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In de zomer van 2016 kwam het Bussumse echtpaar naar Hummelo om te wo-
nen en te werken dicht bij de natuur. Hun grote collectie oude en antieke kroon-
luchters die ze zelf opknappen, kreeg een plek in de monumentale schuur uit 
1813 en op de deel van de boerderij die in 1915 opnieuw werd gebouwd. Han: ‘Hier 
op de deel hangen uitsluitend Hollandse kroonluchters. We hebben een zeer 
gevarieerd en betaalbaar aanbod. Nergens zie je er meer bij elkaar. Hollandse 
kroonluchters bestaan al sinds de 17e eeuw. Je ziet ze ook veel op oude schilde-
rijen, zoals van Vermeer. Deze kroonluchters behoren tot het Nederlands Cultu-
reel Erfgoed. Het mooie is dat wij ze hier op De Goedenberg hebben tentoon-
gesteld. En de boerderij behoort met haar monumentale status natuurlijk ook 

tot het Nederlands Cul-
tureel Erfgoed.’ In lange 
rijen hangen de kroon-
luchters - allemaal voor-
zien van LED-verlich-
ting - verspreid over de 
grote deel. ‘Onderaan de 
kroonluchters zie je een 
grote bol.  Daarom wor-
den deze lampen ook wel 
bolkronen of balkronen 
genoemd. De bol was 
nodig om de lamp extra 
zwaar te maken zodat hij 

Van der Lans Antiek:
‘Hollandse kroonluchters behoren 

tot ons Cultureel Erfgoed’
Na tweeënhalf jaar renoveren, ziet de monumentale boerderij De Goedenberg aan de Hessenweg er 
van binnen en van buiten als nieuw uit. Maar wie denkt dat Han en Saskia van der Lans nu wel 
klaar zijn met klussen, heeft het mis. ‘Het grootste werk is nu af maar we hebben nog meer plannen.’

stil bleef hangen. Maar zo’n bol had 
natuurlijk ook een decoratieve func-
tie. Het kaarslicht in de bol gaf extra 
schittering’, legt Saskia uit terwijl 
ze een kroonluchter aanwijst. ‘Deze 
bolkroon is gemaakt van messing. 
Messing is een legering van koper 
en zink. Messing is geel van kleur en 
wordt daarom geelkoper genoemd. We 
hebben ook bronzen kroonluchters. 
Brons is een legering van koper en tin. 
Brons weegt zwaarder dan messing en 
klinkt als een klok’, en ze tikt tegen de 
kroonluchter. En het is inderdaad net 
alsof er een oude klok slaat. 

Lamp als kostbaar bezit
De collectie Hollandse kroonluchters 
met enkele en dubbele rij verlichting 
bestaat ook uit messing bolkronen 
die bij de fabricage zijn gebruineerd. 
Daardoor heeft de lamp een antieke 
kleur gekregen. ‘Vanaf 1950 zijn er ook 
vernikkelde en verchroomde bolkro-
nen gemaakt. Ze hebben een moder-
ne uitstraling en zijn daarom prima 
geschikt om een hedendaags interi-
eur een klassiek accent te geven’, licht 
Saskia toe. Han en Saskia hebben veel 
kennis van kroonluchters. ‘Alles wat 
erover gezegd en geschreven is, zit wel 
in ons hoofd’, zegt Han en hij pakt de 
vakliteratuur erbij en laat foto’s van 
oude schilderijen zien. ‘Weet je wat 
zo mooi is? Vroeger had men alleen 
maar een kaarsje of een olielampje 
dat licht gaf. Op oude schilderijen zie 
je vaak ook dat het toen heel donker 
was in huis. Een lamp was vroeger iets 
heel bijzonders, een kostbaar bezit. 

Veel antieke kroonluchters met kaarsen kun je helemaal uit elkaar halen. Elk 
onderdeel, elke arm kun je apart schoonmaken en poetsen zoals dat vroeger 
ook werd gedaan. Daar was men heel zuinig op. Bovendien weerkaatst er dan 
meer licht. Dat gaf een rijke uitstraling.‘

Kerkuil op nieuwe plek
Aan het begin van dit jaar is de schuur achter de monumentale schuur opge-
knapt. ‘De schuur is nu bekleed met rabatdelen en heeft dakpannen in plaats 
van golfplaten. Die uitstraling past beter bij de boerderij. Achter de schuur heb-
ben we een carport gemaakt. Aan de westzijde lijkt de schuur gewoon verlengd 
maar die extra meters zijn vanaf de Hessenweg niet zichtbaar waardoor de 
carport mooi is verwerkt in het geheel. Voor de bestrating van de carport heb-
ben we antieke klinkers uit het Openlucht Museum gebruikt. Dat past hier na-
tuurlijk prima. Nu dat is afgerond, kan de grote loods achterop het erf worden 
afgebroken. Op die plek komt onze energietuin. We willen De Goedenberg ener-
gieneutraal maken. Het liefst met een combinatie van wind- en zonne-energie 
maar we moeten nog bekijken of dat haalbaar is en passend bij deze locatie’, 
laat Han weten. Met de sloop van de loods in het vooruitzicht is de uilenkast 
eerder dit jaar ook verplaatst naar de deel van de boerderij. De Vogelwerkgroep 
Doesburg heeft de kerkuil geringd en in een keurig afgetimmerd gedeelte op de 
hooizolder geplaatst.

Meer biodiversiteit
Met de renovatie van de boer-
derij, de oude monumentale 
schuur en het opknappen van 
de schuur achter de rug, lijkt 
het klussen even voorbij voor 
het echtpaar Van der Lans. 
Maar niets is minder waar, ver-
tellen ze lachend. ‘De schuur is 
nu van buiten mooi opgeknapt 
maar ook van binnen willen 
we daar nog aan de slag. Iso-

leren, een andere indeling en onze 
fotostudio willen we professionalise-
ren. Verder hebben we ook plannen 
met de 5 hectare grond rondom de 
boerderij die we beheren. Die grond 
is natuurgebied bestaande uit weilan-
den, een stiltegebied met reeën en een 
poel met kikkers en salamanders. We 
laten de grond verschralen door al-
leen maar te maaien en het gras af te 
voeren. Op die manier krijgen natuur-
lijke zaden meer kans. De provincie 
heeft dit gebied gekenmerkt als een 
kruiden- en faunarijk grasland. We 
hebben er een expert naar laten kij-
ken en om advies gevraagd hoe we de 
biodiversiteit kunnen vergroten. Het 
is mooi als er hier straks meer bijen, 
vlinders en insecten vliegen. Rondom 
de boerderij willen we ook nog wat 
bomen en meidoornhagen aanplan-
ten zodat het wat natuurlijker wordt’, 
zegt Han die zijn inspiratie haalt uit 
het boek Natuur op eigen erf. ‘En we 
zijn ook van plan om de omgeving van 
Hummelo te verkennen want dat is er 
de afgelopen drie jaar door de reno-
vatie ook nog niet van gekomen’, vult 
Saskia lachend aan. 

Informatie en bestellen
Heeft u geen tijd om onze show-
room te bezoeken? Alle lampen 
staan op onze website en zijn 
online te bestellen. U kunt ons 
ook bellen of mailen voor advies 
en meer informatie. We zijn alle 
werkdagen telefonisch bereik-
baar van 09.00 uur tot 21.00 uur 
op 06-139 537 90. 

Van der Lans Antiek 
Hessenweg 9
6999 BH Hummelo
T: 06-139 537 90
E: info@lansantiek.com
I: www.lansantiek.com
` Volg ons op Facebook

Lees ook deel 4   In het juninummer leest u meer over kristallen kroonluchters, de energietuin en de erfbeplanting.

Bezoektijden
Op vrijdag en zaterdag van 10.00 uur 
tot 16.00 uur, op zondag van 12.00 - 
16.00 uur, en op afspraak.


