
Vrouwen op steiger voor 
onderzoek poort Janskerk 

 

De ingangspoort van de Janskerk in het centrum van Haarlem staat in de 

steigers. Wie daar woensdag langs kwam, zag een groep specialisten druk 

bezig met inspectie van de gevel. 

Achter de toegangsdeur van de oudste in zijn oorspronkelijke vorm 

bewaard gebleven kerk van Haarlem (1318), bevindt zich de opslag van 

het Noord-Hollands archief. Tussen 1975 en 1980 werden de Janskerk en 

de aangrenzende gebouwen grondig gerestaureerd. Boven de poort, uit 

1628, is het wapen van Haarlem aangebracht in een versierde omlijsting 

van zandsteen. Maar door de steiger is die aan het oog onttrokken. 

Wat gebeurt daar? Op de steiger zijn vooral vrouwen aan het werk. 

Navraag leert dat het hier niet gaat om een restauratie. ,,De poort zou 

worden geschilderd in verband met het 700-jarige bestaan van de 



Janskerk’’, vertelt een inspecteur van monumentenzorg. ,,Maar we willen 

eerst weten hoe het komt dat er zomaar verf van het natuursteen 

afbladdert. Het is ook onduidelijk uit wat voor steen de ondergrond 

bestaat. Zacht zandsteen of hard natuursteen? Wat voor soort verf zit 

erop? Dus ik heb gezegd dat ze nu niet mogen overschilderen. Dat is mijn 

bevoegdheid. We hebben op de rem getrapt.’’ 
 
Er is een team specialisten ingehuurd dat proeven doet. De vrouwen zijn 
deskundig op steen- en verfgebied. Zij moeten de raadsels oplossen. 
Myrthe Smith bijvoorbeeld, ervaren op het gebied van 
restauratietechnieken en al jaren zelfstandig decoratieschilder en 
restaurateur. Zij heeft een eigen bedrijf, ’Het Geheim van de Smith’. ,,Er 
moest iets aan deze poort gebeuren. De verf die erop zit is afsluitende 
verf, waardoor de onderliggende steen niet kan ademen. De afwatering 
erboven ontbreekt, de ondergrond is een soort spons geworden en heeft 
zich volgezogen met water. Dat vernietigt de steen.’’ 
Ze schraapt met een mesje over de verf en wijst op een donker gaatje. 
,,Uiteindelijk worden heel grote stukken verf eraf geduwd. Alles wordt 
kaal. Er komen veel zouten uit. De onderliggende natuursteen 
verpoedert. Dat willen we niet hebben. Het moet eraf. Het is nu of nooit.’’ 
Waarom staan er alleen vrouwen op de steiger? Smith: ,,Simpel: omdat 
vrouwen geduldiger zijn, veel preciezer en nieuwsgieriger. Wij willen 
meer begrijpen. En dit is precisiewerk.’’ Ook Josefien Tegelaar van de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed is op de steiger geklommen. Zij is 
’kleurhistorisch onderzoeker’. Ze heeft een futuristisch ogende blauwe 
bril op haar neus, waarmee zij de grijze steen nauwkeurig bestudeert. 
,,Dat is niet zomaar een leesbril’’, grapt Smith. 
Bij de laatste restauratie van de poort, tientallen jaren geleden, is volgens 
Smith ’absoluut een heel verkeerd soort verf gebruikt’. Zij vreest dat het 
misschien chloor-rubberverf is, waarmee in de jaren tachtig veel werd 
gewerkt. ,,Een heel milieuonvriendelijke, afsluitende verfsoort, en heel 
taai. Je werd er helemaal high van als je dat opsmeerde. Als die erop zit, 
zou me dat niet verbazen.’’ Om zekerheid te verkrijgen, moet 
laboratoriumonderzoek worden gedaan. Dus worden er monsters 
verzameld. Het onderzoek kan maanden in beslag nemen. 
De burgemeester zal op 21 juni in de 700 jaar oude Janskerk iets over 
monumentenzorg gaan zeggen. Het feest gaat door, maar een ding is 
zeker: de genodigden kunnen de kerk niet via de oude poort betreden. 
Want die staat dan nog in de steigers. 
 


