Conservering Grafkisten Adriaan Pauw
Bij de verbouwing van de Oude Kerk in
2015 werd onder het grafmonument van
Adriaan Pauw een grafkelder
aangetroffen. De vondst was een
verrassing, toen men bij het aanbrengen
van nieuwe verwarmingsinstallaties onder
de houten vloer een natuurstenen plaat
aantrof ter plaatse van het
grafmonument. Bij het lichten van die
1400 kg wegende plaat ‘herontdekte’ men
de grafkelder met daarin twee kisten en
restanten van een deksel, metalen
handvatten van vroegere kisten en een
kinderkistje uit 1789. Uit de archieven
van de Heerlijkheid Heemstede blijkt dat
in deze grafkelder vanaf 1638 tot 1776 in
totaal 49 stoffelijke resten zijn bijgezet,
waaronder die van Adriaan Pauw in 1653.

In 1938, ook tijdens bouwkundige
werkzaamheden waaronder het realiseren
van de entree van de kerk aan de
Achterweg, werden in een tweetal nieuwe
grafkisten de stoffelijke resten van Adriaan
Pauw en nazaten samengebracht. Daartoe
werd opdracht gegeven door mr. R. Ridder
Pauw van Wieldrecht vanwege de slechte
staat van de oorspronkelijke kisten. Een in
de grafkelder aangetroffen plaquette
getuigt van deze gebeurtenis.
Bij de verbouwing in 2015 is besloten door middel van een houten luik de
kelder toegankelijk te maken voor openstelling bij bijzondere
gelegenheden zoals de Open Monumentendagen. In 2019 vonden de
voorbereidingen voor het Adriaan Pauwjaar 2020 plaats en in dat kader

werd de kelder geopend om de staat van de kisten nog eens te bekijken.
Zowel de grafkelder als de kisten bleken ernstig te lijden te hebben van
vochtproblemen. Waarschijnlijk het gevolg van onvoldoende ventilatie en
mogelijk hoge grondwaterstand. De ventilatie is inmiddels verbeterd.
De Stichting Vrienden van de Oude Kerk besloot in overleg met de
eigenaar van de Oude Kerk, de Protestantse kerk (PKN) Heemstede,
Immink Restauratie Atelier te Heemstede in te schakelen om te adviseren
over een restauratie van de grafkisten. Tevens werd advies ingewonnen
bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
Gezien de staat van de kisten zou restauratie te kostbaar worden. Men
stond voor de keuze om de kisten te conserveren of te vervangen door
nieuwe. Mede gezien de geplande festiviteiten in het kader van het
Adriaan Pauwjaar 2020 besloten de Stichting en PKN tot conservering over
te gaan. Daardoor bewaren de kisten hun historische karakter en zijn ze
weer gedurende jaren toonbaar.

De kisten zijn ontdaan van schimmels en vervuiling en waar mogelijk
verstevigd. Het verzilverde beslag is gepoetst en de kisten zijn in de was
gezet. Zichtbaar blijft de tand des tijds door de barsten in het eikenhout
die het gevolg zijn van het wisselende binnenklimaat en de
vochthuishouding. De werkzaamheden zijn in mei van dit jaar uitgevoerd
door Inske Immink. Ook het schoonmaken van de grafkelder heeft
inmiddels plaatsgevonden.
Door de coronacrisis is de openstelling van de grafkelder en het tonen van
de geconserveerde kisten uitgesteld naar een moment dat het
verantwoord is om de uiterst kleine ruimte van de kelder te betreden. Dan
zal ook de plaquette in de grafkelder worden onthuld waarop wordt
vermeld dat de conservering van de grafkisten mogelijk is gemaakt door
de Stichting gemeenschappelijk bezit Landgoed Kolland en de Stichting
Vrienden van de Oude Kerk.

