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IN EIDING    
 

 

Momenteel worden in en om het huis Schellerberg in Zwolle onder directie 

van BP&A Bouwkunde-Presentaties & Advies herstelplannen uitgevoerd. Dit huis 

vormt het centrum van een landgoed dat beschermd is als Historische 

Buitenplaats.  Als onderdeel hiervan zijn in de redengevende beschrijving ook 

 

L

2

een aantal tuinsieraden opgenomen. Met name gaat het om vijf marmeren 

borstbeelden op hardstenen piëdestals,  een solitaire sokkel en twee tuinvazen. 

Om bij het noodzakelijke herstel en conservering van deze stukken 

verantwoorde keuzes en afwegingen te kunnen maken, is aan arcx gevraagd 

om de herkomst en de ouderdom van deze tuinsieraden nader te onderzoeken.  

 

Al voor de start van het onderzoek was bekend dat de tuinbeelden 

hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van het landgoed Sint Jan ten Heere op 

Walcheren en erfstukken zijn van de familie Schorer. Het onderzoek heeft zich 

vooral toegespitst op de nadere onderbouwing van de herkomst van deze 

beelden. Van de beide tuinvazen moest tijdens het veldwerk al geconstateerd 

worden dat zij in tegenstelling tot de redengevende beschrijving niet van 

zandsteen vervaardigd zijn maar dat het gaat om met ijzer gewapende 

afgietsels van 17de eeuwse modellen. In de bovenrand is de ijzerwapening op 

enkele plaatsen zichtbaar. Naast veldwerk op locatie heeft het onderzoek 

bestaan uit het raadplegen van de beschikbare literatuur en archiefbronnen in 

het Zeeuws Archief in Middelburg.  

 

Schellerberg is op maandag 31 juli 2006 bezocht.   
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 3

 

 

Aan de rand van het gazon aan de voorzijde van het huis staan 

gedeeltelijk verscholen tussen de bomen en struiken de vijf tuinbeelden 

opgesteld. De eerder genoemde sokkel staat op het gazon. De beide tuinvazen 

staan aan de achterzijde, op de rand van het bij het huis aansluitende bordes.  

 

negerin 

   

Marmeren borstbeeld van een negerin op een hardstenen sokkel aan de 

voorzijde gedecoreerd met bloemmotieven in Lodewijk XIV-stijl. 

 

beeld 

hoogte : 83 cm 

breedte : 64 cm 

diepte : 28 cm  

 

sokkel 

hoogte   : 119 cm 

breedte   :   36 cm 

diepte   :   29 cm  
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monnik 

   

Marmeren borstbeeld van een monnik op een hardstenen sokkel aan de 

voorzijde gedecoreerd met bloemmotieven in Lodewijk XIV-stijl. 

 

beeld 

hoogte : 70 cm 

breedte : 58 cm 

diepte : 26 cm  

 

sokkel 

hoogte   : 117 cm 

breedte   :   36 cm 

diepte     :   29 cm 
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jongen 

   

Marmeren borstbeeld van een jongensfiguur op een hardstenen sokkel aan de 

voorzijde gedecoreerd met bloemmotieven in Lodewijk XIV-stijl. Aan de 

achterzijde is een met lood opgevuld dookgat aangebracht dat wijst op een 

andere opstelling dan de huidige. 

 

beeld 

hoogte : 75 cm 

breedte : 57 cm 

diepte : 26 cm  

 

sokkel 

hoogte   : 113 cm 

breedte   :   39 cm 

diepte     :   29 cm 
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neger 

   
Marmeren borstbeeld van een neger op een hardstenen sokkel aan de voorzijde 

gedecoreerd met motieven in Lodewijk XIV-stijl. Aan de achterzijde is een met 

lood opgevuld dookgat aangebracht dat wijst op een andere opstelling dan de 

huidige. 

 

 

beeld 

hoogte : 75 cm 

breedte : 57 cm 

diepte : 26 cm  

 

sokkel 

hoogte   : 113 cm 

breedte   :   39 cm 

diepte     :   29 cm 
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vrouw 

  
Marmeren borstbeeld van een vrouw in klassieke dracht op een hardstenen 

sokkel aan de voorzijde gedecoreerd met bloemmotieven in Lodewijk XIV-stijl. 

Aan de achterzijde is een met lood opgevuld dookgat aangebracht dat wijst op 

een andere opstelling dan de huidige. 

 

beeld 

hoogte : 73 cm 

breedte : 56 cm 

diepte : 33 cm  

 

sokkel 

hoogte   : 117 cm 

breedte   :   40 cm 

diepte     :   29 cm 

  



                                     Schellerberg in Zwolle                                                                             x 
                                     

 8

tuinvazen 

   

 
Twee identieke tuinvazen, in 17de eeuwse stijl gedecoreerd. De vazen zijn 

waarschijnlijk afgietsels, wat blijkt uit de blootliggende wapening en de 

scheurvorming aan de bovenranden. Eén exemplaar is aan de onderzijde 

gemerkt met een V. 

 

hoogte : 44 cm 

diameter b : 40 cm 

diameter o : 28 cm 
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sokkel 

 

Waarschijnlijk in hardsteen uitgevoerde sokkel met los basement. De huidige 

zonnewijzer behoort blijkens de oudere gaten aan de bovenzijde niet tot de 

oorspronkelijke opzet.  
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HERK MST VAN DE BEELDEN 

 

 

De in de redengevende omschrijving genoemde 

herkomst van de tuinbeelden is gebaseerd op een aantal publicaties van Jhr. Dr. 

H.W.M van der Wijck. In 1969 noemt hij in een artikel in het KNOB bulletin de 
O

10

op Schellerberg aanwezige ‘Geschonden serie hermen, de werelddelen 

voorstellend, afkomstig van het door J.P. van Baurscheit jr. gebouwde St. Jan 

ten Heere op Walcheren.’  In zijn latere publicaties worden de beelden op 

Schellerberg ook genoemd, in 2001 noemt hij een drietal beelden die ‘door 

verwantschap met ds. Johan Rademacher Schörer , gehuwd met  Jkvr. C.J. 

Versluys, een zuster van de laatste eigenaar van St. Jan ten Heere vererfd.’ 

Nadere bronvermelding van deze gegevens ontbreekt.  

Het werk van Van der Wijck is niet geheel vrij van kritiek. Een boekbespreking in 

zijn eigen KNOB bulletin van zijn verzamelwerk over Nederlandse buitenplaatsen 

in 1982 is genadeloos, vooral wat betreft de diepgang, de volledigheid en de 

zorgvuldigheid van zijn onderzoek. Opmerkelijk is dat in recentere publicaties 

I.M. Breedveldt Boer (z.j.) en M. van den Broeke (2001) bij hun beschrijving van 

Sint Jan ten Heere de gegevens van Van der Wijck zonder meer overnemen.   

Bovenstaande vormt de aanleiding om allereerst de beschikbare gegevens met 

betrekking tot het buiten Sint Jan ten Heere te ordenen om vervolgens wat 

dieper in te gaan op het werk van de architect J.P. van Baurscheit.    

 

 
J. Arends, Huis en voorplein van St. Jan ten Heere, pen en penseeltekening 1775. 
Uitsnede: midden op het gazon staat op een sokkel een zonnewijzer of een (hemel)globe. 
De sokkel vertoont in hoofdvorm overeenkomsten met die op het gazon van Schellerberg.   
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Sint Jan ten Heere 

Op de plaats van een klooster of gasthuis van de Ridders van Sint Jan. 

Kort na 1732 liet Mr. Johan Pieter van den Brande een zeer riante buitenplaats 

aanleggen, naar een ontwerp van de Antwerpse architect Jan Peter van 

Baurscheit jr. Het nieuwe huis bestond uit een koepelzaal met daar voor twee 

schuin geplaatste vleugels.  Het huis was gelegen in een omvangrijke 

tuinaanleg, waarvan het ontwerp ontleend is aan het handboek van A. J. 

Dezallier d’ Argenville: La Theorie et la Practique du jardinage uit 1709. De 

aanleg bevat een omgracht eiland met daarop het hoofdhuis en een voorhof. De 

tuinaanleg is symmetrisch van opzet, met tussen de paden nissen voor beelden. 

Bij het huis kwamen zoveel mogelijk zichtlijnen samen.  

Van den Brande (1707-1758) was vele malen schepen, raad en burgemeester 

van Middelburg en was bevelhebber van de Oostindische Compagnie.  In 1732 

trouwde hij met Maria van Reygersberg, afkomstig uit een invloedrijke en 

vermogende Middelburgse familie. Zo was Van den Brande op 25 jarige leeftijd 

al in het bezit van een groot fortuin en bezat hij de mogelijkheden om zich een 

daarbij passende entourage aan te laten meten.  

 

 

 
J. Arends, Achterzijde van St. Jan ten Heere, pen en penseeltekening 1777. Inzet: Links en rechts van de centrale as staan 
twee manshoge marmeren tuinbeelden. 
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Na zijn overlijden ging zijn bezit over op zijn enige en gelijknamige zoon, die 

door vererving zijn bezittingen nog aanmerkelijk kon uitbreiden. Johan Pieter 

van den Brande jr. trouwde in 1765 met  Susanna Maria Tresel Bevers. Zij 

kregen vier dochters. Na zijn overleiden in 1793 werd de buitenplaats Sint Jan 

ten Heere nagelaten aan de oudste dochter, Maria Petronella van den Brande.  

Een jaar later trad zij in het huwelijk met de gewezen klerk van haar vader, 

Marinus Emanuel Cornelis Versluys. Versluys overleed twee jaar na zijn 

echtgenote in 1825. De buitenplaats werd toebedeeld aan hun oudste zoon, Jhr. 

Willem Versluys (1798-1875). Willem trouwde in 1836 met zijn tien jaar jongere 

huishoudster, Elisabeth Cornelia Massee. Willem Versluys overleed kinderloos in 

1875. De omvangrijke buitenplaats Sint Jan ten Heere werd vermaakt aan de 

familie die het voor afbraak verkocht. 1

 

 
Het voorplein van Sint Jan ten Heere in 1809 getekend door J.H. Reygers.  

 

De openbare verkoping van het buiten vond plaats op woensdag 26 januari 

1876. Dankzij de bewaard gebleven veilingcatalogus weten we dat het om 43 

kavels ging waaronder de tuinbeelden, tuinsieraden, tuinmeubelen, 

plantenbakken en het goudleerbehang uitdrukkelijk niet begrepen waren.2  

 

 

                                                      
1 Martin van den Broeke, Jan Arends Buitenplaatsen op Walcheren, Alphen aan de 
Rijn 2001, p 94 - 105  
2 Van Benthem en Jutting,  Openbare verkooping van de buitenplaats genaamd Sint 
Jan ten Heere, 1876.  
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Eerder, begin oktober 1875, was de omvang van de nalatenschap al 

geïnventariseerd en getaxeerd. Het totale vermogen van Versluys bedroeg meer 

dan 1,4 miljoen gulden, in die tijd een gigantisch bedrag. Onder het kopje 

behorend tot de deelbare nalatenschap worden onder andere vermeld: 

1 marmeren tuinbeeld met console f   50,-- 

2 dito vazen f 200,-- 

1 loden vaas f   15,-- 

9 marmeren beelden en 14 pedestallen f 250,-- 

2 loden beelden met pedestallen f   40,-- 

 

 

 

Ter vergelijking van de prijzen; in hetzelfde stuk staan 70 hoenders voor in 

totaal f 42,-- en 30 pauwen voor f 75,-- gewaardeerd, terwijl een werkpaard 

tussen de f 225,-- en f 375,-- waard is. 4 mestkruiwagens staan voor f 25,-- op 

de lijst. De tuinsieraden waren destijds dus niet uitzonderlijk kostbaar, mogelijk 

representeerde deze exclusieve collectie wel de uitzonderlijke maatschappelijke 

status van de familie en wilde men eenvoudig voorkomen dat zij in vreemde 

handen vielen.  

 

In het door notaris Woutersen uit Middelburg opgestelde proces verbaal van de 

openbare verkoop van de buitenplaats worden de gerechtigde erfgenamen en 

hun aandeel genoemd. Eén van de familieleden die voor 1/28 deel in 

aanmerking komt is de Hoog Wel Geboren Vrouwe Jonkvrouwe Jacoba Johanna 

Schorer echtgenoote van den Wel Edel Geboren Heer Ernestus Johannes 

Christiaan Greven, Directeur der Posterijen, beide wonende te Zwolle.3 Jacoba 

was de dochter van Johan Rademacher Schorer en Cornelia Johanna Versluys, 

de zus van de laatste eigenaar van Sint Jan ten Heere. 

 

                                                      
3 Zeeuws Archief, toegangsnummer 602, stukken betreffende de scheiding van de 
boedel van jhr. Willem Versluys, eigenaar van de buitenplaats Sint Jan ten Heere. 
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Ernest en Jacoba waren door vererving de eigenaren van het landgoed 

Schellerberg. ’s Zomers woonden zij op hun buiten, ’s winters verbleven zij in 

hun huis in de Kamperstraat. 

Bij de fysieke verdeling van de boedel zijn dus hoogstwaarschijnlijk vijf 

tuinbeelden en piedestallen van Walcheren naar Zwolle verhuisd. Op een 

schilderij uit 1884 is de voorkant van het huis afgebeeld met daarop prominent 

vier van de uit Zeeland afkomstige tuinbeelden op hun piedestallen. Het vijfde 

beeld gaat mogelijk schuil achter de begroeiing. Het huis heeft op het schilderij 

ook een modernisering ondergaan; de gevels zijn opnieuw gepleisterd en over 

de hele breedte is een veranda aangebracht. Hoewel speculatief, is het denkbaar 

dat de Zeeuwse erfenis een stimulans voor deze verbouwingen geweest is.  

 

 

Schilderij, onderdeel van 
een tweeluik, uit 1884 van 

de voorzijde van huis 
Schellerberg. Rond het 

gazon staan vier marmeren 
borstbeelden op piëdestals 

opgesteld. 
Foto: BP&A. 
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Van de buitenplaats Sint Jan ten Heeren bleef niets bewaard, onbekend is waar 

de overige tuinsieraden gebleven zijn. Mogelijk was Jhr. A.W.M. van der Wijck 

zelf in het bezit van één of meerdere exemplaren. De kunstverzameling van de 

inmiddels overleden Van der Wijck is ondergebracht in een stichting en zal 

uiteindelijk opgenomen worden in de collectie van de Fraeylemaborg in 

Slochteren. Vanwege onderlinge geschillen in het stichtingsbestuur en een claim 

van de Belastingdienst is deze verzameling thans nog opgeslagen in verzegelde 

containers.4  

Ook zouden twee tuinbeelden, voorstellende Adam en Eva terecht gekomen zijn 

op de havezate Oldruitenborg in Vollenhove. Hiervan is een omstreeks 1920 

daterende prentbriefkaart gevonden, onbekend is of de beelden hier nog staan. 

 

A. Staring gaat in een artikel uit 1946 in op het beeldhouwwerk van vader en 

zoon Baurscheit.5 Hij heeft een foto opgenomen van een satyr die in de tuin van 

de Wildenborch bij Vorden (zijn eigen woning) staat en verwijst ook naar twee 

beelden op het landgoed Windesheim. Hij noemt ook vier extra fraaije 

marmeren groepjes door P.van Baurscheit Ao. 1734 in Middelburg op 15 april 

1771 met de verzameling van Daniël Schorer geveilt. De herkomst van de boven 

genoemde beelden is verder niet onderzocht. Staring wijst verder ook op de 

signatuur van de werken van Baurscheit met een gestileerd monogram in de 

vorm van een V met aan de poten hiervan de lussen van hoofdletters P en B. Op 

de beelden bij Schellerberg kon geen signatuur waargenomen worden.  

 

 
Prentbriefkaart uit omstreeks 1920 van de Donkere Allee bij Oldruitenborg 
in Vollenhove met tuinbeelden Adam en Eva voorstellende. 

                                                      
4 Vriendelijke mededeling mw. H. van Harten, conservator Fraeylemaborg. 
5  Mr. A. Staring, Aantekeningen op de Hollandsche beeldhouwwerken van J.P. 
Baurscheit, vader en zoon, in: KNOB bulletin 1946 pag 40 e.v.  
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Jan Peter Baurscheit jr. 

Over de bedrijfsvoering van Jan Peter van Baurscheit is recent een 

uitgebreide publicatie verschenen.6 Daarom wordt hier volstaan met een 

samenvatting die ontleend is aan dit werk, toegespitst op zijn biografie en de 

werkwijze van zijn atelier. 

 

Jan Peter van Baurscheit de Jonge (1699 - 1768) werd in 1699 te Antwerpen 

geboren. Zijn ouders waren Jan Peter van Baurscheit en Maria Catharina Baets. 

Jan Peter van Baurscheit de Oude (1669 – 1728) kwam in 1691 naar Antwerpen 

als schrijnwerker en was later meester beeldhouwer. Jan Peter van Baurscheit jr. 

werd in het atelier van zijn vader opgeleid tot beeldhouwer-architect. Vader en 

zoon waren samen verantwoordelijk voor de projecten waar Van Baurscheit 

senior als hoofd van het atelier opdracht voor kreeg. Jan Peter van Baurscheit de 

Jonge legde tijdens het leven van zijn vader al een bijzondere interesse voor de 

organisatorische kant van het vak aan de dag. De ervaring die hij hierbij opdeed 

kwam goed van pas in zijn latere praktijk van architect- ingenieur. Hij zorgde er 

samen met de vader voor dat de ontwerpen door anderen in de steengroeven, 

het eigen atelier of ter plekke uitgevoerd werden. De vader nam ook een deel van 

het eigenlijke beeldhouwwerk op zich. De zoon zou dit werk later bij voorkeur 

overlaten aan andere meester - beeldhouwers waarmee hij op contractbasis 

samenwerkte. De interesse en de aanleg die Van Baurscheit jr. aan de dag legde 

voor de architectuur werd extra gestimuleerd door de toenmalige grote vraag 

naar representatieve landhuizen en stadswoningen. In de Zuidelijke Nederlanden 

waren het meestal rijke aandeelhouders van de Oostendse Compagnie die het 

geld en de behoefte hadden om hun buitenplaatsen en stadshuizen te verfraaien 

in overeenstemming met hun maatschappelijke positie. In de Noordelijke 

Nederlanden hadden de grote opdrachtgevers belangen in de Oost Indische 

Compagnie. Ook zij demonstreerden hun rijkdom in stadspaleizen en 

buitenplaatsen met tuinen.  

 

Na de dood van zijn vader in 1728 zette Van Baurscheit jr. het atelier voort. In de 

jaren dertig was Van Baurscheit een veelgevraagd architect -decorateur voor 

opdrachtgevers in Antwerpen en omgeving. Van beeldhouwer-decorateur die ook 

architectuur ontwierp werd hij full-time architect en soms tevens de algemene 

aannemer die van het begin tot het eind verantwoordelijk was voor de uitvoering 

van zijn ontwerp. Naast de vele vermeldingen van herstelwerkzaamheden, 

verbouwingen en verfraaiingen aan huis, tuin en interieur kreeg hij ook grote 

architectuur opdrachten. Van Baurscheit was de ontwerper; de uitvoering 

geschiedde voornamelijk door anderen. Vaak nam hij een deel van een werk aan, 

 
6  I.M. Breedveldt Boer, Tekenen en vasseren. Het bedrijf van Jan Peter Baurscheit  
(1699-1768) en de architectuur in het tweede kwart van de achtiende eeuw. (pdf-
bestand z.j.) 
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vooral beeldhouwwerk en steenhouwerswerk. Hij had vrijwel altijd de directie 

over het werk. Het beeldhouwwerk, ornamenten en dergelijke, werd uitgevoerd 

door medewerkers van het atelier. Daarnaast werkte hij met meester 

beeldhouwers en steenhouwers en hun knechten die hij per klus contracteerde. 

De vaste leveranciers van natuursteen en marmer werkten naar zijn ontwerp in 

hun eigen ateliers bij de steengroeve. Het materiaal werd kant en klaar 

aangeleverd. Soms stuurden zij knechten mee om het werk ter plaatse af te 

werken.  

 

 
Ontwerp door J.P. van Baurscheit van de tuinen van Sint Jan ten Heere. Collectie RdMz 
Zeist.  
 

Uit zijn bewaard gebleven administratie blijkt dat bij zijn ontwerpen de semetrie 

een belangrijk uitgangspunt is. Of het nu gaat om het op elkaar afstemmen van 

de proporties van de schouw en de afmetingen van het vertrek, de plaatsing van 

vensters in de gevel, de plaatsing van bijgebouwen ten opzichte van het 

hoofdgebouw, het  creëren van een voorplein, het ontwerpen van een tuin met 

zichtlijnen op het huis, de juiste plaatsing van een grafmonument. Het 

eindprodukt moest een toonbeeld zijn van harmonische verhoudingen en 

ruimtelijk inzicht gemeten naar de klassieke regels en kennis van het perspectief. 

De ornamenten werden ook met het oog op de plaats die ze in het geheel 

innamen ontworpen en uitgewerkt. Het atelier leverde ook de bijbehorende 

tuinbeelden met piëdestals, hardstenen tuinpoorten met gebeeldhouwde vazen.  
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Van Baurscheit was voor zijn opdrachtgevers de man met smaak. Hij kende de 

klassieke en de ‘moderne’ bouwkunst en was meester over het ornament. Voor 

de werken die hij tot stand bracht, leverde Van Baurscheit vrijwel al het 

beeldhouwwerk en steenhouwerswerk. Beeldhouwwerk en ornamenten in hout, 

steen en stuc werden vervaardigd in zijn atelier naar tekeningen of naar 

terracotta modellen. Ze werden door een van de beeldhouwers waarmee hij 

samenwerkte gemaakt naar zijn ontwerp. Voor de tuinen die hij geheel of 

gedeeltelijk ontwierp of verfraaide leverde hij behalve tekeningen voor een 

kabinet, een poort en hek, beelden met piëdestals, een ontwerp voor een volière, 

een ontwerp voor een doolhof e.d. Hij bestelde zelf ook boompjes, planten of 

zaad, via een kweker te Vlissingen. Van Baurscheit bezat een uitgebreid netwerk 

van contacten met opdrachtgevers, leveranciers, regeerders, kunstenaars, 

contactpersonen, waar hij indien nodig een beroep op deed.  

 

In de laatste jaren van zijn leven leed hij aan een slopende ziekte waardoor hij 

steeds vaker lang in bed lag. In 1768 overleed hij vrij plotseling in de nacht van 9 

op 10 september. Hij was bijna 70 jaar oud. 

 

 
Plattegrond van het huis Sint Jan ten Heere.  

 

 

 

 

     



                                     Schellerberg in Zwolle                                                                             x 
                                     

 

CONCLUSIE 
 19

 

 

Op grond van de resultaten van het onderzoek is het zeer 

aannemelijk dat de vijf tuinbeelden met piëdestals afkomstig zijn van de 

buitenplaats Sint Jan ten Heere op Walcheren. Na het kinderloos overlijden van 

de laatste eigenaar zijn de bezittingen verdeeld en zijn de beelden bij een nicht 

op Schellerberg terecht gekomen. De precieze gang van zaken valt op grond van 

wat nu bekend is niet meer te reconstrueren. De beeldengroep is destijds van 

bijzondere betekenis voor de familie geweest, hetgeen mogelijk verklaart 

waarom zij niet samen met de overige bezittingen verkocht zijn.  

De configuratie waarin de beelden nu opgesteld zijn wijkt zeer sterk af van de 

oorspronkelijke. In Zeeland maakten zij deel uit van een zeer formele 

geometrische tuinaanleg, in Zwolle staan zij gegroepeerd aan de rand van een 

gazon in een romantische landschappelijke tuinaanleg. Van de huidige opstelling 

valt zeer te betwijfelen of de borstbeelden en de desbetreffende piëdestals bij 

elkaar horen, de dookgaten aan de achterzijde van een aantal beelden wijzen op 

een andere bevestiging en opstelling.   

Dat de groep toch een ensemble vormt valt af te leiden uit de maatvoering, de 

toegepaste materialen, de decoratie van de piedestals en last but not least uit de 

overeenkomsten in het beeldhouwwerk van de borstbeelden. Het onderzoek 

heeft geen concrete aanknopingspunten opgeleverd over de herkomst van het 

basement van de huidige zonnewijzer.  

Veel beelden van Van Baurscheit staan niet meer in hun oorspronkelijke context 

en duiken op de meest onvoorspelbare plaatsen in het land op. De tuinbeelden 

van Schellerberg vormen daarop geen uitzondering, echter met één groot 

verschil dat de groep een gezamenlijke herkomst heeft en vanaf het begin van 

de 18de eeuw steeds binnen dezelfde familie gebleven is. Daarnaast vormen de 

beelden in tastbare zin de enige bekende overblijfselen van de voormalige 

buitenplaats Sint Jan ten Heere en zijn zij van groot kunsthistorisch belang als 

werk uit het atelier van de bekende architect Peter Jan van Bauerscheit jr.  
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