758 eenig schilderwerk soo aen bruggen als andere werke

1765 het schilderen of verwen van buiiten in het rondt het geheele Stad off Raathuijs nevens den geheelen Grootetooren met sijn wijserborden,8c. andere kliineToorentie daer op; met ook daer bij destadswooningen (etc)

de wagteamers 8c. secretary gehouden wert nevens ook de wooning voor den sipier 8c. voorts alle dat aan gemelde stadhuijs ende verder aene is; Item den Groote zaal van binnen als nog de verderen binnenwerken

1765 het verwen 't houtwerk van den groote vism ark pom pen aennexe huiisies nevens ook de roobrugh en de brugh buijten de stadt bij de witte leuw met nog het plancke affdack tegen de Vleeshal ans anders bestaende

1827* het verwen van de M ilitaire kazern. oudstiids den Bagiinenhof, vier bruggen en verdere werken

1828 het verwen van de Kaaswaag, Groothoofdpoort, het Arm en School, Stads Magazijn, Kisthuis, en S t  Jorispoort

1828 het verwen van den nieuwen aanbouw aan het Stadhuis, zoo binnen als buiten

1834 het verwen van onderscheide stadsgebouwen (het gebouw het Trib u naai, de buitengevels.de Groothoofdspoort, de voor- en achtergevel van de Kaaswaag...)

    1835 het verwen van onderscheide Stadsgebouwen' (Berkepoort, het gebouw de Israelitische kerk; de IJzer-Waag en Bovenhuis, het gebouw op den Noordendijk bewoond door de W eduwe de klundert

Zes Com m iesenhuiisies.op onderscheidene plaatsen buiten deze Stad, twee Boom en Brugophaaldershuijsjes binnen de Stad, Het Brandspuijthuijsie achter de Stadsbank van Leeningen de W oning aan de jorispoort, bewoond door den heer Keeman

1837 het verwen van het navolgend ijzerwerk hetw elk bij of aan het Marktplein dezer stad is of zal worden gesteld

1838 het verwen van onderscheidene Stadsgebouwen'f...) D e twee nieuw gebouwde Gevels en toren van het Stadhuis D e V o or-A chter en gedeeltelijke Zijgevels van vier W oonhuijsjes in de Vriezestraat en de voor en zijgevel der Latijnsche School.

De Roobrug, de Spuibrug. de lange houte en de Engelenburgerbrug

1863 de hierna volgende V ER W W ER KEN . te weten: het schoonmaken en verwen van de buiten- en binnen-frontgevels van de Grootshoofds-poort en den daarop staanden koepel en toren en nevengelegen woning; D en Nieuwen Kerktoren, den Kruidtoren

1870 * het verwen der leuningen van de Nieuwbrug

1924 het verrichten van verfwerken aan vier bruggen

1924 het buitenverfwerk van verschillende gemeentegebouwen' (...) voorm alig Archiefgebouw Grootekerksbuurtetc.

1927 het verrichten van buitenverfwerk van verschillende gemeentegebouwen

1928 het verrichten van VERFW ERKEN  aan drie B R U G G EN

1928 het verrichten van buitenverfwerken aan verschillende gemeentegebouwen

Totaal 37 stuks (van de met * aangegegeven bestekken is de tekst integraal in de bijlagen van de rapportage opgenomen)
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1 L o o d w it  [loodt widt] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kozijnen, lijstwerk, lood op nok

2 G e le  E ng else  o k e r  [geelen engelscgen oocker] ■ ■ ■ ■ ■ Luiken, deuren, vensters, ramen

3 B ru in e  E ng else  o k e r  [bruijnen engelscgen oocker] Luiken, deuren, vensters, ramen

4 V e rm iljo e n  [rootform illoen] ■ ■ [glasraemten] ■ ■ ■ W ijzers

5 S te e n b la U W  [steen blaauw] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Banden, lijsten, natuursteen, kozijn

6 Lei k le u r  [lijkoleur, blaauwe leyecoleur] ■ ■ ■ Houten leien

7 S te e n g ra u w  [steengraeu] ■ ■ ■ H ■ ■ ■ ■ Ijzerwerk, buizen

8 E ngels  b ru in  [bruijnecoleur] ■ [bruijn sutardt?] Luiken

9 R o o d  [roode verff, root, scgoonroodt] ■ ■ ■ ■ ■ Vensters en luiken (binnenzijde)

1 0 B e n th e im e r  [bentemmer coleur] Deuren, vensters, hardsteen, poort

Tl Z w a r t  [swart, tonnezwart] ■ ■ ■ m ■ ■ ■ ■ ■ n ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ankers, ijzerwerk, bruggen

12 Z w a r t  [zwart best gedempt tonnezwart met een vijfde gedeelte spaans groen ] ■ Ankers, ijzerwerk, bruggen

13 D o d e k o p  [doodekop] ■ [bruin uit dodekop en zwart] ■ [helderpaars uit dodekop] Ramen, voordeur

H K a s ta n je b ru in  [karstanje bruijne coleur] ■ ■ Houtwerk, lood, lijsten, deuren

IS M e ta a lk le u r  [mittael] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Hekken, deuren, vensters

16 S p aan s  g ro e n  [spaanschgroen] ■ Deuren

17 S paan s  g ro e n  m e tz in k g r o e n ■ Brug

l8 M o re lle k le u r  [m orellecoleur] ■

19 B ro n s g ro e n /b ro n s ■ ■ Hekken

20 A lu m in iu m v e r f ■ Deuren

ZI G o u d /g o u d v e r f  [ducaten goud, antim onij gout] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Windvaan, letters, wijzers, haan
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[3-5 ] Het onderzoek: de kleurm onsters

Met hulp van het laboratorium van Akzo Nobel Coatings (Willem de 

Zanger en Leo Ligtermoet) is in twee etappes onderzoek verricht naar 

een representatieve selectie van panden in historische binnenstad van 

Dordrecht en met name in de Proeftuin Wijnstraat. Bij de selectie stond 

voorop dat belangrijke panden als D e Onbeschaamde, D it is  in 

Beverenburch (respectievelijk Wijnstraat 123/125 en 127) en het gotische 

hoekpand Henegouwen (Wijnstraat 155/157) in dat rijtje niet mochten 

ontbreken; dat uit meerdere architectuurperioden monsters beschikbaar 

zouden moeten zijn en dat het vermoeden moest bestaan dat er enige 

verfgeschiedenis kon worden aangetroffen.

Anders gezegd: als panden bij recente schilderwerkzaamheden 

geheel 'kaal' waren gemaakt, viel er voor de werkgroep weinig eer te 

behalen. Hoofdzakelijk zijn verfmonsters genomen op buitengevels 

(kozijnen, luiken, natuursteen, ankers en hekwerken), maar bij een 

vermoeden van interessante informatie over kleuren binnen zijn ook 

daar monsters genomen.

Bij de eerste onderzoekingen (rapport Akzo Nobel 940111 d.d. 23 

september 1994) zijn de volgende zeven panden onderzocht:

1. Wijnstraat 123/125 ('De Onbeschaamde*)

2. Wijnstraat 113 ('Het Zeepaert*)

3. Wijnstraat 134 (Huis Cronenburch)

4- Wijnstraat 87 (voormalige Schefferdrukkerij)

5. Wijnstraat 80

6. Wijnstraat 58

7. Wijnstraat 12

Overzichtsfoto van de 

verfmonsters, gefixeerd op een 

houten ondergrond.
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Foto met de

elektronenmicroscoop van het 

verfmonster van de achtergevel 

van het pand De Onbeschaamde. 

Duidelijk zichtbaar zijn de circa 

veertig verflagen. Dit monster 

staat model voor de essentie van 

de kleurontwikkeling in de 

binnenstad: van een donkere 

okerkleur naar een bijna witte 

kleur.
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Wijnstraat 113 (Het Zeepaert) 

Detail van monster op luik 

voorgevel 3e verdieping.

Hoewel de huidige kleurstelling 

van rood en wit authentiek 

aandoet, blijken de 

oorspronkelijke verflagen geheel 

anders van kleur te zijn, variërend 

van een helder blauw tot zwart 

(van boven naar onder).

Bij de tweede reeks onderzoekingen (rapport Akzo Nobel 950094 d.d. 28 

augustus 1995) zijn daaraan toegevoegd de volgende drie panden:

8. De Berckepoort

9. Gravenstraat 31-33 (Huis Henegouwen)

10. Wijnstraat 158-160 (ook bekend als De Boterbeurs)

De genomen monsters zijn ingegoten in een hars. Om een goede 

analyse van de aangetroffen verfsporen te kunnen maken is de 

dwarsdoorsnede geslepen en gepolijst. Van deze monsters zijn foto- 

opnames gemaakt. De twee reeksen monsters en hun analyse zijn 

bijeengebracht in een tweetal rapporten van Akzo Nobel Coatings. 

Belangrijke constatering in het laboratorium was dat - uitgaande van een 

onderhoudscyclus van 5 jaren - een aantal monsters ver terug ging in de 

geschiedenis, som m ige zelfs ca. 250 jaar. H et rapport m eldt verder: 'U it  

vergelijkbare onderzoekingen blijkt dat het kleurgebruik in de jaren  

1700-1800 w einig aan mode onderhevig is, deels is dit te wijten aan de 

beperktheid van het aantal natuurlijk voorkomende pigmenten. 

Karakteristieke pigm enten, zoals loodwit, zinkw it en oker, blijken vooral 

in de beginperiode te zijn  gebruikt. D e eerste bindm iddelen zijn  op basis 

van een natuurlijke lijno lie en standolie. D e foto's geven aan dat 

gedurende de laatste 150 jaar het kleurgebruik en de mode nogal eens 

veranderd'.

1. Wijnstraat 123/125 (De Onbeschaamde)
In d it pand zijn  5 m onsters genom en en onderzocht. Vooral de keuken, d ie zich 

opm erkelijk  genoeg bevindt achter het pand 'D it  is in Beverenburgh’ was een goede 

bron van inform atie. D e belangrijkste vondst was van die van het m onster op het 

deurkozijn in de keuken, waarin ca. 4 0 lagen verf herkenbaar waren, variërend van 

vele licht gele oker tinten via beige naar nagenoeg w it  D e  andere m onsters binnen 

leverden 4  tot 8 lagen verf op. O o k  de buitengevel is o n d e rzo ch t een m onster van 

de m uu rverf op de pilaster bracht 25 lagen verf tevoorschijn, variërend van beige

naar w it
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2. Wijnstraat 113 (Het Zeepaert)

In d it pand, verm oedelijk  het oudste pand van Holland, is vooral onderzoek verricht 

op de bovenste verdiepingen (stucw erk gevel en lu ik derde verdieping). O n d u id e lijk  

is welke beige-grijze afwerking op de oorspronkelijk  hardstenen top is aangebracht 

O p  het luik, nu opgeschilderd in een historisch ogende com b inatie van felrood en 

w it  bleken 21 lagen verf aanwezig. In eerste instantie overheersen de grijstinten, tot 

zw art aan toe, later kom en tinten als blauw g rijs  tevoorschijn; in de bovenste lagen 

w ordt een fel rood zichtbaar.

3. Wijnstraat 134

H et huis Cron enb urch dateert u it het begin van de tw intigste eeuw (1907). 

N iettem in konden ca. 10 tot zelfs incidenteel 20 lagen verf worden aangetroffen, 

m ogelijk te verklaren door aanvankelijk de welgestelde eigenaar Van B ilderbeeken 

later de overheidsinstanties, d ie het pand in gebruik en onderhoud hadden. 

Aangetroffen zijn  naast w it kleuren als donkergroen en donkerbruin. Interessant is 

verder het m onster dat werd genom en van de aangrenzende leuningen van de 

Nieuw brug, waar 11 lagen verf w erden aangetroffen, variërend van donkergrijs en 

oranje (grondlagen?) tot verscheidene groene tinten (zie ook bestek nr. 2 8 /12  d.d. 

25 ju li 1870, opgenom en in deze rapportage als bijlage B 14 ).

Wijnstraat 127

D it is in Beverenburch,

verfmonster van voorgevel.

We zien een kleurontwikkeling die 

identiek is aan die van het 

verfmonster van De 

Onbeschaam de.

40



Verfmonster van de leuning van 

de Nieuwbrug. Zie ook 

verfbestek 32, uit 1870 (Archief 

218 Gedrukte bestekken nr. 28/12)

4 - Wijnstraat 87

In deze voorm alige huisvesting van drukkerij Scheffer is 1 m onster genom en, dat 

ca 13 lagen telt, variërend van beige tot nagenoeg w it  D e  inform atie u it d it 18de 

eeuwse pand leverde niet op w at aanvankelijk werd gedacht

5* Pand Wijnstraat 80

O o k  h ier is 1 m onster genom en, op de pui op de begane grond. 17 lagen variërend 

van beige tot lichtgrijs. Geen bijzonderheden.

6. Pand Wijnstraat 58

H ier z ijn  2 m onsters genom en; 1 op de d eur van de begane grond, waar 12 lagen 

w erden aangetroffen, variërend van grijs, donkergroen. H et kozijn op de begane 

grond leverde w einig historische inform atie op.

7 - Wijnstraat 127 ( D it  is in B everenburgh)

H et m onster van de voorgevel (19 lagen) b ied teen goed in zich t in het steeds lichter 

worden van de gevelafwerking. Van een voorzichtige okertint, verloopt de kleur via 

beige naar bijna w it

8. B e r c k e p o o r t

4  m onsters, waarvan 3 binnen. D e m onsters op de achtergevel geven de beste 

inform atie (13 lagen). G roentinten overheersen.

9 - Wijnstraat 158-160 (voormalige Boterbeurs)

O o k  h ier z ijn  4  m onsters genom en, m et nam e op en rond de klokketoren, om dat 

het verm oeden bestond daar de m eeste inform atie te vergaren. De laatste 18 lagen 

van de klokketoren geven een verloop te zien van beige en lichtbruin e lagen naar 

crem e/gebro ken w it

Verfmonster van de klokketoren 

van het pand Wijnstraat 158-160, 

de voormalige Boterbeurs, 

Voorbeeld van een notatie door 

het laboratorium:

Laag 1 lichtgrijs

Laag 2 beige/gebroken wt

Laag 3 /4  lichtgrijs

Laag 5 creme

Laag 6 gebroken wit

Laag 7 beige/lichtbruin

Laag 8 beige

Laag 9-18 lichtbruine en beige 

lagen

10. Gravenstraat 31-33

H et m onster dat hier in genom en betreft het gotische gevelan ker. D e beschikbaar 

gekom en inform atie w ijsto p  een zwarte o f antracietkleurige afwerking, m aar gaat 

niet ver terug in de tijd.
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[3.6] Het onderzoek: sch ild e rije n  en prenten

Het onderzoek van de werkgroep heeft zich met name gericht op de 

aanwezige uitgebreide prentencollecties in het Stadsarchief Dordrecht. 

Navraag bij de beide musea - Dordrechts Museum en Simon van Gijn 

[Museum aan huis] - naar bijzondere schilderijen van de historische 

binnenstad leverde weinig aanvullende informatie op; foto’s uit de 

negentiende en twintigste e eeuw zijn benut waar het aankwam op de 

bepaling van een donkere dan wel een lichte kleurstelling van kozijnen 

en beweegbare delen. Van de aangetroffen prenten is een 

representatieve selectie (totaal dertien stuks) in de rapportage 

opgenomen, uitgesplitst naar drie onderwerpen:

♦  Categorie 1: Prenten van panden in de Proeftuin Wijnstraat.

♦  Categorie x  Prenten van vergelijkbare lokaties/gebouwen elders in 

de historische stad.

♦  Categorie 3: Prenten van bijzondere en/of openbare gebouwen.

Zonder naar een hoge graad van volledigheid te streven is geselecteerd 

op prenten die iets zouden kunnen meedelen over het kleurgebruik in 

de historische binnenstad van Dordrecht. Vanwege de goed 

gedocumenteerde geschiedenis van de stad, is een rijk geschakeerde 

collectie prenten aanwezig in het Stadsarchief (Dordracum Illustratum 

en Gemeentelijke Prenten Verzameling (GPV).

Al tijdens het oriënterend onderzoek is een deel van de prenten 

die betrekking hebben op de Proeftuin Wijnstraat boven water gekomen. 

Volgens informatie van de Stadsarchief betreft het in de meeste gevallen 

een redelijk zorgvuldige weergave van kleuren; met name de aquarellen 

van de vermaarde tekenaar Johannes Rutten vormen een betrouwbare 

bron van informatie.

Een selectie uit de aangetroffen prenten is hierbij afgebeeld en wordt 

beknopt beschreven, waar mogelijk gekoppeld aan informatie uit andere 

bronnen zoals verfbestekken of genomen kleurmonsters.
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P r ent 1.1

Gezicht in de Wijnstraat, gezien 

vanaf het huidige hotel Bellevue. 

Pontificaal in beeld de 

Bonifatiuskerk met rechts daarvan 

de markante wijzerplaten van de 

Grotekerk.

Tekening in kleur uit  1897 

[Stadsarchief /Dordracum  

Illustratum inv. nr. 518]

Deze aandoenlijke prent wijst op 

een ruim gebruik kort voor de 

eeuwwisseling van zware 

Bentheimerkleuren op 

kroonlijsten, kozijnen en 

onderpuien. Zelfs de toren van de 

Bonifatiuskerk is in een zware gele 

tint weergegeven. Ook valt op dat 

de meeste voordeuren donker zijn 

weergegeven.



Prent 1.2

Gezicht in de Wijnstraat, gezien 

vanaf de Nieuwbmg.

Tekening in kleurendruk, 1837 

[Stadsarchief/Dordracum 

Illustratum inv.nr.515]

Op deze tekening zijn te zien van 

rechts naar links het pand De 

Onbeschaam de (Wijnstraat 

123/125) het vroeg- 

renaissancistische pand D it is  in  

Beverenburch (Wijnstraat 127) en 

een tweetal bakstenen 

woonhuizen die inmiddels zijn 

gesloopt Over de exacte 

kleurtoepassingen is deze 

tekening weinig expliciet; wel is bij 

alle panden een lichte kleur 

(Bentheimer) voorde kozijnen 

gesuggereerd, ook zien we een 

bruingroene tint voor de luiken. 

Deze kleuren worden ook 

onderbouwd door de vondst van 

andere prenten en de genomen 

kleurmonsters op de voorgevels 

van panden Wijnstraat 123/125 en 

127.
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Prent 1.3

Voorgevel van het pand 

W ij nstraat 127 D it is in 

Beverenburch daterend uit 1556.

Tekening in kleurendruk door 

Bosham er uit 1840 

[Stadsarchief/Dordracum 

Illustratum inv. nr.1613]

Deze tekening van het pand links 

van D e Onbeschaam de toont de 

in twee basiskleuren Bentheimer 

opgeschilderde natuurstenen 

voorgevel. Opmerkelijk is het 

gebruik van een lichtere tint voor 

de 'piano nobile', de belangrijkste 

verdieping van dit pand.

De voordeur is weergegeven in 

een olijfgroene tint, mogelijk de 

metaalkleur. Het pand is geplaatst 

op een blauwgrijze natuurstenen 

stoep met links - om het eigen 

domein te accentueren -  een 

stoeppaal.

De kleurstelling van de voorgevel 

wordt wat het geschilderde 

natuursteen betreft bevestigd 

door de genomen verfmonsters.
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Prent 1.4

Voorgevels van de panden 

Wijnstraat 54 en 57 D e M unnik 

(links) en s  Cravenhage (rechts), 

beide inmiddels gesloopt.

Tekening in kleurendruk door 

Ruiten, 1840.

Deze realistische tekening toont 

twee voorgevels in de Proeftuin 

Wijnstraat op een locatie waar nu 

een ensemble in hollandse neo- 

renaissance-stijl is opgetrokken. 

Kroonlijst, gevellijsten en kozijnen 

van het linkse pand D e M unnik 

zijn in meerdere gele okertinten 

uitgevoerd. De onderpui is 

geschilderd in een donkerder 

variant daarop met een plint in 

een blauwgrijze kleur.

Het pand ' s  Cravenhage rechts 

toont een zelfde kleurstelling met 

blauwgroene luiken in 

kruiskozijnen en een basement 

dat oogt als warm okergeel 

getinte natuursteen of 

schilderwerk op natuursteen. Van 

deze panden bestaat nog een 

tweede tekening uit hetzelfde jaar, 

eveneens van de hand van Rutten.

46



Prent 1.5

Achtergevels van de panden 

Wijnstraat 126/128.

Tekening door Karel Hanau 

uit 1904.

[Stadsarchief /Dordracu m 

Illustratum inv. nr.1599]

Deze achtergevels bevonden zich 

ter hoogte van het huidige pand 

Cronenburch; de tekening is 

waarschijnlijk net voor de sloop 

van deze panden vervaardigd.

We zien in het pand links een 

grijze als vertind metselwerk 

ogende gevel met daarin gele 

kozijnen met beweegbare delen 

en luiken in een lichtere 

kleurvariant In het onderhuis een 

donkere blauwgroene tint op de 

toegangsdeur vanaf de steiger. 

Het pand rechts is deels schoon 

metselwerk, deels vertind. Hier is 

een lichte zandkleur voor de 

kozijnen gecombineerd meteen 

bruin rode (kastanjekleur of 

dodekop?) tint voor de 

beweegbare delen hekwerken en 

de kozijnen in de onderbouw.
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Prent 1.6

Voorgevel van het pand 

HetZeepaert (Wijnstraat 113)

Tekening uit door). Hutten 

[Stadsarchief Dordracum / 

Illustratum inv. nr. 1626]

Deze prachtige tekening van wat 

als het oudste pand van Holland 

mag worden beschouwd, geeft 

weereen gevel in Namense Steen 

met luiken in een groene kleur.; 

de kozijnen en beweegbare delen 

van de eerste verdieping zijn in 

een Bentheimerkleur geschilderd. 

Een vergelijkbare prent bestaat 

van de topgevel van D e Gulden 

O s aan de Groenmarkt, thans in 

gebruik als openbare bibliotheek. 

Van dit pand H et Zeepaert zijn 

diverse kleurmonsters genomen.
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Prent 1.7

De Groothoofdspoort, gezien 

vanaf de Taankade.

Tekening in kleurendruk door 

H. de Winter, 1/45. 

[Stadsarchief Dordracum / 

Illustratum inv. nr. 524]

Op deze subtiele prent zijn weinig 

uitgesproken kleuren 

waarneembaar, maar wel de 

combinatie van lichte kozijnen en 

luiken in diverse tinten groen. 

Opmerkelijk is de combinatie van 

groen geschilderde luiken aan de 

buitenzijde en rood geschilderde 

luiken aan de binnenzijde.

Deze combinatie treffen we 

regelmatig aan in de 

verfbestekken.
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Prent i.8

Wijnstraat/gevel in blauwe 

natuursteen.

Tekening door j.  Rutten uit 1840. 

[Stadsarchief Dordracum / 

Illustratum inv. nr.1616]

Deze inmiddels gesloopte smalle 

gevel ( locatie onbekend) toont 

een geheel in blokken van grijze 

natuursteen (Namense steen of 

hardsteen?) opgetrokken gevel 

met daarin een aantal 

raamopeningen.

Meest opvallende kleuren zijn de 

modderkleurige luiken op de 

tweede verdiepingen de 

lichtblauwgrijze kozijnen.

Voor de kozijnen betreft het 

waarschijnlijk een steenblauwe 

kleur, samengesteld uit loodwit 

en zwartsel.
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Prent 2.1

Gezicht vanaf de Pelserbrug naar 

de Grote Kerk

Tekening in kleurendruk door 

Karel Hanau, igo4  

Stadsarchief Dordracum 

Illustratum inv. nr.

Deze tekening toont ons een 

belangrijk historisch doorzicht 

van de Pelserbrug naar de Grote 

Kerk We zien - uiteraard 

schematisch weergegeven - een 

reeks van gele okertinten voor 

kozijnen, beweegbare delen, 

boeiborden en balustrades.

Deze tekening geeft aan dat nog 

lange tijd de gele kleur in het 

stadsbeeld overheersend is 

geweest. O f deze kleuren ook de 

getoonde heftigheid in pigment 

hebben gehad, moet worden 

betwijfeld: er bestaan uit de zelfde 

tijd ook vergelijkbare prenten van 

deze lokatie die een minder 

geelgetint stadsbeeld weergeven.
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Prent 2.2

Tekening van de bovengevels van 

het pand Grotekerksbuurt 44 De 

Salamander, gebouwd in 1576 en 

De Spiegel.

Tekening in kleurendruk, door 

J. Rutten, 18/1

Op deze tekening zijn te zien twee 

naast elkaar gelegen panden 'De 

Salamander en 'De Spiegel' De 

gevel van 'De Salamander' 

(rechts) kent licht okergele kruis

kozijnen met daarin bruingroene 

luiken. Het pand 'De Spiegel' 

heeft licht okergele kozijnen en 

beweegbare delen.
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Prent 2.3

Gravenstraat 43-41 (vroeger 

Aardappelmarkt hoek 

Kuipershaven)

Tekening door Run en u it  1869.

Het hoekpand draagt de naam: 

op de hoek van Sint Joris. 

Opschrift in steen anno - codt 

bovenal 1625. Deze twee panden 

op een prominente locatie in de 

historische binnenstad van 

Dordrecht - inmiddels van een 

andere gevel voorzien - zijn 

opgeschilderd in een eenvoudig 

kleurenschema: we zien een reeks 

Bentheimer kleuren voorde 

(kruis-)kozijnen, beweegbare 

delen, onderpuien. De luiken bij 

het linker pand zijn in een 

donkergroene kleurgeschilderd, 

ook aan de binnenzijde, de 

gevelankers zijn donker 

(waarschijnlijk zwart) geschilderd; 

de plint onder de onderpui is in 

een middelgrijze kleur 

(steenblauw?) geschilderd. Het 

rechter pand heeft bruingeel 

geschilderde luiken (bruine 

Engelse oker?).

53



Prent 3.1

De Vleeshal, gezien vanaf de 

Voorstraat

Tekening in kleurendruk door). 

Hutten, 1834.

Deze prent toont een gehavend 

leien dak, een kroonlijst en 

kozijnen in lichtokergele tinten en 

een bruine kleur voor de luiken en 

beweegbare delen.
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Prent 3.2

Riedijkspoort vanaf de 

binnenzijde gezien

Tekening in kleurendruk door 

J. Rutten, 1833

Op deze prachtige heldere 

tekening zien we de niet meer 

bestaande Riedijkspoort met de 

huizen aan weerszijden. De 

kleurstelling is eenvoudig: 

Okergele tinten voor kozijnen, 

speklagen, voluten en de 

eigenlijke poort; een blauwgrijze 

tint voor de basementen van de 

poort en een donkergroene kleur 

voor de luiken.
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Prent 3.3

Spuipoort aan de buitenzijde

Tekening in kleur door J. Rutten, 

ca. i860

Deze poort stond vroeger tussen 

de Spuiwegen de Spuistraat. De 

poort kent een eenvoudige 

kleurstelling in licht okergele 

tinten (ook voor het lood op de 

hoekkepers) en donkergroen voor 

de luiken. Bij het pand rechts van 

de poort zijn zowel de kozijnen als 

de beweegbare delen in licht 

okergeel uitgevoerd.
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Prent 3.4

Kraan Rodermont

Tekening in kleurendruk uit 1/50  

door E. Schoenm aker (detail). 

[Stadsarchief 

Dordrecht/Dordracum 

Illustratum 474].

Kraan Rodermont (‘ m et hout 

leijen gedeckt). Een verfbestek 

van 3 juni 1755 over het schilderen 

van deze kraan vermeldt 'en de 

houten schaleijen een blauwen 

leije coleur'. Hieruit blijkt dat de 

houten leien (schalie komt van 

scalia = visschub of lei) 

geschilderd werden alsof het ging 

om stenen leien. Overigens werd 

toen ook het lood op de 

hoekkepers geschilderd, in een 

Bentheimer Ideur.
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V e rf en pigm entenHet maken van verf op 

lijnoliebasis. Links het lijnzaad; 

dat wordt vervolgens lijnolie, dan 

is er het pigment. Samengevoegd 

levert dat verf op lijnoliebasis 

(rechts).

[3-7]

In een verfbestek uit 1679, aanwezig in het Stadsarchief van Dordrecht, 

voor het schilderen van een huis bij de Sint Jorispoort meldt de 

bestekschrijver dat de aannemer het werk 'drie m ael'moet 

overschilderen m et goede dicke o lijverf met bruijnen engelsen oocker 

m et lijnsaet olijgem aelen ofte gevreven'. Bovendien moet de aannemer 

het schilderwerk zo uitvoeren ‘dat het houdt doorgaans wel com pt te 

blincken'. Deze manier van verf maken is in de daarop volgende eeuwen 

niet of nauwelijks veranderd. De schilder maakte zijn verf zelf, uit 

lijnolie en pigmenten, met alle kleur- en kwaliteitsverschillen van dien. 

In zijn alchemistisch ogende werkplaats stond een houten meubel met 

tientallen laatjes, gevuld met geheimzinnige en vaak niet ongevaarlijke 

pigmenten. Soms verwezen de opschriften van die laatjes naar de 

herkomst van de kleurstoffen: Berlijns blauw, Engelse gele oker, Spaans 

groen. Olie en pigmenten werden door elkaar gemengd met een vijzel. 

Pas aan het eind van de negentiende eeuw kwamen gietijzeren 

potmolens in gebruik.

Pigmenten in alle kleuren en bindmiddelen zijn ook nu nog de 

hoofdbestanddelen van verf. Tot omstreeks 1950 werd de klassieke 

methode van verf maken nog overal gevolgd, zij het dat sommige 

verfstoffen op grotere schaal in de fabriek werden bereid. Het boek Het 

Schildersambacht van J.A.P. Meere uit 1946 bestaat nog uit een uitvoerige 

opsomming van hoe verf te maken is en met welke pigmenten. Gewend 

als we zijn aan de machinale en synthetische verfbereiding, komen 

sommige methodes, zoals het vervaardigen van loodwit met paardemest, 

ons nu tamelijk curieus voor. in de jaren vijftig en zestig van de 

twintigste eeuw verdwenen de individuele werkplaatsen met hun 

lijnolie, terpentijn en verfmolentjes definitief om plaats te maken voor 

gespecialiseerde fabrieken, waar natuurlijke grondstoffen inmiddels zijn 

ingeruild voor synthetische. Kwaliteit en kleur zijn nu constant. Hoewel 

de huidige verfindustrie in staat is om verf in alle kleuren en 

samenstellingen te maken is vooreen goed begrip van de historische 

ontwikkelingen in de stad Dordrecht een introductie van de 

belangrijkste pigmenten uit de geschiedenis van de verf en de manier 

waarop ze gewonnen of vervaardigd werden onontbeerlijk.

Onder een reeks veelvuldig 

toegepaste verfpigmenten, zij het 

in een moderne vorm, zoals 

toegepast door de huidige 

verffabrikanten. Van links naar 

rechts: tonzwart, gele oker, 

dodekop, loodwit en Engels 

bruin.



Kleurtrap Engels bruin oker, 

vervaardigd door Olga van der 

Klooster in het kader van het 

onderzoek in Dordrecht 

Samenstelling: standolie, loodwit 

en Engels rood 

A C C  Kleurcodes o.a.:

C4.30.30, C4.30.40, C4.30.60 

en C4.20.70.

De enorme hoeveelheid informatie en de technische 

specificaties, maar zeker ook de tot de verbeelding sprekende 

terminologieën en namen maken het boek Grondig onderwijs in de 

schilder- en verwkunstvan Lambertus Simis uit 1801 tot een waardevolle 

bron bij een kleuronderzoek. Wat te denken van verf met een naam als 

Draakenbloed  en van pigmenten als halfedelsteen lapis lazuli - toen 

duurder dan goud - voor de bereiding van ultramarijn? Een van de eerste 

hoofdstukken van Simis' boek is geheel gewijd aan de verfstoffen zoals ze 

op dat moment beschikbaar waren. Dit levenswerk van Simis vormt de 

basis voor een aantal overzichten en praktijkboeken die sindsdien zijn 

verschenen, onder meer in het boek Bouwen in Amsterdam, aflevering 12 

van H.J. Zantkuyl en het genoemde boek van Meere. Voor de kleur van de 

verf is het pigment of verfstof verantwoordelijk. De geschiedenis van 

het kleurgebruik hangt samen met de geschiedenis van het ontstaan, de 

verkrijgbaarheid, de eigenschappen en de kosten van deze verfstoffen. 

W ij beperken ons hier hoofdzakelijk tot de aangetroffen pigmenten voor 

het buitenschilderwerk.

Loodwit [loodt widt]

Voor buitenschilderwerk werd vroeger vooral gebruik gemaakt van het 

duurzame loodwit, vanaf het midden van de zeventiende eeuw 

fabrieksmatig vervaardigd. Dunne loodplaten werden in stenen potten 

geplaatst en met paardenmest afgedekt. Toegepast in pure vorm op 

bijvoorbeeld houten gevellijsten, frontons en op echt lood en om te 

vermengen met diverse pigmenten.

De basis voor loodwit wordt logischerwijs gevormd door het metaal 

lood. Het Hollandse loodwit, zoals dat vanaf 1650 in fabrieken werd 

gemaakt, was populair in heel Europa. Een van de methodes om het te 

maken was de Oud Hollandse methode, waarbij dunne loodplaten in een 

aarden pot werden geplaatst en afgedekt met paardemest. Het pigment 

was overigens al bij de Egyptenaren bekend. Goed loodwit is, volgens 

Simis onder meer herkenbaar aan een mooie gele kleur als men het 

verhit. Loodwit is een belangrijke factor in het kleurbeeld van de 

Hollandse stad; het is de beste witte verfstof voor buitenschilderwerk 

vanwege zijn soepelheid en sterkte, het droogt goed en heeft een groot 

dekkend vermogen. Het andere belangrijke wit’ is zinkwit, waarvoor in 

1844 de eerste fabriek werd opgericht. Zinkwit is lichtecht, kan met alle 

verfstoffen gemengd worden, maar droogt slecht en wordt op den duur 

steenhard. Het is minder geschikt voor buiten, tenzij gemengd met 

bijvoorbeeld loodwit.
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Kleurtrap gele oker, vervaardigd 

door Olga van der Klooster in het 

kadervan het onderzoek in 

Dordrecht.

Samenstelling: standolie, loodwit 

en gele oker 

A C C  Kleurcodes:

E4.40.50, E4.30.60, E8.30.70, 

E8.20.75 en F0.10.85

G ele  oker feeelen engelsceen oocker]

Naar herkomst wordt deze diepgele aardverfstof Engelse, Duitse of Franse 

oker, genoemd. In de Dordtse verfbestekken komt de benaming Engelse 

oke r voor: een lichtecht pigment dat goed geschikt is voor toepassingen 

buiten.

Bij kleuronderzoek is het nuttig rekening te houden met het sterk 

verdonkeren van dit pigment in de tijd. Loodwit met een kleine 

hoeveelheid gele oker vermengd (loodw it met een w einig geel 

gebroken') wordt Bentheimer genoemd, een verzamelnaam voor een 

uitgebreide reeks van zandkleurige en lichtokergele tinten.

Bruine oker [bruijnen engelscgen oocker]

Warmrode aardverfstof die vooral werd toegepast op luiken en deuren, 

ook bekend als Engels bruin. Voor de binnenzijde van luiken en voor 

interieurs komen we in de verfbestekken tevens de algemene 

omschrijving 'rood' tegen, wat kan duiden op kleuren als het wat feller 

rode Engels rood: alle de deuren, vensters, kookers (,..)een bruijne 

coleur m et het beste engels bruijn en alle de vensters aan de binne sijde 

nevens de glasram en als ander daert vereijst te schilderen met de beste 

roode verflezen we in een verfbestek uit oktober 1724.

Dodekop [doode kop]

'Doorgaands genoem d paarsche doodekop, om haaren paarschen o f 

blauwachtigen rooden gloed; zy  is zeker de fraaiste onder de gem eene 

verwen, die in 't roode vallen'lezen we in het boek 'Grondig onderwys in 

de schilder- en verwkunst' van Lambertus Simis uit 1801. In Dordrecht 

treffen we onder meer aan de eenvoudige omschrijving 'doode kop' 

(verfbestek uit 1827) als de kleuromschrijving 'een bruijne kleur uit 

doode kop en zwart', (verfbestek 1698).

Deze zwarte dodekop ('caput m ortuum') is minder fel maar zeker zo 

fraai van kleur. Met dodekop kan ook een 'karstanje bruijne coleur' 

verkregen worden, zo blijkt uit een verfbestek uit 1714. Het wordt dan 

vermengd met karmijn, waardoor een rode gloed ontstaat.

In het Simis-achtige werk Beschrijving der Verfwaren uit 1819 lezen we 

bij de schrijver W. van der Vuurst de volgende typering: 'is eene 

gemaakte verw, die uit halve metaaldelen, overblijfsels van ijzer en 

uitgebrande steenkolen, ook wel uit roest en droezem van ijzer 

getrokken wordt'. Bij de bereiding van zwavelzuur bestaat het residu dat 

in de retorten achterblijft uit ijzeroxyde, dat in vorm en grootte enigszins 

op een doodshoofd gelijkt. Door wijziging in de duur van de verhitting 

en de dieprood tot paars, z.g. paarse dodekop. Over de kleur schijft Van 

der Vuurst:’ 'de echte doodenkop heeft eene donkere violet purperen 

kleur'.
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V e rm iljo e n  [root form illoen ]

Een heftig rood, maar weinig lichtecht pigment. Vermiljoen of cinnaber 

wordt toegepast op bijzondere plekken van gevels en in interieurs: 'de 

vensters van binnen roodt de glasraem ten form eijoel roodt'vermeldt een 

verfbestek uit 1680 ; alle steene nocken ende ribben op de bollen en 

pijrem ijde form eijoel roodt'verm eldt een verfbestek uit 1689 over het 

schilderen van de Latijnse School.

Hollands blauw [steen blaeu]

Gemalen leien als basispigment van de kleur steenblauw, 'steen koleur' 

ofwel leikleur. Deze kleur, elders ook wel bekend als Hollands blauw, 

werd vooral gebruikt voor de imitatie van blauwe natuursteen of om een 

dakbedekking van leien opnieuw te schilderen of houten leien er als 

'echte' leien uit te laten zien. In de Dordtse verfbestekken komt 

hoofdzakelijk een receptuur van zwartsel en loodwit voor als basis voor 

de kleur steenblauw. Met andere recepturen, bijvoorbeeld uit Berlijns 

blauw, zwartsel en loodwit ontstaan vergelijkbare kleuren. Uiteraard 

komen ook de kleuren op basis van deze pigmenten in meerdere lichte 

en donkere varianten voor.

Spaans groen [Spaansch groen]

Dit heldere pigment, dat kunstmatig wordt bereid, is een verbinding van 

azijnzuur en koper en deed reeds dienst bij het beschilderen van de 

wanden van Pompeï. De bereiding vindt plaats door platen koper in 

aanraking te brengen met afval van de wijnfabricage of azijnzuur. Op de 

koperen platen vormt zich een laag basisch azijnzuurkoper, dat van de 

platen gekrabd wordt en na droging het Spaans groen oplevert.

Spaans groen wordt gebruikt als pure kleur (voor de deuren van het 

ingrijpend verbouwde Stadhuis volgens het verfbestek uit 1838), in 

combinatie met zwart (bruggen, hekken, gevelankers) en als onderdeel 

van de metaalkleur. We treffen daarvoor diverse recepturen aan. In het 

verfbestek voor het schilderen van de Vismarkt uit 1765 staat: 'de deuren 

vensters raamen m ittaal coleur sijnde daer onder een derde spaans 

groen'; het verfbestek uit 1827 voor het schilderen van onder andere de 

miltaire kazerne en enkele bruggen geeft bij de opsomming van de 

mengverhouding van de verf het volgende aan: 'de Metaal kleur met 

Spaansch groen aangemaakt bestaande in vier delen m etaal kleur uit geel 

en zwart en één deel donker Spaansch groen'.

Onvermengd bezit het Spaans groen een enigszins doodse kleur en is 

dan tevens minder duurzaam. Door de inwerking van de buitenlucht 

wordt zij spoedig zwart. Zij wordt dan ook wel voor zwart buitenwerk 

(ijzeren hekken, torens) ter vermenging gebruikt. Spaansgroen is 

giftig. We komen het tegen in de verfbestekken in Dordrecht vanaf 1834.

Zwart [swardt; tonnezwart]

Zwart pigment ontstaan door het verbranden van hout in tonnen waarbij 

roet werd afgezet: dit is de zogeheten roetmethode. Later - het eerste 

verfbestek dat dit vermeldt dateert uit 1828 - wordt het zwarte pigment

Kieurtrap zwarte dodekop, 

vervaardigd door Olga van der 

Klooster in het kader van het 

onderzoek in Dordrecht. 

Samenstellingtstandolie, zwartsel 

en dodekop.

ACC-code: B 2.10.20.
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Kleurtrap metaalkleur, 

vervaardigd door Olga van der 

Klooster in het kader van het 

onderzoek in Dordrecht 

Samenstelling: standolie, Berlijns 

blauw, Napels geel en Spaans 

groen.

A C C  codes niet beschikbaar.

bijgemengd met een achtste deel Spaans groen, waardoor een dieper 

zwart ontstaat. In Dordrecht komen we de kleur zwart tegen in 

omschrijvingen als 'swarte verwe'of 'bestgedem pt tonnezwart'.

Volgens Simis is dit de meest gebruikte zwarte verfstof rond 1800. Om de 

zwarte olieverf sterker te maken beveelt hij aan om het met wat Spaans 

groen te mengen (mengverhouding: niet meer dan 1:12 of 1:10 ). Het zwart 

wordt daardoor veel zwarter omdat het groen het bruin van het zwartsel 

enigermate wegneemt en het daardoor blauwachtiger laat zijn.

Het k leurgeb ru ik  op gebouwen 

Het kleurgebruik op gebouwen werd in het verleden, anders dan 

tegenwoordig, in hoge mate bepaald door de verkrijgbaarheid en de 

kosten van de pigmenten. De houtbouw in de Middeleeuwen kende 

nauwelijks kleur, het eikehout vergrijsde. Aardeverfstoffen zoals de rode, 

bruine en de gele okers waren goedkope, niet moeilijk te verkrijgen 

pigmenten. Zij waren dan ook de meest gebruikte verfstoffen, toen men 

het hout van mindere kwaliteit dan het eiken d.m.v. verf begon te 

verduurzamen. Met lijnolie als bindmiddel geven deze aardeverfstoffen 

redelijk actieve kleuren te zien. De duurzaamheid laat echter te wensen 

over daar de lijnolie geen chemische verbinding aangaat met het 

pigment. Vele via chemische processen verkregen verfstoffen waren in 

de Middeleeuwen reeds verkrijgbaar. Maar, door de bewerkelijke 

produktie waren ze relatief duur. Het gebruik werd daardoor sterk 

beperkt tot ver in de achttiende eeuw. Het loodwit is daarvan een 

voorbeeld. Daar het in tegenstelling met de bovengenoemde 

aardverfstoffen wel een chemische verbinding aangaat met de lijnolie is 

deze verf veel duurzamer. Verf van een Aardeverfstoffen vermengd met 

loodwit is dan ook sterker. In de zeventiende eeuw is er een toename in 

het gebruik van loodwit.

De in de verfbestekken in Dordrecht aangetroffen metaalkleur 

(mittaelkleur) bevat Spaans groen. De mengverhouding van 4 delen geel 

en zwart en 1 deel Spaans groen levert een tamelijk onbestemde donkere 

kleur groen op. Het donkergroen uit het Dordtse bestek van 1832 is 

samengesteld uit 5 delen zinkgroen, 1 deel Spaans groen en een weinig 

zwart. Het resultaat is een kleur groen, die overeenkomt met het z.g. 

Amsterdamse grachtengroen. Dure rode pigmenten zoals vermiljoen 

werden hoegenaamd niet buiten toegepast daar het niet lichtecht is, 

tenzij het geglaceerd wordt of afgedekt met een vernislaag.

Wat de applicatietechnieken betreft ligt de nadruk steeds op het het 

imiteren van materialen. Gezien de vroeger beschikbare technische 

mogelijkheden was de keuze in glansgraad beperkt.

Simis meldt: 'Alle werken behooren niet g lan zig  maar ook alle behooren 

niet d of te weezen: men ondervindt dikwerf, dat zulks geheel verkeerlyk 

uitvalt, en wel allenlyk door schuld van den Schilder o f Verwbereider.' 

Niet alleen de wijze van verf maken is deze eeuw wezenlijk veranderd, 

ook de applicatietechnieken, oftewel de wijze van aanbrengen van de 

verf op de ondergrond, is aan grote veranderingen
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Voorgevel van een negentiende- 

eeuws pand in zandsteen 

(Oberkirchner of Morley?) aan de 

Groenmarkt De kleur verloopt 

van zandkleurig naar okerachtig

onderhevig geweest Meer dan nu werden vroeger onderdelen van 

gebouwen geschilderd. Niet alleen kozijnen, ramen en kroonlijsten 

werden geschilderd, ook alle natuursteen, ijzerwerk en soms ook 

metselwerk.

Aanvankelijk - in de zestiende eeuw- bestond verf uit een mengsel 

van lijnolie en pigment dat soms slecht dekte. In de bestekken uit de 

zeventiende eeuw wordt de nadruk gelegd op het glanzen van de verf op 

de houten delen van een gevel. Ook voor natuursteen gold deze 

oppervlaktebehandeling. O f glanzen in de zeventiende eeuw exact 

hetzelfde inhield als tegenwoordig is onduidelijk. Overigens gold matte 

verf lange tijd ook als zwakker van samenstelling dan glanzende. Door de 

samenstelling van verf op lijnoliebasis ontstaat een fraaie mild glanzende 

verf die we nu eiglans zouden noemen, ergens tussen mat en glanzend 

in. Bovendien zorgde de samenstelling van de verf voor het zichtbaar 

houden van de oppervlaktestructuur van het onderliggende houten 

kozijn of gevellijst. Een bijzondere kleurtechniek die we ook in 

Dordrecht incidenteel hebben aangetroffen is die van het schilderen van 

metselwerk. Voorbeelden zijn het al eerdergenoemde pand Lange 

Breestraat 48 en het hoekpand Korte Engelenburgerkade 7 . Ook hier 

geldt dat idealiseren van het materiaal het uitgangspunt was. Schilderen 

is eigenlijk niet het goede woord; het gaat veel meer om het kleuren, het 

poederen van de gevel door pigment met bindmiddel in de kleur van 

metselwerk. Het resultaat is een egale metselwerkkleur. Om het 

metselwerk een optimaal uiterlijk te geven werden de beschadigingen 

en de oneffenheden van de gevelstenen soms bijgewerkt met een mortel 

in kleur. De overgebleven voegen werden met pure witte kalk volgezet 

zodat een uiterst smalle voeg in het zicht overbleef. Ook werd het 

kleuren van metselwerk gebruikt om de kleur van het onderliggende 

metselwerk te veranderen. Door de wijze van aanbrengen van het 

pigment op de gevel bleef de gehele oppervlaktestructuur van de steen 

zichtbaar. Wel was deze wijze van kleuren van een gevel tamelijk 

kwetsbaar. Moderne applicatietechnieken met de nodige garanties op 

duurzaamheid en kleurechtheid kunnen leiden tot een geheel ander 

uiterlijk van hout, natuursteen of metselwerk. Waar bij de vroegere 

technieken de verf als het ware door de ondergrond werd geabsorbeerd 

en de onderliggende structuur aanwezig bleef, leidt de huidige 

schildertechniek vaak tot een strakker en neutraler uiterlijk dat minder 

van het onderliggende materiaal verraadt..

Voorgevel van het pand Grote 

Spuistraat 13 (detail).

Een bijzondere kleurtoepassing: 

het gele metselwerk is rood 

gekleurd, het rode geel.
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'Bestaan er mooie en lelijke 

kleuren? Is het Nederlandse 

oranje per definitie lelijker dan het 

rood van de Belgen, het 

kanariegeel van de Brazilianen of 

het blauw van de Italianen? In het 

laatste geval hoor je de etherische 

verhevenheid waarmee de 

verslaggever het woord azuri op 

de tong proeft Doe de mond 

open bij a, spreid de armen, richt 

je tot het publiek en zeg als een 

verliefde operazanger „aaazuri...!’

[ 4 ] Analyse

MAX PAM

'Oranje'

In: N R C Handelsblad 

12 juni 1998
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De analyse: een in le id in g[4.1]

Detailfoto van de In kunsthars 

gegoten verfmonsters.
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De zoektocht naar verfbestekken van vroeger en historische prenten en 

foto's heeft een rijkgeschakeerde hoeveelheid informatie opgeleverd. 

Aanvullende gegevens werden verkregen door het nemen van 

kleurmonsters ofwel coupes, hoofdzakelijk van gebouwen in de 

Proeftuin Wijnstraat, maar ook van belangrijke openbare gebouwen als de 

voormalige Boterbeurs (Wijnstraat 158/160), de Berckepoort en diverse 

kleinere panden in de historische binnenstad, waar een bijzondere 

kleurtoepassing werd vermoed. Niet eerder is op een dergelijke manier 

onderzoek verricht naar de op gebouwen toegepaste kleuren in de stad 

Dordrecht.

Deze veelheid aan informatie maakt het mogelijk met enige 

autoriteit iets te zeggen over de ontwikkeling van kleur op gebouwen in 

de historische binnenstad van Dordrecht en over de mate waarin deze 

ontwikkeling spoort met die in andere steden of juist daarvan verschilt. 

De bijeengebrachte gegevens beslaan in totaal een periode van bijna vier 

eeuwen, van het vroegste verfbestek uit 1626 tot het einde van de 

twintigste eeuw. Dat met deze informatie zich als vanzelf een logisch en 

overtuigend inzicht in de te volgen kleurontwikkeling zou voordoen en 

indien gewenst zich een juiste kleurenstrategie zou aandienen, is een al 

te simpele veronderstelling. Een kleurenstrategie zal bovendien altijd 

bestaan uit een verantwoord samengaan van die historische gegevens en 

historisch geïnspireerde, dus enigszins subjectieve opvattingen.



Detail uiteen verfbestek uit 1827 

waarin aangegeven de recepturen 

van de Bentheimer kleur, zwart, 

steenblauwen de metaalkleur.
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'Dordtse'voorgevel van het pand 

Grotekerksbuurt 44 

De Salamander. Tekening door 

Johannes Rutten uit 1871 (detail). 

Duidelijk zichtbaar zijn de diverse 

Bentheimertinten voorde 

kruiskozijnen, de gevellijsten en 

de neggeblokjes. In verfbestekken 

uit die tijd worden al deze kleuren 

met één benaming weergegeven. 

De luiken zijn door Rutten 

weergegeven in een bruingroene 

modderachtige kleur.

Bovendien: hoe uitgebreid sommige verfbestekken ook zijn in 

hun mededelingen over toe te passen kleuren en applicatie-technieken, 

de bestekken zijn ook doorspekt met verhullende zinsneden over het 

schilderwerk van de aannemer als 'met alsulcken coleuren als het 

tegenwoordigh is’ en 'm et alsulcke coleuren als het hem sal worden 

geordonneerd 'of 'een bentem er coleur ofte een andere coleursoo als 

hem sal worden gesegt.’

Ook komen in de aparte artikelen met de recepturen en 

mengverhoudingen - een methodiek in de Dordtse verfbestekken die 

tijdens het onderzoek voor het eerst werd aangetroffen aan het begin van 

de negentiende eeuw - kleuren voor die elders in hetzelfde bestek niet 

worden genoemd. Enerzijds geeft dit aan dat er, zoals nu nog in de 

huidige bouwpraktijk, waarschijnlijk veel kleuren pas in het werk 

werden bepaald, anderzijds zegt het wellicht iets over de 

vanzelfsprekendheid van kleurtoepassing in de afgelopen eeuwen: de 

gangbare kleurenschema's mochten blijkbaar bij een ieder in het 

bouwproces van toen bekend worden verondersteld. De in de bestekken 

vermelde kleuren zijn bovendien vaak niet meer dan een kleurindicatie, 

tenzij de exacte mengverhouding van de toe te passen pigmenten staat 

aangegeven. Mededelingen als 'wit m et een w einig geel gebroken' en 

'bentemer d e u r met best suijver loot w it' zeggen genoeg over de familie 

van kleuren waarbinnen gezocht moet worden maar niets over de exacte 

kleur, laat staan dat hieraan direct een kleurcode zou kunnen worden 

gekoppeld. Eenzelfde kleur kwam - zo blijkt ook uit de onderzochte 

prenten, vaak in meerdere gradaties voor.
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Op basis hiervan zijn meerdere kleuren mogelijk, behorend tot 

eenzelfde kleurfamilie. De prenten van voorgevels en straatbeelden 

geven door middel van de gebruikte inkleurtechniek - vaak aquarel - 

weliswaar een indicatie van de toen in zwang zijnde kleuren maar een 

exacte kleurweergave mag van de tekenaar niet worden verwacht. De 

Dordtse tekenaar Johannes Rutten die in de 18de eeuw vele 

geveltekeningen frontaal en in perspectief vervaardigde was daarin een 

meester.

De verfmonsters tenslotte geven ons ook vrij gedetailleerde 

informatie, maar een precieze taxatie van de invloeden van licht, lijnolie 

en veroudering op de aangetroffen kleuren is moeilijk te maken. 

Zandkuyl waarschuwt daar al voor in zijn recent heruitgegeven 

publicatie Bouwen in Am sterdam  uit 1997: 'B ij de beoordeling van oude 

verflagen is het steeds van groot belang dat men rekening houdt met het 

feit dat de kleuren sterk nagedonkerd zijn'.

[4 .2] De analyse: de uitkom sten van het onderzoek

Uit het totale onderzoek lijken een drietal hoofdconclusies naar voren te 

komen. Allereerst dat nagenoeg alles werd geschilderd: houten kozijnen 

en beweegbare delen, kroonlijsten, maar ook natuursteen, metselwerk, 

zelfs regenpijpen, lood en leien. Op zich is dit een conclusie die bij de 

landelijke lijn aansluit. Mariël Polman noteert in haar recente artikel 

Kleuronderzoek 'De invloed die het werk van de schilder op de 

verschijningsvorm  van de architectuur heeft gehad[ blijkt bijzonder 

groot te zijn  geweest. Men verfde bijna alles'.

Verder is een belangrijke constatering op basis van de bestekken, 

prenten en verfmonsters dat het kleurbeeld van de stad Dordrecht in de 

loop der eeuwen geleidelijk aan steeds lichter en - in de twintigste eeuw - 

steeds eenduidiger is geworden. Waar aanvankelijk kozijnen, ramen en 

kroonlijsten in forse okertinten werden geschilderd, werden dat 

geleidelijk aan warme lichte zandsteenachtige tinten en uiteindelijk 

bijna grijswitte kleuren, voor kozijnen, kroonlijsten en ander houtwerk. 

En het kleurengamma waaruit werd gekozen, werd steeds minder divers.

De derde conclusie geldt de samenstelling van het kleurenpalet. Uit het 

onderzoek komt een tamelijk sobere en consistente kleurtoepassing naar 

voren. Per pand werd slechts een zeer beperkt aantal kleuren toegepast. 

Waar ook de architectuur - anders dan in Amsterdam - zich nagenoeg 

niet te buiten gaat aan frivole kroonlijsten met kuiven en exorbitante 

gootklossen of gevelversieringen, is ook het kleurbeeld terughoudend te 

noemen.

Het in Dordrecht aangetroffen kleurengamma van de afgelopen 

vier eeuwen laat zich uiteenrafelen in een vijftal kleurcomponenten: 

de gele, de blauwe, de rode, de groene en de neutrale (wit-zwarte) 

component.
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De gele component is van deze families veruit de belangrijkste. Tot in 

het begin van de twintigste eeuw is de gele kleurcomponent - zo blijkt 

uit Dordtse prenten van rond de eeuwwisseling - de drager, de bepalende 

factor geweest van het stadsbeeld; pas in de loop van de twintigste eeuw 

krijgen de witte, grijze en beige tinten de overhand. Tot de gele 

kleurcomponent rekenen we onder meer de gele Engelse oker, de 

Bentheimer en de tint steengrauw, bedoeld als imitatie van natuursteen.

Als tweede belangrijke kleurcomponent dienen zich de blauwe kleuren 

aan, die hoofdzakelijk bestaan uit imitaties van blauwe natuursteen en 

leien dakbedekkingen. Bij de kraan Rodermont werden houten leien in 

deze steenblauwe kleur van 'echte' leien overgeschilderd. We zien deze 

kleuren op basementen, op kozijnen of als afwerking van loden 

hemel waterafvoeren. Begin achttiende eeuw komt daar de invloed van 

Berlijns blauw bij, meestal in combinatie met andere pigmenten.

De derde kleurcomponent wordt gevormd door de rode kleuren, 

variërend van het felle rood van het vermiljoen en het warmbloedige 

Engels rood en Engels bruin tot het zwartpaarse dodekop en de kleur 

kastanjebruin. Prominente kleuren in deze reeks zijn het veelvuldig 

toegepaste Engels bruin en zwarte dodekop, aangetroffen in een 

verfbestek uit 1698. Een kleur als vermiljoen, die we vooral in de vroege 

bestekken tegenkomen werd wegens al te lichtgevoelige samenstelling 

aanvankelijk alleen binnen toegepast en op bijzondere plekken als 

wijzerplaten van kerktorens (zie o.a. verfbestek 3 december 1626 in 

Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/15)

In Dordrecht wordt deze kleur tevens toegepast op plaatsen waar het 

wapen van de stad Dordrecht wordt aangebracht of opnieuw 

opgeschilderd. De toepassing van helder Engels rood aan de binnenzijde 

van groene luiken levert een prachtige architectonische 

verbijzondering op in de gevelcompositie.

Metaalkleur op de luiken van het 

pand Het Zeepaert 

Tekening door Johannes Rutten, 

(detail).

Een groene kleurcomponent wordt in Dordrecht aanvankelijk 

nauwelijks expliciet in de verfbestekken genoemd. Tot deze kleurfamilie 

behoren de metaalkleur, het Spaans groen, en ook de bronskleur.

Deze metaalkleur, voor het eerst aangetroffen in een verfbestek uit 1750 

is de eerste exponent van deze kleurlijn. Tijdens het onderzoek is door 

bestudering van de mengverhouding en de genoemde pigmenten een 

nadere precisering van deze kleur tot stand gekomen. Later komen 

tinten als Spaans groen en zinkgroen op (aangetroffen o.a. in het 

verfbestek voor het schilderen van de Nieuwbrug (gedrukte bestekken 

nr. 28/12 d.d. 25 juli 1870 in archief 218).

De neutrale component herbergt het loodwit - puur én als basis 

voor alle andere kleuren toegepast - en het zwart. Puur zwart is al eeuwen 

een basiskleur, die in nagenoeg alle verfbestekken voorkomt, 

hoofdzakelijk voor het ijzerwerk aan gebouwen en bruggen (hekwerken, 

ankers). Midden negentiende eeuw komt een variant in beeld in de vorm 

van puur zwart (tonzwart, ook wel roetzwart) vermengd met wat Spaans
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Het nemen van verfmonsters op 

de leuning van de Nieuwbrug 

(13 juni 1994).

groen, bedoeld om nog meer diepte in de kleur te brengen (zie o.a. 

verfbestek Nieuwbrug uit 1870, bijlage B). De kleuren zijn hoofdzakelijk 

bedoeld als imitatie van natuursteen en metselwerk. Soms wordt dat ook 

letterlijk vermeld: a/s de bentem er steen ' lezen we als kleurtypering in 

een verfbestek uit 1742. De relatie met de imitatie van in de bouwwerken 

aanwezige materialen en de oorsprong van de pigmenten maakt dat de 

kleuren sterk zijn geïnspireerd door natuurlijke tinten. Tinten die 

daaraan zich onttrekken raken in een historische omgeving _geïsoleerd. 

In de woorden van Max van Rooy, cultureel commentator van NRC 

Handelsblad en 'geoefende leek' als het gaat om architectuur: '(...) maar 

het zal nooit lukken om, ook maar b ij benadering, een kleur met 

geschiedenis te maken. D at is een hele geruststelling en deze zekerheid  

is een uitstekend uitgangspunt om tenm inste kleuren te ontwikkelen 

die de belangrijkste eigenschap van de kleur-m et-geschiedenis te 

benaderen. En die eigenschap is (...): gebrek aan stelligheid. Een kleur die 

zich  niet onm iddellijk  laat kennen"

Ook speelt in de historische kleurenschema's het principe van de 

complementaire kleuren een rol: een donkergroene deur in een vlak 

van rood metselwerk of een warmgeel kozijn met een steenblauwe plint 

als hardsteenimitatie.

Uit het onderzoek blijkt dat verf op aanzienlijk meer gebouwdelen dan 

tegenwoordig werd toegepast en bovendien op onderdelen die in de 

huidige bouwpraktijk zelden of nooit worden geschilderd: natuursteen 

(gevelbanden, muurafdekkingen), metselwerk (incidenteel), lood en 

blik (nokken, hoekkepers, regenpijpen), koper. Ook namen 

opdrachtgever en schilder de vrijheid hardsteen en lood in een 

bentemer kleur te schilderen. Interessant in dat verband is het bestek uit 

1765 voor schilderwerk aan het Stadhuis: 'dan voorts m et alle het andere 

werk, soo hout &  dat Cooper, Loot als anders nog twee mael met goede 

olijverven veth moeten overschilderen'. Het bestek vervolgt: 'En voorts 

in het rond aen alle de sijden en dat van onderen tot boven al wat van 

hartsteen ofte anders weesen zal, ook de toorenties m et alle de bove

Gezicht op het Stadhuis. 

Tekening in kleurendruk door 

P.C. Lafargue, 1770. 

(Stadsarchief Dordrecht/ 

Dordracum illustratum 1062).
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Kozijn dat in het kader van het 

kleuronderzoek bij wijze van proef 

is geschilderd in een huidige 

zijdeglansglans verf (links) en een 

deel dat is geschilderd in een verf 

op lijnoliebasis (rechts).

gevelties verder niets uijtgesondert ofte zal dat alle driem ael iedere rijs 

op aensegging heel veth moeten oververfven, uijtgenom en dat schoon 

&  afgevoegt m etselwerk za l blijven moeten vertoonen.'

Kleurbeelden van gebouwen, bruggen en poorten vertoonden vroeger 

grote samen hang; het gevolg van een beperkt aantal toegepaste 

natuurlijke kleuren, veelal in meerdere gradaties. Tevens waren en zijn 

er ongeschreven wetten’ als het gaat om kleurtoepassingen. Een 

voorbeeld: bij een achttiende-eeuwse lijstgevel zijn de kroonlijst, de 

kozijnen en een eventuele middenrisaliet in dezelfde kleur geschilderd. 

De prachtige tekeningen van Rutten van midden negentiende eeuw 

laten dit duidelijk zien. Gebouwen, bruggen (donkere kleuren) en 

poorten uit vroeger tijd werden meegeschilderd in de nieuwere 

kleurontwikkelingen. Een gebouw in een vroegere kleurstelling 

handhaven kwam zo goed als zeker niet voor. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 

de kleurmonsters die genomen zijn van een belangrijk pand, het Huis 

D e Onbeschaamde, waaraan alle kleurontwikkelingen - de reis van de 

kleur in de tijd - afleesbaar zijn.

Behalve over kleuren is enige duidelijkheid ontstaan, met name op basis 

van de verfbestekken, over de wijze van aanbrengen. Uiteraard gebeurde 

alles aanvankelijk op basis van een combinatie van pigmenten en 

lijnolie, dat in de praktijk een matglanzend effect heeft. Proeven door 

Akzo Nobel Coatings op verzoek van de werkgroep, hebben aangetoond 

dat met een dergelijke verfopbouw een minder kosmetische laag over 

hout of andere materialen wordt aangebracht, dat de structuur van het 

onderliggende materiaal beter zichtbaar is en dat kleuren een minder 

uitgesproken karakter hebben. Met andere woorden: het ziet er echter’ 

en minder ‘glossy’ uit.

[4 -3 ] O ver het nut van een kleurenstrategie

In de Werkgroep De kleur van Dordrecht is met regelmaat gesproken 

over een mogelijk vast te stellen kleurenstrategie voor de historische 

binnenstad. Dit terwijl in bijna vierhonderd jaar onderzochte 

kleurontwikkelingen het hanteren van een strategie op dit gebied een 

onbekend fenomeen was: de toepassing van kleuren op de diverse 

gebouwonderdelen vond plaats als vanzelfsprekend en kleurwijzigingen 

en -verschuivingen vonden langzamerhand plaats, met de nodige 

voorzichtigheid, zeg maar traagheid, soms door een technische 

innovatie, soms door de vinding van een nieuw pigment. Het feit dat 

sommige kleuren slechts met moeite konden worden gefabriceerd of 

gewoon te duur waren, leidde tot vanzelfsprekende en eenvoudige 

kleurenschema’s.

Alvorens in te gaan op de eisen die aan een eventuele kleurenstrategie 

zouden moeten worden gesteld, is daaraan voorafgaand dan ook de vraag 

aan de orde gekomen naar de legitimiteit van een dergelijke strategie: 

hebben we voor de historische binnenstad van Dordrecht eigenlijk wel
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een kleurenstrategie nodig? Die noodzaak laat zich verdedigen op grond 

van de volgende overwegingen:

♦  Een kleurenstrategie is een van de middelen die in bijzondere

stedelijke gebieden of enclaves ruimtelijke kwaliteit kan generen. Of 

zoals Taverne het verwoordt naar aanleiding van het kleurprojekt in 

Turijn: 'het strategisch gebruik van kleur als karakteristiek van de 

openbare ruimte van de stad.’ Dat daarbij ook andere elementen in 

het stedelijk beeld, zoals de bestratingen het toegepaste 

straatmeubilair een rol spelen is evident.

♦  Met een zekere regelmaat worden panden in de historische

binnenstad nu in sterk afwijkende kleuren geschilderd. Deze 

kleuren hebben lang niet altijd een historische traditie of zijn met 

aanwijsbaar weinig kennis van zaken op de historie en de 

aanwezige architectonische en stedenbouwkundige context 

geïnspireerd en toegepast, soms bovendien op gebouwdelen waar dit 

de architectuur benadeelt. Kort gezegd: de vaardigheid, het 

vakmanschap, of zo men wil de vanzelfsprekendheid die hoort bij 

een goede kleurtoepassing is grotendeels verloren gegaan.

♦  Vervuiling en veroudering van de panden vraagt om een visie hoe om

te gaan met enerzijds de historische informatie en anderzijds het 

gebouw dat in de loop der tijd een geheel andere uitstraling heeft 

gekregen.

♦  Verder: de schilderpraktijk is geëvolueerd van warme okergele via

milde zandkleurige tinten naar steeds abstractere kleuren. Het 

vervolg daarop is voor menigeen onduidelijk. En bovendien biedt de 

huidige kleurpraktijk een beperkt scala aan historisch verantwoorde 

kleuren, waardoor de architectonische rijkdom vaak onvoldoende 

aan bod komt en de architectonische geschiedenis van het pand 

onderbelicht blijft.

♦  Tenslotte: haaks op de geleidelijke ‘ontkleuring’  van de stad staat de 

wens naar een meer avontuurlijk kleurgebruik. De huidige techniek 

maakt het bovendien mogelijk - anders dan vroeger - alle verftypen 

en kleuren op alle soorten ondergronden toe te passen. Dit leidt tot 

een overstelpende veelheid aan mogelijkheden en dus ook tot een 

aanzienlijk grotere kans op esthetische ongelukken als dit niet goed 

wordt gecoördineerd.

7*



Dus: een kleurenstrategie nu kan zinvol zijn.

Een historisch geïnspireerde kleurenstrategie ontleent zijn kwaliteit en 

toepasbaarheid aan een logische, overtuigende lin k  met het verleden, aan 

respect voor de architectonische en cultuurhistorische geschiedenis 

van het bouwwerk en zijn stedenbouwkundige context, aan samenhang 

en helderheid en aan de honorering van praktische, 

uitvoeringstechnische aspecten. En natuurlijk aan de aansluiting op de 

juridische kaders die nu eenmaal in een stad een rol spelen: 

bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, monumentennota's etc. 

Het betekent een belangrijke stap van een passief naar een actief 

kleurenbeleid.
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O p de W ijn stra e t tot 

D o rd re c h t

[ 5 ] Proeftuin Wijnstraat

Ons Hollands eerste Stadt 

pronckt met een' lange Straet 

Die rijck en heerlijck is, maer 

slingert in veel' bochten 

Naer d' oude dolinghen in 't 

bouwen mede broghten 

Soo dat m'altoos te Dordt niet 

heel recht uyt en gaet

So gingh het, lang geleden 

Soo gisteren, soo heden 

en 't is niet sonder reden

Gelijk de Wijnstraet swiert 

soo swieren al de leden 

Van die haerwijnigh 

en niet weinigh en betreden

CONSTANTIJN  HUYGENS

[1676]
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Boven: gezicht in de Wijnstraat, 

staande op het bordes van het 

pand Wijnstraat 85 

(foto 29 december 2001).

Onder de zojuist opnieuw 

geschilderde voorgevel van de 

Bonifatiuskerk, een kerk in 

Waterstaatsstijl uit 1823 

(foto 29 december 2001).

Kaart van A.A. Nunnink 

uitgegeven in 1849. Ligging van 

de Proeftuin Wijnstraat in de 

historische binnenstad van 

Dordrecht Aan de noordzijde de 

rivier de Merwede / Oude Maas, 

linksonder bevindt zich de 

G rotekerk. Aan de zuidoostzijde 

van de proeftuin ligt de 

Wijnhaven met de Nieuwbrug 

(Stadsarchief 

Dordrecht/Dordracum 

Illustratum 177).

[ 5-1 ] W aarom  Proeftuin W ijn stra a t?

De keuze voor de methodiek van een 'proeftuin'tijdens het 

kleuronderzoek bood veel mogelijkheden: niet alleen kon er 

inventarisatie van de bestaande bebouwing en de daarop aangebrachte of 

aanwezige kleuren plaatsvinden, ook kon de proeftuin worden ingezet 

voor gericht historisch kleuronderzoek. Uiteindelijk fungeerde deze als 

ideaal werkterrein om de kleuren te testen in de realiteit : what you see is 

what you get.

De keuze voor een dergelijke proeftuin kwam logisch voort uit de 

eerste opdracht aan de onderzoekers waarin gesproken wordt over 'enig 

archiefonderzoek en het nemen van m onsters op representatieve 

panden, waarbij de diverse architecturen van de afgelopen eeuwen elk de 

nodige aandacht krijgen.' Om te voorkomen dat het archiefonderzoek te 

fragmentarisch van aard zou worden en om doelgericht de architecturen 

in samenhang te onderzoeken, was het nuttig een representatieve 

uitsnede uit de historische binnenstad van Dordrecht te maken en daar 

de aandacht op te richten.

Al snel was de keuze duidelijk: het noordoostelijke deel van de 

Wijnstraat - van de Groothoofdspoort tot aan de Gravenstraat - was de 

ideale 'proeftuin’, het best denkbare excerpt uit de historische 

binnenstad. Deze authentieke en inspirerende lokatie, later genoemd 

Proeftuin Wijnstraat, herbergt in totaal 80 panden en beschikt over een 

architectonisch en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, waarin alle 

eeuwen en bouwstijlen op hoog niveau zijn vertegenwoordigd. En, er is 

nog sprake van een gave en samenhangende stedenbouwkundige 

context. Deze straat is bovendien een metafoor voor de Dordtse 

binnenstad, met zijn massieve straatwanden op intens korte afstand van 

elkaar en nagenoeg zonder pleinen.
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Gezicht in de Wijnstraat, gezien 

vanaf het huis Cronenburch. 

Links het majestueuze pand De 

Onbeschaamde, centraal de 

Bonifatiuskerk, rechts daarvan het 

gotische pand Het Zeepaert 

(foto 29 december 2001).

Maquette van de Proeftuin 

Wijnstraat.
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Foto van de Proeftuin Wijnstraat 

naar het zuidwesten. Rechts het 

huis De Onbeschaamde, uiterst 

links het gotische pand 

Henegouwen.

Opmerkelijk is de rol die de 

bestrating speelt in het kleurbeeld 

van de straat 

(foto 29 december 2001).

De Wijnstraat behoort tot de oudste delen van de binnenstad van 

Dordrecht en is weliswaar in de loop van de eeuwen voortdurend 

aangepast aan de architectonische modes van die tijd maar is als 

ruimtelijk geheel gehandhaafd. In de Proeftuin Wijnstraat zijn monsters 

genomen op een aantal historisch belangwekkende panden; in een aantal 

etappes zijn de thans gehanteerde kleuren op alle tachtig panden 

onderzocht en geïnventariseerd; foto's en prenten van gezichten in de 

Wijnstraat en van de afzonderlijke panden werden getraceerd in het 

Stadsarchief. Al in de eerste fase is deze informatie benut om nieuwe 

kleuren te kunnen voorstellen voor enkele panden.

Werkt een kleurenstrategie? Leidt deze tot een aantoonbaar 

architectuurhistorisch rijkeren inspirerender stadsbeeld? Meer en 

meer werd de proeftuin handig vanwege het kunnen uittesten van 

diverse kleuren en kleurenschema's. Maar ook op een andere wijze werd 

de legitimiteit van de kleurvoorstellen onderzocht. Delen van de 

historische gevelwanden van de proeftuin -  beschikbaar in de computer 

- werden in een bestaande en nieuwe kleurstelling weergegeven. De 

nieuwe kleurstelling was daarbij de resultante van historisch onderzoek, 

de aanwezige architectonische en stedenbouwkundige context en de 

historische interpretatie door de leden van de werkgroep. In dit 

hoofdstuk treft u foto's van de bestaande situatie en gevelaanzichten van 

de proeftuin tussen Hotel Bellevue aan de noordoostzijde en het gotische 

pand Henegouwen -  op de hoek van de Wijnstraat en de Gravenstraat-  

aan de zuidwestzijde.
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De eerste kleurenwaaier 

Dordtse kleuren, gerangschikt 

volgens de methodiek van het 

werkpalet

[5.2] D e gecom poneerde gevelbeelden

Om inzicht te krijgen in de voorgestelde kleurwijzigingen als gevolg van 

dit kleuronderzoek zijn de representanten in de proeftuin van de diverse 

architectuurstijlen en/o f perioden in Dordrecht in gecomponeerde 

gevelaanzichten bijeengebracht, in een bestaande en een mogelijk 

nieuwe situatie. In één oogopslag wordt zo duidelijk hoe het kleurbeeld 

lichter is geworden in de loop van de tijd en hoe en waar bepaalde 

kleuren kunnen worden toegepast bij de afzonderlijke 

architectuurperioden. Daarnaast zijn beide gevelwanden van dit deel van 

de Wijnstraat geheel in een bestaande en mogelijk nieuwe kleurstelling 

uitgewerkt. Deze manier van visualiseren verschaft een helder inzicht 

in de veranderingen waartoe de integrale toepassing van het 

kleuronderzoek zou kunnen leiden.

[5.3] W erkp alet, w aaier en w erke lijkhe id

Onder werkpalet Dordtse kleuren 

Van links naar rechts is de tijd in 

eeuwen aangegeven verlopend 

van 1600 tot en met 1900, van 

boven naar onder zijn de 

verschillende gebouwonderdelen 

gerangschikt kozijnen, kroonlijst, 

ramen, deuren, onderpuien, 

pleisterwerk.

Op basis van een historische interpretatie van de aangetroffen kleuren in 

verfbestekken en op prenten en met de kennis van de bestaande situatie 

op zak is gestart met de opbouw van een kleurenpalet, daarbij rekening 

houdend met de veroudering en vervuiling van de bestaande gevels. Dat 

werd het werkpalet. Het was de eerste aanzet tot een reeks van Dordtse 

Kleuren. Gerangschikt in de tijd -  de essentiële okerkleurige en gele 

tinten werden immers steeds lichter-ontstond een subtiele regenboog 

van historisch geïnspireerde kleuren. Niet de exacte kleuren van vroeger 

maar de interpretatie ervan, waarbij ook plaats werd ingeruimd voor 

modernere kleuren, die geheel in de lijn van de verfgeschiedenis 

verwijzen naar materiaalimitaties.
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Boven: voorgevel van het pand 

Voorstraat 182-184 (De Coninck 

van Engelant).

De combinatie van olijfgroen en 

Engels rood voorde luiken is 

gebaseerd op omschrijvingen uit 

de Dordtse verfbestekken.

Onder entree van het in 2001 

gerestaureerde pand De Vier 

Winden in zijn nieuwe 

kleurstelling. De geheel nieuwe 

plint is in ongeschilderd 

hardsteen uitgevoerd.

Gaandeweg transformeerde het werkpalet in een eerste kleurenwaaier. 

Aanvankelijk was de kleurenwaaier Dordtse Kleuren nogal streng en 

academisch van opzet : kleuren waren onderverdeeld naar zowel 

gebouwonderdeel als architectuurstijl. Hoewel dit tot het nodige inzicht 

leidde in het verloop van de kleuren in de tijd, werd daar in een latere 

fase toch van af gezien. De toepassing in de praktijk zou er teveel nadeel 

van ondervinden. De tweede kleurenwaaier was daarmee een feit, 

bestaande uit 55 kleuren met inbegrip van de 'kleur' goud.

Kleuren hieruit werden waar mogelijk getest, hoofdzakelijk in de 

proeftuin. Enkele voorbeelden:

♦  Wijnstraat 127 (D it is in Beverenburch). Op basis van de tekening 

van kunstenaar Boshamer uit 1840 en de genomen verfmonsters 

van de voorgevel is een nieuwe kleurstelling voorgesteld en 

uitgevoerd. Opvallend daarin is het terugbrengen van de 'piano 

nobile' in een afwijkende, lichtere Bentheimer kleur, waardoor 

deze gevel aan architectonische bijzonderheid wint.

♦  Voor het pand Wijnstraat 87, een vijf traveeën breed patriciërshuis 

opgetrokken in een paarsrode baksteen uit 1735 werd een nieuwe 

kleurstelling voorgesteld en uitgevoerd: kozijnen, kroonlijst en 

middenrisaliet in een lichte grijsgroene kleur, de kozijnen met 

hun fijne roedenverdeling loodwit en de entreedeur in een 

olijfgroene metaalkleur. De plint en de hardstenen stoep bleven 

ongeschilderd.

♦  Wijnstraat 117 (Bonifatiuskerk). Deze bonkige kerk is in een lichte 

Bentheimer kleur opgeschilderd, in combinatie met een 

zwartgroene voordeur. Bewust is van een verdere verfijning van 

de toegepaste kleuren af gezien vanwege het stoere karakter van 

het pand._

♦  Het pand D e Vier Winden (Wijnstraat 132).

De restauratie van d it achttiende-eeuwse pand werd 

in 2001 afgerond. Daarbij is een kleurstelling gekozen van een 

lichte Bentheimer kleur voor de kozijnen en de kroonlijst in 

combinatie met een olijfgroene metaalkleur voor ramen en 

deuren.

♦  Voorstraat 182-184 (De Coninck van Engelant). Meest opmerkelijke 

van de nieuwe kleurstelling zijn de luiken, aan de buitenzijde 

olijfgroen, aan de binnenzijde Engels Rood.
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Onderste deel van de vroeg- 

renaissancistische voorgevel van 

het pand D itis in Beverenburch 

daterend uit 1556.
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bestaande toestand voor de 
restauratie van 1997: 
microscopisch onderzoek van een 
monster van een pilaster geeft circa 
twintig lagen verf te zien, verlopend van 
oorspronkelijk oker naar grijs en wit.

halsgevel van een in Amsterdam 
veel voorkomend type genoemd 
naar architect Vingboons 
huidige kleurstelling is vrij schraal

Gotisch huis, vergelijkbaar met 
"De Gulden Os" aan de Groenmarkt

monsters van schilderwerk op luiken 
geven andere kleuren te zien 
o.a. bruin en zwart

hardsteen

geschilderd stucwerk

123-125

"De Onbeschaam de" 
ca. 1630

H ollands Classicism e

83
"Steenbergen" 

ca. 1625

127

"D it is in Beverenburgh" 

1556
V roeg Renaissance

US

"Het Zeepaert" 
ca. 1500-1525

op foto's uit 19e en begin 20e eeuw 
zijn de roeden donkergroen Gotiek - Vroeg Renaissance - Hollands Classicisme -bestaand-



om de gevel te verlevendigen is de 
tympaan m et een contrasterende 

kleur ingevuld

u it een tekening in kleurendruk (Boshamer 1840) is op te maken
dat de gevel uit Bentheimer zandsteen is opgetrokken en in een dergelijke
kleur is geschilderd
de kruiskozijnen en de gevel van de eerste verdieping zijn daarbij als accent 
in een lichtere kleur geschilderd

zandsteenkleur op het natuursteen 
en hardsteenkleur op de kozijnen 
verrijken de architectuur

Engels bruin,
veel toegepast op luiken en deuren

muurankers zwart

de zandsteenkleur van de pilasters is in ere hersteld, 
minder zwaar dan bij de restauratie is gerealiseerd

I23-I25

"De Onbeschaam de" 
ca. 1630

H ollands C lassicism e

"Steenbergen" 
ca. 1625

"D it is in Beverenburgh" "Het Zeepaert"
1556 ca. 1500-1525

V roeg Renaissance

kruiskozijnen (volgens tekening Pieter Post) 
zijn vervangen door huidige kozijnen

oorspronkelijke fijne roeden- dodekop
verdeling niet meer aanwezig op deuren

luiken gekleurd naar 
resultaten van het 
monsteronderzoek

gehele gevel opnieuw in 
hardsteenkleur geschilderd

geverniste eikenhouten 
deuren

Gotiek - Vroeg Renaissance - Hollands Classicisme -nieuw-

83 I27 II3



bestaande kleuren zijn vrij flets 
en weinig uitgesproken,
behalve de kleuren van het pand "Engelenhoven", 
deze vallen enigszins uit de toon

126-128 71_73 110-112 85

ca. 1650 "In de Hen" 
1630

ca. 1650 "Engelenhoven"
1646

Dordtse gevels -bestaand-



kozijnen werden als imitatie natuursteen geschilderd; 
als contrast met de zandstenen speklagen is 

gekozen voor hardsteen (blauwgrijs)

alhoewel rond 1650 geen lijstgevels werden toegepast, 
wordt hier toch de lijstgevel geschilderd in een kleurrijk 
belgisch hardsteenpigment waardoor een contrast met het gele 
metselwerk wordt opgeroepen 
de oorspronkelijke trapgevel is later vervangen

volgens de gevonden bestekken werden 
deuren en luiken vaak dodekop bruin 

geschilderd of engels rood (Wijnstraat 85) muurankers worden volgens 
de bestekken zwart geschilderd

ramen met dergelijke 
fijnmazige roedeverdeling 
werden meestal witgeschilderd

geschilderde speklagen 
en sluitstenen in een kleur 
overeenkomstig ongepatineerde 
led esteen of mergel

geschilderd metselwerk

deur Engels rood

1 2 6 - 1 2 8

ca. 1650

7 1 - 7 3

'In de Hen' 
1630

1 1 0 -1 1 2  

ca. 1650

85
'Engelenhoven"

1646

Dordtse gevels -nieuw-



deze Lodewijk XV gevel (rococo) 
zou rond 1750 gebouwd kunnen zijn, 

de juiste datering ontbreekt 
(datering rococo-stoephek: 1766)

huidige kleurstelling doet geen recht 
aan de architectuur van dit pand
(kozijnen en beweegbare delen in een donkergroene kleur)

natuurstenen basement 
is nog gotisch

82-84-86

1735
"Pandora" 

Lodew ijk X IV

87 36-38-40 153

1735
"West Indisch huis" 

Lodew ijk X IV

1731
Lodew ijk X IV

"Holster" 
Lodew ijk X V

Lodewijk XIV en XV -bestaand



kozijnen, kroonlijst en middenpartij
in Oberkirchner grijs,
ramen wit om in de gevelcompositie
meer te laten opvallen, dit ondanks het feit
dat deze Empire-schuiframen van later datum
zijn en vaak donker werden geschilderd

op een foto uit 1910 zijn de 
Empire-schuiframen ook wit, 
oorspronkelijk waarschijnlijk 

met een fijnere roedenverdeling

kozijnen en kroonlijst 
in tinten Bentheimer grijs

voor de kroonlijst en de kozijnen is een 
warme zandsteen-tint gekozen als contrast 
met de grijze hardstenen basement

deur metaalkleur

rococohek zwart

deuren Engels bruin

deuren metaalkleur

82-84-86

1735
"Pandora"

Lo d ew ijk  X IV

87 153

1735
"West Indisch huis" 

Lo d ew ijk  X IV

"Holster" 
Lodew ijk X V

Lodewijk XIV en XV -nieuw-



deze pui is recent vervangen 
door een reconstructie 
van de oorspronkelijke gevel

onderste gedeelte van de gevel 
maakt een zware indruk huidige kleurstelling doet geen recht 

aan de architectuur van dit pand
hardstenen gebosseerde 

lijstgevel
oorspronkelijke
schuiframen

1 3 7 - 1 3 9 1 5 - 1 7 - 1 9 - 2 1 9 9 - I O I - I O 3 - I O 5 121 8 9 8 8

D e V ie r W inden" 
ca. 1774-1792

1776
"Groot Schippershuis" "De Molen"

ca. 1800 1768 ca. 1775-1800

Lodewijk XVI -bestaand



licht Bentheimerkleur op kozijnen en kroonlijst en 
beweegbare delen in metaalkleur, 

ter verlevendiging worden de gesneden versieringen 
van de verdiepingsvensters van de middenrisaliet 

voorzien van een andere kleurtoon

deze kleurstelling is bedoeld als contrast met het huurpand 
"De Onbeschaamde",
voor kozijnen, versieringen en kroonlijst lichte hardsteen kleur, 
ramen en deuren in metaalkleur 
onlangs werd bekend dat de ramen oorspronkelijk 
gevernist waren

gevel wordt interessanter 
door meer pigment toe te
voegen aan de kozijnkleur, variant op licht
ramen en deuren metaalkleur Bentheimerkleur

beweegbare delen metaalkleur, 
kozijnen licht Bentheimer

137-139 15-17-19-21 99-101-103-105 121 89 88

"De V ie r W inden" 
ca. 1774-1792

1776
"Groot Schippershuis" "D e Molen"

ca. 1800 1768 ca. 1775-1800

metaalkleur voor 
ramen en deuren

basement krijgt een donkere 
hardsteenkleur

Lodewijk XVI -nieuw-



het wit van speklagen en sluitstenen 
geeft een groot contrast met het 
donkere metselwerk, waardoor het geheel 
vrij druk aandoet

deze eind 19e eeuwse gevel maakt 
in bestaande situatie een vrij koele indruk

donkergroene onderpui met gele deuren 
geeft een te zwaar accent

9 2 - 9 4 - 9 6 13O-132 91-93 74-76-78 23-25

19e eeuws -bestaand



speklagen, sluitstenen en kozijnen
in een lichte Bentheimer kleur geven minder
contrast waardoor de gevel milder wordt

donkergroene ramen geven 
de gevel een krachtiger 

uitstraling

kozijnen en kroonlijst 
licht Bentheimerkleur

okerkleurige onderpui in 
harmonie met metselwerk

92-94-96 130-132 91-93 74-76-78 23-25

19e eeuws -nieuw-



pand met Jugendstil-invloeden

foto uit 1930 geeft lichtgekleurde 
kozijnen en donkere beweegbare 

delen te zien, versieringen met groene 
geglazuurde baksteen

bruine kozijnen en dakranden, 
het is niet gelukt te achterhalen of dit 
de oorspronkelijke kleurstelling was

plinten en raamdorpels 
van Beiers graniet, 
lateien en banden van 
Oberkircher zandsteen, 
kap met grijsgroene leien

111 4 9 - 5 1 1 3 4

1906
arch. Tenenti (1911) arch. Reus

1906-1907
arch. Van Bilderbeek

20e eeuws -bestaand



donkere beweegbare delen 
conform foto uit 1930 hersteld: 

donkergroen in aansluiting 
op de geglazuurde stenen

donkerblauwe beweegbare 
delen in contrast met het 
metselwerk en de lichte kozijnen

op foto's uit het bouwjaar 
is duidelijk te zien dat de 
kozijnen licht van kleurwaren 
en de ramen donker

deur van transparant 
gelakt hardhout

111 4 9 - 5 1 1 3 4

1906
arch. Tenenti (1911) arch. Reus

1906-1907
arch. Van Bilderbeek

20e eeuws -nieuw



155-157 153 147-149-151 14 1-14 3 -145 137-139 129-135 127 I23-I25 121 119
Huis Henegouwen" 

15e eeuws
"Holster" 

Lodewijk XV
eindde eeuw 20e eeuw "De Vier Winden" 

Lodewijk XVI
eind 19e eeuw "Dit is in Beverenburgh" 

1556
Vroeg Renaissance

"De Onbeschaamde" 
ca. 1630

H ollands C lassic ism e

"De Molen" 
eind 17e eeuw 
Lodewijk XVI

begin 20e eeuw

E n se m b le  i -n ie u w -

E n s e m b le  1 -b e sta a n d -



117 115 113 111 109 107 9 9-105 95-97 9 1 -9 3 89 87

'Sint Bonifatiuskerk" 
1826

begin 19e eeuw "Het Zeepaert" 
ca. 1500-1525

begin 20e eeuw midden 19e eeuw 19e eeuw Lodewijk XVI eind 18e eeuw "Vin de vent" 
eind 19e eeuw

1768 1735
"West Indisch huis' 

Lodewijk XIV

E n se m b le  2 -n ie u w -

ï

E n se m b le  2  -b e sta a n d -



6 8 -72 74 -78  8o 8 2-8 6 88 9 2-9 6 10 2 -10 4 10 6 -10 8  110-112 114 116-118

193s 1892 ca. 1800 1733"Pandora" 
Lodewijk XIV

eind 18e eeuw 
Lodewijk XVI

eind 19e eeuw 19e eeuw ca. 1650 eind 19e eeuw 19e eeuw

E n se m b le  3 -n ie u w -

E n se m b le  3 -b e sta a n d -



Th e rainbow is my favorite 

colour

[ 6 ] Conclusies en aanbevelingen

ALDO VAN EYCK 

In: Aldo van Eyck 

Hubertushuis/Hubertus house 

Amsterdam, 1982, blz.92
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[6.1] Naar een co n clu sie

Dordrecht, Voorstraat 162, ter 

hoogte van de Nieuwbrug.

De kroonlijst van het middelste 

pand, daterend uit 1759 is 

geschilderd in een heftige 

okerkleur, volgens de eigenaar 

gebaseerd op oude prenten van 

dit deel van de stad. Links en 

rechts staan panden met een voor 

deze tijd gangbare lichtere 

kleurstelling.

In discussies over kwaliteitsverbetering in historische binnensteden 

komt met een zekere regelmaat ook het begrip 'kleur' aan de orde.

Het gaat dan om de toepassing van kleuren op kozijnen, ramen, deuren 

en pleisterwerk van monumenten en beeldbepalende panden. Die 

kleuren zouden weer meer historisch verantwoord moeten ogen, 

kleuren op gebouwen moeten weer worden zoals ze ooit zijn geweest. 

Daarbij wordt gerefereerd aan schilderijen en aquarellen van lang 

geleden.

In de prentencollectie Dordracum Illustratum van verzamelaar 

Mr. Simon van Gijn (1836-1922) zijn deze afbeeldingen van wat we nu 

beschouwen als de historische binnenstad van Dordrecht in groten 

getale te vinden: een fragment van de stad wordt in geïdealiseerde vorm 

weergegeven. Welke vrijheden de tekenaar of schilder zich heeft 

veroorloofd en hoe hij bepaalde kleuren heeft aangezet of juist 

teruggehouden om een schilderkundig effect te bereiken, is onduidelijk; 

wat overtuigt is het sobere en eenduidige kleurgebruik.

Hoe simpel en voor de hand liggend dit verlangen naar kleuren van 

vroeger ook lijkt, het is vragen om het onmogelijke. Het betekent 

immers niet alleen kiezen voor het bevriezen van een stedelijk beeld op 

een tijdstip dat een kleurendeskundige of een meerkoppige commissie 

van deskundigen zou moeten vaststellen. Het betekent tevens het - 

binnen een levende, actieve stad - isoleren van een afzonderlijk pand 

temidden van de resterende monumentale bebouwing. Want niet alle 

panden, die naast elkaar staan in een historische stad dateren uit dezelfde 

periode. Integendeel, de identiteit van historische Hollandse 

binnensteden als die van Dordrecht wordt nu juist bepaald door het 

ontbreken van gebouwencomplexen in de vorm van mastodonten, brede 

ensembles of straatwanden uit één periode. Bovendien gaat dit verlangen, 

wellicht ingegeven door een romantische hang naar een meer 

coherente, overzichtelijke en zo men wil monumentale stad, voorbij aan 

een aantal cruciale factoren die het kleurbeeld mede bepalen.

Allereerst is er de veroudering van materialen waaruit de gevels zijn 

samengesteld. Bezien over een periode van soms wel enkele honderden 

jaren is dit een factor van belang. Metselwerk - bij uitstek het 

basismateriaal van de Hollandse architectuur - is door veroudering 

normaal gesproken sterk van kleur veranderd. Dit geldt zeker voor de 

reguliere typen rode en gele baksteen. Door vervuiling onder invloed 

van verkeer en - in de negentiende eeuw - stoom en roet is de 

oppervlakte van de steen sterk verdonkerd.

Kan in steden als bijvoorbeeld Turijn en Rome een oorspronkelijk 

kleurbeeld op een vrij eenvoudige wijze worden gerealiseerd door een 

eenduidige aanpak van grote gebouwencomplexen, voor typische 

Nederlandse steden samengesteld uit panden van slechts enkele meters
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Detail van de gevelwand in de 

Wijnstraat ter plaatse van het 

pand D it is  in Beverenburch 

(rechts).

Een architectonische ontmoeting 

tussen de zestiende (rechts) en de 

negentiende eeuw (links).

breed en van diverse architectuurstijlen en bouwperioden is dit een 

onmogelijkheid en zoals we zullen aangegeven ook onwenselijk.

In Dordrecht bijvoorbeeld bestrijkt de gebouwde geschiedenis, als we 

ons beperken tot het uiterlijk van voorgevels, een periode van ruim 

vierhonderd jaar. Van gotische gevels voor middeleeuwse casco's en 

Dordtse trapgevels tot neo-classicistische gevelfronten, van gotische 

driepasmotieven tot gietijzeren negentiende-eeuwse elementen, we 

treffen het direct naast elkaar, als boeken van diverse schrijvers in een 

boekenkast. Om maar niet te spreken van gevels die door verbouwingen 

(andere kozijnen, gewijzigde onderpuien) of uitbreidingen elementen 

uit meerdere stijlperioden in zich dragen.

Een ander argument tegen deze aanpak is - met een groot woord - 

de historische vervalsing die door deze werkwijze zou optreden. Waar 

bijvoorbeeld een zuiver zestiende eeuws pand in zijn oorspronkelijke 

kleuren - zo die al te traceren zouden zijn - zou worden teruggebracht 

en zich bevindt naast een bijvoorbeeld achttiende-eeuws pand dat 

eveneens in zijn oorspronkelijke kleuren is opgeschilderd, ontstaat een 

raar historisch anachronisme. Immers, een dergelijke situatie heeft zich 

nooit als zodanig voorgedaan: het jongste pand in de tijd zou in de 

geschiedenis door de toenmalige eigenaar gewoon zijn meegeschilderd 

in de gebruikelijke kleurontwikkeling, zou gewoon zijn 'meegereisd in 

de tijd'. Het zou zich zodoende in zijn kleuruitwerking juist goed of in 

ieder geval beter en logischer hebben aangesloten bij het buurpand.

Dit brengt ons tot een ander belangrijk argument tegen terugbrengen 

van de oorspronkelijke kleuren, of liever van wat als de oorspronkelijke 

kleuren wordt beschouwd.
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Een stad als Dordrecht met zijn hechte lineaire structuur en sterke 

rooilijnen is gebaat bij een zorgvuldig evenwicht tussen afzonderlijke 

panden en continuïteit van het ruimtelijk beeld. De diverse panden met 

hun individuele architecturen vragen om afzonderlijke 

gevelbehandeling, al was het alleen maar door de verschillende 

materialen. De stad daarentegen vraagt om een samenbindend element 

in de gevelwand. Met andere woorden: bij het afzonderlijk schilderen van 

alle panden in hun oorspronkelijk schema uit het bouwjaar van de gevel 

- stel datje daar achter zou kunnen komen - ontstaat niet alleen een 

historische vervalsing maar ook een kakofonie aan kleuren en een 

weinig samenhangend ruimtelijk beeld. En daarmee realiseer je juist 

géén equivalent van de oorspronkelijke stad.

Verder zijn in de afgelopen eeuwen regelmatig nieuwe 

architectuuropvattingen in het stedelijk weefsel ingebracht, te beginnen 

bij het negentiende-eeuwse eclecticisme. De twintigste eeuw is - hoe 

bescheiden dan ook in Dordrecht - aanwezig met gebouwen in de sfeer 

van het Nieuwe Bouwen, de Delftse School, de stadsvernieuwing en - 

recent - het nieuwe modernisme. Deze panden op te schilderen in 

vijftiende- of zestiende- eeuwse kleurenschema's zou wel van weinig 

historisch besef en van cultuurpessimisme getuigen. Die architecturen 

brengen bovendien nieuwe materialen en technieken van 

gevelafwerking in de stad, zoals roestvrij staal, aluminium, gevelstucwerk 

op isolatie, geperforeerd staal, zink en - incidenteel - koper. In een 

traditie van idealiseren van materialen vragen die ontwikkelingen op zijn 

minst om een gefundeerd antwoord in de kleurtoepassing. Het is dus 

zaak een kleurenstrategie te bedenken die enerzijds de eeuwenoude 

stedelijke continuïteit waarborgt en anderzijds de afzonderlijke panden 

en architecturen tot leven wekt dan wel in leven houdt. Deze aanpak 

correspondeert met het kleurgebruik van de panden afzonderlijk: geen 

al te uitbundige kleurencombinaties maar een 'ton sur ton' aanpak, 

opgebouwd uit ‘kleuren met gebrek aan stelligheid' met enkele 

accenten.

Continuïteit zou dan ook het sleutelwoord moeten zijn in het 

hanteren van een nieuwe kleurenstrategie. Waar een spectaculair 

kleurschema met sterk van de huidige kleurpraktijk afwijkende kleuren 

ongetwijfeld veel aandacht zou trekken, is de keuze voor een strategie 

met een meer subtiele aanpak, die als het ware de huidige nog aanwezige 

kleurinvloeden voorzichtig verhevigt, intensiveert en verrijkt een veel 

duurzamere en logische. Deze overwegingen geven richting aan wat 

voor historisch geïnspireerde kleurenstrategie voor de historische 

binnenstad van Dordrecht nodig is.

Belangrijk bij een eventuele keuze is de praktische toepasbaarheid. 

Anders gezegd: een hoogst intelligent kleursysteem zal wellicht tot 

bijval leiden uit de wetenschappelijke hoek maar weinig bijdragen aan de 

concrete kleurtoepassingen in een stad, simpelweg omdat we de 

toepassing in de stad niet terugvinden. Die huidige praktijk houdt in dat 

voor monumentenpanden en beeldbepalende panden per keer - ad hoc - 

wordt gekeken wat gangbaar en acceptabel is.



Meer ingrijpende kleurenwisselingen dienen te worden voorgelegd aan 

Monumentenzorg en de Welstands-/Monumentencommissie. Een 

overall-strategie ontbreekt, een kader waarbinnen eventuele nieuwe 

kleurontwikkelingen worden geplaatst ontbreekt eveneens. Ook nieuwe 

architectuur wordt ad hoe bekeken. Op zich geen slecht functionerende 

praktijk, maar wel een terughoudende en het laat de vraag naar andere 

kleurontwikkelingen en mogelijkheden onbeantwoord.

Globaal zijn er drie stromingen in 'kleurenland’ te onderkennen. 

Enerzijds wil een deel van de bevolking dat het blijft (gaan) zoals het is; 

een optie waar deze praktijk keurig aan beantwoordt. Daarnaast is er het 

historiserende volksdeel, dat juist terug wil naar vroeger tijden. Dit 

resulteert in veel geel, veel oker. Dit resulteert ook in panden die er 

ineens uitspringen. Als derde groep zijn er de particulieren, die vanuit 

een zekere onvrede met het huidige kleurbeeld, gaan experimenteren 

en komen met kleuren die zich slecht verdragen met historische 

panden of worden toegepast op onderdelen die daarvoor in het geheel 

niet bedoeld zijn, zoals een donkergroen geschilderde kroonlijst.

Hoe kan vanuit deze constateringen en overwegingen een 

kleurenstrategie worden ontworpen? Sommige steden kiezen voor een 

indeling in kleurzones in de stad (Moskou, Maastricht), waar per zone 

een bepaald kleurengamma van toepassing wordt verklaard. In nieuwe 

wijken (o.a. de Regenboogwijk in Almere) kan onbevangen met een 

schone lei worden begonnen, ongehinderd door de historie.

Als het gaat om een indeling in kleurzones in de stad Dordrecht zouden 

bijvoorbeeld de negentiende-eeuwse schil en een tuindorp als Oud- 

Krispijn voor een dergelijke kleurenstrategie in aanmerking komen; de 

historische binnenstad vraagt om iets anders.

Belangrijkste uitgangspunt van de voorgestelde kleurenstrategie is 

het 'subtiel terugbuigen’  van de kleurontwikkeling in de tijd. Daarbij 

wordt gereageerd op het in dit rapport geschetste einde van de 

historische kleurontwikkeling: van oker naar bijna wit. Dus: we gaan 

weer van de nagenoeg witte basiskleuren naar een meer okergetinte 

gebouwde omgeving, zonder een breuk met de huidige kleurstellingen 

te veroorzaken. Kleuren kunnen weer iets explicieter worden, 

rekeninghoudend en in balans met de uitstraling van de architectuur 

anno 2002 (sterk gedonkerd en vervuild metselwerk en natuursteen).

Ruim baan voor kleuren zonder stelligheid, met 

rijkergeschakeerde kleurpigmenten. Inspelen op de architectuurstijl en 

-periode waaruit panden stammen kan binnen een dergelijke aanpak op 

twee manieren. Allereerst heeft het onderzoek een aantal kleuren weer 

boven water gehaald die naast de meer gangbare bentheimer tinten in de 

historische binnenstad weer een rol zouden kunnen gaan spelen. 

Voorbeelden daarvan zijn de metaalkleuren kleuren als dodekop en 

Engels bruin. Een tweede mogelijkheid om een wat rijker geschakeerd 

kleurbeeld te genereren is het inspelen op de ontstaansperiode van het 

pand in relatie tot de verzadiging van de kleuren en dan met name de 

okergele basiskleuren. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld in dit



verband is de kleurtoepassing bij de Oaxaca-stam in Mexico (m et dank aan 

architect en kleurendeskundige Heide Hintherthür), waar deze relatie 

tussen kleur en tijd een ultieme uitwerking heeft gekregen. Bij deze 

Oaxaca-stam kennen ze slechts vier kleuren. Deze kleuren zijn elke 

architectuurperiode weer een fractie lichter gemaakt door het toevoegen 

van wit. Daarmee wordt zichtbaar én dat een pand onderdeel is van een 

lange traditie én dat het pand dateert uit een bepaalde tijd. Mits subtiel tot 

uiting gebracht blijft de samenhang in de historische gevelwand bestaan. 

Hoe binnen dit idee om te gaan met nieuwe ontwikkelingen? Allereerst 

kennen ook de nieuwe materialen in de stad zoals vergrijzend hout, staal, 

zink en aluminium een kleur en past het binnen de oorspronkelijke 

uitgangspunten van schilderwerk als imitatie van het 

onderliggende materiaal om kleuren als zilvergrijs, zinkgrijs en antraciet 

in het kleurenpalet op te nemen. In landen als Frankrijk en Italie is deze 

traditie al ruimschoots ingezet: hekwerken, puien en lateien krijgen daar 

vaak een grijze of antracietgrijze ijzerglimmerafwerking.

De 55 Dordtse Kleuren hebben hun wortels in de kleurgeschiedenis van 

de stad en de geschiedenis van de diverse architectuurstijlen, zonder 

daarvan een letterlijke vertaling te zijn.

In een notedop luidt de voorgestelde kleurenstratie voor de 

historische binnenstad van Dordrecht: een rijker kleurenpalet, 

geworteld in de onderzochte kleurhistorie en de architectonische 

verscheidenheid van de stad, gebaseerd op de stedelijke en historische 

continuïteit en ruimte biedend aan de huidige en toekomstige 

architectonische ontwikkelingen. Kortom: terugbuigen van de 

kleurontwikkeling gekoppeld aan verbijzonderen en verrijken van de 

afzonderlijke panden.

[6 .2] A a n b e v e lin g e n

♦  B e le id

De Gemeente Dordrecht gaat een specifiek kleurenbeleid ontwikkelen, 

met als uitgangspunt de kleurenstrategie. Dat kleurenbeleid wordt waar 

mogelijk ingeweven in andere plannen en juridische beleids

instrumenten als bestemmingsplannen, monumentenverordeningen 

en beeldkwaliteitsplannen. Dat beleid krijgt een goede ambtelijke 

ondersteuning; wenselijk is het formeren van niet alleen beleid maar ook 

van een 'kleurenbudget', mogelijk vanuit de bouwleges, waaruit voor 

bewoners/eigenaren een goed gefundeerd kleuradvies kan worden 

gefinancierd ('kleursubsidie'). Het laat enerzijds zien dat het de 

Gemeente Dordrecht 'ernst' is met het kleurenbeleid, anderzijds helpt 

het bewoners/eigenaren over de drempel om die extra werkzaamheden 

(zie spelregels voor kleurtoepassing) ook echt te verrichten.

Een kleurenstrategie vraagt om een actief, inspirerend beleid waarin de 

mogelijkheden en eindresultaten worden geschetst die door de 

aangepaste kleurenstrategie kunnen worden bereikt.



♦  In fo rm a tie

Bij dat kleurenbeleid hoort voorlichting, bedoeld om alle betrokkenen 

variërend van bewoners en/of eigenaren en architecten tot grotere 

partijen als woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars goed te 

informeren en enthousiast te maken. Te denken valt daarbij aan 

foldermateriaal, een brochure, een tentoonstelling of een symposium. 

Dat dit werkt is al gebleken bij preview s van het kleuronderzoek in de 

Wijnstraat aan eigenaren en bewoners en door de 

presentatie/tentoonstelling in het Dordrechts Museum onder de titel 

Pas op! Geverfd! [D e kleuren van Dordrecht],

♦  In s t r u m e n t a r iu m

Een kleurenstrategie vraagt om een goed instrumentarium als je de 

resultaten van het kleurenbeleid in de stad wilt terugzien.

De werkgroep doet daarvoor een aantal concrete voorstellen:

Het maken van een voorkeurreeks van 55 kleuren met als titel 

Dordtse Kleuren. Deze kleuren zijn bedoeld als inspirerend 

vertrekpunt bij kleurbepaling.

Het aanleggen van een databank waarin alle bevindingen, 

ervaringen, kleurenschema’s en -  onvermijdelijk -  de missers 

worden opgeslagen. Deze kan worden aangevuld met gegevens 

uit bouwhistorische rapporten van monumenten: ook hierbij zou 

meer aandacht voor de historische kleurontwikkeling van een 

pand op zijn plaats zijn.

Een kleursubsidie voor de bewoners/eigenaren om een goed 

kleuradvies te kunnen laten maken door een architect of 

kleurendeskundige die is ingevoerd in de kleurenstrategie van de 

Gemeente Dordrecht. Het garandeert de bewoner/eigenaar dat 

een eventuele nieuwe kleurkeuze op soepele wijze door de 

Gemeente wordt geaccepteerd.

Het vervaardigen van één of meer monsterkoffers waarin deze 55 

Dordtse Kleuren zijn opgenomen in de vorm van panelen van ca. 

50 X  50 cm. Deze monsterkoffer met kleurpanelen kan worden 

gebruikt om de kleuren 'in situ’ te zien en te beoordelen.

Het in het leven roepen van een ‘stuurgroep kleur’ die de 

ontwikkeling van de kleurenstrategie met enige regelmaat volgt 

en waar nodig bijstelt.

♦  S p e lr e g e ls

Stel: je wil als bewoner of eigenaar je pand, gelegen in de historische 

binnenstad van Dordrecht, opschilderen. Wat zijn dan de mogelijkheden 

binnen de nieuwe kleurenstrategie?

Als aanvulling op de algemene aanbevelingen, acht de werkgroep het 

zinvol om ook voor concrete kleurtoepassingen op panden in de 

historische stad spelregels te formuleren: verantwoorde kleurtoepassing 

in Dordrecht in 8 stappen:

102



Stap 1

Is een nieuwe kleurstelling wel noodzakelijk en/of gewenst?

Kan een nieuwe kleurstelling meer zichtbaar maken van de 

architectonische opbouw en/of de architectuurhistorische 

context versterken of verbeteren? Zo ja, dan naar stap 2.

Stap 2

Inventariseer de architectuurstijl en de tijd waaruit het pand stamt. 

Mogelijkheden hiervoor: informatie inwinnen bij Monumentenzorg, 

archief Bouwtoezicht, Stadsarchief.

Stap 3

Inventariseer de architectonische opbouw en betekenis van het gebouw. 

In bijzondere situaties kleurmonsters nemen.

Stap 4

Inventariseer de stedenbouwkundige en architectonische context 

(overbuur- en huurpanden), bezonning, ligging, zichtlijnen.

Stap 5

Vanuit de kleurenwaaier Dordtse Kleuren kiezen van een aantal 

mogelijke kleuren. NB rekening houden met al aanwezige 

kleuren in de vorm van o.a. dakpannen en metselwerk. Deze 

werkzaamheden bij voorkeur uit laten voeren door een architect en/of 

kleurendeskundige. De monsterkoffer van de Gemeente Dordrecht kan 

daarbij een waardevol hulpmiddel zijn.

Stap 6

Toetsing : de kleuren overleggen met Monumentenzorg en/of 

Welstandscommissie.

Toetsing : Opzetten van goed zichtbare monsters (ev. ook varianten erbij 

betrekken) op de juiste gebouwonderdelen en in hun directe 

samenhang; eventueel kleuren bijstellen.

Glansgraad/applicatietechniek vaststellen. Uitgangspunt daarbij is de 

materiaalimitatie, dus matte verven voor natuursteen, metselwerk, 

pleisterwerk en verven op lijnoliebasis of matglanzend voor de overige 

onderdelen.

Stap 7

Na goedkeuring schilderwerk (laten) uitvoeren.

Stap 8

Kleuren opslaan in de gemeentelijke 'kleurenbank'.



[6-4] 55 Dordtse Kleuren

De uitkomsten van het onderzoek naar prenten, kleurmonsters en 

verfbestekken en de bestaande kleurenpraktijk in Dordrecht en de 

daaruit getrokken conclusies hebben geleid tot een voorkeursselectie 

van 55 kleuren onder de noemer Dordtse Kleuren.

Op de volgende zeven bladzijden treft u dit historisch geïnspireerde 

kleurenpalet aan; het vormt een eerste resultaat van een kleurenwaaier 

voor de historische binnenstad van Dordrecht.

Aanvankelijk werd gedacht aan een stringente reeks kleuren per 

periode en gebouwonderdeel maar gaandeweg is bewust gekozen voor 

een meer lichtvoetige aanpak die een inspirerend kleurgebruik juist 

stimuleert. In die filosofie past ook het hanteren van bijzondere 

kleurnamen naast de onvermijdelijke ACC-codes en een korte typering 

over herkomst en mogelijke toepassingen.

Historische Dordtse namen van architecten, kunstenaars, gebouwen en 

van materialen en typeringen uit de verfbestekken vormen samen deze 

goed op elkaar afgestemde reeks van 55 Dordtse Kleuren.



Dordtse Kleuren B l a d  1

[1] Lood W it [ GN .02.90 ] 

Historische witte basiskleur

[2] Kalk W it [ Go.05.85 ] 

Helderwitte kleur met een puntje oker

[3] W itte Steen [ H2.03.82 ]

W it met een zweem van groen. Benaming uit Verfbestek.

[4 ] Stedelijk  W it [FN.02.77 ]

Universeel toepasbare vuilwitte kleur (puntje oker en zwart)

[ 5 ] Itz W it [ G0.05.80 ]

Grijswitte kleur vernoemd naar de 19de eeuwse stadsbouwmeester

[6] Beverenburch [ f 6.i o .8 o  ]

Kleur toegepast op natuursteen van Wijnstraat 127 Dit is in Beverenburch

[7] Bonifatius [ g o .i o . 8 o ]

Kleur toegepast op de igde eeuwse Bonifatiuskerk

[8] Bentheim er L ich t [ F6.07.77 ]

Lichte zandsteenkleur

[ 9 ] Rutten Geel [ F2.10.80 ]

Kleur geïnspireerd door de tekeningen van Johannes Rutten

[10 ] Pieter Post O ker [F6.15.80 ]

17de eeuwse kleur vernoemd naar architect Pieter Post (1608-1669)

[1 1 ] Gobertanger G r ijs  [ Go.10.70 ]

Kleur op basis van de grijswitte Gobertanger steen



Dordtse Kleuren Blad 2

[12] Gele O ker [ Fo.15.75] 

Gele basiskleur

[13] Bentheim er D on ker [ F2.10.70 ] 

Donkere zandsteenkleur

[1 4 ] Groen G rijs  [Go.05.75 ]

Universeel toepasbare lichtgrijze kleur

[1 5 ] Helder G rijs  [ G0.05.70 ] 

Universeel toepasbare grijze kleur

[ 1 6 ] Dordts G rijs  [ FN.02.67 ]

[1 7 ] Graniet [F2.05.65 ]

Kleurgebaseerd op de gevel van het huis Cronenburch

[18] Cem ent [ F2.10.60 ]

Zandgrijze kleur geïnspireerd door vertind metselwerk

[1 9 ] Engelse O ker [ F2.15.65 ]

Vergrijsde 17de eeuwse kleur uit loodwit en een weinig gele oker

[ 2 0 ] Mosterd [ F2.20.60 ] 

Heftige okergele kleur

[ 21] Goud Geel [ E4.20.60 ] 

Rijke okerkleur

[22 ] Engels Rood [ co.30.30 ]

Heldere warmrode kleur



Dordtse Kleuren Blad 3

[23] V erm iljo en  [ co.48.20 ]

Stralende rode kleur voor bijzondere toepassingen

[24] Engels Bruin [ co.30.20 ]

Rode aardekleur op basis van historische verfbestekken

[25] Paarse Dodekop [ B2.10.20 ]

Kleur op basis van historisch Verfbestek uit 1698

[26] Kastanje [ B1.16.12 ]

Diepe roodbruine kleur, gebaseerd op historisch Verfbestek uit 1714

[27] Zwarte Dodekop [ a o .05.15 ] 

Donkere variant op paarse dodekop

[28] D ucdalf [ B9.04.17 ] 

Kleur als vergrijsd hout

[29] Ton Zwart [ON.00.02 ]

Zwarte basiskleur als in de historische verfbestekken

[30] Nacht Blauw [ U1.11.08 ]

Voorname zwartblauwe kleur

[31] Gesm oord Blauw [ T0.10.20 ]

Kleur geïnspireerd door de antracietkleurige dakpannen in de stad

[32] Lei Blauw [ so.10.20 ]

Kleur van gemalen leien, zoals omschreven in de verfbestekken

[33] Roderm ont [ so.05.25 ]

Vernoemd naar de kraan Rodermont, die met houten leien was bekleed



Dordtse Kleuren Blad 4

[3 4 ] Kade Blauw [ s0.10.30 ]

Blauwe kleur vernoemd naar de bestrating van de kades.

[3 5 ] Blauwe Steen [ so.05.45 ]

Lichte blauwgrijze kleur vernoemd naar een omschrijving in Verfbestek

[3 6 ] Belgisch Grij's [ s n .02.47 ] 

Donkere blauwgrijze kleur

[3 7 ] Hardsteen [sN.02.57 ] 

Kleur als verweerd hardsteen

[3 8 ] Beton [ F2.05.55 ]

Kleur geïnspireerd door het uiterlijk van schone beton

[3 9 ] Merwede G rijs  [ FN.02.57 ] 

Universeel toepasbare grijze tint

[4 0 ] T itan iu m  [ r a l  9007 ]

Warme zilvergrijze kleur

[41] Z in k [ IJ Z E R G L IM M E R  M ID D E N G R IJ S  ] 

Kleur geïnspireerd d oor het metaal zink

[4 2 ] Zeepaert G rijs  [ F2.05.45 ]

Kleurgebaseerd op de voorgevel van het pand Wijnstraat 113 Het Zeepaert

[4 3 ] Lood G rijs  [ FN.02.37 ]

Kleur geïnspireerd door de kleur van het metaal lood

[4 4 ] Grafiet [ FN.02.27 ] 

Warme donkere grijstint



Dordtse Kleuren Blad 5

[45] Staal Zwart [ ijz e r g l im m e r  a n t r a c ie t  ]

Moderne kleur gebaseerd op metaalimitatie

[46] Staten Groen [ Q 0.05.10 ]

Diepe zwartgroene kleur met een deel Spaans Groen

[47] Pakhuis Groen [ P0.05.15 ]

Kleurgebaseerd op de tekeningen van Johannes Rutten

[48] Metaal Kleur [ h 6 .o 8 .i 8 ]

Diepe olijfgroene kleur naar historisch Verfbestek

[49] O lijf  [ H 2 .10 .2 0  ] 

Variant op de Metaal Kleur

[50] Brons [ F2.10.20 ]

Voorname groenbruine kleur naar een omschrijving in de verfbestekken

[51] Haven Groen [ F2.10.30 ]

Lichtere variant op de kleur Brons

[52] R ivier Groen [ h 2.05.55 ] 

Donkere variant van de kleur Amicitia

[53] A m icitia  [ H2.05.65 ]

Grijsgroene kleur vernoemd naar en toegepast bij Sociëteit Amicitia

[54] Steen Grauw [ G0.10.65 ]

Grijsgroene kleur gebaseerd op natuursteen (Ledesteen/Gobertanger steen)

[55] Toren Goud

Naam verwijst naar de toren van de Grotekerk



O ver het kleurcodesysteem De nog steeds gangbare opvatting over de waarneming van kleuren gaat terug op de 

opvattingen van Leonardo da Vinei [1452-1519]. Isaac Newton, de schilder Philip Otto Runge 

en Johannes Itten onder andere concipieerden ieder op hun eigen manier een schema dat alle 

kleuren in zich verenigde. Basisidee van al deze theorieën is dat van de primaire kleuren. 

Newton, Runge en Itten komen allemaal uit op het principe van de kleurenbol of de 

kleurencirkel. De huidige verfpraktijk biedt een aantal verfsystemen die gebaseerd zijn op dat 

oorspronkelijke idee van de kleurencirkel of kleurenbol. Om een goed hanteerbare methodiek 

te hebben vooreen kleurenstrategie en voorde concrete kleurtoepassingen in de stad is het 

belangrijk te beschikken overeen verfijnd kleurcoderingssysteem. Schilders werken 

tegenwoordig hoofdzakelijk met drie systemen: NCS, in gebruik bij oa. Histor, A C C  

( o.a. Sikkens en Flexa) en RAL. De RAL waaier is geen systematisch opgebouwde kleurreeks 

maar een conglomeraat van uit pragmatische motieven ontstane kleuren. Dat verklaart 

waarom in de RAL waaiers sommige kleurgroepen ruim en andere vrijwel niet 

vertegenwoordigd zijn. De kleuren en hun nummers hebben geen heldere onderlinge 

samenhang. Wel worden ze veelvuldig gehanteerd in industriële processen, zoals het 

behandelen van staalwerk en zouden dan kunnen dienen als een vertaling van een NCS of 

ACC-codering.

Vooreen genuanceerde kleurenstrategie in een historische binnenstad zijn deze 

kleurreeksen daarom van minderwaarde. Het NCS systeem, afkorting van Natural Color 

System, is gebaseerd op de waarneming van kleur. Het is een driedimensionaal systeem dat 

de opbouw van een kleur weergeeft in wit, zwart, geel, rood, blauwen groen. De verticale as 

van het systeem wordt gevormd door de wit-zwart lijn m et een cirkel met de overige 4 

kleuren daaromheen, telkens 10 %  verspringend. Zo ontstaan 40 kleur-groepen. In totaal bevat 

de in Nederland gebruikte waaier van het NCS ongeveer 1500 kleuren.

Het A CC, het Akzo Colour Codification System komt in grote lijnen op hetzelfde neer.

De drie basiselementen die een kleur in dit systeem bepalen zijn de kleurtoon, de verzadiging 

en de helderheid. Kunnen de kleurtoon en de helderheid nog in een tweedimensionaal 

systeem worden ondergebracht, als ook nog de helderheid hieraan wordt toegevoegd wordt 

daarmee het systeem driedimensionaal. Het best laat zich dat vertalen in een verticale neutrale 

as van wit naar zwart. Daaromheen cirkelt een schijf met daarin geordend de kleurencirkel 

met naar binnen toe steeds minder verzadigde kleuren. Uiteindelijk ontstaat een cilinder met 

kleuren. De meest uitgebreide collectie kleuren op basis van de ACC-codering is op dit 

moment de Sikkens 3031 reeks met in totaal 1200 kleuren. Voor ons onderzoek gaan wij uit 

van het ACC-systeem dat door de grootste verffabrikanten wordt gehanteerd. Een voordeel 

van dit systeem is dat aan de hand van de kleurnummers de positie op de kleurencirkel, 

de verzadigingsgraad en de helderheid kunnen worden afgelezen. Een eventuele correctie kan 

zodoende precies worden aangegeven en ook begrepen.
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'Ultramarijn is een illustere kleur, [ 7 ] Dordtse Kleuren: de samenvatting
de mooiste onder alle andere 

kleuren; men kan er niets over 

zeggen, (-) dat niet door zijn 

kwaliteiten wordt overtroffen'

CENN INO  D’AN DREA

C E N N IN I

(15de eeuw)

In: 'H et geheim  van het blauw, 

het licht en het geel 

N R C  Handelsblad  

14 m aart 1996
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Het nemen van verfmonsters 

door Willem de Zanger (Akzo 

Nobel Coatings) in de keuken van 

het huis D e Onbeschaam de 

(Wijnstraat 123-125), die is 

gesitueerd onder het pand 

D it is  in  Beverenburch 

(Wijnstraat 127), 13 ju n i 1994.

Overzicht van alle 15 kleurtrapjes 

van de in de verfbestekken 

aangetroffen pigmenten

Naar een historisch geïnspireerd kleurenpalet voor Dordrecht

[7 .1] W aarom  een k leuro nderzo ek?

Doel: op basis van studie naar de historische kleurontwikkelingen een 

bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de historische 

binnenstad van Dordrecht: kleur kan de kwaliteit van de architectuur en 

de historische stedenbouwkundige context vergroten.

Praktisch toepasbare aanbevelingen doen vooreen gemeentelijk 

kleurenbeleid vanuit een kleurenstrategie.

[7.2] Het k leuro nd erzo ek

Bij de aanvang van het onderzoek is een ‘proeftuin' in het leven 

geroepen: het noordwestelijk deel van de Wijnstraat. Proeftuin 

Wijnstraat, met 80 panden in een grote variëteit aan architectuurstijlen, 

heeft gedurende het onderzoek gefungeerd als rijke bron van informatie 

en als lokatie waar de voorgestelde kleuren zijn getest. Ook zijn 

incidenteel andere historische panden in de stad bij het onderzoek 

betrokken.

Waaruit bestond het onderzoek?

♦  Onderzoek van 37 geschreven en gedrukte verfbestekken uit de 

periode 1626 tot 1928 voor gemeentelijke gebouwen

(in het Stadsarchief Dordrecht).

♦  Onderzoek van prenten van de stad, met name van de Proeftuin 

Wijnstraat. Deze prenten zijn grotendeels afkomstig uit de 

verzameling Dordracum Illustratum, verzameld door de Dordtse 

bankier mr. Simon van Gijn (in het Stadsarchief Dordrecht).

♦  Onderzoek van zwart-wit foto's om het gebruik van donkere en 

lichte kleuren op gebouwen en gebouwonderdelen te kunnen 

definiëren (in het Stadsarchief Dordrecht).

♦  Het nemen van verfmonsters op representatieve gebouwen in de 

proeftuin en ook daarbuiten (o.a. Berckepoort en Boterbeurs). 

Deze monsters zijn onderzocht op de veranderingen in de 

toegepaste kleuren.

♦  Het tekenen van de 80 panden in de proeftuin mede op basis van 

historische tekeningen zodat de totale gevelwanden van de 

proeftuin konden worden samengesteld.

♦  Het vaststellen van het huidige kleurgebruik op de 80 panden in 

de proeftuin. De aangetroffen kleuren zijn met behulp van de 

computer in alle 80 getekende gevels ingevoerd.

♦  Literatuuronderzoek naar de aangetroffen pigmenten en de 

historische wijze van verftoepassing.

♦  Het inzichtelijk maken van de aangetroffen pigmenten in de vorm 

van 15 zogeheten kleurtrapjes (met medewerking van 

kleurendeskundige Olga van der Klooster), waarbij de pigmenten 

met meer of minder loodwit en standolie/lijnolie zijn gemengd.
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Rechts: tweede proeve van een 

kleurenwaaier Dordtse Kleuren, 

mede gebaseerd op toepassingen 

in de praktijk 55 kleuren variërend 

van Loodwit tot Tonzwart 

(oktober 2001).

Onder: ingangspartij van 'een 

groot  en deftig  heerenhuis aan de 

W ijnstraat' (nummer 87), 

bijgenaamd het West-Indisch 

huis, gebouwd in 1735. Dit pand in 

Lodewijk XIV-stijl heefteen rijk 

versierde middenrisaliet.

De nieuwe kleurstelling van de 

entreepartij kent een combinatie 

van een olijfgroene metaalkleur en 

een lichte grijsgroene tint. Het 

bovenlicht is in een loodwitte 

kleurgeschilderd.

De historische gegevens zijn uiteindelijk vertaald in een historisch 

geïnspireerd kleurenpalet van 55 Dordtse Kleuren, na enkele 

tussenstappen in de vorm van een werkpalet en een tweetal proeven van 

een kleurenwaaier. Deze kleuren zijn de resultante van historisch 

onderzoek, de aanwezige stedenbouwkundige en architectonische 

situatie en de historische interpretatie door de leden van de werkgroep. 

Bij de keuze van de kleuren is gezocht naar een optimale afstemming 

tussen het handhaven van de stedelijke continuïteit en de individuele 

expressie van elk pand afzonderlijk. Daarbij is onder meer rekening 

gehouden met het steeds lichter worden van onder meer de gele en 

okerachtige tinten. De voorgestelde kleuren zijn ruimschoots getest in 

de Proeftuin Wijnstraat, zowel op papier als in werkelijkheid.

[7.4 ] De basis van de kleurenstrategie

Voor het vaststellen van de kleurenstrategie zijn door de werkgroep 

De Kleur van Dordrecht uitgangspunten vastgesteld:

♦  Eenheid in de stad handhaven: stedelijke en historische 

continuïteit.

♦  Aangetroffen bijzonderheden in het Dordtse kleurgebruik 

gebruiken in toekomstige kleurpraktijk.

♦  Architectonische kwaliteit van de bebouwing optimaal tot uiting 

laten komen.

♦  Zichtbaar maken van de kleurontwikkelingen in de afgelopen 

eeuwen; de 'reis’  van de kleur in de tijd.

♦  Reageren op de veroudering van de materialen waaruit de 

afzonderlijke panden zijn opgebouwd.

♦  Aanreiken van een ruim, praktisch toepasbaar en inspirerend 

kleurenpalet.

♦  Ruimte bieden aan eigentijdse architectuurontwikkelingen.
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[7-5] Hoe ziet de kleurenstrategie er u it?

Voorbeeld van een kleurstelling 

die is geïnspireerd door de 

uitkomsten van het 

kleuronderzoek: het pand 

Voorstraat 182-184, de vroeg 

zeventiende-eeuwse pilastergevel 

van D e Con inck van Engelant 

De luiken zijn aan de buitenzijde 

geschilderd in een olijfgroene 

kleur, aan de binnenzijde in 

Engels rood, de onderpui is 

geschilderd in een wat zwaardere 

Bentheimer kleur.

♦  Terugbuigen. Vanuit de huidige praktijk van bijna witte 

kleuren werken aan een meer pigmentrijk kleurbeeld, waarbij 

weer voorzichtige okerachtige, blauwgrijze en grijsgroene tinten 

worden geïntroduceerd. Daarbij wordt geen herhaling van de 

kleurgeschiedenis maar een historisch geïnspireerde vertaling 

beoogd.

Verb ijzon deren. In de kleurstelling van een pand iets zichtbaar 

maken van de periode waarin het pand tot stand kwam (bijzondere 

kleuren/bij oudere panden iets donkerder tinten toepassen). 

Daarbij nadrukkelijk rekening houden met de veroudering van de 

gevels.

V errijken. Zoeken naar de architectonische kwaliteiten en 

bijzonderheden en deze tot uiting brengen. Daartoe is een 

uitgebreid kleurenpalet beschikbaar.

♦  Afstem m en. Inspelen op de stedenbouwkundige situering van 

de panden. Letten op o.a. : zichtlijnen, belendingen, bezonning.

♦  Aanbevelingen voor beleid: de Gemeente Dordrecht zorgt 

voor zowel innoverende initiatieven (o.a. brochure/folder, 

kleurenwaaier, databank) als een beleidsmatige en juridische 

uitwerking.
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‘Hoe eenvoudiger een 

kleurstelling, des te sterker haar 

werking op het gevoel'

[ 8 ] Bijlagen A + B 

Teksten over verf en kleur

HENRI MATISSE 

In: D . Elffers, Kleur, 1957
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Bijlage A

A 1 Bestek voor schilderwerk aan de gehele Riedijkspoort met het 

torentje en de bijbehorende huizen 

Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/463 

Bestek d.d. 22 november 1695

A 2 Verfbestek voor o.a. het schilderen van stadshuizen, hekken, etc. 

Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/721 

Aanbesteding d.d. 1 september 1732

A 3 Verfbestek voor o.a. het schilderen van de militaire kazerne en 

enkele bruggen

Stadsarchief 5 inv. nr. 279 tm 301 

Bestek d.d. 13 augustus 1827

A 4  Verfbestek voor het schilderen van de Nieuwbrug

A rchief 218/gedrukte bestekken nr. 28 /12 d.d. 25 ju li 1870

NB In de bestekken zijn door de werkgroep de kleuromschrijvingen 

onderstreept weergegeven.

Vertaling verfbestekken: Kees Rouw

Bijlage B 

Max van Rooy

Inleiding bij opening van de tentoonstelling 

Pas op! Geverfd! [De kleuren van Dordrecht] 

op 8 september 1995
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Bestek voor schilderwerk aan de 

Riedijkspoort met het 

torentje en de bijbehorende 

huizen

Stadsarchief 3 inv. nr. 2908/463 

Bestek d.d. 22 november 1695 

(fragment van blad 2).
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B ijlage A i

Stadsarchief 3

inv. nr. 2908/463

Bestek d.d. 22 november 1695

Conditie waernaer dat de Ed. heeren Borgemeesteren met den heere 

thesaurier van de reparatie der Stadt dordrecht willen besteeden het 

schilderen van alle het houdt eyser en steenwercken dataen de geheele 

riedijckse poort en thoorentijen is met de huijsen en het gene aan den 

geheele poort behoort geen houdt ofte harde steen off ijserwercken 

uuijtgesondert dat den dagh beschijnt in alles soo in de conditie., 

verhaeldt sal werden.

1.
Eerstelijck sal den aennemer de geheele riedijckse poort van binnen en 

van buijten met de voorpoordt van onderen tot boven toe alle het harde 

steen werck met alle de cosijnen, dueren en vensters poortdueren en 

lateijen het geheele toorentijen wel dick en vedt moeten overschilderen 

met goede dicke olijvorff het nieuwe houdtwerck drie mael en het oude 

houdt twee mael over met het steenwerck den blauwen steen met het 

beste blauw den witten steen steen grauw de dueren en vensters met 

besten bruiinen engelschen oocker de cosijnen met het thoorentijen 

loodt widt off soodanigen colleur als hem van den heere thesaurier van 

de fabrijcken op het werck aengewesen en geordonneert sal werden alles 

wel dick en vedt moeten overschilderen dat het doorgaens een gael 

compt te blincken en soo het op eenige plaetsen compt in te schieten sal 

dat terstondt moeten overschilderen en maecken dat het over over all 

eengael blinckt en alle het eijserwerck moeten swarten off soodanige 

colleur als vooren in verhaeldt moeten vergulde het gene verguldt moet 

sijn en hem aangewesen is alle soo gevrocht tot volcomen vergenoegen 

van de Ed. heeren besteeders en hem van den heere thesaurier en 

fabrijcken op het werck aangewesen en geordonneert sal werden sonder 

tegen seggen van den aennemer ofte sijn kneghten en oock sijn eijgen 

eer.

2.
Dan aennemer sal dit voorschreve werck wel ende loffelijck moeten 

maecken dat daer niet op te seggen en valdt met meesters ofte kloecke 

kneghten die haer werck wel comen doen op dat dit werck wel ende 

loffelijck gemaeckt moet sijn en alle den oolij wel moeten koocken dat 

alles wel een gael kompt te blincken aen alle kanten en de daer toe 

leveren alle de materijaelen ende gereedtschap soo olij verff stellingh 

houdt ende ton (?) niet altoos uijtgesondert en tot sijn eijgen kosten op 

en bijde wercken moeten brengen ende daer sijn werck mede moeten 

maecken soo vooren is verhaeldt ende alle den olij sal sijn besten klaeren 

lijnsaedt oolij en de verff besten geelen ende bruiinen engelschen 

oocker met het beste loodtwidt en sal de verff en den oolij niet mogen 

gebruijcken voor en aleer het selve bij den heere thesaurier en de 

fabrijcken gevijsenteert sal sijn en oock in haer bijwesen moeten koopen 

daer het den aennemer geordonnert sal werden sonder tegen seggen.

3-
Den aennemer sal dat elijck en van stonden aen soo haest als het hem 

aangeseght sal sijn int werck moeten komen en dan fijn werck soo 

moeten bevorderen dat hij dit sijn aengenomen werck kan opgemaeckt

118



hebben binnen den tijdt van agt weecken precijs off sal voor ijder dagh 

die hij naer de acht weecken kompt te wercken gekordt werden twee 

gulden aen sijn bedongen loon en sullen de Ed. heeren daer en boven 

noch soo veel volck int werck tot den aennemer sijn costen stellen als 

het haer gelieven sal ende betaelen naer haer wel geval ende korten als 

vooren.

4

En oster jetwis waere over het hooft gesien en niet van waere geschreven 

ende nochtans aen dit werck vereijsten en boven de ses gulden niet en 

bedraght sal hij evenwel moeten maecken sonder eenigh buijten geldt 

voor te mogen eijsschen ofte genieten en dat het boven de ses gulden 

bedragh sal hem betaelt werden gedaen bij tacsatie van den heere 

thesaurier en de fabrijcken onpartijdigh en als wat hij oock minder 

maeckt als int besteck staet sal hem oock off gekordt werden bij tacsatie 

als vooren.

Op alle voorverhaelde condities is dit werck ingesedt en aengenomen bij 

Jasper de Pree om de somme van een hondert en tsestigh gulden eens
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B ijlage A 2

Stadsarchief 3

inv. nr. 2908/721

Bestek d.d. i september 1732

Besteck ende Conditiën waar naar dat de Ed. Heeren de Borgemeester en 

den Heer Thesaurier van de Reparatie der stad Dordregt, voornemens 

zijn om te besteden het schilderen van eenige stadshuysen huysjes, 

heckens, leuningen op de Bruggen Brandspuythuysjes als ander 

schilderwerk meer, soo buyten als binnen de voorschreven stad, met de 

Leverantie van alle de materialen daar toe noodigh, in manieren als volgt.

Eerstelijk sal hij aannemer alle het houtwerk en hartsteenwerk ijserwerk 

en Lootwerk aan alle de volgende huysen, huysjes, heckens. Leuningen, 

secreten, sneeuwborden als ander dat eenigsints vervuylt is, met water 

schoon moeten afboenen en afspoelen en schrappen aleer eenige 

verwen daar op vermag te brengen.

2

Den aannemer sal dan moeten schilderen het sluyswagters huysje 

buyten het sluijspoortie aan den Noorden Dijck en het klappeyhuysje 

buyten de Blaauwpoort alle de kaseynen, deuren vensters ramen blinden 

Leyningen goten, druypplancken, bove deckplancken, beschotten van 

buyten en van binnen, de stijlen. Regels, houte koockers, buysen, 

schoorsteen backen en plancken alle het ijserwerk aan deuren, vensters, 

raemen, anckers als anders, genoemt ofte niet genoemt geen hout ofte 

ijserwerk loot en hardsteenwerk uitgesondert alle dat den dagh 

bescheynt en dat geschildert is geweest over al van buijten en van 

binnen aan alle seyden sal dat nog tweemaal over moeten schilderen en 

dat nog nieuw ofte noijt geschildert en is geweest ofte naakt van verw 

wierde bevonden sal dat alle driemaal over moeten schilderen alle met 

een goede fijne gemaele en gekookte oleij verw een bruvne en daart 

vereyscht Een hem Sal worden Geordonneert een bentemer coleur. en 

alle de gaeten en scheuren vast en digt gestopt met goede, taye 

stopverwen en maacken en schilderen deze drie voorgenoemde huysjes 

en allen deelen soo men hem ordonneren en aanweysen sal.

3-
Den aannemer sal dan moeten schilderen het metaans Huysje op de vest 

bij de Vrise Poort en het metaanshuysje staande buyten de spuijpoort op 

den hoeck van de kruyswegh, als ook het metaans huysje buyten de 

Sluyspoort over den molen den rooden Leeuw alle de kaseynen, deuren 

vensters ramen blinden, gooten, gootlijsten koockers, druypplancken 

schoorsteenbacken en Plancken, Latteyen hartsteenwerk, yserwerk en 

Lootwerk als ander genoemt ofte niet genoemt geen hout, steen en 

ijserwerck uijtgesondert en dat den dagh beschijnt, alle dat geschildert 

ofte gegrond is, sal dat alle nogh tweemaal moeten overschilderen En dat 

nog niet geschildert en is geweest ofte te naakt van verwe wierden 

bevonden, sal dat alle driemaal over moeten schilderen, alle met goede 

fijne gemaele en gekookte oleijverw, alle de deuren, vensters raemen 

blinden als ander houtwerk daar dat vereiiischt een bruijne coleer. en 

alle de kasijnen, lijsten hartsteenwerk als ander daar dat vereijscht en 

hem sal worden gesegt een bentemer coleur en alle het ijserwerk 

geswart en het lootwerk steengraauw ofte alle geschildert met
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soodanigen coleur.. als hem sal werden geordonneert en alle de gaeten 

en scheuren pertinent vast en digt gestopt, met goede taije stopverw en 

schilderen dese drie genoemde huijsjes en allen deelen soo men hem 

ordonneren en aanweijsen sal.

4-

Den aannemer sal dan moeten schilderen het beschot, deur en vensters 

staande voor en boven het sluijsje agter de Dolhuysstraat hij sal nogh 

moeten schilderen de beschotten tegen de secreten, onder de 

Wijnbrugh en onder de Nieuwbrugh als gesegt alle de beschotten aan de 

buijtenseijden de deuren en vensters aan wederseijden, de latteijen als 

ander hout, hartsteen en ijserwerk daar aan behoorende niet 

uytgesondert en dat den dag beschijnt, alle dat geschildert ofte gegront is 

sal dat alle nogh tweemaal moeten overschilderen en dat nog niet 

geschildert is geweest sal dat alle driemaal over moeten schilderen alle 

met goede gekookte olyverw, de beschotten, deuren vensters als ander 

hout werk daar dat vereijscht een bruiine coleur het hartsteen, latteyen 

als ander daar dat vereyscht een bentemer coleur. en alle de gaten en 

scheuren vast en digt stoppen, en alle het ijserwerk eens over geswart en 

schilderen dat elle voorschrve soo men hem ordonneren en aanweijsen 

sal den aannemer sal in de plaatse van het bovenstaande poortie agter de 

Nieuwstraat moeten schilderen de twee houte leuningen een staande bij 

het Groothooft en een op de Wale Vest het geschilderde tweemaal en het 

nieuwe driemaal soo dat behoort.

5

Den aannemer sal ook moeten schilderen de houte leuningen staande 

op de drie houte bruggen als ander daar aan behoorende de eerste brug 

lijt bij de witte leeuw buyten de sluijspoort de tweede brugh bij de molen 

van de Heer Rees, de derde brugh leyt bij de volmolen, hij sal dan alle de 

voorgenoemde leuningen staande op de bruggen aan wedersijden en aan 

de eijnden als ander daar aan behoorende sal alle het houtwerk dat 

geschildert off gegront is geweest dat alle twee maal over moeten 

schilderen en dat nog niet geschildert is geweest en te naakt van verw sal 

worden bevonden sal dat alle driemaal over moeten schilderen alle met 

goede gekookte oleijverw alle een bruijne coleur en alle de gaeten en 

scheuren van de bovenleuningen heel vast digt en gelijk gestopt alles 

soo dat behoort, en hem sal worden geordonneert.

6.

Den aannemer sal dan moeten schilderen het houte wipkraantie staande 

op de Taankaay bij het Groot Hooft, hij sal ook moeten schilderen alle de 

sneeuwborden leggende op de twee platten aan wederseijden den 

Groothoofts Toorn, aan Iderseijde soo groot dat die tusschen de 

dekstukken sluijten, dese genoemde sneeuwborden nevens het voor 

genoemde houte kraantie sal hij aannemener aan alle sijden van buijten 

dat den dagh beschijnt de bovenval deuren en het deurtie daar onder en 

ander daar het vereijscht en hem sal worden

gesegt van buijten en van binnen; alle dat geschilkdert ofte gegrond is, sal 

dat noch tweemaal over moeten schilderen, en dat nogh nieuwe of noijt 

geschildert en is geweest ofte te naakt van verwwierde bevonden, sal dat
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alle driemaal over moeten schilderen en de sneeuwborden eens aan de 

ondersijden alle met een goede gemale en gekookte oleijverw een 

bruiine coleur. de lijsten en om de deur en daar het vereijscht een 

bentemer coleur soo als hem sal worden geordonneert en alle het 

ijserwerk geswart en alle de gaten en scheuren mettaye stopverw vast en 

digt gestopt, en schilderen dat alles soo men ordonneren en aanweijsen 

sal.

7

Den aannemer sal dan moeten schilderen drie brantspuijthuijsjes, een 

staande aan de Groote Kerk, een staande aan het blaauwe Bolwerk, en een 

staande in het Hoff en het Appelsonders Huijsje, staande daar nevens in 't 

Hoff, alle de kaseijnen deuren vensters, raemen, gootlijsten, 

druijpplanken, schoorsteenbak ofte plank als ander daar aan behoorende 

en den dagh beschijnt aan alle seijden alle de voor genoemde deuren 

vensters ramen als ander daar dat vereijscht moeten schilderen een 

bruiine coleur. en alle de caseijnen de gootlijsten als ander daar dat 

vereijscht en hem sal worden gesegt een bentemer coleur aan alle 

seijden dat den dag beschijnt en dat geschildert oft gegrond is, sal dat nog 

tweemaal over moeten schilderen en dat nogh niet geschildert ofte 

gegront is, sal dat alle driemaal over moeten schilderen, alle met een 

goede en fijn gemaele en gekookte oly verw en alle het ijserwerk wel 

geswart en alle de gaeten en scheuren alvorens pertinent digt en vast 

gestopt met goede taije stopverw hij annemer sal ook voor de drie 

voorschreve brandspuijthuijsjes moeten schilderen alle de letters en 

nummers soo als die alvorens daarvoor hebben gestaan, en soo als hem 

sal werden geordonneert en schilderen dat alles soo dat behoort en hem 

sal worden gesegt.

8

Den aannemer sal dan moeten schilderen het heckenstaande voor de 

sleenaars halle als mede het huijsje binnen het voorsr. heckens voor de 

slenaars alle de kaseijnen, deuren, vensters raemen goten druijpplanken 

als ander daar aan behoorende en alle het hartsteenwerkgenoemptofte 

niet genoemt alle dat den dag beschijnt en dat geschildert of gegront is 

geweest sal dat alle nogh tweemaal moeten overschilderen, ende dat nog 

niet geschildert is geweest sal dat alle driemaal over moeten schilderen 

alle met een goede en fijn gemaele en gekookte olyverw alle de deuren 

vensters ramen koockers druijpplancken als ander daar dat vereijscht en 

hem sal worden gesegt een bruiine coleur alle caesijnen lijsten de 

heckenstijlen als ander daar dat vereijscht en hem sal worden 

geordonneert een bentemer coleur en alle de gaeten en scheuren digt 

en vast gestopt met goede en alle het ijserwerk geswart en schilderen het 

voorschreve hekken en het huijs

daar binnen in allen deelen soo men hem ordonneren en aanweijsen sal. 

9
Den aannemer sal nog moeten schilderen het kalkmeesters en 

kalkdragers huijsjes staande aan de kalkhaven hij sal nogh moeten 

schilderen ses secreten, een buijten t groothooft, een aan Bolwerk op de 

Vest bij het hoefijserspoortie een op de Riedijkse Vest bij het Nieuw
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kerkhoff, een op de vest agter de Nieuwstraat, een op de Vest bij de 

Spuijpoort, een buijten de sluijspoort, alle deze voorsz. secreten sal die 

van buijten ten vierseijden nevens de bovendecken de deuren en de 

leuningen aisander daar aan behoorende en dat den dagh beschijnt, alle 

het nieuwe en ongeschilderde houtwerk sal dat alle driemaal over 

moeten schilderen en alle het houtwerk dat geschildert ofte gegront is 

sal dat alle nogh tweemaal over moeten schilderen met goede en 

gekookte lijn olij verw alle de beschotten en bovedeckplancken, de 

deuren en leuningen als ander daar aan behoorende een bruiine coleur 

en schilderen alle dese voorschreve sekreten soo men hem ordonneren 

en aanweijsen sal.

70.
De aannemer sal gehouden sijn als voorschreve is gesegt alle het 

voorgenoemde houtwerk aan alle de voorschreve huijsen, huijsjes 

heckens, leuningen, sekreten enander daar aan behoorende nevens alle 

het hartsteenwerk loot en ijserwerk, soo binnen als buijten aan alle 

seijden dat den dagh beschijnt alle het geschilderde hout en steenwerk 

sal dat nog tweemaal over moeten schilderen, ten waere het te naackt van 

verw was vergaen en met de tweede de reijse sijn behoorlijke glans niet 

en kan krijgen soo is den aannemer gehouden het vergaene houtwerk 

ofte schilderwerk driemaal te overschilderen en alle het nieuwe 

houtwerken dat nooijt geschildert is geweest, sal dat al Ie driemaal over 

moeten schilderen nevens alle de dekstucken, dekplanken backen als 

ander daar dat vereijscht en hem sal worden geordonneert sal dat alle 

driemaal over moeten schilderen met goede gekoockten lijn olij verw, 

en maacken dat sijn behoorlijke glans is hebbende, doch en vermag het 

selve schilderwerk de twee en derde rijsen niet te overschilderen voor 

en aleer de eerste reijse bequaam sal wesen gedroogt en ijder reijse bij de 

Heer Thesaurier en fabrycq sal wesen gevisiteert aleer voorsr hout en 

steen en ijserwerk sal worden overschildert op eene boete voor ijder 

reijse als sulx komt te gebeuren vijff en twintigh gulden bij den 

aannemer te verbeuren.

77.
Den aannemer sal alle dese voorgenoemde huijsen, huijsjes, hecken 

heyningen leuningen en ander daar aan behoorende, alle de caseijnen 

lijsten heckenstijlen het hartsteenwerk als ander daar dat vereijscht een 

bentemer coleur moeten overschilderen soo als hem dat sal worden 

geordonneert, en alle de deuren, vensters raemen koockers, heijningen, 

latten als ander daar dat vereijscht moeten overschilderen een bruiine 

coleur met het beste Engels bruiin. en alle de vensters en raemen van 

binnen te schilderen als ander daar dat vereyscht met de beste roode 

verw; ofte anders met soodanigen coleur, als hem sal worden 

geordonneert, en met de beste welgekookte Lijnoly, sonder eenige Raap, 

ofte anderden siegten oly, ofte andere siegte verw daar onder te mogen 

mengen, en soo sulx mogte bevonden worden gedaan te syn sal den 

aannemer verbeuren vijff en twintigh gulden die sonder verschooninge 

van syn bedonge loon sal worden afgekort, den aannemer is ook 

gehouden als het verwen voor de eerste reyse is geschildert, aan eenige
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ofte aan alle de voorschreve wercken aan den Heer Thesaurier en 

Fabrycq opneminge te versoeken, en wel bevonden, sonder het selve 

voor de tweede maal en de laatste derdemaal alle te overschilderen, en 

alle het ijserwerk naar behooren te overswarten en de wapen van de stad 

met sijn coleur af te setten en doorgaans wel sorge te dragen dat de verw 

niet in en schiet met doove vlacken, en dat ijder soort van coleur, van 

onderen tot boven toe een egaele coleur heeft ofte sal hetzelve 

schilderwerk weder moeten overschilderen sonder eenig tegenseggen 

op paene (?) als voorschreve en alle de verwen heel fijn te malen en als 

gesegt met goede lijn olij bequaam beslagen en alvorens alle de coleuren 

moeten opgeven, en oock alle de gaaten en scheuren heel vast en digt en 

gelijk moeten toestoppen soo dat behoort en hem sal worden 

geordonneert sonder eenig tegenseggen.

72.
Den aannemer sal alle dit voorschreve schilderwerk wel ende loffelijk 

moeten maacken tot volcomen genoegen van de Ed. Heeren Besteders en 

die van haar daar toe gelast en leveren daartoe alle de materialen van 

verw, olye en ander ook op sijn eijgen kosten en drank en met sijn eijge 

gereetschappen soo touwen leeren stellinghout touwen tobben borstels 

als ander niet uijtgesondert ofte moet dat alle Leveren.

&
Den aannemer is gehouden ditvoorschreve werck ten eertsen aan te 

vangen met mooy weer om op den isen Meij 1733 volcomen gedaan te 

hebben, en langer daar aan werckenden te verbeuren ijder dagh drie 

gulden die hem ook sullen worden afgekort sonder eenigh tegen seggen, 

de betalinge sal geschieden soo haast het voorschever werk loffelijk is 

gemaakt voor goet opgenomen en gepresen sal sijn.

H -
Men sal ditvoorschreve werck besteden bij Insettingen en sal den 

minsten insetter genieten drie gulden waar voor hij sijn woort gestand 

sal d oen den tijd van twee maal vier en twintig uren en twee borgen 

stelen en de Ed. Heeren Besteders vrijstaan hem of een ander het voorsz. 

werk te gunnen ofte op te houden naar haar Ed. Welgevallen sonder 

eenigh tegenseggen
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Bijlage A3

Stadsarchief 5 

inv. n r. 2791 /m  301 

Bestek d.d. 13 augustus 1827

Bestek en conditiën waarnaar Heeren Burgemeester en Wethouders der 

stad Dordrecht, voornemens zijn onder approbatie van de Edelachtb. 

Raad derzelve stad op Maandag den dertienden augustus achttien 

honderd zeven- en - Twintig, des middags Twaalf uren op het Raadhuis 

dezer stad publiek aan te besteden, het verwen van de Militaire kazern, 

oudstijds den Bagijnenhof, van bruggen en verdere werken en zulks in 

vier perceelen met Leverantie van daartoe benoodigde Materialen hier 

onder breder gespecifiseerd.

Eerste perceel 

A rtikel 1.

De Aannemer zal alles wat zich aan de buiten zijde van de Militaire 

kazern voormaals den bagijnenhof zoowel aan de binnen als buiten 

plaatsen, met de soepkokerij en gevolgen langs de gang en tuinzijde met 

dezelve kleuren, zoo als het zich nu geverwd bevind, tweemaal moeten 

oververwen. Alle deuren, ramen en vengsters, die naar buiten draaijen 

aan alle zijde, en die naar binnen draaijen, aan de buiten en spondzijde, 

daar alle kozijnen waar van de deuren,vengsters of ramen naar buiten 

draaijen, ook in den dag moeten worden gedaan - voorts alle Lijsten, 

Steenen en het geen zoo aan als tot bovengemeld Locaal is behorende, 

daar de Ijzerwerken eenmaal goeddekkend m etzwart zullen worden 

gedaan.

A rtikel 2

De beide Huizen nevens bovengemelde kazern geteekend letter D No. 

794 en 795 bewoont bij de Heeren Cornelis van Heek en Arij van der Want 

zullen in alle deelen zowel voor, ten zijde als agter, aan de buitenzijde 

twee maal geverwd moeten worden in dezelfde manier en bepaling, zoo 

als dat van de kazern is omschreven.

De Heiningen om de Erven agter dezelve, zullen langs de gang en plaats 

van de soepkokerij en het Erf agter van der Want driemaal en aan van 

Heek zijn zijde, tweemaal met bruin oververwd moeten worden.

Tweede perceel 

A rtikel 1

Van de vier Huizen in de Vriezestraat getekend letter B No. 913 tot 916 

ingesloten en bewoond bij de Heeren Liebert, van der Want, Heijshoorn 

en Polderdijk, zal den aannemer de waterborden en onderdorpels der 

kozijnen in de voorgevels, verders alles wat zich aan de agtergevels, 

puijen, bezijden en agter de plaatsen, in eens, alle deelen van dezelve, 

(behalve de voorgevels ) die aan de buitelucht zijn bloot gesteld en thans 

geverwd zijn of behoorde te zijn, zoo wel het ijzer als houtwerk tweemaal 

moeten verwen, in dezelfde manier en bepaling zoo als dat voor het 

eerste perceel is omschreven.

Artikel 2

Bij de Heer Heijshoorn zal de Raam in het 2e vertrek ook van binnen, bij 

Polderdijk het agter keukentje gegrond en met een helder paars uit 

doodekop oververwd en bij de Heer Liebert in het voorhuis twee deuren

125



bijgeholpen moeten worden 

A rtikel 3

Het Sluiswagterhuis aan den Noordersluisbrug moet in alle deelen aan de 

buiten zijde met de heiningen van het Erf daar agter, tweemaal geverwd 

worden, in manier en bepaling ook, zoo als dat boven, voor de andere 

gebouwen is bepaald en omschreven.

Artikel 4

Het woonvertrek en voorhuis van het zelve, zullen over hun geheel met 

steenblaauw gegrond en met een helder groen uit berliin blaauw en 

geele oker oververwd, en het lichtraam van het slaapkamertje ook aan de 

binnenzijde tweemaal oververwd moeten worden.

Derde perceel 

A rtikel 1

De Aannemer zal de Balanzen van de Roobrug boven op grondverwen, 

en vervolgens met de binten keerplanken, losse leuningen, houten 

glinten tot aan den trap langs de aardappelmarkt, met de glinten aan den 

trap bij 't Bossche Veer en op den hoek bij baas van de Ven, tweemaal met 

Bentemer kleur, de keerplanken met steenblaauw en het Huis en 

Brugwagters Huisje aldaar tweemaal met metaal kleur en bentemer 

moeten oververwen.

De schoorijzers, de staande; de schoor. Zorg en ophaalkettingen met het 

verdere ijzerwerk der omschreven werken als mede de Ijzers in de 

steene paaien, op de hoeken bij de drapierskade, zullen alle met best ton 

zwart, eenmaal goeddekkende geverwd moeten worden.

A rtikel 2

De balansen, brugbinten, keerplanken, kettingen en leuningen aan en 

bij de Zakdragersbrug zullen in alle deelen moeten geverwd worden, zoo 

als van de Roobrug is omschreven 

3
De Leuningen van de draaijboom aan ‘t einde van de kalkhaven, zullen 

met de daarnevens staande glinten twee maal bentemer kleur, en de 

ijzere leuningen op en bij de draaijbrug aan de boomstraat eenmaal met 

ton zwart oververwd moeten worden.

Vierde perceel 

A rtikel 1

De Balansen, brugbinten, keerplanken, kettingen en leuningen tot aan 

de poorten, van de Vriezepoort en St. Jorispoorts bruggen, zullen in alle 

deelen ook geverwd moeten worden, zoo als dat voor de Roo- en 

Zakdragersbruggen is bepaald. 

2.

De Poort van het Exercitieveld agter’s Lands Werff zal gestopten 

tweemaal met bentemer kleur oververwd moeten worden.
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Generale Conditiën 

A rtikel 1

Alvorens de Aannemer een aanvang met verwen zullen mogen maken, 

zullen zij de werken behoorlijk moeten schoonmaken, het gebladderde 

afschrappen, daar het noodig zal zijn bijgronden, en vervolgens alle 

reeten, scheuren en gaten die aan het zelve gevonden worden, met 

goede stopverf diep en digt in moeten stoppen, zoo als dat zal behoren.

A rtikel 2.

Alle Materialen en gereedschappen ter opmaking dezer werken 

benoodigd, zullen de Aannemers op de Werken moeten leveren en 

verwerken, en moeten dezelve alle deugdzaam en in hun zoort van de 

beste wezen.

De Bentemer kleur zamen te stellen uit zuiver fiin gemalen loodwit met 

een weinig geel gebroken.

Het Zwart van best ton zwart 

de Steenblaauw uit loodwit en zwart

de Metaal kleur met spaansch groen aangemaakt bestaande in vier deelen 

metaal kleur uit geel en zwart en één deel donker spaansch groen 

de overige zoo als ze op zijn plaats in dit bestek zijn vermeld van de beste 

kwaliteit

Alle gemengd met Lijnzaad olij zonder eenige vervalsching.

Wordende alle Materialen aan de keuring van den Fabrijk onderhevig 

gesteld, het zij voor of onder de bewerking, en zoo er bedrog mögt 

ontdekt worden, zal het aan Heeren Hoofd Directeuren van Stads 

Werken, gebouwen en Landerijen vrij staan, de werken door anderen ten 

kosten van dusdanige aannemers te laten afmaken, ofte hem zoodanig 

corrigeren en het werk doen verbeteren als Heeren Hoofd directeuren in 

den hare zullen goedvinden te behoren.

A rtikel 3

De Aannemers zullen ook in 't bizonder moeten zorgen, dat op geene 

plaatsen de verwen inschieten, alles wel gedekt zal zijn, en zijn 

volkomen glans heeft (al was het ook dat het voor de derde maal moet 

worden overgedaan) dat de verwen vooral met behoorlijk gekookte Lijn 

Olie aangemengd en op de vereischte lijvigheid worden gebragt, zoo dat 

het werk spoedig droog en, zijn hardheid verkrijgen, en na weinig dagen 

niet meer kleverig zal zijn.

En zullen zij zich in de Uitvoering moeten gedragen zoo als het door 

Heeren Hoofd Directeuren en den Fabrijk aan hun overeenkomstig dit 

bestek zal worden gezegd en opgegeven

4-

De Aannemers zullen zoodra zij orders zullen hebben bekomen, ten 

spoedigste met hun werk een aanvang moeten maken, en Continued 

daaraan blijven werken, zoo dat zij in staat zullen zijn, hun werk aan dit 

bestek voldoende te kunnen opleveren voor of op den laatsten 

september aanstaande op verbeurte van Drie Guldens voor ieder dag
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nawerkens die van hunnen bedongen sommen zullen worden 

ingehouden.

A rtikel 5.

De besteding geschied bij inschrijving voor ieder perceel in eens af, en 

zullen de minste inschrijvende aannemer zijn, mits de begrooting niet 

te bovengaande en men hun in staat kennen de werken te kunnen doen 

en leveren, en zij in alle geval terstond stellen ieder aannemer twee 

goede en suffisante borgen ten genoegen van Heeren bestederen, welke 

zich één voor alle en alle voor een, als Principalen Aannemer bij de 

onderteekening van dit bestek zullen verbinden, onder afstand van order 

of verdeeling en alle andere uitvlugten deze maar eenigzins 

contrarieërende. De onkosten van bekendmaking, zegels. Registratie 

komen voor Rekening van de aannemers.

De betaling zal geschieden bij den Stedelijken Ontvanger zoodra als de 

Werken aan dit Bestek voldoende zijn afgemaakt en opgeleverd op 

attestatie van den Fabrijk deeze door Heeren Hoofd Directeuren 

geviseerd en daarop door Heeren Burgemeester en Wethouders mandaat 

van betaling zal zijn verleend.

Dordrecht den Tweeden augustus, achttien Honderd Zeven-en-Twintig.
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Bijlage A4 Op heden den 25 juli 1870 zijn wij. Burgemeester en Wethouders van 

Dordrecht, op het Raadhuis aldaar, overgegaan tot de aanbesteding van: 

Archief 218/gedrukte bestekken het verwen der leuningen van de Nieuw brug

nr. 28/12 d.d. 25 juli 1870. zooals dit volgens mondelinge aanwijzing, door of van wege den

Directeur der Gemeentewerken aan de gegadigden is medegedeeld 

geworden, en meer bepaald volgens de hieronder omschreven 

voorwaarden:

D e leuningen moeten goed schoongemaakt worden en de teer en roest 

worden afgeschrapt. Daarna moeten deze met diam ant(?)verw worden 

gegrond met metaalverw worden overgegrond, en m et spaansch groen 

vermengd met zinkgroen, (waarvan de verhouding m oet zijn  11 deelen 

spaansch sroen en 5 deelen zinkgroen) worden overgeverwd. 

Gedurende het verwen der leuningen moeten deze worden afgezet. Het 

geheel m oet binnen 74 dagen gereed worden opgeleverd.

dat voorts het boven omschreven werk zal worden uitgevoerd 

onder toezigt van de Directie der Gemeentewerken te Dordrecht, 

volgens de bepalingen in de algemeene voorwaarden van 's Rijks 

Waterstaats-werken vervat, voor zoover deze op dit bestek van toepassing 

zijn, en zooals die, als regel bij de bestekken voor openbare aanbesteding 

van werken, ten behoeve van genoemde Gemeente zijn aangenoomen;

dat de onkosten dezer aanbesteding bedragen 3 percent van de 

aannemingssom en door den aannemer bij het teekenen van dit proces

verbaal moeten voldaan worden;

dat de inschrijvings-billetten gezegeld en gesloten moeten 

worden ingeleverd aan het Bureau der Gemeentewerken, op Maandag 

den 25 juli 1870.

En worden de inschrijvings-billetten, door de gegadigden ingeleverd, 

geopend en bevonden dat de minste inschrijver was:

A. van Aardenne

voor een som van:

Zes en zestig gulden vijf en negentig cents.

Zijnde aan gemelden laagsten inschrijver de aanneming gegund. Aldus 

in het openbaar aanbesteed ten dage, maand en jare voorschreven.

129



Bijlage B

Max van Rooy 
Inleiding bij de opening van de 

tentoonstelling Pas op! Geverfd! 

[De kleur van Dordrecht] 

op vrijdag 8 september 1995 in 

het Dordrechts Museum.

'Eerst een korte proloog. U weet dat wij in het tijdperk leven van de 

beeldconcurrentie. Iedereen bevecht iedereen met de 

aantrekkingskracht van de vorm, van de kleur en zo mogelijk met de 

aantrekkingskracht van de beweging die vorm en kleur - bij voorkeur 

gelijktijdig - in snel opeenvolgende verandering brengt. De kranten, 

tegenwoordig zelfs ook de serieuze dagbladen, leveren de slag met het 

beeldbombardement van de televisie, door de pagina's met zoveel 

mogelijk kleur te verluchtigen, of liever gezegd: toegankelijk te maken. 

Kleurenfoto's, kleurfonds onder tekst en zelfs tekst in kleur worden 

gebruikt om de lezer niet de indruk te geven dat het lezen van een krant 

een zware opgave is.

Het eigenaardige van deze beeldconcurrentie is, dat de algemeen 

gehoorde roep om kwaliteit - wat zeg ik: het inhoudsloos gedrens om 

kwaliteit over de hele linie, van de kwaliteit van het leven, tot de kwaliteit 

van de dood - dat dit kwaliteitsstreven niet van invloed lijkt op 

bijvoorbeeld de kleurendruk op krantenpapier. Het is doorgaans 

werkelijk abominabel wat wij op dit gebied krijgen voorgeschoteld. 

Kranten uit derde wereldlanden, of dagbladen met door de zon gebleekte 

kleurenfoto's als de Nice Matin, of de Midi Libre hebben tenminste nog de 

charme van de primitiviteit. Onze kranten hebben de verrassende kracht 

van een lot uit de loterij: de keren dat de kleuren karakter hebben en niet 

over elkaar dansen alsof je ze beziet door een bril met de verkeerde 

lenzen, die keren zijn zeldzaam.

Ik weet dat het kinderachtig is, maar de aanleiding van deze proloog was 

de uitnodigingskaart voor deze aan kleur gewijde tentoonstelling. De 

kaart was uitgevoerd in kleurendruk, maar zodanig dat door de kleur de 

tekstregels met de essentiële informatie - onder andere dat ik hier iets 

zou zeggen - totaal onleesbaar waren geworden. De kleur, die in dit 

drukwerk de toegankelijkheid moest dienen, had het tegendeel 

bewerkstelligd: de kleur had het doel van de toegang, de inhoud, 

onzichtbaar gemaakt. En wat was van dit kleine ongeluk de oorzaak? Ik 

durf het rustig met zekerheid te stellen: een technische 

onvolkomenheid, waaronder ik ook een eventuele verkeerde afweging 

van de ontwerper schaar.

Het is dat van drukwerkje leven niet afhangt, maar als de auto - om 

van een vliegtuig nog maar te zwijgen - net zo vol met technische 

onvolkomenheden zou zitten als het handels- en krantendrukwerk in 

kleur, dan zouden de KNAC, de ANWB, de RAI en Pieter van 

Vollenhoven van Veilig Verkeer, gezamenlijk de auto-industrie voor 

onbepaalde tijd stopzetten.

Wat leert deze inleiding? Dat kleurtoepassing een ongelooflijke 

delicate onderneming is. En u begrijpt dat de rest van mijn betoog, dat 

niet meer kleurendrukwerk, maar architectuur als onderwerp zal 

hebben, deze niet erg opzienbarende gevolgtrekking zal ondersteunen. 

De aard van mijn soort professie brengt met zich mee datje gedurende
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enige tijd, heel intensief, met een aantal onderwerpen in je hoofd door 

het leven gaat. Alles wat je ziet, leest, hoort en ervaart wordt met die 

onderwerpen in verband gebracht. En de gevoeligheid is zo groot, dat je 

geneigd bent verbanden te zien die er niet zijn en trefwoorden op een 

monomane manier gaat interpreteren. Zo werd ik op 4 september in Het 

Parool getroffen door een eerste zin op de kunstpagina die luidde: 

Dordrecht is geen Verona.

Een mens die al een tijdje heeft rondgelopen met het onderwerp 

Dordrecht, architectuur en kleur in zijn hoofd, voelt zich door zo'n 

zinnetje betrapt. Want wie aan kleur in oude steden denkt, heeft 

vanzelfsprekend Italië in zijn hoofd en Verona lag bij mij op de eerste rij 

omdat ik daar net voor langere tijd ben geweest. Het stuk in de krant dat 

met die zin begon was een muziekrecensie en ging over het Belcanto 

Festival dat hier gaande is en waarvan de Rossini-aflevering van de open 

lucht van het Hof was verhuisd naar de Kunstmin. De vergelijking had 

dus met het weer te maken, maar dat maakt geen verschil want ook wat 

architectuur en kleur betreft is Dordrecht geen Verona. De kleur van 

Verona geel te noemen, is een plompe, pijnlijk ongevoelige opmerking. 

De kleur van Verona is een eindeloze variatie van tonen waarvan geel 

een bestanddeel uitmaakt. Het geel kent alle aarzelingen tussen wit, goud 

en roodbruin. De schoonheid van Verona, en natuurlijk van veel oude 

steden in mediterrane landen, is afkomstig van dat aangename gebrek aan 

stelligheid dat de kleuren kenmerkt. Zij zijn onzeker van zichzelf en het 

is onze blik vergund om die kwetsbaarheid te aanschouwen. En alleen die 

kleuren die kunnen bogen op een lange geschiedenis hebben de moed 

zich zo intiem bloot te stellen.

Een paar weken geleden zag ik televisiebeelden van de 

beschietingen van Sarajevo en daarop waren oude gevels te zien, met die 

zo moeilijk te definiëren kleuren. Maar het waren onmiskenbaar kleuren 

met een geschiedenis, en die gevels zaten vol verse kogelgaten. Ik hoef u 

natuurlijk niet te vertellen wat ik bij die beelden voelde. Verse 

kogelgaten mogen natuurlijk nooit, maar als zij nou eenmaal niet tegen 

zijn te houden, dan maar in onaandoenlijk beton, geverfd of ongeverfd, 

dat ook voor bunkers wordt gebruikt. Bij het zien van die verwoestingen 

heb ik heel wat minder gevoelens.

Kleuren zonder geschiedenis zijn ongeschikt om te worden gebruikt 

voor restauraties in onze oude binnensteden. De deskundigen die de 

kleur van de oude stad - en dat is Dordrecht - willen herstellen, staan in 

wezen voor een onmogelijke opgave. Het is te doen om je uitputtend en 

wetenschappelijk zorgvuldig te verdiepen in de geschiedenis van de 

kleur, maar het zal nooit lukken om, ook maar bij benadering, een kleur 

met geschiedenis te maken.

Dat is een hele geruststelling. En deze zekerheid is een uitstekend 

uitgangspunt om tenminste kleuren te ontwikkelen die de belangrijkste 

eigenschap van de kleur-met-geschiedenis benaderen. En die 

eigenschap is, zoals ik heb proberen aan te tonen: gebrek aan stelligheid.
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Een kleur die zich niet onmiddellijk laat kennen omdat haar aandoenlijke 

transparantie laag voor laag voorlaag, met de grootste ambachtelijke 

toewijding is opgebouwd.

Een dergelijke verdieping is in deze tijd het hoogst bereikbare om 

bij een kleur het gebrek aan geschiedenis te maskeren. En het 

ondankbare van deze inspanning is, dat wij nooit in staat zullen zijn om 

te kunnen vaststellen of deze kleur straks, op haar beurt - de kleuren die 

ik op het oog heb zijn vrouwelijk - werkelijk een eigen, onvervangbare 

geschiedenis zal hebben verworven. Als de tijd rijp is voor een dergelijk 

onderzoek, hebben wij, die met veel liefde die kleuren hebben 

vervaardigd, onze ogen allang voor eeuwig gesloten. Dat is de loop van de 

geschiedenis.

Ik wens u veel genoegen bij het bekijken van de tentoonstelling.
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‘Kleur is plooibaar en voor iedere [ 9 ] Verklarende woordenlijst
benadering toegankelijk, hoerig 

zou ik willen zeggen in haar 

beschikbaarheid. Kameleontisch 

in haar aanpassing aan iedere 

interpretatie. Weerloos tegen 

banaliteiten en oeverloos gezeur 

en onzin.’

PETER STRUYCKEN 

In: Hoge lichten en diepe 

duisternis

Lezing Studium Generale 

TU Eindhoven, oktober 1988

133



Amsterdamse School
Expressionistische stroming in de bouwkunst tussen ca. 1910 en 1930, gekenmerkt door een 

rijke plastische vormgeving van de diverse vlakken, grotendeels uitgevoerd in metselwerk dat 

tot vaak decoratieve vormen wordt gemodelleerd.

♦  Anker

Gesmeed ijzeren gebouwonderdeel, zichtbaar in gevelvlakken, om balklagen en muren aan 

elkaarte bevestigen en te fixeren.

♦  A rchitraaf

Het onderste dragende deel van een hoofdgestel - kroonlijst; fries en architraaf.

♦  Art Deco

Internationale decoratieve stijl, begonnen in Parijs, in bouwkunst en toegepaste kunsten ca. 

1920-1935. waarbij strakke geometrische en op de moderne techniek geïnspireerde vormen en 

kleurige motieven werden toegepast

♦  Art Nouveau

Internationale decoratieve stijl, ontstaan eind negentiende eeuw, gekenmerkt door toepassing 

van moderne materialen als gietijzer en door golvende lijnen en grillige patronen, deels 

geïnspireerd op de plantenwereld; vooral toegepast bij winkels en woonhuizen; 

asymmetrische gevels met kleurige, majolica tegeltableaus en geglazuurde bakstenen. 

Constructieve elementen worden zichtbaar gemaakt en dienen tevens als versiering.

♦  As

Denkbeeldige lijn die de gevelopbouw van een gebouw in symmetrische delen deelt. Ook bij 

de belangrijke onderdelen van de gevel spreekt men van een as, zoals bij vensters, nissen en 

muurvelden die de travee-indeling markeren. Een gevel van vijf assen is een gevel van vijf 

traveen breed.

♦  Attiek

Soms met balusters of andere versieringen verbijzonderde verhoging boven de kroonlijst van 

een gevel.

♦  Balustrade

Borstwering van een balkon, terras of bordes, bestaande uit een reeks spijlen/balustersvan 

hout of metaal.

♦  Baluster

Spijl van een borstwering leuning of hekwerk. In historische binnensteden soms ook op 

stoep: stoepbaluster.

♦  Berlagiaans

Naar het werk van H.P. Berlage genoemde bouwstijl, meteen rationeel gebruik van vormen en 

materialen, met zware bakstenen gevels, rondbogen en decoratieve blokken en banden.

♦  Barok

Oorspronkelijk 16de eeuwse Italiaanse zeer plastische vloeiende bouwstijl, die in Nederland in 

versoberde versie voorkomt/17de eeuw.

♦  Basement

Onderste gedeelte, voetstuk, basis van een zuil, pijler, pilaster.

Oolc onderste deel van een gevel.

♦  Bentheimer steen

Grofkorrelige, gelige zandsteen. Zie ook: zandsteen.

♦  Bestek

Omschrijving van de werkzaamheden die de aannemer dient te verrichten met de daaraan 

verbonden voorwaarden.
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Boeibord

Opstaande zichtbare kant van een dakgoot.

♦ Bolkozijn
Kozijn met de lichtopeningen het luik naast elkaar.

♦ Bordes
Verhoogd entreeplatform, uitspringend voor de ingang van een gebouw.

♦ Borstwering
Gedeelte van de gevel tussen vloer en onderzijde van kozijn.

♦ B-venster
Schuifvenster met boven- en onderraam zonder roeden.

♦ Cannelure
Verticale groef in een zuil of pilaster.

♦ Cordonlijst
Uitspringende gevellijst, die zorgt voor horizontale geleding van een gevelvlak. Eveneens 

nuttig voor afwatering.

♦ Console
Uitkragende ondersteuning van een kroonlijst of goot in voluut- of S-vorm.

♦ Dagkant
Haaks op de muur/gevelvlak staande kant van een venster of ingang.

♦ Dakvormen
Lessenaarsdak; één hellend dakschild.

Mansardekap: geknikt dakvlak 

Schilddak: vier schuine dakvlakken.

Zadeldak twee schuine dakvlakken.

♦  D eklijst

Lijst die een gevel, geveltop of een balustrade van boven afsluit.

♦ Deksteen/dekstuk
Afdekplaat van natuursteen op een geveltrap.

♦ Delftse School
Traditionalistische architectuurstroming met de Delftse hoogleraar/architect Granpré 

Molière als geestelijke vader. De stijl zoekt inspiratie bij de eigen landaard (baksteen) en komt 

zo tot een rustieke vorme ntaal (ca. 1925-1955).

♦ Driepas
Gotisch geometrisch motief, samengesteld uit cirkelsegmenten, onderandere toegepast in 

de bogen boven de kozijnen in gevels van het Dordtse type.

♦ Dordtse gevel
Trapgevel verrijkt met zandstenen afdekstukken, met fronton, gevellijsten; boven de kozijnen 

bogen met gotisch driepasmotief.

♦ Driestrooksvenster
Venster met driedeling doortweetussenstijlen in kozijn.

♦ Eclecticisme
Architectuurstroming die diverse bouwstijlen/vormentalen samenvoegt tot een nieuw 

geheel (ca. 1850-1910).

♦ Empire-schuifvenster
Voornamelijk in de negentiende eeuw toegepast schuifvenster met meestal brede, 

geprofileerde verticale middenroede, imitatie van stolpnaald die in Frankrijk werd toegepast 

gedurende de Empire-tijd.
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Festoen

Bloemslinger/vruchtenguirlande. In de barok gebruikt als versiering boven vensters, 

ingangen en in frontons.

♦ Fries

Onderdeel van een hoofdgestel (kroonlijst, fries, architraaf) volgens de klassieke bouwkunst

♦ Fronton/frontispice
Bekroning van een gevel, venster of ingang naar klassieke trant door een driehoekig of 

segmentboogvormig lichaam, veelal bestaand uit een met beeldhouw- of schilderwerk 

versierd veld (timpaan) gevat in geprofileerd lijstwerk.

♦ Gevel
Lijstgevel: gevel aan de bovenzijde beëindigd door een rechte doorgaande kroonlijst 

Puntgevel: gevel met driehoekige beëindiging.

Trapgevel: trapsgewijs beëindigde gevel, vaak met bekroning aan de bovenzijde (zie ook 

Dordtse gevel).

Tuitgevel: puntgevel met smalle hals aan de bovenzijde.

Halsgevel: gevel met als top hoger opgetrokken rechthoekig middendeel tussen gebogen 

vleugelstukken.

♦ Gobertanger Steen
Belgische grijswitte kalksteen. In Dordrecht ondermeer toegepast aan de Grote Kerken de 

Berckepoort

♦ Gotiek

Bouwkunst voortgekomen uit de Romaanse bouwkunst In Nederland vanaf midden 13de 

eeuw. Voornaamste kenmerken: spitsbogen.

♦ Hardsteen
Blauwgrijze natuursteen, r ijk  aan fossielen, afkomstig uit Henegouwen of Nam en/Luik

♦ Hoofdgestel
Lijstwerk, samengesteld uit kroonlijst, fries en architraaf.

♦ Jugendstil
Stroming in de kunst gebaseerd op blad- en bloemmotieven en golvende lijnen (ca. 1895- 

1910); verwant aan Art Nouveau.

♦ Kapiteel
Kopstuk van een zuil of pilaster. Dorisch: onversierd; Ionisch: kussenvormig met voluten aan 

weerszijden; Corinthisch versierd met acanthusbladeren. Composiet: vermenging van 

Corinthisch en Ionisch.

♦ Kolossale orde
Zuil- of pilasterstelling die zich uitstrekt over de volle hoogte van de gevel.

♦ Kroonlijst
De bovenste, uitspringende geprofileerde lijst van een gebouw.

♦ Kruiskozijn
Kozijn dat door een middenstijl en een tussendorpel in vieren is gedeeld. Uitvoering zowel in 

steen als hout.

♦ Ledesteen
Zachtgele kalksteen uit Oost-Vlaanderen.

♦ Lekdorpel

Horizontaal stenen element onder de onderdorpel van een houten kozijn, dat zorgt voor het 

afvoeren van regenwater buiten het muurvlak.

♦ Lintvoeg
Horizontale voeg tussen twee lagen metselwerk.
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Liseen

Decoratieve verticale uitmetseling in een gevel in de vorm van een band.

♦  Lijstgevel

Gevel die wordt beëindigd dooreen over de gehele breedte doorgaande kroonlijst

♦ Metselwerk
Produkt dat is ontstaan door metselen van baksteen.

Gesproken wordt van strekken (hele stenen) en koppen (halve stenen).

Halfsteens verband: lagen uit uitsluitend strekken, een kop per laag versprongen. 

Kruisverband: laag strekken en laag koppen afwisselend boven elkaar met de strekkenlagen 

een kop versprongen.

Staand verband: laag strekken en laag koppen afwisselend boven elkaar met de strekken 

boven elkaar.

Vlaams verband: per laag afwisselend een kop en een strek.

♦ Namense steen
Blauwgrijze natuursteen zonder fossielen.

♦ Negge
Dagkant van een d eur- of vensteropening.

♦ Neo-classicisme
Architectuurstroming aan het einde van de 18de eeuw tot omstreeks het midden van de 

negentiende eeuw gebaseerd op de klassieke oudheid.

♦ Neo-gotiek

Negentiende eeuwse stroming bedoeld als herleving van gotische bouwkunst. Belangrijkste 

voorvechter in Nederland P.J.H. Cuypers.

♦ Neo-renaissance
Stroming in de architectuur geïnspireerd door de 16de- en 17de eeuwse renaissance 

bouwkunst

♦ Neut
Stenen blokje aan de onderzijde van een kozijnstijl.

♦ Obernkirchner zandsteen
Harde grijsgele zandsteen. Zie ook  zandsteen

♦ Penant
Muur- of vensterdam.

♦ Pilaster

Enigszins uitspringende muurpijler, bestaande uit een basement een schacht en een kapiteel.

♦ Pleister
Laag mortel aangebracht op wand, gewelf of plafond.

♦ Plint
Stootlijst aan de onderzijde van een gevel.

♦ Pui

Onderbouw van de gevel van een huis, meestal bestaande uit een samengesteld, grotendeels 

houten kozijn.

♦ Risaliet
Vooruitspringende partij van een gebouw, meestal in de vorm van een midden- en 

hoekrisaliet

♦ Roede
Dunne geprofileerde, meestal houten lat horizontaal en verticaal in een kozijn of raam 

geplaatst, waarin de glasruiten worden bevestigd.

137



♦ Rollaag
Reeks van gemetselde stenen op hun kant, toegepast als muurafdekking of onder of boven 

het kozijn.

♦ Samasielijst
G ootlijst; gedeelte dat de kroonlijst aan de bovenzijde afsluit. Ook wel: simasielijst

♦ Sluitsteen
Bovenste steen in een boog vaak uitgevoerd in natuursteen.

♦ Speklaag
Natuurstenen of gesmeerde band als afwisseling in metselwerk.

♦ Stootvoeg
Verticale voeg in metselwerk.

♦ Traditionalisme
Verzamelnaam voor de naar historische bouwtradities teruggrijpende, conservatieve 

bouwstijlen ca. 1900-1940; zie ook Delftse School.

♦ Travee
Afstand tussen twee opeenvolgende steunpuntassen van een gebouw of bouwdeel.

♦ T- venster
Venster metT-vormige indeling schuifraam beneden/eind 19de eeuw/begin 20ste eeuw.

♦ Verblendsteen
Gladde baksteen, veelal in heldere kleuren veel toegepast in 19de eeuwse architectuur.

♦ Verkropping
Uitspringend gedeelte in een kroonlijst ter afdekking van vooruitstekende pilasters.

♦ Voeg(werk)
Het geheel van voegen in het metselwerk: mogelijkheden oa. platvol, schaduwvoeg (Dudok), 

gesneden of geknipte voeg.

♦ Voluut
Spiraalvormige versiering die wordt toegepast als aanzetstuk van topgevels.

♦ Waterstaatsstijl
Bouwstijl die in de periode 1825-1870 werd gebruikt voor het oprichten van openbare 

gebouwen onder leiding van ingenieurs van Waterstaat Kenmerken: klassieke motieven, 

maar ook gotische elementen als kantelen en spitsbogen.

♦ Zandsteen
Sedimentgesteente opgebouwd uit kwartskorrels met als bindmiddel oa. leem, kalk of kiezel. 

Enigszins ruw oppervlak, kleuren verlopend van bruingrijs zandkleurig naar oker. Het 

bindmiddel kan ijzerhoudend zijn. Voorkomende varianten in Dordrecht o.a. Bentheimeren 

Oberkirchner zandsteen.

NB deze verklarende woordenlijst is mede gebaseerd op de lijst zoals die wordt toegepast in 

publicaties van de Rijksdienst voor de Monumentenzorgen dr.EJ. Haslinghuis' boek 

Bouwkundige termen; verklarend woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis. 

Utrecht/Antw erpen, Bohn, Scheltem a &  Holkem a, ig86. De keuze van de trefwoorden is 

gerelateerd aan de architectuur die in de historische binnenstad van Dordrecht wordt 

aangetroffen.
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licht en het licht is de moeder van 

de kleuren'
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