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huis – en die ene rood-blauwe stoel – gelijke faam ver-
worven als Le Corbusier of Mies van der Rohe. Eind 
2015 maakte een Keeping it Modern Grant van de Getty 
Foundation onderzoek mogelijk naar de restauraties 
van het huis die waren uitgevoerd in de jaren zeventig 
en tachtig van de vorige eeuw.1 Tot nu toe waren slechts 
een paar publicaties gewijd aan deze restauraties, alle 
persoonlijke verslagen van de restauratiearchitect 
Bertus Mulder (1929).2 Het nieuwe onderzoek maakte 
het mogelijk deze wetenschappelijk te funderen en te 
verrijken door uitgebreid archiefonderzoek en oral his-
tory, in de vorm van gesprekken met Mulder.3

In de ontwerpopvattingen van Rietveld speelde de 
materialisatie van muren en wanden, in stuc en schil-

De Nederlandse Werelderfgoedlijst telt momenteel 
tien monumenten, waarvan de meeste zijn gerelateerd 
aan water. Uitzondering zijn de Van Nellefabriek en het 
enige woonhuis van de tien, het Utrechtse Rietveld 
Schröderhuis (1924). In 1987 opende dit huis als muse-
umwoning en sinds 2013 maakt het onderdeel uit van 
de collectie van het Centraal Museum (afb. 1). Voor de 
inwoners van de stad hoort het huis gewoon bij het 
straatbeeld van Utrecht. Maar elders in de wereld heeft 
architect Gerrit Th. Rietveld (1888-1964) met dit ene 

DE RESTAURATIES VAN HET
 RIETVELD SCHRÖDERHUIS

EEN REFLECTIE

Marie-thérèse Van thoor

m 1.  Het Rietveld Schröderhuis in Utrecht, Unesco Wereld-
erfgoedmonument sinds 2000, foto Stijn Poelstra 2018  
(Centraal Museum, Utrecht (CMU))
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2.  Aan het begin van de jaren zeventig is de slechte staat van onderhoud van het Rietveld Schröderhuis duidelijk zichtbaar 
(Het Utrechts Archief)

3.  Vlak voor het begin van de  
eer ste restauratie van het Rietveld  
Schröderhuis zijn grijswaarden  
en intensiteit van het kleuren-
schema van het exterieur nog  
maar moeilijk te herkennen;  
bovendien zijn de grijzen  
‘blauwig’ geworden (Rietveld 
Schröder Archief, CMU)
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begin van zijn carrière had Rietveld al enkele jaren in 
het huis gewerkt (tussen 1924 en 1933), in de ruimte 
aan de straatzijde op de begane grond, waar oorspron-
kelijk eigenlijk een garage was gedacht. Hij overleed in 
het Schröderhuis in juni 1964, Schröder in april 1985. 

In de loop der tijd onderging het huis wat veranderin-
gen. In 1936 verbouwde Rietveld de badkamer op de 
verdieping en maakte hij van de voormalige slaapka-
mer van Schröder ernaast een keuken. Op deze manier 
kon zij op de verdieping wonen en waren de kamers 
beneden geschikt voor verhuur. In hetzelfde jaar ont-
wierp Rietveld voor Schröder een kamer op het dak, 
waar zij zich desgewenst kon terugtrekken en onzicht-
baar was voor nieuwsgierige blikken van architectuur-
kenners en ander langslopend publiek. De dakkamer 
werd met het oog op de eerste grote tentoonstelling 
over Rietvelds werk, in het Centraal Museum in 1958, 
weer afgebroken. Zolang hij leefde bepaalde Rietveld 
zelf wat er aan onderhoud moest gebeuren, op welke 
manier reparaties werden uitgevoerd en welke kleuren 
bij de regelmatige schilderbeurten moesten worden 
gebruikt. Het Utrechtse schildersbedrijf J.F. van San-
ten schilderde de buitenzijde van het huis in 1963 voor 
het laatst op Rietvelds eigen aanwijzingen. De eerste 
schilderbeurt na Rietvelds dood – vermoedelijk eind 
jaren zestig – voerde Van Santen op precies dezelfde 
manier uit, tot tevredenheid van mevrouw Schröder. 
Zij kon het wel waarderen dat Van Santen, die van huis 
uit eigenlijk autospuiter was, de belangstelling had 
van Rietveld. Over het schildersbedrijf Van Poppel, dat 
acht jaar later een gedeelte van het exterieur schilder-
de, was Truus Schröder juist helemaal niet te spreken.8

In de jaren vijftig en zestig waren De Stijl, Rietveld en 
het Schröderhuis opnieuw in de belangstelling geko-
men. Er was zelfs sprake van een ware ‘revival’ van De 
Stijl, die in het buitenland werd gepresenteerd als een 
nationale Nederlandse stijl.9 Het Schröderhuis begon 
in diezelfde tijd steeds meer gebreken te vertonen en 
was, zeker na Rietvelds dood, in zeer slechte staat van 
onderhoud (afb. 2 en 3). Wereldberoemd, maar niet 
‘oud’ genoeg voor een monumentale status en in ei-
gendom van een bejaarde dame, ging het huis een on-
zekere toekomst tegemoet. Hierin kwam verandering 
toen in 1970 de Stichting Rietveld Schröder Huis werd 
opgericht, die het huis drie jaar later van Schröder 
kocht. Daarmee werd deze stichting verantwoordelijk 
voor de instandhouding, het onderhoud, de (aanstaan-
de) restauraties en het zekerstellen van een passende 
toekomstige bestemming van het huis, dat vanaf toen 
niet meer Schröderhuis maar Rietveld Schröderhuis 
werd genoemd.10 Schröder was, mét haar kinderen, 
aanvankelijk nog zeer betrokken bij de stichting en bij 
de inhoudelijke keuzes voor de restauraties van het 
huis. In de stichting zaten deskundigen uit de wereld 
van de vormgeving en de architectuur zoals Pieter Sin-
gelenberg, Hugo Isaac, Alexander Bodon en Willem 

derwerk, een grote rol. Ook bij de restauraties bleken 
(de problemen met) het stucwerk en de keuze van het 
kleurenpalet belangrijke punten van aandacht; ach-
teraf gezien geven ze, meer dan de grotere, meer con-
structieve ingrepen, aanleiding tot deze reflectie. Vol-
gens Mulder verkeert het huis nu in zijn ‘definitieve 
oorspronkelijke staat’; hij heeft er naar eigen zeggen 
een ‘technisch betere Rietveld’ van gemaakt.4 Hoe ver-
houden de restauratiewerkzaamheden van Mulder 
zich tot de waarden van het monument en zijn bouw-
substantie? Is deze ‘technisch betere Rietveld’ hetzelf-
de monument als het originele gebouw, en wat is dan 
nog ‘authentiek’? Behalve deze vragen komt in dit arti-
kel ook de rol van de opdrachtgever en de erfgoedin-
stanties aan de orde. Een huis als het Rietveld Schrö-
derhuis moet vaak geschilderd worden, en in de 
toekomst zal ongetwijfeld weer een restauratie nodig 
zijn. Er valt veel voor te zeggen om dan niet slechts op 
één aspect de nadruk te leggen, maar met een bredere, 
holistische blik naar deze ‘herschepping’ van Rietveld 
te kijken. 

HET SCHRÖDERHUIS, WERELDBEROEMD MAAR MET 
EEN ONZEKER PERSPECTIEF 
Rietveld ontwierp het Schröderhuis in nauwe samen-
werking met de opdrachtgeefster Truus Schröder-
Schräder (1889-1985). Zij wilde een huis dat paste bij 
haar moderne ideeën over wonen en opvoeden, waar-
mee ze uitdrukkelijk afstand nam van de destijds ge-
bruikelijke indeling, inrichting en manier van leven in 
een traditioneel burgerlijk woonhuis. Samen kwamen 
Rietveld en Schröder tot een ontwerp dat met zijn 
kleurrijke, dynamische en tegelijk eenvoudige voorko-
men een bijzondere plek is gaan innemen in de ge-
schiedenis van het twintigste-eeuwse woonhuis. In 
november 1925, minder dan een jaar na de bouw, 
plaatste Theo van Doesburg (1883-1931) een foto van 
het huis in De Stijl, met het bijschrift ‘G. Rietveld & 
Schrader, Maison de Mme Schrader a Utrecht’.5 Later, 
in 1958, sprak Rietveld journaliste Bibeb over zijn con-
tacten met De Stijl: ‘[…] ik werd lid van de Stijlgroep en 
leerde mensen kennen die net zulke dingen maakten 
als ik. ’t Zat in de lucht. Tot Lissitzky toe die uit Rus-
land kwam, maakte men het zelfde werk.’6 Het huis 
had al vroeg het imago van hét voorbeeld van Stijlar-
chitectuur, maar dat is eigenlijk een wat zwaar aange-
zette kwalificatie. Rietvelds werk had korte tijd zeker 
overeenkomsten met dat van andere Stijlkunstenaars 
en hij voelde zich ook betrokken bij deze groep, maar 
uiterlijk in de tweede helft van de jaren twintig hield 
hij De Stijl ook wel voor gezien.7 

Truus Schröder bewoonde het Schröderhuis vanaf 
1925 ruim zestig jaar; eerst met haar drie kinderen en 
nadat deze het huis hadden verlaten alleen of soms 
met huurders. Nadat in 1957 Rietvelds echtgenote 
Vrouwgien was overleden, trok hij bij Truus in; in het 
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ging niet te werk als een restauratiearchitect, maar ‘[…] 
voor een deel door reconstructie van de vorm op een 
technisch gezien betere wijze.’18 Dit zou effect sorte-
ren, want vandaag de dag verkeert het huis construc-
tief nog steeds in goede staat en is er geen sprake van 
verzakkingen.19

In 1974 waren het metselwerk en de stuclaag door 
vocht en roest op veel plekken gescheurd. Bij de behan-
deling van die problemen werd Mulder geadviseerd 
door J.F. Geerken van de Stichting Onderzoek en Voor-
lichting van het stukadoors-, terrazzo- en stelbedrijf. 
Geerken adviseerde over de werkwijze en de specifieke 
samenstelling van de materialen. Voor het repareren 
van de scheuren in het metselwerk gebruikte Mulder 
een kunststofmortel die werd bestreken met een 
kunststofdispersie, zodat de raaplaag zou hechten. 
Waar alleen het stucwerk was gescheurd, werd slechts 
een nieuwe raaplaag aangebracht. Net als Rietveld liet 
Mulder de stukadoor vervolgens in de raaplaag schu-
ren.20 In juli en augustus 1974 werden de muren ge-
schilderd. Maar daarmee was de restauratie van het 
exterieur nog niet voltooid. 

Uit het recente onderzoek is gebleken dat de proble-
men met het stucwerk snel terugkeerden. Het schil-
derwerk vertoonde weer scheurtjes, de nieuwe stuc-
laag hechtte niet aan de ondergrond en de verflaag 
bevatte donkere plekken. Het vernieuwde stucwerk 
werd daarom in oktober 1975 gedeeltelijk verwijderd 
en opnieuw behandeld. Maar de haarscheurtjes kwa-
men ook toen weer terug. Uiteindelijk besloten Mulder 
en de opdrachtgever eind 1978 de wanden met proble-
men tot op het metselwerk kaal te maken. Die onder-
grond bleek homogeen en van redelijk goede kwaliteit. 
De eerdere reparaties met kunststofmortel hadden 
zich dus goed gehouden. Mulders rapportage hierover 
(1980) bevat een opmerkelijke zin: ‘Het verder[e] stuc-
werk dat tijdens de restauratie is blijven zitten moe[s]t 
ook verwijderd worden om één homogene stuclaag te 
verkrijgen en aansluitingsproblemen tussen oud en 
nieuw werk te vermijden.’21 Deze vermelding lijkt te 
impliceren dat Mulder alle wanden heeft gestript en 
deze vervolgens opnieuw heeft laten stuccen en schil-
deren, zoals de foto’s ook lijken te tonen (afb. 5 en 6). 
Maar als we die foto’s nauwkeuriger bekijken zien we 
ook delen die gestuct zijn, zoals de borstweringen op 
de begane grond onder het venster aan de Prins Hen-
driklaan. Recentelijk wist Mulder zich te herinneren 
dat ook op de borstwering onder het keukenvenster en 
op delen van de witte vlakken van de ingangsgevel en 
achtergevel stuc is blijven zitten (afb. 7).22 

Sandberg.11 Mede dankzij de inspanningen van de 
Stichting Rietveld Schröder Huis kreeg het huis in 
1975 de rijksmonumentenstatus en de nodige subsi-
dies, aangevuld met particuliere bijdragen, die restau-
ratie mogelijk maakten. Bertus Mulder kreeg in okto-
ber 1973 opdracht voor de restauratie van het exterieur. 
In oktober 1983 volgde de opdracht voor de restauratie 
van het interieur, die pas zou worden uitgevoerd nadat 
Truus Schröder het huis had verlaten.12 

De keuze van de stichting viel op Mulder omdat hij 
het werk van Rietveld kende en begin jaren zestig en-
kele jaren voor hem had gewerkt. Ervaring met restau-
reren had hij niet.13 Vanuit de gemeentelijke monu-
mentenzorg waren er bezwaren tegen Mulder, omdat 
hij eerder met een verbouwing ‘een monument zou 
hebben vernield’, maar de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg (rdMZ) liet weten dat de gemeente zich 
erbuiten moest houden.14 Voor de rdMZ was Mulder 
acceptabel. Vanuit die dienst werd overigens geen su-
pervisor aangesteld, en zou er ook niemand op het 
werk komen kijken. Er was namelijk niemand die erva-
ring had met het restaureren van recente architectuur. 
Volgens Mulder had waarnemend hoofddirecteur 
Cees van Swighem zijn ambtenaren zelfs verboden om 
zich ermee te bemoeien. Het volstond dat in de stich-
ting mensen zaten met verstand van moderne archi-
tectuur.15

DE RESTAURATIE VAN HET EXTERIEUR,  
1974-1975 ÉN 1978-1979 
Het verbaast dan ook niet dat Mulder, in overleg met 
Truus Schröder, de uitgangspunten voor de restaura-
tie zelf bepaalde, zonder inbreng van monumenten-
zorg maar met goedkeuring van de stichting. Hij voel-
de zich niet belemmerd door algemeen aanvaarde 
uitgangspunten voor restauraties, zoals die in 1964 
waren vastgelegd in het Charter van Venetië.16 Volgens 
dit charter is de historische gelaagdheid van de bouw-
substantie essentieel voor een monument en zijn res-
tauratie. Schröder en Mulder waren het er daarentegen 
meteen over eens dat het huis ‘naar de meest oorspron-
kelijke staat’ moest worden teruggebracht. Dit zou vol-
gens hen het meest recht doen aan de essentie van het 
werk van Rietveld, waarbij de ruimtewerking voorop 
stond.17 

De restauratie van het exterieur werd uitgevoerd tus-
sen maart en september 1974 (afb. 4). Het huis was niet 
stabiel en kampte met problemen die waren terug te 
voeren tot de ongewone experimenten met en combi-
naties van traditionele en moderne materialen (bak-
steen, staal, beton) en hun eigenschappen. Vocht en 
roest hadden ernstige schade aan muren en dak ver-
oorzaakt. In zijn bijdrage aan Het Rietveld Schröder-
huis (2009) en in een recente Notitie (2018) beschrijft 
Mulder hoe hij deze problemen invasief en met eigen-
tijdse materialen en technieken heeft aangepakt. Hij 

4.  Het Rietveld Schröderhuis in de steigers 
tijdens de restauratie van het exterieur, 1974 

(Rietveld Schröder Archief, CMU)
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5.  In 1979 staat het Rietveld Schröderhuis weer in de steigers nadat de problemen met het stucwerk zijn  
teruggekeerd. Grote delen van het stuc worden eerst afgebikt, waarna een nieuwe laag wordt aangebracht  
(Bertus Mulder archief)

6.  Het kale metselwerk van de muur aan de Prins Hendriklaan in 1979. Op de borstwering onder het raam van 
het voormalige atelier van Rietveld (linksonder) is nog stucwerk zichtbaar (Bertus Mulder archief)
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de jaren twintig schreef en sprak hij regelmatig over 
architectuur en ruimte. In een lezing in 1963 bena-
drukte hij het belang van de zintuiglijke ervaring van 
architectuur. Voor de zichtbaarheid van ruimten en 
vlakken was materie nodig en vooral kleur, omdat de 
lichtreflectie van materie ontstaat door kleur. Met ver-
schillende grijzen, lichtgrijs of juist heel donker, wilde 
Rietveld verschillende ruimtelijke effecten bereiken. 
Daarbij werkte hij niet volgens vaste regels en legde hij 
de grijzen niet van tevoren vast; er zijn ook geen teke-
ningen met de originele kleurstellingen overgeleverd. 
Rietveld bepaalde de definitieve kleuren ter plekke, 
samen met de schilder.26 Waarschijnlijk werden de 
compositie en de intensiteit van de grijzen bij elke 
schilderbeurt opnieuw aangepast. Volgens Mulder 

HET BEPALEN VAN DE KLEUREN
Nadat de problemen met het stucwerk waren verhol-
pen, werd het huis in 1979 opnieuw geschilderd (afb. 8). 
Hiervoor gebruikte Mulder een sterke muurverf van 
Sikkens, Alphatex IQ. Deze dichte verf is volgens hem 
geschikt voor een huis met een steensmuur, dat aan 
alle kanten ventileert.23 Rietveld was na wat experi-
menten al vroeg uitgekomen bij Alphaverf. Dit bedrijf 
werd later overgenomen door Sikkens, dat sindsdien al 
decennia de verf voor het (Rietveld) Schröderhuis le-
vert.24 Mulder heeft herhaaldelijk benadrukt dat het 
maken van het kleurenschema, in het bijzonder de 
grijswaarden, voor hem het moeilijkste van de hele 
restauratie was.25 Voor Rietveld was de reflectie van 
licht op wanden en in kleuren heel belangrijk. Vanaf 

7.  De witte wand rechts naast de voordeur van het Rietveld Schröderhuis wordt in 1979 alleen aan de bovenzijde afgebikt 
(Bertus Mulder archief)
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waarschijnlijk bij latere schilderbeurten waren verwij-
derd, trof Mulder op bepaalde plekken, zoals op de 
schoorsteen of op de borstwering onder het keuken-
raam, nog diverse afwerklagen en kleuren aan (afb. 9 
en 10). Deze monsters heeft hij onderzocht en bij zijn 
afwegingen betrokken.29 Daarna heeft hij ze wegge-
gooid (afb. 11).30 De stalen onderdelen van het huis zijn 
geschilderd in geel en zwart; kozijnen, ramen en deu-
ren werden eveneens zwart, en accenten zijn aange-
bracht in geel, wit, rood en blauw. De kleurencomposi-
tie van het stucwerk bouwde Mulder vervolgens op uit 
vijf tinten grijs en wit. Daarbij heeft hij, zoals hij dat 
zelf zegt, het vroegere kleurencontrast van het huis 
hersteld, ‘in de geest van Rietveld’.31

moesten de muren elke vijf jaar worden gerepareerd en 
overgeschilderd. Dan werden de nieuwe lagen over de 
bestaande lagen heen geschilderd of, als de verflagen 
te dik waren, soms ook verwijderd.27 Bestudering van 
historische foto’s van het Schröderhuis uit de periode 
1925-1975 bevestigt dat het huis er in de loop van de tijd 
heel anders was gaan uitzien, en dat de compositie en 
de kleurkracht van diverse grijze en witte wanden vari-
eerden.

Ook bij het bepalen van het kleurenschema was voor 
Mulder de mening van Truus Schröder zeer waarde-
vol.28 Hij vertrouwde daarnaast op zijn ervaringen 
door het werken met Rietveld. Maar hij heeft ook kleu-
renonderzoek aan het huis verricht. Ondanks het feit 
dat hij er rekening mee hield dat de vroegste lagen 

8.  Het exterieur van het Rietveld Schröderhuis in een nieuwe kleurencompositie naar ontwerp van Bertus Mulder, foto 1981 
(Het Utrechts Archief)
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9.  Op verschillende plekken, 
zoals hier op de schoorsteen,  
trof Bertus Mulder nog diverse 
resten stuc en afwerklagen aan 
(Bertus Mulder archief)

10.  Op de borstwering onder 
het keukenraam kwamen ver-
schillende tinten grijs tevoor-
schijn. Bertus Mulder heeft  
het grijs voor dit vlak gebaseerd 
op het donkergrijs in de  
rechterbovenhoek  
(Bertus Mulder archief)

11.  Monsters van stucwerk en 
kleur werden eerst verzameld 
en gesorteerd voor het kleuren-
onderzoek; daarna zijn ze  
weggegooid  
(Bertus Mulder archief)



12.  De slaapkamer van de 
dochters Schröder rond 1925, 
met de bedden in de zoge-
naamde nachtstand. Het grijs 
van de verticale strook naast 
de deur loopt door in de wand 
van het balkon (Rietveld 
Schröder Archief, CMU)

13.  De slaapkamer van de 
dochters Schröder in 2018, 
foto Stijn Poelstra (CMU)
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veranderingen in het huis, die immers onderdeel wa-
ren van het monument. Zijn protest werd echter ‘over-
ruled’.34 

De ongehinderde ruimtelijke beleving die bij het her-
stel van de situatie 1925-1930 hoorde was het beste 
zichtbaar op de verdieping, die diende te worden gere-
construeerd naar de oorspronkelijke situatie.35 Het 
ging Truus wel aan het hart dat de wijzigingen die 
Rietveld met zo veel liefde voor haar had doorgevoerd 
zouden moeten worden opgeofferd.36 De traditionele 
indeling van de begane grond werd niet gewijzigd.

Bertus Mulder was in de loop der jaren zo vertrouwd 
geraakt met het huis dat hij goed wist waar hij naar 
oorspronkelijke sporen en andere aanwijzingen moest 
zoeken voor de reconstructie. Hij ging rigoureus te 
werk: de muren werden afgebikt tot de kale baksteen 
en het plafond werd gesloopt, waarna metselwerk en 
stucwerk als bij het exterieur konden worden gerepa-
reerd en vernieuwd (afb. 14). Voordat hij het oude stuc 
liet afvoeren en vernietigen, onderzocht Mulder het op 
kleur en samenstelling. Daarna mengde stukadoor H. 
van de Kant het nieuwe stuc in de juiste samenstelling 
en schuurde hij de raaplaag ‘met jute op een houten 
bord’ in ronddraaiende bewegingen, om een korrelig 
effect te krijgen, net als bij Rietveld.37 Omdat het inte-
rieur minder vaak was geschilderd dan het exterieur, 
vond Mulder bij het ‘krabben’ naar onderliggende verf-

HET INTERIEUR, WEER HETZELFDE,  
MAAR TOCH ANDERS?
Bij het ontmantelen van de muren op de verdieping in 
het huis, in 1986, ontdekte Mulder in de voormalige 
slaapkamer van de dochters Schröder onder een witte 
verflaag een ander grijs dan hij in 1979 op het aanpa-
lende balkon had laten aanbrengen. Omdat deze muur 
van binnen naar buiten in dezelfde kleur hoort door te 
lopen, zoals op historisch beeld is te zien, liet hij ook 
de buitenzijde van de wand opnieuw schilderen (afb. 12 
en 13). Dit had tot gevolg dat hij de héle compositie van 
grijzen van het exterieur opnieuw maakte.32 Het ging 
Mulder erom een evenwichtig, harmonieus en onbe-
rispelijk beeld te creëren met kleuren en vlakken, 
waarmee het oorspronkelijke ruimtebeeld werd her-
steld. In 1981 had de Stichting Rietveld Schröder Huis 
besloten dat het uitgangspunt voor de restauratie van 
het interieur zou moeten zijn om te zijner tijd ‘het huis 
op abstracte wijze terug te brengen naar de situatie van 
1925-1930’.33 Ook Truus Schröder vond dat het huis na 
haar dood niet moest worden getoond ‘als ware zij net 
vertrokken’, maar als manifest van een nieuwe archi-
tectuur en een nieuwe manier van wonen. Bij de rdMZ 
was hiertegen aanvankelijk nog enig protest. Wim 
Denslagen beargumenteerde dat de toekomstige mu-
seumwoning dan voorbij zou gaan aan de geschiede-
nis van de bewoning door Schröder én aan Rietvelds 

14.  Bij de restauratie van de bovenverdieping van het Rietveld Schröderhuis, in 1985-1986, heeft Bertus Mulder wanden en plafond 
volledig gestript (Bertus Mulder archief)
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ze in die ruimten aantrof. Die begane grond was in zijn 
ogen niet zo essentieel voor de waarde van de architec-
tuur.39 In oktober 2016 liet stucwerk los van een van de 
wanden van de studeerkamer (afb. 15). Dit bleek een 
‘blessing in disguise’, want het gaf aanleiding om de 
samenstelling van het stuc te laten onderzoeken door 
de Technische Universiteit Delft en tno. Volgens tno 
betrof het onderzochte monster mogelijk een restant 
van het oorspronkelijke pleister.40 

In 2018 kon op grond van uitgebreider historisch on-
derzoek en gesprekken met Mulder zelfs worden ver-

lagen hier meer informatie over de oorspronkelijke 
kleuren. Deze informatie vormde de basis van zijn 
nieuwe ‘harmonieuze’ kleurenschema.38 

Mulder zegt nog vaak met trots dat geen vierkante 
centimeter kleur niet door hem is bepaald. De meeste 
kleuren zijn in overleg met het laboratorium van Sik-
kens opnieuw samengesteld. Alleen bij niet-ont-
mantelde of gereconstrueerde delen van de beneden-
verdieping, in het bijzonder het voormalige atelier van 
Rietveld en de kleine studeerkamer, liet Mulder wan-
den en plafonds overschilderen in de kleuren zoals hij 

15.  In oktober 2016 liet 
een stuk stucwerk los van 
de zuidwand in de stu-
deerkamer op de begane 
grond van het Rietveld  
Schröderhuis, foto Edgar 
Riessen (CMU)
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niet in de bewoningsgeschiedenis, maar in de 
originaliteit van ideeën en ontwerpconcept. Het is ge-
bouwd als manifest van de principes van De Stijl. Daar-
om voldoet het huis volgens dit dossier aan alle aspec-
ten van authenticiteit zoals die zijn geformuleerd voor 
gebouwen van de Moderne Beweging. Het monument 
is niet alleen authentiek in idee en ontwerp, in vorm, 
in ruimtelijke organisatie en in uiterlijk. Het huis is 
ook authentiek in constructie en details, en zelfs in 
materialen.43 

Er is over authenticiteit al veel geschreven, in het bij-
zonder met betrekking tot modernistische architec-
tuur en de reconstructie van modern erfgoed.44 Het 
reconstrueren van ideeën en ontwerpprincipes als au-
thentieke ingreep vormt een welkome en bruikbare 
legitimatie waar herstel van de oorspronkelijke mate-
rialen en constructies niet of nauwelijks meer moge-
lijk is. Maar het wringt ook met de eerder genoemde 
uitgangspunten om een monument met zijn fysieke 

ondersteld dat zowel aan het exterieur als op de bega-
ne grond in het huis mogelijk nog origineel stuc met 
afwerklagen aanwezig is (afb. 16). Daarom hebben tno 
en de Stichting Restauratie Atelier Limburg (Sral) be-
perkt vervolgonderzoek uitgevoerd (afb. 17).41 De uit-
komsten van deze onderzoeken bevestigen de veron-
derstellingen: het Rietveld Schröderhuis bevat nog 
materiële resten van de buiten- en de binnenschil uit 
de ‘periode Rietveld’, zij het zeer geconcentreerd op 
specifieke plekken. Daarnaast kon de Sral constate-
ren dat delen van de begane grond sinds de restauratie 
driemaal zijn overgeschilderd, in tinten die afwijken 
van zowel de periode van de restauratie als van de 
periode(s) daarvoor.42

WAT IS AUTHENTIEK?
Volgens het nominatiedossier voor de Unesco Werel-
derfgoedlijst ligt de betekenis van het Rietveld Schrö-
derhuis – als historisch document én als monument – 

16.  De zuidwand van 
de studeerkamer op de 
begane grond van het 
Rietveld Schröderhuis, 
ongedateerde histori-
sche opname (Bertus 
Mulder archief) 
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beeld te krijgen voor de hele kleurencompositie van 
(een van) de periode(s) Rietveld moeten de betreffende 
plekken uitgebreid worden onderzocht op referentie-
materiaal. Bij de bovenverdieping en het exterieur zou 
dat bijna neerkomen op het strippen van de hele ‘laag 
Mulder’, en dus het verwijderen van een fase die intus-
sen ook deel is gaan uitmaken van de geschiedenis van 
het huis. Daarbij kan er redelijkerwijs van worden uit-
gegaan dat Mulders ingrepen zo veel hebben vernie-
tigd, dat daar weinig oorspronkelijk referentiemateri-
aal meer te vinden zal zijn. De keuzes waarmee de 
stichting al in 1980 worstelde zullen dus terugkeren: 
consolidatie van de bestaande situatie, reconstructie 
van een (of meerdere) fase(n) tussen 1924 en de eigen 
tijd, óf reconstructie van de situatie van eind jaren 
twintig op basis van nieuwe gegevens.47 Hier kan nog 
een vierde optie aan worden toegevoegd, namelijk één 
waarbij aan elk van deze keuzes recht wordt gedaan, 
telkens op verschillende plekken in het huis.

NIEUW ONDERZOEK
Uit onderzoek naar het museale interieur van het huis 
is gebleken dat er in 1986-1987 geen vastomlijnd in-
richtingsplan lag. Ook bij de inrichting van het muse-
umhuis speelde Bertus Mulder een grote rol. Nauw-
keurige fotografische vergelijking van diverse 
historische periodes levert een beeld op van een in-
richtingsconcept dat zeker niet overal consistent is 
doorgevoerd, maar waar de bewoningsgeschiedenis is 
uitgebannen.48 Truus Schröder wilde na haar dood 
niet meer zichtbaar zijn in het huis. Maar het was háár 
huis, zij was de opdrachtgeefster en ze heeft het huis 
zestig jaar bewoond (afb. 18). Onder de foto in De Stijl 
stond haar naam samen met die van Rietveld. In die 
periode hadden zij samen het bureau Rietveld & Schrä-

hoedanigheden zo veel mogelijk te conserveren en di-
verse historische tijdlagen te laten zien. In 1994 wer-
den in het Nara Document on Authenticity diverse soor-
ten authenticiteit onderscheiden, als gevolg van de 
grote mondiale culturele diversiteit en de daarmee sa-
menhangende interpretatie van en omgang met erf-
goed.45 Dit heeft de deur opengezet voor veelzijdige, en 
vaak persoonlijke interpretaties van erfgoed. Hoe be-
langrijk en interessant de theoretische discussie over 
authenticiteit wetenschappelijk ook is, voor de prak-
tijk biedt ze de facto geen solide uitgangspunten. Die 
blijft een opeenstapeling van casuïstiek, zonder duide-
lijke richting.

Voor Bertus Mulder was het herscheppen van een on-
berispelijk ruimtebeeld het belangrijkste doel van de 
restauratie. Het materiaal was daarbij secundair.46 Zo 
begrepen kan het huidige, vernieuwde materiaal in-
derdaad als ‘authentiek’ worden opgevat. Maar welbe-
schouwd staat Mulders opvatting haaks op het belang 
dat Rietveld juist hechtte aan de materialiteit, die im-
mers noodzakelijk was voor de ruimtelijke expressie 
en beleving van de architectuur. Anderzijds waren de 
materialen en de kleuren onderhevig aan veroudering 
en slijtage, hetgeen zijn weerslag had op de intensiteit 
en de lichtreflectie. Ook de omgeving van het Schrö-
derhuis veranderde in de loop der jaren, en de lichtin-
val veranderde mee. Dus pleitte bij de restauraties ook 
veel voor het herstel van de binnen- en de buitenhuid 
in de geest van Rietveld. Zonder documentatie of re-
ceptuur was dat al moeilijk. Maar in de toekomst zal 
dit nog problematischer worden, als er geen architect 
of ambachtsman meer is die zelf nog met Rietveld 
heeft gewerkt.

Gelukkig zijn in en aan het huis nog originele stuc- 
en afwerklagen aangetroffen. Om een evenwichtig 

17.  In 2018 hebben TNO en 
Stichting Restauratie Atelier 
Limburg monsters genomen 
van bepaalde plekken aan het 
exterieur en in het interieur  
van het Rietveld Schröderhuis.  
De foto toont een monster uit 
de balkonmuur aan de oost-
gevel (foto auteur)
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uit handen hebben gegeven. Ongetwijfeld zullen ze, 
zoals tegenwoordig gebruikelijk is, bij een toekomsti-
ge restauratie van het huis bouwhistorisch en kleur-
historisch onderzoek laten uitvoeren en de uitkom-
sten van het recente technische en constructieve 
onderzoek laten meewegen, voordat een architect een 
visie op het monument ontwikkelt. Maar ze zouden 
meer recht doen aan het predicaat ‘werelderfgoed’ als 
niet slechts de materiële geschiedenis van het huis in 
kaart wordt gebracht en het huidige Rietveld Schröder-
huis architectuur- en kunsthistorisch opnieuw wordt 
geduid. Daarvoor liggen nog veel onderzoeksthema’s 
open, zoals de historiografie, het huis en De Stijl, de rol 
en betekenis van Truus Schröder als ontwerper, de  
bewoningsgeschiedenis en de inrichtingsconcepten 
voor een museumwoning.

der. Mulder toont zich in zijn restauraties schatplich-
tig aan Truus Schröder. Maar de rol van Schröder bij 
het ontwerp en de inrichting van het huis ligt, net als 
haar aandeel in het overige oeuvre van Rietveld, nog 
helemaal open voor onderzoek.49

We kunnen de restauraties van het Rietveld Schrö-
derhuis uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw natuurlijk niet helemaal beoordelen volgens hui-
dige maatstaven of uitgangspunten. Zeker bij het exte-
rieur heeft Mulder een pioniersrol moeten vervullen. 
‘Niemand kwam op het idee om zich ermee te bemoei-
en, of op de gedachte het anders te doen’, stelt hij; Mul-
der deed alles ‘op eigen houtje’.50 Het is opmerkelijk 
dat de monumenteninstanties en de opdrachtgever 
alle verantwoordelijkheid bij de architect hebben 
neergelegd en ook onderzoek en documentatie geheel 

18.  Interieurfoto van de bovenverdieping van het Rietveld Schröderhuis in de jaren zeventig; de objecten getuigen van  
de manier waarop Truus Schröder het huis destijds bewoonde (Bertus Mulder archief) 
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colour. Mulder and Mrs Schröder were both very keen 
for the restoration to restore the house as much as pos-
sible to its original condition in the 1920s. When it 
came to the restoration of the interior, which was car-
ried out after Schröder’s death in 1985, Mulder and the 
client, Stichting Rietveld Schröderhuis, adopted the 
same guiding principle. The key concerns were not the 
history of the house and its occupation, but Rietveld’s 
original design and his ideas about space. Accordingly, 
the upper floor was completely stripped back and its 
inner skin fully renovated. Remarkably, the heritage 
agencies did not take issue with this approach and nor 
did they supervise the work. 

During the recent research project, remnants of the 
original plaster and finishing coats dating from one or 
another of the Rietveld ‘periods’ were discovered on ex-
ternal wall surfaces and in a couple of ground-floor 
rooms. These provide possible starting points for ma-
terial research for a subsequent restoration. The article 
reflects on the various meanings of the concept of au-
thenticity that are employed to legitimize certain choic-
es in restoration work. They contribute to casuistry, but 
offer no clear guiding principles for restorations. In-
stead of emphasizing a single aspect, there is much to 
be said for taking a broader, holistic view of this ‘rec-
reation’ of Rietveld. And for that there are any number 
of research themes worth pursuing, such as the histori-
ography, the house and De Stijl, the role and signifi-
cance of Truus Schröder as designer, the occupational 
history, and furnishing concepts for a museum house. 

The Rietveld Schröder House (1924) in Utrecht is the 
only private home among the ten UneSCo World Herit-
age sites in the Netherlands. In 1987 it was opened to 
the public as a museum house and since 2013 it has 
been part of the collection of Utrecht’s Centraal Mu-
seum. The world-famous house was designed by the 
architect Gerrit T. Rietveld (1888-1964) in close collabo-
ration with the client, Truus Schröder-Schräder (1889-
1985). During the 1970s and ’80s the house was com-
prehensively restored by the architect Bertus Mulder 
(b. 1929), who had worked with Rietveld for a brief pe-
riod in the early 1960s. Thanks to a Keeping it Modern 
Grant from the Getty Foundation these restorations 
have now been put on a sound scientific footing by 
means of archival research, technical analysis and oral 
history.

The materialization of internal and external walls,  
in plasterwork and paintwork, was a crucial aspect of 
Rietveld’s design ideas. Unsurprisingly, problems with 
the plaster and the choice of colour scheme turned out 
to be key areas of concern in the restorations. During 
the restoration of the exterior, Mulder largely stripped 
back the external skin of the house. Although he inves-
tigated the composition of the existing plaster, the fin-
ishing coats and the colours, this can no longer be veri-
fied because no samples or documentation relating to 
these matters were preserved. Mulder consulted ex-
perts about the composition of the restoration plaster, 
but he determined the new colour scheme himself, re-
lying on his familiarity with Rietveld’s work and use of 
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aan de Technische Universiteit Delft. Sinds 2011 is zij 
hoofdredacteur van het Bulletin KNOB.
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