
NNa het overlijden van Frans Gerard Eysingk in 1790 erft 
niet zijn vrouw, maar stiefdochter Sarah van Hoboken 
Keukenhof. Als Sarah in 1807 kinderloos overlijdt, wordt 
haar echtgenoot Simon Petrus Joosten – als langst-
levende – de nieuwe eigenaar van de buitenplaats. Maar 
niet voor lang, want als weduwe Eysingk-Scheltus twee 
jaar later in 1809 komt te overlijden, weet Joosten niet 

hoe snel hij zijn erf moet verkopen. Gevreesd wordt dat 
dit tevens het einde is van de buitenplaats Keukenhof. 
Publieke verkopen van andere buitenplaatsen, zoals 
Meerenburgh en Grotenhof, hebben immers al eerder 
laten zien dat deze door gekavelde verkoop uiteen zijn 
gevallen. Gelukkig is het lot de buitenplaats Keukenhof 
aanzienlijk beter gezind, want vijf dagen voor de publieke 
verkoop wordt op 9 september 1809 het landgoed uit 
de hand gekocht door Jonkheer mr. Johan Steengracht 
van Oostcapelle. Met deze verkoop neemt Keukenhof 
afscheid van het Amsterdamse burgerdom en maakt het 
een stap in de richting van de adel.

Keukenhof in handen van adel
Johan Steengracht van Oostcapelle was een nazaat van 
een oud Zeeuws geslacht, waarvan de geschiedenis ver-
telt dat de stamvader in 1474 Schepen en Burgemeester 
was van Zierikzee. Door de eeuwen heen werden 
belangrijke posten in het Zeeuws bestuur door deze 
familie bezet en ondertussen werden ook de nodige 
rijkdommen vergaard. Na de omwenteling van 1795 
en het vertrek van Prins Willem V vestigde mr. Nicolaas 
Steengracht zich in Den Haag, samen met zijn echtgenote 
Johanna Petronella van der Poort die de titel Vrouwe 
van Oostcapelle droeg, en hun toen dertienjarige zoon 
Johan. Zij betrokken daar een fraai huis in ’t Voorhout. 
De jonge Johan bleek een pienter baasje te zijn en bij-
zonder leuk is het dat in Kasteel Keukenhof nog een 
portret van hem aanwezig is. Hierop staat hij afgebeeld 
als een parmantige jongen compleet met een gepoederd 
pruikje, de grote mode van die tijd. Op zestienjarige 
leeftijd gaat Johan studeren in Utrecht, waarna hij in 
1804 in het huwelijksbootje stapt met Cornelia Johanna 
van Nellsteyn. Zij is de dochter van mr. Cornelis Jan van 
Nellesteyn, Heer van Broekhuyzen en Darthuizen, en 
Cornelia A.M. van Bronckhorst. Tijdens de beginjaren 
van hun huwelijk logeren Johan en zijn Cornelia Johanna 
meerdere malen op Keukenhof. Zo ontwikkelen zij 
warme gevoelens voor deze fraaie buitenhof. Toen zij 
hoorden van de op handen zijnde publieke verkoop 
was dat reden om direct in te grijpen en de buitenhof 
Keukenhof te kopen.

Kort na de Franse Revolutie wordt Jonkheer mr. Johan 
Steengracht in juli 1816, evenals zijn vader, benoemd 
in de Ridderschap van Zeeland. Tevens wordt hij lid van 
de gemeenteraad én wordt hij een benoemd als direc-
teur van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen. Dit 
Koninklijk Kabinet is thans in het Mauritshuis gevestigd. 
Jonkheer Johan was een groot kunstkenner, verzamelaar 
en mecenas. Dat heeft ertoe geleid dat hij tussen 1826 en 
1830 een vierdelig werk heeft uitgegeven onder de titel 
‘De voornaamste schilderijen van het Koninklijk Kabinet 
te ’s-Gravenhage in omtrek gegraveerd, met derzelver 
beschrijving’. Dankzij deze omvangrijke inventarisatie 

Steengracht redt Keukenhof 
van de sloop

Bewoners Kasteel Keukenhof
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maakte hij naam. Ook zijn privé Galerie Steengracht 
genoot grote bekendheid.

Uitbreiding buitenplaats 
Onder de heerschappij van Jonkheer Johan Steengracht 
werd de buitenplaats Keukenhof weer verder uitgebreid. 
Aangrenzend wei- en hooiland werden toegevoegd, even-
als een stukje grond langs de Trekvaart en het Overduin 
dat op 2 november 1811 werd overgenomen. Hieronder 
bevond zich ook het zogeheten Keutelveen dat door 
Johan Steengracht enkele weken later werd doorverkocht 
aan mr. D.P.J. van der Staal, de eigenaar van Wassergeest. 
In 1852 zijn deze na de ondergang van de buitenplaats 
Wassergeest weer terug aan Keukenhof gekomen. 
Steengracht bleef kooplustig en in 1811 wist hij de 
buiten plaats Keukenhof opnieuw uit te breiden, ditmaal 
met een flink stuk duin- en grasland in de nabijheid van 
boerderij Duinhof, alsmede het duin van Keukenhof dat 
men kent als het huidige Puntenburg. Andere interes-
sante aankopen waren die van De Laagte, het gebied 
tussen Keukenhof en het huidige Jagershuis in 1830, de 
Delfweg in 1837 en ´t Lammetje Groen dat hij al in 1811 
zijn eigendom mocht noemen.

Van Pallandt
Tot 1830 heeft Jonkheer Johan Steengracht regelmatig 
op Keukenhof vertoefd. Vanaf die datum werd het Huis 
Keukenhof namelijk verhuurd aan mr. Hugo Gevers, een 
lid van een oud Rotterdams geslacht. Dit was maar van 
korte duur, want enkele maanden later mochten Pierre 
Joseph Eyma en diens familie zich de nieuwe bewoners 
van Keukenhof noemen. Dit duurde tot 1837, het jaar 
waarin de dochter van Jonkheer Steengracht, Freule 
Cecile, in het huwelijk trad met Carel Anne Adriaan baron 
van Pallandt. Het jonge paar gaat vervolgens zelf in Huis 

Keukenhof wonen. Dit woonplezier in Lisse wisselden 
zij af met dat aan de Haagse Vijverberg. Op 9 juni 1838 
 kregen de Baron en Baronesse Van Pallandt hun eerste 
kind, zoon Frederik Willem Anne, waarna op 4 maart 
1840 dochter Cornelia Johanna volgde. 
Bekend is dat ook de Van Pallandts er veel aan gedaan 
hebben om het Huis Keukenhof en het landgoed te 
verfraaien. Zo lieten zij in 1843 door J. Stortenbeker in 
de Grote of Blauwe Salon een prachtige plafondschil-
dering aanbrengen. Deze is geschilderd in Italiaanse 
Renaissancestijl en doet denken aan het oude Rome. 
Door diezelfde schilder werden in 1850 in de Rode Salon 
ook de zogenaamde grauwtjes geschilderd.
Een jaar eerder lieten de Van Pallandts de muur om de 
bloementuin vernieuwen en verlengen. De jeugdige 
Jonkheer Frederik heeft daarvoor de eerste steen gelegd.  
In de jaren 1861-62 werd het huis getransformeerd tot 
een kasteel met maar liefst zes torens.

Tekst Arie in ’t Veld

Carel Anne Adriaan baron van Pallandt en Freule Cecile.

Cornelia Johanna van Nellsteyn en Jonkheer Johan Steengracht
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WWie was Van Lessen?
Vooruitlopend op wat er allemaal moest gebeuren, is het wetenswaardig dat vele 
kamers in het kasteel zijn vernoemd naar mensen die daar korte of lange tijd 
verbleven. Maes: “zoals op de tweede verdieping de Van Lessen(woon)kamer, 
genoemd naar Gilberte (Geertje) J.M.T. van Lessen-Hermans die van november 1952 
tot maart 1957 op het kasteel woonde. Zij was gouvernante van Iréne van Lynden 
en tevens huisbewaarster”. En zo zijn er meer namen, waar we later nog op terug 
komen.

In eerste instantie werd de hoofdtoren met het schilddak grondig gerestaureerd. 
Tijdens de restauratie bleek dat de kapvoet, met name aan de zuid- en westzijde, 
volledig verrot was en dus vervangen moest worden. De houten kap met goten, 
kapvoet, spanten, muurplaten en zolderbalklaag werden grondig aangepakt. De 
gehele kap moest door deze ingreep overeind worden gehouden met een groot 
aantal stempels op de zoldervloer en doorgestempeld naar de woonkamer van 
mevrouw Van Lessen. Nadat alle houtconstructies tot op de muren waren hersteld, 
konden deze tijdelijke stempels worden verwijderd. Tot slot konden het nieuwe 
leiwerk en loden goten worden aangebracht. De beide pyronnen met wind wijzers 
volgden als bekroning van deze fraaie robuuste 19e eeuwse neorenaissance 
ingangstoren. Je moet nu eenmaal niet binnen de zaak gaan restaureren als het 
buiten nog niet optimaal voor elkaar is. En dat was het zeker niet, want hier en daar 
lekte het dak als een mandje, zoals dat ook bij de overige twee kleinere torens aan 
de westgevel het geval was. 

Namen op torens met spitsen aan de westgevel
Maes vertelt dat bij het herstellen van de spanten, vloerbalken en blokkelen (=ver-
bindingsbalkjes) ontdekt werd dat op vele spantbenen en korbelen met potlood 
namen staan geschreven. Ook staan er data op en zelfs de weersomstandigheden 
waaronder aan de torens werd gebouwd. “Daaruit blijkt uit dat er door timmer-

Ingrijpende restauratie torens 
en tweede verdieping kasteel

Ignus Maes vertelt over de 
uitgebreide restauratie die 

Kasteel Keukenhof heeft 
ondergaan. Met name de 

Van Lessenkamers moesten 
grondig gerenoveerd worden 

 om te voorkomen dat het 
schilddak boven de hoofd-
toren in elkaar zou zakken.

Foto boven: mevrouw Gilberte van Lessen, 
waarschijnlijk met Iréne van Lynden.
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lieden in 1864 aan de kap met spanten is gewerkt en kun 
je concluderen dat er na de al bekende beginperiode van 
1861-1862 ook nog in 1864 aan deze torens is gebouwd. 
In latere jaren is er eveneens gewerkt aan de torens, want 
er staan ook namen uit 1900 en 1918.” 
Maes vertelt verder dat men enkele bekende Lisser namen 
is tegengekomen en de gedachte gerechtvaardigd lijkt 
dat ook de plaatselijke aannemers met hun vaklieden 
aan de verfraaiing van de oorspronkelijk rechthoekige 
buitenplaats tot kasteel hebben gewerkt. De naam 
van Cornelis van der Zaal (1823-1897) staat op z’n kop 
geschreven; hij heeft zijn naam dus met sierlijke letters 
 geschreven toen het spant nog uit elkaar op de werkbank 
lag! Er hebben een Siem, Albert en Cornelis van der Zaal 
aan gewerkt. Van der Zaal had een aannemersbedrijf 
aan het Vierkant waar nu het museum De Zwarte Tulp 
is gevestigd. Ze bouwden en herstelden ook molens 
(bekend van de boeken ‘Kroniek van de Lisser timmer-
man en molen maker Cornelis van der Zaal [1762-1829]’ 
door dr. A.J. Kolker en ‘In de schaduw der molenwieken’). 
Sommige namen staan er twee keer op, waaronder die 
van A. Molenaar. Wellicht is dat de Abraham Moolenaar 
(geb.19 december 1828) die op 35-jarige leeftijd aan de 
torens heeft gewerkt. Later (1870) begint hij een eigen 
aannemers bedrijf aan de Kanaalstraat. W. Dorrepaal 
schrijft in 1900 over koud, winderig weer. Op een strook 
voetlood bij de schoorsteen staan ook nog wat namen 
in het lood gekrast, waaronder die van D.Vink, J. Vink, 
Buckaert en Vermolen, op 7 april 1926.”

Restauratie interieur Van Lessenkamer(s)
Nadat de exterieurrestauratie, met name die van de 
genoemde daken en goten, was voltooid en het dus niet 
meer lekte in het kasteel, kon worden gestart met een 
uitgebreide restauratie van het interieur, een operatie 
die uiteindelijk in drie fases werd aangepakt vanwege de 
beschikbare financiën. 
De woonkamer van Van Lessen werd als eerste aangepakt. 
In feite was het een lege kamer met rekken waarin Ton 
van Leersum alles wat hij en anderen aan losse spullen 
in het kasteel vonden in dozen had gesorteerd. Voor de 
restauratie moest daar een andere plek voor worden 
gevonden en zo werd ‘Geertjes kamer’ in het depot in 
archiefrekken opgeborgen. Later bleek dat we veel van 
die spullen bij de restauratie van het interieur goed kon-
den gebruiken. 

De wanden van de woonkamer waren betimmerd met 
hardboard, een materiaal dat in de jaren zestig van de 
vorige eeuw veel gebruikt werd als vervanger van betenge-
ling met jute, waaroverheen dan werd behangen. Nadat 

Foto’s rechts van boven naar beneden: de betimmering van de 
wanden wordt hersteld, de paneeldeur met knieren (linkerdeur) 
is geplaatst, het aanbrengen van het nieuwe behang met in de 
hoeken doorlopende motieven, de gerestaureerde kamer met de 
wieg van de graaf.  
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torens) een stuk of vijf dienstbodes en een Engelse gou-
vernante voor zijn beide kinderen Cornelia en Frederik in 
dienst. Allen woonden in het kasteel.” 
Maes zegt ook dat het opknappen van de Van Lessen-
kamer de mogelijkheid biedt om deze ruimte een uitslui-
tend museale functie te geven. “Om dingen te laten zien 
die we vanwege de kwetsbaarheid op andere plekken in 
het kasteel niet kunnen tonen”. Direct na de interieur-

restauratie is daarmee een begin 
gemaakt door het plaatsen van de 
zeldzame gerestaureerde Chinoiserie 
kledingkast van Nederlandse komaf 
uit 1720 / 1740. Twee gerestaureerde 
ovale familieportretten met prachtig 
gesneden lijsten kregen een plek 
boven de twee herstelde paneel-
deuren en de vier tafelvitrines kun-
nen gaan dienen om alle kleinere 
kwetsbare spullen, zoals prachtige 
waaiers (zie Jaarboek V) te laten zien 
bij ‘speciale’ rondleidingen.

Maes concludeert dat de interieur-
restauratie perfect is geslaagd en het 
kasteel met behoud en gebruik van 
aanwezige bouwkundige kleine en 

grotere fragmenten zijn uitstraling heeft teruggekregen. 
“Als ik een rondleiding hield, probeerde ik een sfeer voor 
onze gasten te creëren en vertelde ik dat de graaf twee 
weken op vakantie was en zo terug kon komen. Komt u 
maar even binnen om een kijkje te nemen… En zo hoort 
de sfeer ook te zijn!”

Tekst Arie in ’t Veld  |  Foto’s Ignus Maes en Hella Radic

het hardboard was verwijderd, kwamen behangresten 
te voorschijn van Toile de Jouy, oorspronkelijk van een 
Franse behangfabriek in Jouy-en-Josas – een dorpje 
beneden Parijs. Via een interieurspecialist heeft men 
in Engeland / Ierland een bedrijf gevonden dat van dit 
behang een replica kon drukken. Belangrijk bij het 
aanbrengen van dit behang zijn de over de hoeken door-
lopende motieven. Het gordijn heeft dezelfde motieven. 
Het lijkt misschien wat simpel, maar toch was het een 
hele gebeurtenis toen in een hoek op de vlieringzolder 
de paneeldeur met knieren (scharnieren) werd gevonden 
die de bergkast in de Van Lessenkamer altijd had afgeslo-
ten, maar om de een of andere reden mogelijk in de jaren 
zestig was verwijderd. De deur paste in zijn scharnieren 
en sloot direct perfect in de sponning. 

De symmetrie van de schoorsteenwand met de beide 
identieke paneeldeuren werd met het terugplaatsen 
kompleet en de woonkamer van de voormalige gouver-
nante / huisbewaarster was bouwkundig weer helemaal 
op orde. In de natuurstenen schouw werd een kolen-
kachel van E.M. Jaarsma geplaatst en omgebouwd tot 
gaskachel. Het was een geschenk van het Nederlands 
Kachelmuseum in Alkmaar, dat door een noodgedwon-
gen sluiting een goede bestemming zocht voor allerlei 
kachels! 
Naast de woonkamer was meer nodig om met de status 
van gouvernante te kunnen leven. De badkamer met 
gescheiden toilet en de slaapkamer zijn volledig geres-
taureerd. De kamers werden hersteld, 
betegeld, behangen, geschilderd en 
van gordijnen voorzien. De badkamer 
is alleen visueel opgeknapt en kan 
– met  uitzondering van het toilet – 
niet worden gebruikt! Al met al heeft 
dit werk een paar maanden geduurd. 
Tegelijkertijd werden de ruimtes 
die leiden naar het appartement via 
de zogenoemde Papegaaiengang 
(genoemd naar de vogels op het 
behang) en de eiken toegangstrap 
naar de tweede verdieping, meege-
nomen in de restauratie, evenals een 
lichtkap op de overloop en het isole-
ren van de glazen lichtkoepel die dag-
licht geeft in het hoofdtrappenhuis.

Maes vertelt dat ook dat de overige dienstbodekamers 
aan de zuidzijde functioneren als depot. “Dankzij deze 
‘gevonden voorwerpen’ kon Meindert Stokroos destijds 
een uitgebreid verhaal in Jaarboek III schrijven over de 
gebruikte technieken (19e en 20ste eeuw) in het kasteel. 
Veel moet daarvan nog worden uitgezocht en geregis-
treerd. Wellicht kan het een plekje krijgen in de vitrines 
om het verhaal van het huis en haar bewoners tijdens 
rondleidingen te kunnen vertellen. Anne baron van 
Pallandt had omstreeks 1850 (dus vóór de bouw van de 
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