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4 | Duurzame energie
Energie winnen wordt weer zichtbaar
om ons heen. Hoe passen al die
groene zonnepanelen en windturbines
in het historische cultuurlandschap?
FOTO DE KLEPPERSTEE

10 | Vincent van Gogh
FOTO VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Het Van Gogh Museum laat zien hoe
Vincent van Gogh gewerkt heeft. Een
uitgebreid onderzoek naar zijn verf,
inkt, papier en doek is hieraan voorafgegaan.

14 | Jong talent
Het werk dat de Rijksdienst verricht,
is interessant voor jonge mensen in
opleiding. Dat valt af te leiden uit de
grote hoeveelheid stagiairs die zich
aanbiedt.

26 | Leven in 1930
In Wapenveld, bij Zwolle, gaat achter
dikke bomen een rijksmonumentale
boerderij schuil, Erve IJzerman. Hier is
de tijd stil blijven staan.

Mooie boeken
Hoe heerlijk is het om een mooi boek in de hand te
hebben. Een boek dat verleidt door de buitenkant,
de kleurrijke platen, het goede papier en de
verzorgde vormgeving. Een boek dat heerlijk ruikt!
Een uitstekend gedrukt boek leest zoveel prettiger.
Maar natuurlijk gaat het in de eerste plaats om de
inhoud. De vakspecialisten van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed leveren regelmatig bijdragen
aan bijzondere boeken. Uitgangspunt daarbij is wel
dat betrokken stichtingen, fondsen of bedrijven ook
een – meest ﬁnanciële – bijdrage leveren.
Ik noem er graag een paar. De Leidse Pieterskerk, de
Portugese Synagoge in Amsterdam en de Arnhemse
Eusebiuskerk. De restauratie van deze grote,
uitzonderlijke rijksmonumenten is mogelijk gemaakt
door een substantiële subsidie van de rijksoverheid.
In fraaie boeken zijn de resultaten van het bouwhistorische onderzoek en het restauratieproces stap
voor stap opgetekend. Zo worden de ervaringen en
de nieuwe inzichten van deze restauraties overgedragen aan collega-specialisten en nieuwe generaties.
Onlangs heeft de minister van Cultuur een kleine
honderd buitengewone bouwwerken uit de
wederopbouwperiode voorgedragen als rijksmonument. Deze nieuwe serie rijksmonumenten leggen
we vast: binnenkort verschijnen ze in boekvorm.
En soms worden de specialisten van de restauratiepraktijk geconfronteerd met kennislacunes.
Bijvoorbeeld over religieschilderingen in het
interbellum. Dan kan de Rijksdienst een thematisch
onderzoek starten. Met het boek De genade van de
steiger wordt in één klap een overzicht geboden van
de belangrijkste werken in Nederland, hun makers
en het restauratievraagstuk.
Ten slotte. Dit jaar, 2013, is uitgeroepen tot het Jaar
van de Boerderij. De Rijksdienst haakt daarop in door
zijn brede erfgoedkennis te bundelen in Het grote
boerderijenboek. Een boek dat een gevarieerd beeld
schetst van de betekenis van de boerderij in het
Hollandse landschap.
Mooie boeken zijn blijvend.
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Een monumentaal pompgebouw
Aangenaam Kennis Te Maken:
2 archeologische onderzoekers
Historische muurschilderingen
Van Nellefabriek
Publicaties
Voor & Na

Foto voorzijde Zonnepanelen bij Ouddorp op cultuurhistorisch zeer waardevolle, negentiende-eeuwse akkers,
omringd door wallen van duinzand
Zie pagina 4.
Foto De Klepperstee
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BEHOUD VAN BINNEN
Door waardevolle interieurs te behoeden voor schade kan men er
zo lang mogelijk van genieten. Bovendien worden hiermee dure
restauraties voorkomen. Het instandhoudingssymposium van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is dit jaar gewijd aan deze
zogenoemde ‘preventieve conservering’ van interieurs. Behoud van
binnen vindt plaats op 9 oktober in Amsterdam. Dan verschijnt ook
het gelijknamige boek, met praktisch toepasbare kennis om schade
aan interieurs te voorkomen. Bovendien kunnen eigenaren, beheerders en andere monumentenzorgers vanaf dat moment terecht
op een nieuwe, bijbehorende website over interieurs. Aanmelden
voor het symposium en nadere informatie: www.cultureelerfgoed.nl.

Studenten van de Universiteit van Amsterdam
hebben een dossier
samengesteld over twee
kunstwerken met video.
Op basis daarvan kan
De studenten installeren ‘Pompeii’
een behoudsstrategie
worden geformuleerd. Het gaat om de installaties Pompeii van Boris
Gerrets en Palinuro van Nol de Koning. Beide werken zijn gerealiseerd
in 1989, zijn eigendom van het Rijk en worden beheerd door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het dossier bevat interviews
met de kunstenaars en technici. Vanwege de technische vooruitgang raken installaties waarin video is verwerkt snel verouderd.

GESCHILDERDE
KAMERS VAN ALLE
KANTEN BELICHT

Een deel van LaagSoeren is in maart
beschermd dorpsgezicht
geworden. Het Gelderse
dorp aan de Veluwezoom stond sinds het
midden van de negentiende eeuw bekend als
kuuroord. De komst van
een badinrichting en de
toestroom van vele welgestelde patiënten betekende werkgelegenheid en daarmee welvaart voor de inwoners
van Laag-Soeren. Hele
families werkten in
dienst van het kuuroord
of op het daaraan
verbonden landgoed.

In de zeventiende en achttiende eeuw vormden
schilderingen op wanden,
plafond en schouw samen
met de architectuur en
stuc- of houtsnijwerk
vaak een samenhangend
geheel. Tal van deze ‘geschilderde kamers’ worden
De Vrijheid op een plafond dat Gerard de
momenteel diepgaand
Lairesse in 1672 schilderde
onderzocht. Dit onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek is ondergebracht bij de Technische Universiteit Delft, met
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als partner. Een geïntegreerde benadering werpt licht op de waarde, de presentatie en
het behoud van de ensembles. De eerste, verrassende resultaten
worden op 31 mei in het Trippenhuis in Amsterdam gepresenteerd
op de onderzoeksdag Geschilderde kamers van alle kanten belicht.
Aanmelden en nadere informatie: www.cultureelerfgoed.nl.

KERKEN-NEVENFUNCTIE-LENING
MIJN MONUMENT
Sinds een maand kan
iedereen via www.
monumenten.nl de
informatie over elk
afzonderlijk rijksmonument verrijken met
afbeeldingen en teksten. Op deze manier
bundelen het Nationaal
Restauratiefonds en de
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed verspreide kennis. Wie iets
bijzonders over een
monument te vertellen
heeft of er interessante
foto’s van bezit, kan
deze plaatsen onder de
noemer Mijn monument.

HET NIEUWE BESTRIJDEN
Van bonte knaagkever tot huiszwam:
de bestrijding van insecten en schimmels in historische gebouwen ondergaat een gedaanteverandering. Dat
gebeurt door niet meer te doen dan
nodig is, door vaker op een beperkt
aantal plaatsen te bestrijden en door
bij twijfel eerst de aantasting in de
gaten te houden. Meer hierover op
het symposium Het nieuwe bestrijden in Enkele bonte knaagkevers
Amersfoort. Vanwege de verwachte
belangstelling wordt het programma twee keer aangeboden: een
keer op 11 juni en een keer op 11 september. Dit symposium is een
initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumentenwacht Nederland en de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagementbedrijven. Aanmelden en nadere informatie: www.
cultureelerfgoed.nl.
FOTO UWE NOLDT

FOTO ELLEN JANSEN

STRATEGIE VOOR
VIDEOKUNST

LAAG-SOEREN
BESCHERMD
DORPSGEZICHT

COLLECTIEWIJZER.NL
OVERGEDRAGEN
In april heeft de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed het beheer van
www.collectiewijzer.nl
overgedragen aan
Stichting E30. Het succes
van de interactieve site
is hiermee bestendigd.
Stichting E30 faciliteert
de uitwisseling van kennis over cultureel erfgoed. Al vanaf de start
in 2008 lag een overname door de gebruikers in de bedoeling.

FOTO NATIONAAL RESTAURATIEFONDS

De kwetsbaarste voorwerpen in het Gelderse Kasteel Rosendael worden in de
winter met lakens beschermd tegen stof
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De Kerken-nevenfunctie-lening is een financiering van het Nationaal Restauratiefonds. Hiermee kunnen de aanpassingen worden
gefinancierd die het mogelijk maken om een kerkgebouw, naast
de eredienst, te gebruiken voor andere activiteiten. Met deze activiteiten kan de kerk extra inkomsten
genereren. De rente van de lening ligt
5 procent onder de marktrente en is
minimaal 1,5 procent. Om aanspraak
te kunnen maken op de Kerken-nevenfunctie-lening moet het om een kerk
gaan die is beschermd als rijksmonument of om een bijgebouw dat onlosmakelijk met het monument verbonden is. Nadere informatie: www.
Een concert in een kerk
restauratiefonds.nl.

RIJKSBIJDRAGE VOOR SCHOKLAND
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Noordoostpolder hebben in april een overeenkomst getekend over een
financiële bijdrage voor werelderfgoed Schokland. De Rijksdienst
stelt € 350.000 beschikbaar. De gemeente gaat het bedrag inzetten
om de bijzondere kwaliteiten van Schokland beter bekend te maken.
De presentatie en recreatieve ontwikkeling van Schokland worden
ermee gestimuleerd. Het geld komt voort uit de Visie erfgoed en ruimte
van het kabinet. Ook de gemeente en natuurbeschermingsorganisatie Het Flevo-landschap dragen bij. Het eiland Schokland werd
in 1942 deel van de zojuist drooggelegde Noordoostpolder. In 1995
is Schokland als werelderfgoed erkend, het eerste in Nederland. 

Schokland is een eiland op het droge

FOTO ERIC SMITS

FOTO ROB SCHOUTEN
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Energie winnen wordt weer zichtbaar om ons
heen. We hebben bijna alle gas, olie en steenkool onder onze voeten vandaan gehaald. Net

Cultureel erfgoed en duurzame energie

als vroeger gaan we de kracht van wind, water

NEDERLAN
GROEN

en hakhout gebruiken, en die van de zon. Hoe
passen al die groene zonnepanelen en windturbines in het historische cultuurlandschap?
LAMMERT PRINS & MARTIN WOESTENBURG

D

e Nederlandse overheid heeft duidelijke ambities als het
gaat om windenergie. Op het land moet er de komende
acht jaar zo’n vierduizend megawatt meer geproduceerd
worden dan nu. Omgerekend betekent dit dat er vele
honderden windturbines bij komen. Dat zal een enorme weerslag
op het Nederlandse landschap hebben. Rond 1980 waren de oudste
windturbines twintig meter hoog. Dat zijn kleintjes vergeleken met
de modernste kolossen. Die reiken tot bijna tweehonderd meter
hoogte. De turbines staan vaak met tientallen bij elkaar opgesteld
en overheersen een ruime omgeving.
Dat is iets waar veel mensen moeite mee hebben. Windturbines
worden ervaren als horizonvervuiling, als te omvangrijk en te
dominant. Daarnaast zorgen ze voor geluidsoverlast en ontstaat er
visuele hinder door ronddraaiende wieken en slagschaduw. Wat
betreft de invloed op cultureel erfgoed zijn de bezwaren en
protesten vergelijkbaar met de bezwaren en protesten tegen
hoogbouw dicht bij historische binnensteden. Het grootschalige
karakter van hoge ﬂats en kantoren staat niet in verhouding tot
een oude, ﬁjnmazige binnenstad. Windturbines roepen soortgelijke reacties op, zeker als de locatie ervan opdringerig dicht aan de
rand van een beschermd stads- of dorpsgezicht, een historische
buitenplaats of werelderfgoed wordt gepland.
De windturbines zijn nodig om Nederland te voorzien van
duurzame stroom. Door het opraken van de fossiele brandstoﬀen
steenkool, olie en aardgas zijn we genoodzaakt over te stappen op
andere energiebronnen. Dat moeten bronnen zijn die niet op
kunnen raken. Wind en zon bijvoorbeeld. Ook bomen en planten
zijn hernieuwbaar. Die kunnen als biomassa verbrand worden om
energie mee op te wekken. Om de overstap op duurzame energie
goed aan te pakken zijn er forse hoeveelheden zonnepanelen en
windturbines nodig. Hoe vallen die op een goede manier in te
passen in ons historische cultuurlandschap?

De breed aanwezige onvrede over hoe die turbines ogenschijnlijk
lukraak over het land verspreid staan en hoe zij de landschappelijke kwaliteiten negatief beïnvloeden, is iets om serieus te nemen.
De bezwaren vormen voor het Rijk de aanleiding om de locaties
voor nieuwe turbines in het vervolg kritischer en beter onderbouwd vast te stellen. De Structuurvisie windenergie op land, gebaseerd
op studies van de Rijksadviseur voor het Landschap, vormt
voortaan de leidraad voor het Rijk. Bij de ontwikkeling van de visie
is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken geweest
namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De rijksverantwoordelijkheid geldt voor de grootste windturbineparken, met een vermogen van minimaal honderd megawatt.

FOTO NATIONALE BEELDBANK / SANDER VAN DER WERF

Windturbinevrij
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Provincies en gemeenten dragen de verantwoordelijkheid over
kleinere eenheden turbines. In de rijksvisie wordt een beperkt
aantal locaties op land aangewezen. Op die plekken kunnen grootschalige parken verrijzen, terwijl de rest van het land windturbinevrij blijft. Dit betekent dat een deel van de huidige turbines wordt
gesaneerd. Op sommige plekken verdwijnen ze dus weer. Bij de
keuze van nieuwe locaties is aansluiting gezocht bij grootschalige
infrastructuur, bij breed opgezette landschappen, bij industrieterreinen en bij open water.

Grotere afstand
Maar dan nog blijft het zoeken. Want hoe stel je die tientallen
turbines per park op? In een rij op lijn? Of als groep bij elkaar? Wat
voor eﬀect hebben die verschillende opstellingen op de omgeving?
De turbines zijn immers vanaf vele kilometers afstand zichtbaar.
Kun je een turbinepark ook zo ontwerpen dat het een interessante
nieuwe toevoeging aan het landschap wordt? En hoe ver moet zo’n
park van een cultuurhistorisch waardevol landschap of ander
cultureel erfgoed af liggen om dat in zijn waarde te laten?
Neem de discussie uit de afgelopen jaren over het windturbinepark
bij Urk, dat aanvankelijk een schaduw dreigde te werpen over het
dorpsaanzicht. Het scheppen van een grotere afstand tussen
turbine en erfgoed kan dan helpen. Normen bestaan daar niet
voor, maar op enkele plaatsen in Nederland wordt een afstand van
1800 à 2000 meter gehanteerd. En dat is dan een oplossing
waaraan je bij een volgende problematische situering ook zou
kunnen denken.

Windturbines worden
ervaren als horizonvervuiling,
als te dominant
Windturbines raken aan het cultuurlandschap zoals dat door de
eeuwen heen gevormd is. Daarom onderzoekt de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed momenteel hoe de overstap op duurzame
energie zich verhoudt tot het cultuurhistorische landschap.
De landschapsarchitect Marieke Muilwijk schreef in opdracht van
de dienst de Verkenning energielandschappen en erfgoed. Daarin heeft
zij in kaart gebracht wat er moet gebeuren als er in waardevol
cultuurlandschap duurzame energie opgewekt gaat worden. Ook
organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met
de Dienst Landelijk Gebied op 12-12-12 een congres over dit
onderwerp.

Niet voor het eerst

Windturbines in de Emmapolder in Groningen, met op de voorgrond poldermolen De Goliath uit 1897

Onze generatie is getuige van de overstap op andere energiebronnen. Nederland maakt dat niet voor het eerst mee. Van oudsher is
de winning van energie een belangrijke kracht die vorm geeft aan
de omgeving. De geschiedenis laat zien dat de ingrijpende
landschappelijke veranderingen door de komst van honderden
windturbines voorlopers heeft gehad. Een groot deel van het
Nederlandse landschap is gevormd door het afgraven van veen
voor de productie van turf. Vanaf 1100 gebeurde dat op grote
schaal. Ook bossen en andere beplantingen hebben door de
eeuwen heen een functie gehad als leverancier van brandstof. En
vergeet de windenergie niet. Zeilschepen en windmolens bepaalden lange tijd het beeld. Hoe vaak is dit wel niet in beeld gebracht
door onze beroemde Hollandse meesters? »

TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 2 2013
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Zonnepanelen bij Ouddorp op cultuurhistorisch zeer waardevolle, negentiende-eeuwse akkers, omringd door wallen van duinzand

» Deze eerste generatie van energiewinning was zeer dominant in
het landschap waar te nemen. De verveningen zorgden voor grote
waterplassen. Veenkoloniën verrezen bij de hoogvenen die werden
afgegraven voor de turf. Om bossen kun je niet heen en windmolens steken overal bovenuit. Een molen onderhoudt bovendien
een sterke relatie met zijn omgeving. Een windmolen heeft ﬂink
ruimte rondom nodig om voldoende wind te kunnen vangen. En
een watermolen staat altijd aan een beekje, riviertje of kanaal, dat
van ver het water aanvoert waarmee zijn schoepenrad in beweging
komt. Soms zijn er zelfs stuwmeertjes aangelegd om een watermolen te laten draaien.
Bij de tweede generatie werd dat anders. Rond 1900 stapten we in
Nederland over op andere energiebronnen. Het grootschalig
omhoog halen van kolen, olie en gas is maar beperkt zichtbaar. Dit
speelt zich voornamelijk ondergronds af, buiten ons gezichtsveld.
We zien alleen energiecentrales, raﬃnaderijen, afvalbergen en
boortorens. Door het gebruik van fossiele brandstoﬀen werd de
energieproductie in de twintigste eeuw grotendeels aan het zicht
onttrokken.

Historische windmolens
Met de overstap van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen
ontstaat een derde generatie landschappen waarin energie
gewonnen wordt. Windturbines, zonnepanelen en biomassa
komen in beeld. Net als voor 1900 gaan we onze energie in
toenemende mate uit duurzame bronnen halen. En net als voor
1900 zal de energieproductie een van de gezichtsbepalende

elementen zijn in het Nederlandse landschap. De winning van
windenergie is al duidelijk zichtbaar, met de vele turbineparken op
land en op zee.
Soms wordt de vorm van moderne windturbines gebaseerd op die
van historische molens. Zo is er in 2005 in Schiedam een turbine
gebouwd die eruit ziet als een traditionele stellingmolen, De Nolet.
En in Zaanstad zijn er plannen om zes turbines te tooien met het
uiterlijk van oude windmolens, zoals die op die plaats lang gestaan
hebben. Ook verdwenen erfgoed inspireert dus. Initiatieven om
met echt oude molens via een generator duurzame energie op te
wekken liggen maatschappelijk goed. Sponsoren steunen ze graag.
Zo leveren de wieken van stellingmolen De Zandhaas in het
Noord-Hollandse dorp Santpoort sinds november vorig jaar groene
stroom. Aan de andere kant van Nederland, in de Achterhoek, doet
de Zwiepse Molen uit 1851 hetzelfde.
Toch lenen historische windmolens zich hier niet erg voor. De
constructie en de technische staat van de molen laten het
elektriciteitssysteem niet vaak toe. Bovendien zal een molen
jarenlang heel veel draaiuren moeten maken om de investering
terug te verdienen. En dat onder permanent toezicht van een
molenaar. Als de wind van richting verandert, moet hij de wieken
weer op de wind zetten. En bij te sterk toenemende wind moet hij
zeil afnemen, omdat anders zijn molen kapot draait.

Waterkracht
Bij watermolens ligt de situatie anders. Die lenen zich over het
algemeen beter voor het inbouwen van een generator dan
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FOTO BAT SITTARD

in Zuid-Holland ligt een klein park met panelen in een cultuurhistorisch zeer waardevol landschap. Het gaat om beplante zandwallen in de binnenduinrand, zogenoemde hoagten. In de negentiende eeuw groeven de boeren hier een laag zand weg om
dichter bij het grondwater te komen. Het zand wierpen ze in
wallen om hun akkers heen. Juist de bijzondere wallen onttrekken het zonnepark aan het zicht. En die onzichtbaarheid is nou
precies de reden waarom de gemeente en de provincie toestemming hebben verleend om dit panelenpark aan te leggen. De
opgewekte energie wordt gebruikt in een naastgelegen
recreatiepark.
Niet alleen de kracht van wind, water en zon, maar ook hak- en
snoeihout valt goed in te zetten voor de productie van groene
energie. De mate van mechanisatie van de oogst van deze biomassa
zal bepalen hoe winstgevend dat is. Stichting Landschap Erfgoed
Utrecht en de gebiedscoöperatie Westerkwartier in Groningen
weten al inkomsten te genereren uit het oogsten van biomassa ten
behoeve van warmte. Duurzame energie levert op die manier geld
op voor het beheer van het landschap.
Het mooie is dat hiermee ook een verdwenen gewoonte in ere
hersteld is. Laag geboomte kappen om als brandhout te dienen is
eeuwenoud immaterieel cultureel erfgoed. Op dit moment
onderzoekt het Rijk of de negentiende-eeuwse gevangenis
Veenhuizen in Drenthe duurzaam verwarmd kan worden met hout
en andere biomassa uit de omgeving. Boeren en bosbouwers uit de
buurt kunnen dat leveren om een verwarmingscentrale mee te
stoken. Zo kan het beheer van het landschap daar deels mee
geﬁnancierd worden.

FOTO STAATSBOSBEHEER

De rijksmonumentale Ophovenermolen uit 1716 levert Sittard groene stroom

Klimaatlinie

Staatsbosbeheer levert al tien jaar biomassa aan elektriciteitscentrales, zoals gras

windmolens. Bij rijksmonumenten beslist de gemeente na advies
van de Rijksdienst in welke watermolen dat inderdaad het geval is.
Een voordeel is dat watermolens constant kunnen draaien zonder
dat de aanwezigheid van de molenaar nodig is. In verschillende
watermolens zijn de afgelopen jaren generatoren opgesteld, zoals
in de rijksmonumentale Ophovenermolen in Sittard, uit 1716. Die
voorziet sinds 2003 dertig huishoudens van groene stroom. Zo lang
de watertoevoer voor een watermolen gegarandeerd is, kan hij
eenvoudig groene energie blijven opwekken.
Ook een soort watermolen is de waterkrachtcentrale Roeven bij
Nederweert in Limburg. Dit is een uit de kluiten gewassen transformatorhuisje met een markant rood pannendak. Rijkswaterstaat
heeft de centrale in 1921 gebouwd om met het water uit de
Zuid-Willemsvaart elektriciteit op te wekken. Daarmee werd een
sluis verlicht, en ook dienstwoningen en enkele boerderijen in de
omgeving. Er staan nauwelijks van dit soort historische centrales in
Nederland. Vandaar dat het zeldzame bouwwerk beschermd is als
rijksmonument. De waterkrachtcentrale Roeven levert sinds 1993
groene stroom aan zo’n 75 huishoudens.

Een verdwenen gewoonte
Zonnepanelen treﬀen we nu in Nederland nog voornamelijk
boven op gebouwen aan. Maar er zullen ook grote hoeveelheden
panelen in het landschap geplaatst gaan worden, zoals bijvoorbeeld in Duitsland al gebeurt. Onlangs nog presenteerde de
Limburgse gemeente Gennep plannen om twintig hectare
zonnepanelen aan te leggen op een bedrijventerrein. Bij Ouddorp

Hakhout valt
goed in te
zetten voor
de productie
van groene
energie

Veenhuizen dient als voorbeeld voor vergelijkbare gebouwen van
het Rijk. Het streven is dat het rijksmonumentale complex
Veenhuizen over enige jaren erkend wordt als werelderfgoed.
Omschakelen op biomassa uit de omgeving past daar goed bij. Het
past bovendien perfect in een benadering van erfgoed die gericht is
op gebied en ontwikkeling. Een dergelijke benadering streeft het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap na volgens de
nota Visie erfgoed en ruimte.
Staatsbosbeheer levert al tien jaar biomassa aan elektriciteitscentrales. De organisatie gaat zich nu ook richten op wind- en
zonne-energie. Ook voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan het
produceren van een combinatie van verschillende vormen van
duurzame energie een nieuwe bestemming opleveren. Architect Ad
Kil heeft een plan gemaakt om de voormalige verdedigingslinie om
te vormen tot een zogeheten klimaatlinie. De Waterlinie is een
aaneengesloten, 85 kilometer lange reeks laaggelegen weilanden,
die bij een naderende vijand onder water gezet kunnen worden. De
linie is aangelegd in de negentiende eeuw en loopt van Pampus tot
aan de Biesbosch.
Het idee is om hier met aardwarmte, zonnepanelen, windturbines
en biomassa energie op te wekken. De hele, rijksmonumentale
Waterlinie kan zo tot één grote energiecentrale omgetoverd
worden. De energie, in de vorm van warmte of elektriciteit, wordt
vooral in de buurt geconsumeerd, zo is het plan. Groene energie
in een duurzaam en cultuurhistorisch interessant Nederland.
Het begin is er. 
Lammert Prins is senior onderzoeker historische geograﬁe bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, l.prins@cultureelerfgoed.nl, en Martin
Woestenburg is landschapsjournalist, martin@woestenburg.nl.
Meer informatie via Henk Baas, hoofd Landschap, h.baas@cultureelerfgoed.nl.
Met dank aan Wouter Pfeiﬀer.
Zie www.cultureelerfgoed.nl voor de ‘Verkenning energielandschappen en
erfgoed’ en een verslag van het congres.
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Tussen 1959 en 1965 zijn er in Nederland 2,5 miljoen
nieuwe bouwwerken opgetrokken. Na een strenge
selectie maken 89 daarvan nu kans om beschermd te
worden als rijksmonument. ‘Als stille getuigen houden
deze monumenten de herinneringen aan de
Nederlandse geschiedenis levend.’ BEN DE VRIES

Voorgedragen: het Sint-Janslyceum in Den Bosch

De Amerikaanse begraafplaats in Margraten

89 nieuwe rijksmonumenten uit 1959-1965

Het wonder van de w
E

indhoven is een van de steden waar zich na de Tweede
Wereldoorlog het wonder van de wederopbouw voltrok.
Aangezwengeld door uitvindingen van Philips groeide hier
de stedelijke economie in rap tempo, met het Evoluon als
trots icoon. Een ideale plek dus voor de minister van Cultuur, dr.
Jet Bussemaker, om een selectie van 89 nieuwe rijksmonumenten
uit de periode 1959-1965 bekend te maken. Zij deed dit op 18
maart in aanwezigheid van de eigenaren van de bouwwerken,
bestuurders en vertegenwoordigers van gemeenten en erfgoedorganisaties. ‘Als stille getuigen houden deze rijksmonumenten de
herinneringen aan de Nederlandse geschiedenis levend en zorgen
ze ervoor dat die verhalen worden doorverteld en herverteld door
vele generaties na ons’, zo sprak de minister. Op de bijeenkomst
vroeg zij aan de Raad voor Cultuur over dit selectievoorstel advies
uit te brengen.
Wie van ons die ergens tussen 1966 en 1989 kind was, koestert geen
prettige jeugdherinneringen aan het Evoluon? Bij binnenkomst
werd je begroet door een sprekende robot en mocht je zomaar
modellen aanraken en experimenteren. Dat was toen ongekend. Je
waande je in een vliegende schotel en droomde van een ruimtereis. De futuristische vormgeving en bouwtechnische hoogstandjes van het Evoluon hebben alles te maken met zijn functie. Het
was een tentoonstellingspaviljoen voor technische vindingen en
Philips-producten. Het gebouw, een cadeau van het elektronicabedrijf aan Eindhoven en haar bewoners, is een ontwerp van de
architecten Louis Kalff en Leo de Bever.

Prille welvaartsstaat
Het Evoluon en 88 andere excellente bouwwerken uit de jaren
tussen 1959 en 1965 zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed uitverkoren om rijksmonument te worden. Ze maken
onderdeel uit van een beschermingsprogramma, dat ten doel
heeft de waardering voor de bijzondere architectuur en groenaanleg uit deze periode te vergroten. De aanstaande monumenten
weerspiegelen een land in ontwikkeling en tonen een markant
tijdperk. Het waren de laatste jaren van de wederopbouw. De
Behendig stuurde minister Bussemaker een authentiek Dafje 600 tot aan de voordeur van het Evoluon
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De Haringvlietdam bij Stellendam

Het Stationspostgebouw in Rotterdam

Het Purfina-tankstation in Enschede

ederopbouw
ergste oorlogsschade was hersteld, de schaarste aan materialen en
financiën voorbij en de woningnood grotendeels gelenigd. De eerste
contouren van een consumptiemaatschappij, van een prille welvaartsstaat, tekenden zich af. Er voltrok zich een wonder. Optimisme
vierde hoogtij. Het waren de swinging sixties, al lag de dreiging van
een alles vernietigende atoomoorlog steeds op de loer.
De Rijksdienst heeft na een grondige inventarisatie en waardestelling een evenwichtige lijst van de meest kenmerkende bouwwerken uit deze tijd opgesteld. De selectie is een vervolg op de
eerste wederopbouw-tranche uit 2007, toen bijna honderd monumenten uit 1940-1958 zijn aangewezen. Hoe ging het selecteren
dit keer in zijn werk? Allereerst heeft de Rijksdienst gemeenten,
provinciale steunpunten en monumentencommissies gevraagd
om een inventarisatie van zevenhonderd bouwwerken aan te
vullen. Die is na veel wikken en wegen teruggebracht tot een
voorselectie van 140 stuks.

De selectie is
het topje van
de nationale
ijsberg

Topniveau
In februari 2012 heeft de dienst verschillende andere organisaties
uitgenodigd om deze schifting juist weer te verrijken. Vooral Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap, maar
bijvoorbeeld ook de Nederlandse Tuinenstichting droegen
suggesties aan. Een aantal daarvan is aan de reeks toegevoegd.
Vervolgens is deze tot de 89 cultuurhistorisch gezien waardevolste
bouwwerken beperkt. Over deze keuze heeft de Rijksdienst in
oktober met een groep van twaalf experts van universiteiten,
monumentenorganisaties en onderzoeksbureaus in een open
sfeer van gedachten gewisseld. De beste bouwwerken waren
geselecteerd.
Ze zijn niet zomaar gekozen. Net als de eerste is ook de tweede
tranche geselecteerd op basis van hoge eisen aan de monumentale waarde. De bouwwerken moeten van topniveau zijn. Conform
de uitgangspunten van de huidige modernisering van de monumentenzorg mag het slechts om beperkte toplijsten gaan. In de
Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009 staat beschreven dat het monument een evidente mijlpaal in de ontwikkeling

Week van de
Wederopbouw
Een fotoboek over alle
rijksmonumenten uit
1940-1965 verschijnt
eind september tijdens
de Week van de Wederopbouw, die de Rijksdienst organiseert. In
die week komt er ook
een boek over naoorlogse wandkunst uit en
een over gebieden, er
opent een reizende
tentoonstelling en
er vinden symposia
en een platformbijeenkomst plaats.

van de architectuur en stedenbouw moet zijn. Ook kan het een
essentieel toonbeeld zijn van de cultuur- of sociaalhistorische
ontwikkelingen in Nederland. Het bouwwerk dient gaaf en
zeldzaam te zijn, en een goed perspectief op behoud te hebben,
net als een positieve invloed op de kwaliteit van de ruimtelijke
omgeving.

Coryfeeën
Verschillende architectuurstromingen uit de wederopbouw, zoals
modernisme, traditionalisme, Bossche school en de zogenoemde
shake hands-architectuur zijn vertegenwoordigd in de selectie. Er is
recht gedaan aan het oeuvre van zo’n 150 architecten. Jonge en
vernieuwende architecten als Van den Broek en Bakema, Maaskant
en Kraaijvanger springen er als coryfeeën uit. Ook oude meesters
als Van Tijen, Friedhoff en Van Ravesteyn zijn vertegenwoordigd.
Overigens waren drie architecten van wie een gebouw genomineerd is aanwezig tijdens de bekendmaking in maart: Leo de Bever,
Harry Nefkens en Peter Sigmond. Deze stokoude maar nog
springlevende architecten hebben Nederland destijds letterlijk
helpen opbouwen.
De selectie van 89 is het topje van de nationale ijsberg van 2,5
miljoen bouwwerken die er tussen 1959 en 1965 in ons land
verrezen zijn. Daarmee is niet gezegd dat de niet-geselecteerde
bouwwerken geen cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen.
Integendeel. Gemeenten en provincies kunnen in het kielzog van
de landelijke toppers hun eigen toonaangevende monumenten
kiezen, voor zover zij dat niet al gedaan hebben. In juni brengt de
Raad voor Cultuur zijn advies uit over het selectievoorstel. De
minister beslist dan hoe om te gaan met dit advies. 
Ben de Vries is projectleider van het aanwijzingsprogramma Wederopbouw
1959-1965 en senior beleidsmedewerker internationaal bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, b.de.vries@cultureelerfgoed.nl.
De 89 voorgedragen monumenten staan vermeld op www.cultureelerfgoed.nl.
Volg op Twitter @RCE_wederopbouw #wederopbouw
#nieuwerijksmonumenten.
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Vincent van Gogh aan het werk

MEEKIJKEN OVER
DE SCHOUDER VAN
DE KUNSTENAAR
Het Van Gogh Museum in Amsterdam
laat in een grote tentoonstelling zien hoe
Vincent van Gogh gewerkt heeft. Een
uitgebreid onderzoek naar zijn verf, inkt,
papier en doek is hieraan voorafgegaan.
Het is alsof je meekijkt over de schouder
van de kunstenaar.

MURIEL GELDOF, BIRGIT

REISSLAND, LUC MEGENS & HAN NEEVEL

E

en vrije zondag. Je verheugt je op een middag
omringd door mooie kunstwerken in het Van
Gogh Museum: De aardappeleters, een zelfportret
uit Parijs, zijn slaapkamer in Arles. Stuk voor
stuk het bewonderen waard, en onderling zo verschillend. Van sfeer, van uitstraling. Van materiaal. Hoe ging
Vincent van Gogh eigenlijk te werk? Wat zat er in zijn
tekendoos en op zijn palet? Waren het dure of juist
goedkope materialen? En was de schilder zich bewust
van de korte levensduur van sommige verven en inkten
die hij gebruikte?
Onderzoek in de afgelopen jaren heeft antwoord
gegeven op deze en andere vragen over een van de
meest bewonderde Nederlandse kunstenaars. Een team
van kunsthistorici, restauratoren en natuurwetenschappers heeft onder de noemer Van Goghs atelierpraktijk meer
dan honderd schilderijen, ongeveer honderd tekeningen en dertig brieven van Vincent van Gogh systematisch onderzocht. Hierbij werkte het Van Gogh Museum
nauw samen met andere musea, de onderzoeksafdeling
van Shell en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De Rijksdienst heeft expertise op het gebied van
kunsttechnologisch onderzoek, waarbij gebruikgemaakt wordt van geavanceerde technieken. Bovendien
bezit de dienst historische literatuur en referentiematerialen die bij dit onderzoek onontbeerlijk waren.
De verf op het geschilderde palet op ‘Zelfportret als kunstenaar’ uit 1888 is geïdentificeerd
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Palet
Het boeiende ontstaansproces van Van Goghs schilderijen en
tekeningen wordt momenteel uitgelicht op de tentoonstelling Van
Gogh aan het werk in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ruim tweehonderd schilderijen, werken op papier, schetsboekjes en brieven
zijn hier aangevuld met schildersmaterialen en kunstenaarshandboeken uit de negentiende eeuw.
Zelfportret als kunstenaar is het laatste werk dat Vincent van Gogh in
Parijs maakte, in 1888. In een brief aan zijn zus Willemien beschreef
hij zijn palet dat er op is afgebeeld: ‘een palet met citroengeel,
vermiljoen, veroneesgroen, cobaltblaauw.’ Inderdaad zijn deze
verven op het geschilderde palet aanwezig, net als een paar andere.
Helaas zijn ze niet allemaal van de beste kwaliteit. De rode cochenilleverf bijvoorbeeld bevat zetmeel dat de fabrikant waarschijnlijk als
goedkoop vulmiddel had toegevoegd. In het kobaltblauw blijkt
zich veel verontreiniging uit kobalterts te bevinden, wat een nadelig
eﬀect heeft op de kleur.

Ziel en leven
De tubes cochenillerood en kobaltblauw kocht Van Gogh vermoedelijk bij de Parijse verfhandelaar Julien Tanguy. In zijn brieven
klaagde hij regelmatig over de slechte kwaliteit van diens verven.
Zo schreef hij op 28 juni 1888: ‘Zijn kobaltblauw is te slecht om er
nog meer van te bestellen.’ Dankzij het onderzoek is nu bekend
hoeveel en welke verven Van Gogh in welke periode gebruikte. In
sommige gevallen is zelfs bekend waar hij ze kocht en volgens welke
methode ze geproduceerd zijn. Dit geeft inzicht in Van Goghs voorkeuren, waardoor het beter mogelijk is zijn schilderijen in zijn
oeuvre te plaatsen.
Ook bij de keuze van zijn tekenmateriaal was Van Gogh tamelijk
kieskeurig. Dubbel Ingres-papier met de kleur van ongebleekt
linnen en een grein zo ruw als mogelijk, bergkrijt met ‘ziel en leven’
als alternatief voor ‘dood’ zwart contékrijt en een solide timmermanspotlood in plaats van fragiele houtskoolstaafjes. Het onderzoek maakt bovendien duidelijk dat Vincent van Gogh een van de
allereerste kunstenaars was die met het net op de markt komende
waskrijt tekende.

Van Gogh
aan het werk
De expositie Van Gogh
aan het werk is tot en
met 12 januari in het Van
Gogh Museum te zien.
Gelijknamige catalogus
door Marije Vellekoop,
Mercatorfonds, Brussel,
298 pag., € 34,95, ISBN
978 90 79310 38 8. In
Amsterdam vindt op 24,
25 en 26 juni het internationale symposium
Van Gogh’s studio practice
plaats. Gelijknamige,
Engelstalige wetenschappelijke uitgave over het
onderzoek onder
redactie van Muriel
Geldof, Ella Hendriks
e.a., Mercatorfonds,
Brussel, 496 pag.,
gebonden, € 100,-,
ISBN 978 94 62300 02 6.
Meer informatie: www.
vangoghmuseum.nl.

Vincent van Gogh heeft ‘Zittend naakt meisje’ geschilderd in 1886

Verkleuringen

FOTO’S VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM (VINCENT VAN GOGH STICHTING)

Toen Vincent van Gogh in 1888 uit Parijs aankwam in de stad Arles in
Zuid-Frankrijk, had hij zich ontwikkeld tot modern kunstenaar. Hij
liep niet alleen in de voorhoede wat stijl en kleurgebruik betrof, maar
ook hanteerde hij kleurrijke verven en inkten op basis van organischsynthetische kleurstoﬀen die net in de handel waren verschenen.
Zoals geraniumlak, een felrode verf. Geraniumlak bevat eosine, een
kleurstof die in 1873 werd ontdekt. Eosine komt in olieverf voor het
eerst in 1886 op prijslijsten van verﬂeveranciers voor.
Het grote nadeel van deze moderne materialen is dat ze snel verkleuren door blootstelling aan licht. Van Gogh wist dat geraniumlak
niet stabiel was. Om de gevolgen hiervan tegen te gaan, zo schreef
hij aan zijn broer Theo, moest de kleur extra sterk worden aangezet.
Dit heeft echter niet altijd geholpen. In veel van zijn schilderijen zijn
de kleuren veranderd of zelfs geheel verdwenen.

Overschilderen
Vincent van Gogh klaagde in zijn brieven aan Theo regelmatig over
zijn ﬁnanciële beperkingen. Hij zag zich genoodzaakt om doeken
voor een tweede of zelfs derde keer te gebruiken. Soms maakte hij
op de achterkant een nieuw schilderij, maar hij schilderde ook over
eerder werk heen, zoals röntgenfoto’s laten zien. Uit het onderzoek
blijkt dat Van Gogh dat op verschillende manieren deed. Soms
schraapte hij eerst zo veel mogelijk verf weg. In andere gevallen
schilderde hij er meteen een nieuwe voorstelling overheen. Meestal
bracht hij dan eerst een of twee afdeklagen aan. In een aantal

Van Gogh
wist dat
geraniumlak
niet stabiel
was

Een scan met röntgenfluorescentiespectrometrie laat zien dat Van Gogh ‘Zittend
naakt meisje’ over een stilleven met blauw-paarse bloemetjes heeft geschilderd,
waarbij hij het doek een kwartslag heeft gedraaid

schilderijen is de samenstelling van de afdeklagen gelijk, zodat Van
Gogh ze allemaal rond dezelfde tijd moet hebben overgeschilderd.
Deze kennis helpt bij het dateren van de onderliggende voorstellingen.
Door het scannen van een overschilderd werk met zogenoemde
röntgenﬂuorescentiespectrometrie wordt de onderliggende voorstelling nog beter zichtbaar dan met een röntgenfoto. Deze methode
geeft informatie over de pigmenten en daarmee een indruk van de
verborgen kleuren. Zo bevindt zich onder Zittend naakt meisje een stilleven van een schaal en een vaas met blauwe en paarse bloemetjes
en groene bladeren. Een unieke blik over Van Goghs schouder. 
Muriel Geldof, Birgit Reissland, Luc Megens en Han Neevel zijn onderzoeker
roerend erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, m.geldof@
cultureelerfgoed.nl, b.reissland@cultureelerfgoed.nl, l.megens@cultureelerf
goed.nl & h.neevel@cultureelerfgoed.nl.
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In de Portugese Synagoge uit 1675 stap je terug in de tijd

De Portugese Synagoge in Amsterdam

Een schatkamer
van eeuwen geloof
Eén stap in de Portugese Synagoge
in Amsterdam, en je waant je terug
in de Gouden Eeuw. De recente,
noodzakelijke restauratie van de
synagoge was daarom zeer terughoudend. Gedegen bouwhistorisch
onderzoek daarbij leverde een boek
op over de bijzondere geschiedenis
van dit bedehuis.
PIETER VLAARDINGERBROEK & RENATE PEKAAR

D

e Portugese Synagoge in Amsterdam is
lange tijd de grootste Sefardische synagoge ter wereld geweest. Dit huis van
samenkomst werd gebouwd door joodse
vluchtelingen van het Iberische schiereiland, de
Sefarden. Vanaf 1492 was het jodendom in Spanje
verboden en in 1536 verslechterde de situatie ook in
Portugal. Na 1580, toen ook Portugal onder de
Spaanse koning viel, vluchtten vele joden naar de
Nederlanden. Amsterdam werd een geliefde
vestigingsplaats. In de Noordelijke Nederlanden
gold namelijk vrijheid van geweten. De openbare
geloofsuitoefening was echter wel aan banden
gelegd, waardoor de joden samen moesten komen
in schuilsynagogen.
Evenals bij de andere godsdiensten was het bestaan
hiervan algemeen bekend, maar waren de gebouwen
aan de buitenzijde niet herkenbaar als religieuze
vergaderplaats. Voor doopsgezinden, remonstranten

en rooms-katholieken zou dit zo blijven tot aan de
Franse tijd. De joodse gemeenschappen kregen vanaf
1670 echter de mogelijkheid herkenbare synagogen
te bouwen. De Asjkenazische of Hoogduitse joden
lieten hun Grote Synagoge meteen in 1671 door de
stadsarchitect Daniël Stalpaert ontwerpen. De
Portugese joden bouwden vervolgens de indrukwekkende Portugese Synagoge, ontworpen door
Elias Bouman. Het gebouw werd in 1675 ingewijd.

Het modernste van het modernste
Dit bijzondere rijksmonument is onderwerp van
een boek dat op instigatie van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed is geschreven. De uitvoering
ervan lag in handen van het Amsterdamse Bureau
Monumenten & Archeologie. In het boek komt het
uitzonderlijke ensemble van architectuur en kunstnijverheid aan bod, waaronder de religieuze voorwerpen. In bijna alles is de Portugese Synagoge een
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symbiose van joodse religie en westerse cultuur.
Zowel het gebouw als de religieuze voorwerpen zijn
joods in hun gebruik, maar sluiten wat uitvoering
betreft naadloos aan bij de cultuur zoals die in de
Republiek heerste.
De synagoge is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse kerken uit die tijd. De hechal van palissanderhout, de kast waarin de religieuze wetsrollen
worden bewaard, is stilistisch verwant aan Nederlandse meubels. De kaarsenkronen zijn vermoedelijk gemaakt door de geelgieters Eliasz, die veel voor
Nederlandse kerken hebben gewerkt. Zij waren
familie van de architect. Met andere woorden: de
Portugese joden streefden het modernste van het
modernste na. Geen nadruk op de eigenheid van het
joodse door een afwijkende stijl, maar aansluiting
op de cultuur in de Republiek.

De balans is gezocht
tussen bescherming
en toegankelijkheid

het Cultureel Erfgoed was daarbij betrokken. Het
Ministerie van Cultuur stelde vier miljoen euro
beschikbaar op grond van verschillende subsidieregelingen. Ondanks de ‘moderne smaak’ in het
interieur is de synagoge vrij gebleven van allerlei
nieuwigheden en lijkt het alsof de tijd er heeft
stilgestaan. Zo is er geen verwarming en elektriciteit.
In de avonduren wordt de ruimte verlicht door bijna
duizend kaarsen. En de grenenhouten vloer wordt
nog altijd met fijn zand bestrooid om stof, vocht en
vuil op te nemen en loopgeluiden te dempen.
Om dit unieke historische karakter te behouden is
de synagoge zo terughoudend mogelijk gerestaureerd, met zo min mogelijk aanpassingen. De
werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het
herstel van metsel- en voegwerk, het gedeeltelijk
vernieuwen van de dakpannen, het restaureren van
zandstenen onderdelen, het conserveren van de uit
1854 daterende gietijzeren ramen en schilderwerk.

Het boek

Kennismaken met het joodse leven

De Portugese Synagoge in
Amsterdam, Pieter
Vlaardingerbroek (red.),
g.,
Wbooks, Zwolle, 208 pag.,
gebonden, € 24,95,
ISBN 978 90 400 0762 0..

De Portugese Synagoge in Amsterdam vormt het
eindresultaat van architectuur- en bouwhistorisch
onderzoek dat naar aanleiding van de restauratie is
uitgevoerd onder leiding van het Amsterdamse
Bureau Monumenten & Archeologie. Het herstel van
de synagoge was een van de 24 grote restauraties
waarvoor de minister van Cultuur geld beschikbaar
heeft gesteld om flankerend bouwhistorisch onderzoek te kunnen laten doen. De restauraties zijn
vanaf 2009 gestart en worden nu afgerond. Niet
alleen naar de individuele bouwwerken zijn studies
verricht. Thematische onderzoeken werpen licht op
verschillende verschijnselen in een breder verband.
Hiermee geeft de Rijksdienst samen met vele gekwalificeerde onderzoekers en bevlogen uitgevers een
krachtige impuls aan de bouwhistorische kennis
over monumenten.

In 2010 en 2011 is het gehele complex van synagoge
en bijgebouwen gerestaureerd. De Rijksdienst voor

De bijgebouwen rondom de synagoge daarentegen
hebben een flinke verbouwing ondergaan. Daarbij
werden de kelderruimtes uitgegraven en als zogenoemde schatkamers ingericht. Hier worden religieuze
topstukken getoond, zoals teba-kleden en rituele
voorwerpen van zilver, goud, brokaat en zijde. De
hoofdstructuur van het complex bleef echter intact
en ook veel van de oorspronkelijke functies van de
bijgebouwen zijn nog aanwezig. Hier bevinden zich
vertrekken als de bestuurskamer, het kantoor van
de rabbijn, koosjere keukens, het rituele bad en de
lijkwassingsruimte. Bezoekers kunnen hier nu
kennismaken met historische en actuele aspecten
van het Portugees-joodse leven in Amsterdam.
Bijzonder is ook de oudste nog functionerende
joodse bibliotheek ter wereld. Zij bevindt zich hier
sinds 1675. Vanwege de kwetsbaarheid van de
collectie is de bibliotheek beperkt toegankelijk. Het
publiek kan door een glazen deur een blik op het
interieur werpen. Op vergelijkbare manier is voor
het gehele synagogecomplex de balans gezocht

Voor de publieke openstelling van het complex van synagoge en bijgebouwen wordt er samengewerkt met het Joods Historisch Museum

Sinds de Gouden Eeuw is de Portugese Synagoge in Amsterdam nauwelijks veranderd. Hier de inwijding in 1675 op een gravure van
Bernard Picart uit 1721

Dat zou de eeuwen na de bouw zo blijven. In 1741
ontving de Portugese Synagoge twee hypermoderne
banken in rococostijl, die aan de grachten of in het
rijkste interieur in Frankrijk niet zouden hebben
misstaan. In 1925 waren er zelfs plannen om naast
de teba, het voorlezerspodium, gebruik te gaan
maken van een preekstoel. De plannen stonden op
het punt van uitvoering, maar op advies van de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg vonden
ze geen doorgang.

Terug in de tijd

tussen bescherming en toegankelijkheid. De
Portugese Synagoge is absoluut een bezoek waard.
Het is een historisch ensemble dat in Nederland zijn
gelijke niet kent. 
Pieter Vlaardingerbroek is architectuurhistoricus bij het
Amsterdamse Bureau Monumenten & Archeologie,
p.vlaardingerbroek@bma.amsterdam.nl en Renate Pekaar
is senior consulent bouwkunde voor Amsterdam, Zaanstad
en Zeeland bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
r.pekaar@cultureelerfgoed.nl.
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Het werk dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verricht, is interessant voor jonge mensen
in opleiding. Dat valt af te leiden uit de grote hoeveelheid stagiairs die zich aanbiedt. ‘Hier
investeer ik in mijn toekomst’, zo vertelt Amber Schipper, archeoloog in spe.

E

lk jaar lopen honderd leerlingen en studenten stage bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ze komen van
hogescholen en universiteiten uit heel Nederland, en uit
het buitenland. Een enkeling doet middelbaar beroepsonderwijs. De meeste stagiairs zijn rond de 20 en volgen opleidingen
als Kunstgeschiedenis, Bouwkunde, Chemie, Archeologie, Planologie en Bestuurskunde. Vaak duren de stages een paar maanden. ‘Er
is een doorlopende stroom aanvragen’, vertelt Kirsten van Meer van
personeelszaken. ‘We kunnen niet iedereen een plaats bieden.’
Volgens directeur Cees van ’t Veen van de dienst is dit een manier
om jong talent in huis te halen: ‘Met de doorgaande bezuinigingen
van het Rijk is het niet altijd mogelijk om zo veel vers bloed aan te
nemen als we zouden willen. Wij kunnen stagiairs van alles leren.
Maar stagiairs bieden ons natuurlijk ook nieuwe inzichten, alleen
al door het feit dat ze met een frisse blik tegen de dienst aankijken.’
Bij elkaar verzetten die honderd stagiairs bergen werk. Ze werken
mee aan onderzoeken, adviezen, archivering, beleidszaken,
restauraties.

‘Hier leer ik veel van’

DIRK SNOODIJK

doe ik voor ze. Dat vind ik erg leuk om te doen, want ik zie zo veel
voorbijkomen. Soms zijn het stukjes steen die cultuurhistorisch
gezien misschien geen waarde hebben, maar laatst had iemand
een gouden ringetje gevonden. Ik zoek telkens op wat het zou
kunnen zijn. Zo leer ik veel. Ook schoon ik de gegevensbank op.
Sommige zaken die ooit uit het vorige, papieren systeem overgetypt zijn, kunnen er bij nader inzien beter uit. Ik verbeter de
beschrijvingen van de waarnemingen. Zo kom ik vanachter mijn
bureau van alles tegen. Soms zoek ik er meer over op. Ook daar
leer ik veel van.’

Wat leer je verder van je stage?
‘Vooral hoe het is om te werken. De eerste paar weken viel het mij
zwaar om vijf dagen per week acht uur per dag te werken. Ik werd
heel moe. Ook leer ik hoe het allemaal gaat in een organisatie, en
om met nieuwe mensen om te gaan. Ik leer hier allerlei mensen
kennen. Voor archeologie is stage lopen belangrijk voor je contacten. Meteen de eerste dag op de Rijksdienst liep ik de projectleider
van de opgraving in Heiloo tegen het lijf. Die werkt nu hier. Iedereen
verplaatst zich. In de archeologische wereld kent iedereen elkaar.
Daarom denk ik dat het goed is voor je latere kansen op een andere
stageplek of een baan als je hier je best doet en laat zien dat je bereid
bent om met van alles te helpen.’

Bevalt de stage je?
Neem Amber Schipper. Ze is 19 jaar en wordt aan de hogeschool
Saxion in Deventer opgeleid tot archeoloog. Gedurende tien weken
loopt ze in haar tweede jaar stage bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. ‘Als kind vond ik het al leuk als we op vakantie in
het buitenland naar opgravingen gingen. Een vriendin van mij
heeft een baan in de archeologie gevonden. Ik heb haar een keer
geholpen bij een opgraving in Heiloo, bij Alkmaar. De oudste
vondst daar was een stenen bijl uit de bronstijd. Dat vond ik zo
boeiend om te doen, dat ik zeker wist dat ik ook de archeologie in
wilde. Ik vind het ﬁjn om in het veld te staan, maar ook binnenwerk vind ik interessant.’

En, hoe is de opleiding?
‘Groot voordeel is dat wij van de hogeschool veel meer stage lopen
dan universitaire studenten Archeologie. Ik ben van mening dat je
meer leert van de praktijk, in combinatie met je boeken, dan van je
boeken alleen.’

Waarom heb je gekozen voor de Rijksdienst als
stageplaats?
‘We hebben op school een keer les gehad van Arthur Sloos van de
Rijksdienst over Archis, de nationale gegevensbank voor archeologische vondsten, waarnemingen en onderzoek. Toen hij op een
later moment de school om stagiairs vroeg, heb ik gereageerd.
Ik dacht “Die ken ik”, en ik vond Archis interessant.’

Wat houdt je werk als stagiair in?
‘Ik voer in Archis vondsten van vrijwillige archeologen in. Bedrijven
hebben toegang tot het systeem, maar vrijwilligers niet. Dus dat

‘Zeker. Ik ga zelfs proberen om hier langer stage te blijven lopen. Ik
kan het goed vinden met de mensen waar ik mee werk. En ik heb voor
mijn carrière aan de contacten die ik hier opdoe meer dan aan mijn
bijbaan in een horecabedrijf. Hier investeer ik in mijn toekomst.’

Wat is het verschil met andere stageplaatsen?
‘Sommigen doen op hun stage buitenwerk, of conservering. Dat is
natuurlijk ander soort werk. Bij commerciële bedrijven werken
stagiairs onder meer tijdsdruk, zo heb ik gehoord. Bovendien zorgt
de Rijksdienst beter voor zijn stagiairs dan op sommige andere
plaatsen. Je krijgt bij de dienst wat je beloofd is. Bij vrienden van
mij die ergens anders stage lopen, is dat wel anders. Hier krijg je
alles netjes op papier. Het is duidelijk wat je betaald krijgt en van
hoe laat tot hoe laat het handig is om te werken. Toen ik herkansingen had, mocht ik op tijd naar huis. Zo kwam ik met de trein niet in
de problemen voor mijn herkansing. Ook de andere leerlingen van
Saxion die hier nu stage lopen, hebben een prima ervaring.’

Waar denk je na school te gaan werken?
‘Het liefst in Zuid-Nederland, omdat het Romeinse Rijk daar tot de
Rijn reikte. De Romeinse tijd vind ik erg interessant. Het bedrijf
zelf hoeft daar niet gevestigd te zijn, want bedrijven in bijvoorbeeld Amsterdam graven ook op in Brabant en Limburg.’ 
Dirk Snoodijk is eindredacteur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.
Meer informatie over stageplaatsen: Kirsten van Meer, medewerker personeelszaken bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, k.van.meer@cultureel
erfgoed.nl.
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Jong talent loopt stage bij de Rijksdienst

‘Ik werd heel moe’

Stagiair Amber Schipper, met op de achtergrond medeleerlingen van de opleiding Archeologie aan de hogeschool Saxion in Deventer: Saskia Pelders, Kevin Spruijt, Damiën Duivenvoorden en Lars van Egmond
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De gevel van de Hogere Burgerschool in Den Haag

5ɋfY_Yb
en weer
opbouwen
De gerestaureerde gevel van de voormalige hogere burgerschool aan de straat Bleijenburg in Den Haag
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Midden in Den Haag verrijst achter

vernieuwen moest namelijk alle steen worden
weggehaald. Het komt maar zelden voor dat een
gevel op een dergelijk ingrijpende manier hersteld
wordt, maar in dit geval kon het niet anders om een
façade te krijgen zonder vallend gesteente. Het
bureau Architecten van Mourik uit Den Haag heeft
een restauratieplan gemaakt en de uitvoering
begeleid.

een voorplein een statig pand van de
kunstacademie, 139 jaar geleden
gebouwd als hogere burgerschool.
Omdat er grote stukken steen naar

900 kilo ijzer

beneden dreigden te vallen, is de

Aanvankelijk zouden de blokken losgezaagd worden.
Het bleek echter niet goed mogelijk om er met de
kettingzaag achter te komen. Daarom zijn ze losgekloofd. Dit was uitvoerbaar omdat de doken betrekkelijk ondiep in de blokken zaten. Door wiggen
aan te brengen tussen de steen en de muur braken
de doken aan de achterkant uit het blok, voor zover
ze dat al niet door de roest hadden gedaan, en bleef
het blok bruikbaar. Het vraagt wel om een kundige
steenhouwer om de wiggen zo gelijkmatig op
spanning te brengen dat de blokken steen niet
breken.
Er bleken maar liefst 550 doken te zijn gebruikt.
Door 1100 gaten te boren met een buisboor is er 900
kilo ijzer verwijderd uit het bakstenen gedeelte van
de gevel. Nadat alle blokken naar beneden getakeld
en genummerd waren, gingen ze op transport naar
steenhouwer Slotboom in Winterswijk. Blokken
waarvan het overgrote deel van het zichtvlak was
verdwenen zijn geheel vervangen. Dit was met
name het geval bij de kalkstenen blokken. Wanneer
minder dan de helft was beschadigd zijn slechts de
aangetaste delen weggehakt en vervangen. Het
breukvlak werd recht en haaks uitgezaagd en de
lacune werd opgevuld met een ander stuk steen.
De gaafste blokken zijn gerepareerd met mortel.

prachtgevel afgebroken en weer
opgebouwd. Een uitzonderlijke
ingreep.

HENDRIK TOLBOOM &

CAROLIEN VAN DER STAR

I

n 1874 opende aan de straat Bleijenburg in het
centrum van Den Haag de Eerste Gemeentelijke
Hogere Burgerschool. Louis Couperus was er een
van de eerste leerlingen. De gevel, ver achter een
ijzeren hekwerk, liet zien dat dit niet zomaar een
school was. Hij is rijk versierd met gebeeldhouwde
pilasters, eierlijsten, festoenen en acanthusranken.
Bovenop staan siervazen. Het pand is ontworpen
door de architecten Willem van der Waeyen Pieterszen en Berend Reinders. Hun gevel is duidelijk
geïnspireerd door de Venetiaanse renaissance en
volledig uitgevoerd in zandsteen, kalksteen en
Belgische hardsteen. Tegenwoordig is in het rijksmonument de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten te vinden.
Tot voor kort kende de gevel grote bouwtechnische
problemen. De grote volumes steen waren met
ijzeren doken bevestigd aan een achterliggende
bakstenen muur. Door het roesten van deze doken
spatte de steen kapot. Het risico voor vallend gesteente vormde een belangrijke aanleiding om de
gevel opnieuw te restaureren. Nog niet zo lang
geleden, in de jaren tachtig, had er al een restauratie
plaatsgevonden, maar ook de toen aangebrachte
herstellingen lieten nu los.

Bosnië en Luxemburg
Het bleek niet mogelijk om de kalksteen van de
gevel te determineren. In het bestek uit 1874 werd

Het proces startte met een uitvoerig bouwtechnisch
onderzoek door architecten en een beeldhouwer.
Op basis van deze inspectie schreef de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed een advies voor de
restauratiewerkzaamheden. De gemeente Den Haag
was betrokken en er is intensief samengewerkt met
de Artesis Hogeschool Antwerpen. Leerlingen van
de steen-opleiding deden onderzoek naar de bouwhistorie, het materiaalgebruik en het behandelplan
voor de gevel. Door de inzet van dit team en de
financiële steun van diverse instellingen kon de
restauratie in 2012 worden gestart en voltooid.
Al snel werd het team het er over eens dat alleen het
volledig verwijderen van de ijzeren verankeringen de
gevel kon redden. Deze ingreep lag voor de hand,
maar bleek een waagstuk. Om de doken te kunnen

FOTO ARCHITECTEN VAN MOURIK

Een waagstuk

gesproken van ‘banc royal’, maar dat is een aanduiding voor een bepaalde steenlaag in een groeve. Het
zegt niets over de vindplaats, behalve dat we die
waarschijnlijk ergens in Frankrijk moeten situeren.
Ook een vergelijk met de monsters in de natuursteencollectie van de Rijksdienst leverde niets op.
Als vervangende steen is er gekozen voor kalksteen
uit Bihać in Bosnië. De originele steen en vervangende steen hebben veel overeenkomsten. Ze hebben
dezelfde kleur, hardheid en porositeit en ze zijn
beide vrij homogeen. De zandsteen moest volgens
het bestek komen uit de groeves van BollendorfPont in Luxemburg en deze is ook gebruikt. De plint
van het gebouw is opgetrokken uit Belgische
hardsteen.
Terug in Den Haag zijn de blokken weer op de
originele plaats gesteld. Ze zijn onderling en aan de
bakstenen muur bevestigd met roestvast stalen
doken. Die zullen niet gaan roesten dus. Gaten tussen
de stenen volumes en de muur zijn dichtgezet met
mortel.

Alleen het verwijderen van
de ijzeren verankeringen
kon de gevel redden
Letters of ooievaar
Een opvallend element is de cartouche in de bekroning van de gevel. In ieder geval de afgelopen halve
eeuw was deze leeg. Ooit stonden daar de letters
HBS op, maar op de tekening behorende bij het
bestek van de bouw staat op deze plaats een ooievaar ingetekend. Het beeldhouwwerk in het fronton
was zwaar gehavend en bestond grotendeels uit
loslatende reparatiemortel. Het is nu gekopieerd.
Daarbij was het de vraag wat er terug moest komen:
de letters of de ooievaar. De cartouche leeg laten
was voor alle betrokkenen onbevredigend, maar
een invulling reconstrueren die om onbekende
redenen is verdwenen, was ook geen optie. Er is
gekozen voor de ooievaar. Die verwijst naar het
gemeentewapen van Den Haag. De restauratiedatum 2012 is eraan toegevoegd, zodat in de toekomst duidelijk is wanneer dit ingrijpende herstel
heeft plaatsgevonden.
Na het plaatsen van de blokken is de gevel ontstoord
met silicaatverf, waardoor oud en nieuw werk zich
minder hinderlijk van elkaar onderscheiden. Het is
alsof er nooit wat gebeurd is. Ondanks dat er veel
werk is verzet en het soms echt spannend was, kun
je hiermee iedereen die aan deze gevel gewerkt
heeft geen groter compliment geven. 
Hendrik Tolboom is specialist natuursteen bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, h.tolboom@cultureelerfgoed.nl en
Carolien van der Star is conservator-restaurator steen en steenachtige materialen, en docent conservatie-restauratie aan de
Artesis Hogeschool Antwerpen, carolina.vanderstar@artesis.be.

Roestende ijzeren doken duwden de stenen kapot
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BAKENS VAN
EUROPA
Kamp Westerbork in Drenthe en het Vredespaleis in Den Haag kunnen de titel Europees
erfgoed krijgen. Naar advies van de Raad voor
Cultuur heeft minister Bussemaker beide
locaties onlangs voorgedragen bij de Europese
Commissie. Zij vertegenwoordigen belangrijke, naar elkaar verwijzende gebeurtenissen
uit de recente geschiedenis van Europa. Het
Vredespaleis is in het leven geroepen om het
soort oorlog te voorkomen waar Kamp
Westerbork zo pijnlijk van getuigt en moet
blijven getuigen.
In 1913 is het Vredespaleis geopend om internationale meningsverschillen te beslechten. In
Kamp Westerbork werden in 1942 de eerste
gevangenen opgesloten. Op de foto een
ontwerp voor een wandtapijt in het Vredespaleis. Kunstenaar Olivier Merson heeft dat
nooit kunnen maken, omdat hij de Eerste
Wereldoorlog niet overleefde. Op het canvas
vertrapt de Vrede de Oorlog, geflankeerd door
het goede dat zij teweegbrengt, de Kunsten
en de Wetenschappen.
De Europese Unie wijst met ingang van 2014
plaatsen aan die een sleutelrol hebben
gespeeld in Europa of in de totstandkoming
van de unie. Begin volgend jaar beslist de
Europese Commissie of Kamp Westerbork en
het Vredespaleis de titel Europees erfgoed
krijgen. Vanaf 2015 mag Nederland om het
jaar twee aanvragen indienen, waarvan er één
gehonoreerd kan worden. De kwalificatie is
een ereplaats die voor meer aandacht voor dit
erfgoed zorgt. 
AART DE VRIES, senior beleidsmedewerker
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
a.de.vries@cultureelerfgoed.nl.
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Amstelland

Achtertuin
van de Zuidas
Aan weerszijden van de Amstel ligt een gebied
dat al eeuwen door Amsterdammers wordt
gebruikt voor landbouw, industrie en recreatie.
Hier zijn stad en land steeds meer met elkaar
vergroeid. De onlangs verschenen ‘Atlas
Amstelland’ zal bijdragen aan de discussie
over de toekomst van deze stille achtertuin
van de Zuidas.

JAAP EVERT ABRAHAMSE & MENNE KOSIAN

Deze sloten in Amstelland zijn in de elfde en twaalfde eeuw gegraven. Op de achtergrond slingert enigszins verstopt de Amstel, met daar weer achter Amsterdam
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Van veenmoeras tot landbouw
Het Hollandse veen is ontgonnen vanaf de elfde eeuw. Tot die tijd werd het
landschap gevormd door de natuur. Deze ‘terra inculta’ is tussen 1000 en 1200
vrijwel geheel veranderd in landbouwgrond. In die tijd werden de slotenpatronen aangelegd, die nog altijd typerend zijn voor het Hollandse veenweidelandschap. Een deel van de rivier de Amstel werd gegraven om water uit het veen af
te voeren. Op kaarten is goed te zien welk deel dat is: het rechte stuk van de
Amstel dat tegenwoordig in de binnenstad van Amsterdam ligt, tussen de
Stopera en de Rembrandttoren.
De Heren van Amstel overheersten de streek vanuit hun versterkte huis in Ouderkerk. Maar toen Gijsbrecht van Amstel betrokken raakte bij de moord op Floris V,
in 1296, was hun rol uitgespeeld. In de dertiende eeuw kwam een nieuwe macht
op: Amsterdam. Ondertussen kreeg men in Amstelland te maken met daling van
de bodem. De aanleg van dijken was onontkoombaar. Ook werden veenstroompjes afgedamd, om overstroming van het land te voorkomen en om de afwatering te verbeteren. Dit gebeurde meestal op enige afstand van de plaats waar ze
uitmondden in het IJ, waar de riviertjes wat smaller waren. De Dam in de Amstel
wordt gedateerd tussen 1240 en 1265.

De Gouden Eeuw

FOTO PAUL PARIS / LES IMAGES, AMSTELVEEN

Het dorp bij de dam in de Amstel groeide uit tot een van de grootste metropolen
van Europa. De economische macht van Amsterdam liet zich ook gelden in
Amstelland. De snel groeiende stad kreeg steeds meer greep op het omringende
platteland, onder meer door het verwerven van de bestuurlijke macht in de
heerlijkheden rond de stad. Amstelland was van groot belang voor de Amsterdamse economie. Het gebied leverde turf, vee en zuivel. De boeren produceerden
voor de stedelijke markt, terwijl de stad zorgde voor infrastructuur.
Maar Amstelland had de stedelingen nog iets anders te bieden: de rust van het
buitenleven. De Amstel werd het recreatiegebied van Amsterdam, waar de
stedelingen hun zondagen doorbrachten in koetsen en jachten. In Amstelland
verschenen tientallen buitenplaatsen. Er staan er nog enkele langs de Amstel,
zoals Oostermeer, Wester-Amstel en Amstelrust.
De nabijheid van de stad veroorzaakte grote veranderingen in het landschap.

AFBEELDING RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Stedelijke bebouwing leidde tot
hogere waardering voor het
overblijvende weidelandschap

FOTO BERT NIENHUIS, AMSTERDAM
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mstelland, het stroomgebied van de Amstel van Uithoorn tot het IJ, is
een agrarisch landschap in de periferie van Amsterdam. De ontwikkeling van Amstelland staat centraal in een onderzoek dat de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met anderen heeft uitgevoerd. Dat onderzoek is afgesloten met de publicatie van de Atlas Amstelland. Deze
atlas presenteert de geschiedenis van Amstelland in een reeks nieuw getekende
kaarten, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarop is te zien
hoe dit landschap zich ontwikkelde van veenwildernis tot middeleeuwse
ontginning, van landgoederenzone tot geliefd groengebied aan de rand van
Amsterdam.
De Atlas Amstelland is bedoeld om overzicht te bieden van de ontwikkeling van
dit landschap. Die kennis kan gebruikt worden bij de inrichting van Amstelland.
Steeds meer partijen zijn betrokken bij de besluiten die daarover genomen
worden. De tijd dat ruimtelijk beleid van boven af werd opgelegd is voorbij. De
Atlas Amstelland biedt een feitelijke basis aan de discussies, door wetenschappelijke kennis uit uiteenlopende disciplines, zoals de geologie, de historische
geograﬁe, de mediëvistiek, de economische geschiedenis, de waterstaatsgeschiedenis en de architectuurgeschiedenis, te presenteren in een toegankelijke en
overzichtelijke vorm.

Ilona Oberman bewoont de
buitenplaats Oostermeer aan
de Amstel, uit 1728

Omstreeks 1610 heeft Claes Jansz Visscher het baggeren, aantrappen, stapelen, drogen en transporteren van turf in beeld gebracht

Veel land veranderde in water door grootschalige winning van turf. De veenplassen werden vervolgens weer drooggemaakt – met stedelijk kapitaal. Het landschap kreeg ook een militaire dimensie. Het laagliggende veen kon moeiteloos
onder water worden gezet en veranderen in een vrijwel onneembare linie rond
Amsterdam. De Stelling van Amsterdam, aangelegd tussen 1881 en 1914, was de
laatste in een lange reeks waterlinies.

Verval en opbloei
In de eerste helft van de negentiende eeuw maakte Amstelland een periode van
verval door. De bevolking daalde sterk. Dat was goed te zien in het landschap. Met
de landbouw en de turfwinning ging het slechter, veel buitenplaatsen en andere
gebouwen werden gesloopt. Pas toen in 1876 het Noordzeekanaal was geopend
begonnen Amsterdam en Amstelland aan een nieuwe periode van sterke economische groei, die ook wel de Tweede Gouden Eeuw wordt genoemd. De stad
breidde zich uit. De gemeentegrenzen waren snel bereikt, waarop annexaties van
buurgemeenten volgden. Het pas gebouwde raadhuis van Nieuwer-Amstel werd
verbouwd tot Gemeentearchief van Amsterdam. Rond de stad werden grote
stukken land in gebruik genomen als volkstuinen. Ook in landbouwgebieden
verder van de stad vond intensivering plaats. De introductie van kunstmest en
krachtvoer leidde tot een betere bedrijfsvoering. De productiviteit en de opbrengsten gingen omhoog, hetgeen leidde tot groei van het aantal agrarische bedrijven.
Op veel plaatsen verschenen nieuwe boerderijen tussen de bestaande.

De twintigste eeuw
Amsterdam begon na 1950 opnieuw aan een periode van sterke groei. Sindsdien
zijn grote delen van Amstelland volgebouwd. Het Algemeen Uitbreidingsplan
van Amsterdam, dat in 1935 werd vastgesteld, bepaalde dat bebouwde gebieden
zouden worden afgewisseld met groene lobben. De Amstelscheg vormde een van
deze groene lobben tussen Buitenveldert-Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost.
Langs de snelwegen A10 en A2 ontstond stedelijke bebouwing. Dat leidde tot een
steeds hogere waardering voor het overblijvende open veenweidelandschap. Niet
alleen de rijkswegen en de stad, maar ook de natuur, de recreatie en de landbouw
werden steeds meer gepland.
Zo raakten stad en land in de loop van de tijd steeds meer met elkaar vergroeid
– zozeer dat het landelijke gebied niet te begrijpen is zonder kennis van de stad,
en andersom. Ondertussen gaan de ruimtelijke ontwikkelingen in Amstelland –
ook nu – in hoog tempo door. Vooral de aanleg van nieuwe infrastructuur zal
invloed hebben op het landschap. De verschijning van de atlas zal bijdragen aan
de discussie over de toekomst van dit gekoesterde, maar ook dynamische
landschap, dat nu de stille achtertuin van de Zuidas vormt. 
Jaap Evert Abrahamse is senior onderzoeker historische stedenbouw en
Menne Kosian is onderzoeker ruimtelijke analyse, beiden bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, j.abrahamse@cultureelerfgoed.nl
& m.kosian@cultureelerfgoed.nl.
‘Atlas Amstelland: Biograﬁe van een landschap’, Jaap Evert Abrahamse,
Menne Kosian en Erik Schmitz (red.), Thoth, Bussum, 144 pag.,
gebonden, € 34,50, ISBN 978 90 6868 607 4.
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Govert Flinck op de iPad
Niet eerder konden museumbezoekers het werkproces van een gevierd schilder uit
de Gouden Eeuw van zo nabij volgen. Een applicatie voor de iPad maakt dit nu
mogelijk. Rembrandts leerling Govert Flinck (1615-1660) kent de primeur in
Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het gaat om Flincks vroegst gesigneerde
werk, Isaak zegent Jacob. Met zogenoemde augmented reality software worden op de
iPad onderliggende verflagen en wetenschappelijke informatie aan het schilderij
toegevoegd. Bezoekers kunnen zo zelf Flincks schildertechniek onderzoeken en
virtueel deelgenoot worden van zijn creatieve proces van honderden jaren geleden.
De in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed speciaal voor dit
schilderij ontwikkelde applicatie toont de resultaten van uitvoerig materiaaltechnisch en kunsthistorisch onderzoek. Het betreft een samenwerking over kunsttechnologie tussen de Rijksdienst, het Rijksmuseum Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. De drie instituten onderzoeken het materiaalgebruik en de
schildertechniek van de leerlingen van Rembrandt. De applicatie is vervaardigd
door het Augmented Reality Lab van de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag en valt vanaf 17 mei in Museum Catharijneconvent te
gebruiken. Nadere informatie: www.catharijneconvent.nl. 
De iPad in actie voor ‘Isaak zegent Jacob’

Klokgelui uit de wederopbouw
De komende jaren zullen er veel kerken sluiten, waarmee ook de luidklokken in de
torens hun bestemming verliezen. Een aanzienlijk aantal daarvan stamt uit de jaren
vijftig en zestig. Er zijn toen veel nieuwe kerken gebouwd. Bovendien verving een
deel in de oorlog weggevoerde klokken. De Duitsers smolten praktisch alle klokken
uit de negentiende en twintigste eeuw om tot wapens. Oudere exemplaren bleven
gespaard. De klokken uit de wederopbouw kunnen zeker niet allemaal worden
behouden. Het is dus belangrijk de monumentale waarde ervan vast te stellen.
Daarom organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op vrijdag 8
november in Amersfoort een symposium over luidklokken. Ook het lassen van
gescheurde klokken komt dan aan de orde. De laatste jaren zijn veel klokken zo
weer tot klinken gebracht. De oorzaak van de schade ligt vaak bij de ophanging.
Bouwkundig onderzoek is noodzakelijk om te beoordelen of verandering
daarvan tot schade aan het gebouw kan leiden. De symposiumgangers kunnen
tussen de middag de Onze-Lieve-Vrouwetoren beklimmen om zijn zeven luidklokken te aanschouwen en te beluisteren. Het symposium is gratis. Aanmelden
en nadere informatie: www.cultureelerfgoed.nl. 
Een luidklok van de rijksmonumentale Sint-Clemenskerk in Nes op Ameland na brand op 5 februari

1/3 vindplaatsen behouden
Een derde van de behoudenswaardige archeologische vindplaatsen in Nederland
wordt daadwerkelijk behouden. Dat concluderen onderzoekers van adviesbureau
RAAP in het rapport Archeologie voor de toekomst. De kwantitatieve analyse is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Behoud onder de
grond is een belangrijke pijler van de in 2007 in werking getreden Wet op de Archeologische Monumentenzorg. Bij de evaluatie van de wet in 2011 stelde de toenmalige
staatssecretaris dat het ontbrak aan kwantitatieve gegevens over dit behoud in situ.
In het rapport wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren van invloed zijn op de
keuze om de vindplaats te behouden of op te graven. Er is gemeten tussen 1
september 2007 en 1 mei 2011. De gegevens vormen een nulmeting, als onderdeel
van de Erfgoedmonitor, en zullen ook in de volgende door de Rijksdienst op te
stellen Erfgoedbalans worden gepresenteerd. Uit de evaluatie bleek dat het de
laatste jaren beter gaat met de historische resten in de Nederlandse grond. Het is
aan archeologen en bestuurders om de waarde van ‘een derde behoud’ te
bepalen, zodat de koers voor de komende jaren uitgezet kan worden. Zie voor
het rapport www.cultureelerfgoed.nl. 
Een opgraving in 2007 op het fabrieksterrein van Diepenbrock en Reigers te Ulft
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Historische verzamelingen in Suriname

Onder tropische
omstandigheden
In de tropen kwetsbare materialen
onderhouden valt nog niet mee. Daar
is specialistische kennis voor nodig.
In Suriname worden tegenwoordig
behoudsmedewerkers opgeleid, die
in een museum, bibliotheek of
archief maatregelen kunnen nemen
om schade aan de collectie te voorkomen. BERNADETTE VAN BEEK

Tijdens hun opleiding zijn de docenten onderwezen
in materialen en schade. Ze hebben bijvoorbeeld
geleerd te werken met folies die ultraviolette straling
weren uit de onbarmhartige tropische zonneschijn.
Ook zijn ze op bezoek geweest in het dorp Pikin Slee,
diep Suriname in. Dat is destijds gesticht door ontsnapte slaven, marrons. Daar hebben kunstenaars de
docenten in opleiding veel geleerd over hun houtsnijwerken, zoals welke houtsoorten, gereedschappen
en constructies ze gebruiken. In ruil gaven de aankomende docenten in Pikin Slee les aan het personeel
van het Marronmuseum Saamaka.
De deelnemers hebben bovendien onderzoeken uitgevoerd naar maatregelen om schade aan verzamelingen te beperken. Zo zocht iemand naar een alternatief gif tegen insecten en een ander analyseerde de
kwaliteit van het bluswater dat voorhanden is.

Nauwe samenwerking
De afgelopen twee jaar zijn in Paramaribo niet alleen
de zeven docenten opgeleid die momenteel de
cursus Behoudsmedewerker geven, maar ook al 21

behoudsmedewerkers zelf. Net als de aankomende
docenten kregen zij les van medewerkers van zowel
het Archief en de Rijksdienst, als het Amsterdamse
Tropeninstituut en het Leidse Museum Volkenkunde.
De Nederlandse ambassade ﬁnancierde reis en verblijf van de medewerkers. Voorheen gaven het Nationaal Archief en het Tropeninstituut afzonderlijk van
elkaar cursussen in Suriname. Nu hebben de vier
instellingen nauw samengewerkt. Ook de Surinaamse
erfgoedorganisaties hebben meer dan ooit samen
opgetrokken.
Met de opgedane kennis geeft en ﬁnanciert Suriname
de cursus voortaan zelfstandig. Dat past bij de ambitie
van het Nationaal Archief Suriname om een kenniscentrum te worden in Suriname en het Caraïbische
gebied. Het Surinaamse erfgoed gaat een zonnige toekomst tegemoet. 
Bernadette van Beek is zelfstandig adviseur en trainer
erfgoedcollecties, info@bernadettevanbeek.nl.
Meer informatie: Jean-Paul Corten, beleidsmedewerker bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
j.corten@cultureelerfgoed.nl.

FOTO BERNADETTE VAN BEEK

Gescheurde bankbiljetten uit de negentiende eeuw.
Een oxiderende drinkbeker. Historische foto’s. Kwetsbare planten-specimens. Antiquarische boeken en
landkaarten. Hoe bewaar je dat allemaal in de hitte
en het vocht van een tropisch klimaat? In maart is er
in Paramaribo een bijzondere cursus gestart. Na 28
cursusdagen, verspreid over een jaar, kunnen de
cursisten zich behoudsmedewerker noemen. Zij
zullen dan in staat zijn een conservator, bibliothecaris of archivaris te assisteren bij de zorg voor hun
collectie. Met name kunnen zij dan signaleren welke
voorwerpen deskundige hulp vereisen op het gebied
van conservering en restauratie, en hoe het verval
vertraagd kan worden.
De cursus Behoudsmedewerker wordt gegeven door
gekwaliﬁceerde Surinaamse docenten. Zeven daarvan zijn in de afgelopen twee jaar opgeleid op initiatief van het Nationaal Archief Suriname, samen met
het Nationaal Archief en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed uit Nederland. Suriname bezit
Nederlandse overblijfselen uit de tijd van de koloniale overheersing, tussen 1667 en 1975. De Nederlandse overheid ondersteunt Suriname bij het in
stand houden van dit gezamenlijke erfgoed. Hier
stellen de Rijksdienst en het Archief kennis en
expertise voor beschikbaar. De docenten voor de
cursus Behoudsmedewerker zijn betaald door de
Surinaamse overheid.

Ontsnapte slaven

Cursisten poetsen zilver en koper voor het bisschoppelijke archief in Paramaribo

TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 2 2013

24

Het pompgebouw voor drinkwater in Onnen blijft zijn functie vervullen

De modernisering van een monumentaal pompgebouw

Nieuw Onnens Peil
In de Onnerpolder, bij Groningen, staat een indrukwekkend pompgebouw voor drinkwater. Momenteel
wordt het ingrijpend verbouwd. De voorziening uit
1934 moet voldoen aan de eisen van nu. De aanpassingen vinden plaats met respect voor het monument
en komen het voortbestaan ervan ten goede.
MICHIEL VERWEIJ & MARJAN BROUWERS

H

eftige stormen en zware regenval zorgden er in de herfst
van 1998 voor dat Groningen bedreigd werd met grote
wateroverlast. Ter bescherming zette Rijkswaterstaat vlak
buiten de stad de Onnerpolder onder water. Groningen
hield de voeten droog, maar de levering van drinkwater uit de polder
kwam nagenoeg stil te liggen. Waterbedrijf Groningen wint namelijk grondwater in de Onnerpolder en dit valt niet meer goed te
zuiveren als het in aanraking is geweest met vervuild oppervlaktewater. Op dat moment was het duidelijk dat het waterbedrijf maatregelen moest nemen om herhaling te voorkomen. Temeer omdat de
Onnerpolder na de overlast werd aangewezen als gebied voor waterberging. De polder zal dus vaker onder water worden gezet.
In de jaren na de stormen is er veel gebeurd in de Onnerpolder. Een
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dijk beschermt tegenwoordig de gebouwen en de zuiveringsinstallatie van het waterbedrijf tegen stijgend water, inclusief een monumentaal pompgebouw. Ook de waterwinputten zijn veiliggesteld.
Deze zijn nu aangelegd op terpen en in de verhoogde kade langs
het Zuidlaardermeer. Mocht de boel blank komen te staan, dan
steken de putten boven het wateroppervlak uit en kan het grondwater niet meer worden vervuild. Zo is een unieke combinatie
ontstaan van waterwinning en waterberging in één gebied. Nu was
het alleen nog noodzakelijk om het pompgebouw zo aan te passen
dat het leveren van drinkwater gewaarborgd is, iets wat het waterbedrijf ook al voor de stormen van plan was.

Delftse School
Het pompgebouw verrijst krachtig uit de Onnerpolder, in de buurt
van het dorp Onnen. Het is gebouwd in 1934 en maakt deel uit van
een rijksmonumentaal complex. Daar horen ook twee dienstwoningen bij, destijds bedoeld voor de eerste en de tweede machinist.
Het gebouw is opgetrokken in een stijl die verwant is aan de Delftse
School. Deze stroming ontstond omstreeks 1920 uit de ideeën van
Marinus Granpré Molière, hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Delft. De stijl sluit aan bij bouwmaterialen en tradities
uit het verleden, maar vervalt niet in imitatie. Als kenmerken
gelden een sobere verschijningsvorm, eenvoudige details en een
ambachtelijke manier van bouwen. Architect Adriaan Wittop Koning
was verantwoordelijk voor het ontwerp van het pompgebouw. Hij
koos onder andere voor gesinterde klinkers, rode baksteen en
gotisch aandoende dakpannen.
Het waterleidingcomplex is fraai gesitueerd in het open terrein van
de Onnerpolder. Dit is een van de weinige locaties waar de in 1930
opgerichte waterleidingmaatschappij goed grondwater aantrof.
Het complex oogt met gazons en een vijver zeer verzorgd en de
tuinen bij de dienstwoningen zijn omsloten door een beukenhaag.
Bij het pompgebouw, pal voor de hoofdentree, is een NAP-maat
opgesteld in de vorm van een gedenkteken. Een natuurstenen
plaatje geeft 1,25 meter boven Normaal Amsterdams Peil aan.

Enthousiast
wijst hij op
bijzondere
details
die het
waterbedrijf
wil behouden

de verbouwing te geven. De hoofdstructuur verandert niet, en de
bouwvolumes en de draagconstructie blijven intact. De aanpassingen komen het voortbestaan van het monument ten goede.
Een markante houten wand deelt de pompenhal in tweeën. Tjoelker:
‘We bouwen twee afzonderlijke pompstraten, die onafhankelijk
van elkaar kunnen functioneren. Elke straat beschikt over een eigen
elektrische voeding en een eigen voorziening voor noodstroom.
Als een straat uitvalt, kunnen we gewoon schoon drinkwater
blijven leveren. De wand past goed bij het karakter van het gebouw
en daarom gebruiken we hetzelfde hout voor de balustrades
rondom de kelders.’ Enthousiast wijst hij op bijzondere details die
het waterbedrijf wil behouden: het gebogen gewelf in de regelkamer,
de glas-in-loodramen en waar mogelijk de tegelvloeren.

Met recht trots
Rondom het gebouw leggen de bouwers leidingen om, zodat het
karakteristieke bordes gespaard wordt. Nieuwe waterslagketels,
noodaggregaten en tal van andere, moderne apparaten worden zo
veel mogelijk weggewerkt in aparte, afgesloten ruimtes. Waterkoelers zijn in dezelfde zachtgroene kleur gespoten als de kozijnen
en de deuren. Nieuwe, verplichte roosters in het dak zijn op maat
gemaakt voor bestaande uitsparingen, zodat ze niet detoneren.
Zelfs de nestelende zwaluwen mogen blijven, ondanks de vele
uitwerpselen op de geparkeerde auto’s. Ze zijn meer dan welkom,
getuige de nestkastjes die in de nieuwbouw van het reinwaterreservoir zijn aangebracht.
De verbouwing van het monumentale pompgebouw zal half
september zijn afgerond. Het waterbedrijf kan er met recht trots op
zijn. Niet alleen blijft Groningen tijdens de verbouwing verzekerd
van drinkwater, maar de ingreep draagt ook bij aan de continuïteit
van de functie van het gebouw. Daarmee wordt een essentiële en
vitale voorwaarde voor beschaving gegarandeerd: mensen voorzien
van schoon, stromend water. Dat is in ons hoogontwikkelde land
al meer dan een eeuw zo’n vanzelfsprekend cultuurhistorisch verschijnsel, dat menigeen de exclusiviteit van dit voorrecht achteloos
lijkt door te spoelen. 

Een grootscheepse verbouwing
Gave, monumentale pompgebouwen voor drinkwater zijn schaars
in Nederland. Het complex in Onnen vervult al bijna tachtig jaar
zijn oorspronkelijke functie. Zo’n periode bewijst de duurzaamheid
van het monument. Vanzelfsprekend is het sinds het bouwjaar af
en toe aangepast, maar de veranderingen zijn allemaal vanuit de
primaire functie ontwikkeld en hebben het voortbestaan van het
complex gegarandeerd. Een monument van bedrijf en techniek als
het pompstation bezit praktische betekenis en moet bruikbaar
blijven. Aanpassing en wijzigingen impliceren de vitaliteit en de
maatschappelijke betekenis van een monument.
Tegenwoordig stelt de overheid strengere eisen aan de watervoorziening dan in de jaren dertig. Een grootscheepse verbouwing van
het pompgebouw kon niet uitblijven, inclusief vervanging van de
pompen, waterslagketels en andere apparatuur. Een grote uitdaging
voor Waterbedrijf Groningen. Met respect voor het monument zijn
de bouwers volop aan het werk. Projectleider Tjerk Tjoelker van het
waterbedrijf: ‘Onze grootste uitdaging is dat tijdens de verbouwing
de productie doorgaat. Dat betekent bijvoorbeeld dat de oude
pompen doordraaien tot de eerste nieuwe pompstraat gereed is.
Voor ons staat voorop dat de levering van drinkwater geen moment
in gevaar mag komen.’

Michiel Verweij is consulent architectuurhistorie voor Groningen en Drenthe bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, m.verweij@cultureelerfgoed.nl en
Marjan Brouwers is zelfstandig tekstschrijver, info@bureaubrouwers.nl.

In de stijl van toen
De verbouwing respecteert voldoende de monumentale karakteristieken van het pompgebouw. Afgaande op het plan adviseerde de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dan ook de gemeente
Haren, waar Onnen in ligt, om het waterbedrijf toestemming voor
Het gebouw wordt momenteel voorzien van twee afzonderlijke pompstraten
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Erve IJzerman

Leven in 1930
‘M

ijn opa heeft deze boerderij in 1930
gekocht, in de crisistijd. Zij waren in
huis toen met zijn achten: mijn opa en
oma, met zes kinderen. Mijn vader was
de oudste. Hij en een broer mochten trouwen. Dat
heeft mijn vader in ’32 gedaan. Hij moet hier dus
nog twee jaar hebben gewoond, maar dat heeft hij
mij nooit verteld. Er zijn een heleboel dingen die ik
nu wel graag zou willen weten, maar mijn familie
vertelde niet zo gauw wat. Je moest het echt vragen
en dan zeiden ze nog: “O, dat komt wel.”’
Evert IJzerman is 79 jaar. Hij beent energiek door de
boerderij van zijn familie. Erve IJzerman staat aan
het Apeldoorns Kanaal, waarvan de andere oever
tegenwoordig gevuld is met een nieuwbouwwijk
van het dorp Wapenveld. Daarachter beginnen de
bossen van de Veluwe. Zwolle is niet ver weg. Dit is
nog net Gelderland.
‘De andere twee broers en de twee zussen bleven
op de boerderij wonen, met zijn vieren. Die afspraak hadden ze gemaakt. Dat deden ze vroeger
wel meer. Alle bezittingen waren voor de langstlevende. Een van die broers is later toch getrouwd
en verhuisd. Dus ze bleven met zijn drieën over op
Erve IJzerman. De boerderij is in 1898 gebouwd.
Het was toen een groot bedrijf, met meiden en
knechten, die in de kamertjes boven sliepen.
Beneden is hun toilet. Ik ben in ’33 geboren. Toen ik
klein was, ben ik hier vaak geweest. Ik weet nog
wel dat mijn opa naar zijn vorige huis ging, vlakbij,
om het af te breken. Ik mocht met hem mee, met
een klein kruiwagentje.’

Evert IJzerman, neef van de voormalige bewoners, bij de stallen

In Wapenveld, bij Zwolle, gaat achter dikke bomen een rijksmonumentale
boerderij schuil, Erve IJzerman. Hier is de afgelopen eeuw de tijd stil blijven
staan. Er is nooit verbouwd of anderszins gemoderniseerd. Evert IJzerman
vertelt hoe zijn oom en tantes leefden alsof het nog 1930 was.
Waar woont u?
‘Ik woon hier dichtbij, in een boerderijtje. Ik werkte
eerst bij een kolenboer. Mijn vader had een klein
bedrijf. Daar ging ik ’s morgens melken. Mijn vader
deed dat ’s avonds, zodat ik dan kon doorwerken bij
de kolenboer. Later, met de ruilverkaveling, hebben
we verderop een kalverhouderij gevestigd. Die heeft
mijn zoon nu nog. Aan het eind van haar leven kwam
ik hier, op Erve IJzerman, twee keer per dag bij mijn
laatste tante. Ze wilde niet weg. Alleen het laatste
halfjaar heeft ze in een verzorgingstehuis gewoond.
Ze is in april 2010 overleden.’
In Nederland stoppen tegenwoordig elke dag maar
liefst zes boeren met hun bedrijf. Een ongekend
aantal. Erve IJzerman staat nu drie jaar leeg. Evert
IJzerman heeft samen met vier andere neven en een
nicht vorig jaar de hoeve verkocht aan Boerderij en
Landschap, een organisatie die boerderijen behoudt
door ze een andere functie te geven. Zuivelmuseum
De Melkmaten wil zich er vestigen, om er melkbussen, melkflessen, melkboerkarren en dergelijke ten
toon te stellen. Daarnaast zoekt Boerderij en Landschap nog andere passende functies voor de boerderij.

DIRK SNOODIJK

Omdat Erve IJzerman een rijksmonument is dat een
andere bestemming krijgt, zal de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed de gemeente adviseren hoe de
ingrepen die voor dat andere gebruik nodig zijn het
beste plaats kunnen vinden.

‘Van zo’n rosmolen staan er
niet veel meer in Nederland’
‘Dat zal nog lastig afwegen worden’, vertelt Henry
van der Wal, consulent bouwkunde bij de Rijksdienst.
‘Alle onderdelen van deze boerderij zijn namelijk
waardevol, cultuurhistorisch gezien. Het is een
parel, die niemand aan wil tasten.’ Het bijzondere is
dat de bewoners tussen 1930 en 2010 Erve IJzerman
nooit gemoderniseerd hebben. Hier stap je terug in
de tijd. In de schuur en drie stallen staan nog de
karren en landbouwwerktuigen die de familie tot

In de koeienstal staan nog enkele van de landbouwmachines die de familie IJzerman tot het einde
toe met paarden voort bleef trekken
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In het huis staan enkele fraaie meidenkasten

het einde gebruikte, altijd getrokken door paarden.
Een tractor is er nooit gekomen. Er werd op hout
gestookt. De toiletten zijn houten banken met een
gat. Verbouwen was volgens de familie de laatste
tachtig jaar niet nodig. Zo bleef Erve IJzerman een
authentieke boerderij.

Hebben uw oom en tantes de boerderij altijd
goed onderhouden?
Evert IJzerman: ‘Elk jaar werden de vloersteentjes in
de stallen schoongemaakt met emmertjes water uit
de regenput. Ik heb wel eens aangeboden met de
hogedrukspuit te komen, maar nee, dan vernielde ik
te veel. Ook toen mijn oom de hooiberg niet meer
gebruikte, heeft hij hem opnieuw met riet laten
dekken, tien, twintig jaar geleden. De hooiberg
moest in stand blijven.
De boerderij was helemaal zelfvoorzienend, met
rogge, haver, knollen, bieten, aardappels, eieren, en
met kippen, koeien, varkens. Mijn oom heeft nooit
meer dan vier paarden gehad. In het midden van de
koeienstal lag hooi, en na de herfst knollen, als veevoer. Boven lagen de zaden te drogen. De bieten in

Een klein paard hield de rosmolen in beweging

Een kafmolen

de kelder. Met de wagen gingen ze melken, in de
polder, waar de koeien graasden. Mijn ene tante
fietste meestal vooruit, met een emmer aan het
stuur. Die begon dan alvast. De bussen brachten ze
op de wagen, met het paard dus, naar de melkfabriek. Toen de melk in een tank moest, in de jaren
tachtig, zijn ze opgehouden met melken.’
In de paardenstal staat nog een fiets met pantserbanden uit de Tweede Wereldoorlog. Tussen de
stallen en de woning bevinden zich een gang, een
zomerkeuken en een ruimte met een imponerende
houten rosmolen. ‘Van zo’n rosmolen staan er niet
veel meer in Nederland. Er liep een klein paard aan,
een ketje. Zo lang mijn oom paarden had, heeft hij
de molen gebruikt. Hij dreef de snijmachine in de
stal aan. Die sneed haver in kleine stukjes: voer voor
de koeien en paarden. Aan de andere kant van de
rosmolen zat een gat in de muur, naar de zomerkeuken. Je kunt nog zien waar dat zat. Daar liep
een as van de molen door naar de karnton, om
boter te maken. In de jaren vijftig of zo hebben ze
het gat dichtgemaakt, omdat ze dat toen niet meer
gebruikten.’

De boerderij is vrij leeg. Hoe komt dat?
‘Ik heb hier met mijn neven opgeruimd. Twee neven
waren nogal weggooierig. Er is eigenlijk te veel weggegooid. Achteraf gezien is dat wel jammer.’ We
lopen een stookhok in, met een grote zwarte ketel.
‘Hier kookte mijn tante veevoer, en balkenbrij, als ze
een varken slachtten. De kop, de lever, alles werd
fijngemalen. Ze slachtten meestal een pink, een
stiertje, en een varken. Daar brachten ze nog wel eens
wat van naar de dominee. Wij kregen ook altijd. Dikke
darmen waar ze allerlei vlees in stopten, een soort
worsten. Dat was fantastisch lekker. Het vuur in het
stookhok verwarmde door een gat ook de wasketel
achter de muur. Dan hadden ze aan die kant geen
rommel. Dat heeft mijn oom nog aangelegd, denk ik.
De grote oven bij de wasketel hebben mijn oom en
tantes nooit gebrand.’
Het kippenhok naast het stookhok gebruikten de
IJzermannen als opslagruimte. In de varkensstal
vertelt Evert IJzerman: ‘Hier zat een pak zeugen in.
Als je kleine biggetjes hebt, kun je de hokken
afsluiten met schotten, tegen de tocht. Dan was
het warmer.’ De oom en de twee tantes sliepen elk »

Erve IJzerman in Wapenveld wordt mogelijk een zuivelmuseum
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De wasketel en de oven

De boerderij is de afgelopen tachtig jaar netjes onderhouden, maar
nooit verbouwd. Ook het toilet moderniseren was niet nodig

» in een bedstee. ‘Een van mijn ooms wilde altijd honderd jaar

Jaar van de Boerderij

worden, en dat is hij op een maand na ook geworden. Hij is
pas overleden. Kort daarvoor vertelde hij dat de ruimte onder
de bedsteden een schuilkelder was. Er ligt onder de vloer nog
stro in de hoek. In de oorlog zaten hier onderduikers. Wij
vonden er een melkbus met enkele sieraden, die mijn oom hier
verstopt had.’

Agrarisch Erfgoed
Nederland heeft 2013
uitgeroepen tot Jaar van
de Boerderij. De stichting wil met onder
andere symposia,
verkiezingen en excursies aandacht vragen
voor het behoud van
historische boerderijen.
Op 13 december zal het
jaar worden afgesloten
met een kennisdag bij
de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Zie
ook boerderij2013.nl.

Hoe modern leefden uw oom en tantes de laatste jaren?
‘Waterleiding en telefoon hadden ze wel, maar televisie, radio en
gas niet. Pas toen mijn tante het hout niet meer bij de kachel kon
krijgen hebben mijn neven en ik de gasmeter aan laten sluiten.
De laatste paar jaar heeft ze toen een gevelkachel gehad.’ In de
keuken verrijst een sierlijke kast. ‘Het huis telt nog zes of acht van
die meidenkasten.’
In de voorkamer staat een traporgel. ‘Mijn tante speelde daarop.
Onderin vonden we pepermuntdoosjes met geld. Na de oorlog
kreeg je inwoning. Toen hebben er nog drie of vier gezinnen op de
boerderij bij gewoond. Boven sliepen ze. Onder in de bedsteden
boven vonden we nog schoolschriften en griffeldoosjes van mijn
vader. De hele boel is naar de historische vereniging van Heerde

De keuken

De bedstee van een van de tantes

gegaan.’ Boerderij en Landschap heeft gebruikgemaakt van de
rijkssubsidie om Erve IJzerman wind- en waterdicht te houden in
afwachting van de inrichting tot museum. Bij de inrichting kan de
organisatie in ieder geval rekenen op een bijdrage van 450.000
euro van de provincie Gelderland.
Evert IJzerman: ‘Als er volk kwam, dan mocht dat de gang in, en
het kleine kamertje, maar verder niet. Met de rest hadden ze niks
te maken. Alleen met echte visites, ’s avonds of op zondag, gingen
ze naar de voorkamer, de mooie kamer. Voor Open Monumentendag belde de gemeente eens of mijn oom en tantes de boerderij
open wilden stellen voor bezoekers. Mijn oom zei: “Zo lang ik leef,
hoeft het niet.” Ze hebben nooit meer gebeld.’ In 2012 was Erve
IJzerman wel open op Open Monumentendag. Heel Wapenveld
liep uit. Iedereen wilde wel een kijkje komen nemen op de
boerderij waar de tijd stil was blijven staan. 
Dirk Snoodijk is eindredacteur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.
Meer informatie: Henry van der Wal, consulent bouwkunde voor Gelderland bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, h.van.der.wal@cultureelerfgoed.nl.
Zie ook www.boerderijenlandschap.nl en www.zuivelmuseum.nl.
Als kind fietste een van de tantes van Evert IJzerman op de
eenwieler die nu in de koeienstal staat

ƑƑǊƯƤǊƑƑǉǃƤǊǊƶǞǤƤǉƑǃƤǊ
TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 2 2013

Twee archeologische onderzoekers

Puzzelstukjes leggen
Jan van Doesburg en Jeroen Bouwmeester op de wal van de Heimenberg bij Rhenen, een rijksmonumentaal verdedigingswerk uit de zevende eeuw

W

at doet een archeologische onderzoeker
eigenlijk?

Jan van Doesburg: ‘Wij leveren de rijksoverheid de kennis om archeologisch onderzoek uit te kunnen laten
voeren en om keuzes te kunnen maken. In samenwerking met
consulenten van de dienst adviseren wij over ingrepen in rijksmonumenten. Zo heeft de herbestemming van Kasteel Keverberg in
Kessel in Limburg consequenties voor het archeologische erfgoed:
de liftkoker gaat de grond in. In samenspraak met de ontwikkelaar
kiezen we de geschiktste plaats. Uitgangspunt is om de verstoring
van de ondergrond zo klein mogelijk te houden.’
Jeroen Bouwmeester: ‘Ook agenderen wij thema’s die binnen de
archeologie actueel of onderbelicht zijn. Wij doen dit onder meer
door onderzoek op te zetten, vaak samen met andere organisaties,
en door lezingen en studiedagen te organiseren.’
Jan van Doesburg: ‘Daarnaast dragen wij bij aan het voordragen van
nieuwe rijksmonumenten. Archeologische resten leveren namelijk
een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van Nederland.’

Waarin verschilt jullie werk van dat van specialisten in
eerdere perioden?
Jan van Doesburg: ‘Wij onderzoeken alles ouder dan vijftig jaar tot aan
400 na Christus. Het mooie is dus dat onze periode steeds langer
wordt. Het opvallendste verschil binnen de archeologie is dat in
ons tijdvak op grote schaal stenen gebouwen voorkomen. Deze
laten onder de grond andere sporen na dan houten gebouwen.
Bovendien is een verschil dat wij veel meer aanhaken bij andere
vakdisciplines. Voor andere perioden is archeologie de belangrijkste informatiebron over het verleden. Voor ons zijn er ook geschre-

Twee archeologische

vroegmoderne tijd.

ven bronnen, historische gebouwen, kaarten, schilderijen en ga zo
maar door.’
Jeroen Bouwmeester: ‘Toch speelt de archeologie ook voor de latere
eeuwen een belangrijke rol. Geschreven bronnen gaan veelal over de
elite van de toenmalige samenleving en vooral over hun visie op de
wereld. Archeologie geeft inzicht in het dagelijkse leven van de
gewone man. Ook historische gebouwen en kunst vertellen verhalen.
Al deze bronnen vullen elkaar aan en corrigeren elkaar. Het mooie is
dat de Rijksdienst specialisten van al deze bronnen herbergt.’
Jan van Doesburg: ‘Elke specialist heeft een stukje van de puzzel. Je
kunt proberen alleen vanuit jouw stukje het verhaal te vertellen,
maar als je de verschillende puzzelstukjes aan elkaar legt, krijg je
een veel completer beeld.’

Wat houdt hun werk

Wat maakt dit werk mooi?

onderzoekers van de
Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed zijn
gespecialiseerd in de
middeleeuwen en de

in? DIRK SNOODIJK

Jan van Doesburg: ‘Ik begeleid regelmatig veldwerk. Ik ben zo in heel
Nederland bezig en kom op de meest uiteenlopende plaatsen.’
Jeroen Bouwmeester: ‘Ik vind het waanzinnig interessant om uit te
pluizen hoe je vanuit archeologische bronnen verder in kunt
vullen hoe steden zich ontwikkeld hebben. In de middeleeuwen
groeide ons land in een relatief korte tijd uit tot een van de meest
verstedelijkte gebieden van de wereld. Tegenwoordig heerst er in
onze steden een spanningsveld tussen ruimtelijke dynamiek en
behoud en beheer van archeologisch erfgoed. Dit vormt voor de
monumentenzorg een van de grootste uitdagingen van de
komende decennia.’ 
Dirk Snoodijk is eindredacteur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.
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Historische muurschilderingen

De mens achter
de restauratie
Hoe was het om een historische muurschildering te restaureren in de jaren zestig en
zeventig? Restauratoren bieden een kijkje in

over verschillende personen. Daarnaast is nauwelijks bekend welke vaklieden de schilderingen eerder hebben gerestaureerd, wat hun achtergrond
was en hoe ze te werk gingen. Wie waren de mensen
achter de restauraties? En hoe kwamen zij tot
beslissingen?

de praktijk uit die tijd. Hun persoonlijke
De toenmalige praktijk

verhalen geven een menselijk aspect aan
voorgaande restauraties. Bovendien weerspiegelt hun relaas de tijdgeest, het kennisniveau en de dilemma’s van toen.
HINKE SIGMOND

H

istorische voorwerpen en gebouwen overleven vaak generaties. De tijd tekent hen
door veroudering en gebruik, maar ook
restauraties kunnen het uiterlijk van de
voorwerpen en gebouwen ingrijpend veranderen.
Zo transformeert een schilderij van een flexibel
doek in een rigide plank wanneer het met was, hars
en een steundoek wordt verstevigd. Het schilderij
zal hierdoor voortaan anders reageren op behandelingen met vocht en warmte dan voorheen. Dat is
belangrijke informatie voor de restaurator wanneer
het schilderij toe is aan onderhoud of restauratie.
De restaurator moet weten welke geschiedenis een
voorwerp achter de rug heeft om het goed te kunnen
behandelen. Hij moet weten wat vorige restauratoren precies gedaan hebben en welke materialen zij
daarbij gebruikt hebben. Soms zijn eerdere behandelingen gedocumenteerd. Soms geeft het voorwerp
zelf het antwoord, wanneer het zorgvuldig onderzocht wordt. Maar vaker blijven vragen over eerdere
restauraties onvoldoende beantwoord.
Voor muurschilderingen, geschilderde plafondstukken en wandbespanningen in historische gebouwen is dergelijke informatie vaak lastig traceerbaar.
De verslagen van wat er is gedaan in een interieur
zijn dikwijls verspreid per behandeld voorwerp en

Deze vragen vormden de aanleiding voor een afstudeeronderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, mede begeleid door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. In het onderzoek staan interviews
centraal. Acht restauratoren die tussen 1960 en
1980 in historische binnenruimten hebben gewerkt,
vertellen over hun toenmalige praktijk. Hun anekdotes wekken de geschiedenis tot leven. Een academische restauratieopleiding voor historische

‘Het moest gewoon
esthetisch goed zijn,
met degelijke materialen
en duurzaam’
binnenruimten zoals die van tegenwoordig, bestond
nog niet. De geïnterviewde restauratoren hebben
via verschillende opleidingen en ervaringen in de
praktijk de benodigde kennis en vaardigheden
opgedaan. Dit varieerde van de decoratieschilderschool en de kunstacademie tot een horecaopleiding. Daarna volgde de praktijk, onder andere als
leerling in een restauratieatelier of in een schildersbedrijf. Als voorbeeld hier de restauratoren Rob
Bremer en Bert Jonker.
Rob Bremer is 60 jaar. Hij heeft het vak geleerd in
het restauratieatelier van Dick Schoonekamp. ‘Dick
deed het voor en geleidelijk aan deed ik meer zelf,
zowel schilderijen als muurschilderingen’, vertelt
Bremer. ‘Dick ging absoluut voor kwaliteit, en hij

ging er van uit dat je dat als leerling ook deed. Ik
pikte het snel op, want ik mocht al vlug zelf restauraties leiden, uitgevoerd door meerdere restauratoren.’ Een andere leerling van Schoonekamp is
Bert Jonker, inmiddels 62 jaar: ‘Toen had je nog
geen Wishab-sponsjes, dus een gewelf schoonmaken deed je met vers brood, of toen kneedgom
kwam met dikke klonten kneedgom.’
Niet alleen de ontwikkeling van nieuwe materialen
heeft een hoge vlucht genomen sinds de jaren
zeventig. Restauratoren zijn zich tegenwoordig
bewuster van hun gezondheid. Bert Jonker vertelt
hoe er destijds vernis werd verwijderd: ‘We probeerden het altijd eerst uit met alcohol en terpentijn.
Het rook heerlijk, maar we hadden geen maskers
op en geen handschoentjes aan, zoals nu. Ik heb
met mijn handen ook in de tolueen gestaan, en in
de aceton. Dit soort veiligheid, daar werd niet op
gelet. Je deed het gewoon.’

Vlak en strak
In de 33 jaren die er sinds 1980 verstreken zijn, is de
aanpak van restauraties behoorlijk veranderd, zo
blijkt ook uit de interviews. De kennis over restaureren is toegenomen en toegankelijker geworden.
Ingrepen die nu worden gezien als nadelig voor een
schildering, zoals een was-harsbedoeking, waren in
de jaren zestig en zeventig een standaardbehandeling. Jonker vertelt: ‘Het moest vlak en strak zijn.
Tegenwoordig wordt een lichte golving in een doek
geaccepteerd, maar de stijve planken van toen
moesten gladde, stijve planken blijven. Zo simpel
was het.’
Deze keuze hing nauw samen met de toenmalige
normen voor de kwaliteit van een restauratie. De
mening van de opdrachtgever en van de restauratoren over het gewenste eindresultaat verschilde
met wat vandaag de dag geaccepteerd wordt. Rob
Bremer: ‘Het ging puur om de degelijkheid van een
restauratie. Er werd helemaal niet gediscussieerd of
iets technisch wel verantwoord was. Het moest
gewoon esthetisch goed zijn, met degelijke materialen en duurzaam. Er werden veel minder vragen
gesteld over de middelen waarmee dat gebeurde.
De discussies waren veel oppervlakkiger.’
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Restauratoren verwijderen in 1974 een latere overschildering in de Sint-Gerlachuskerk van Houthem in Limburg, zodat de barokfresco’s weer zichtbaar worden

De restauratoren
van toen
De volgende schilders
heeft Hinke Sigmond
voor haar afstudeeronderzoek geïnterviewd
over hun praktijk uit de
jaren zestig en zeventig.
• Rob Bremer (1953)
• Peter Dijkman (1956)
• Bert Jonker (1951)
• HansPeter Nagtegaal
(1944)
• Pieter de Ruyter (1944)
• Dick Schoonekamp
(1943)
• André Verheij (1948)
• Willem Haakma
Wagenaar (1938)

Subjectiviteit

Een nummer van het
tijdschrift ‘Geef NoordHolland de ruimte’ uit 1977,
met voorop restaurator
Peter Dijkman

Soms wordt de subjectiviteit van mondelinge
overlevering als zwak punt gezien voor een
wetenschappelijke benadering. Acht interviews
schetsen vanzelfsprekend geen volledig beeld van
een generatie restauratoren. Dit onderzoek laat
echter zien dat die subjectiviteit juist een meerwaarde biedt. Het persoonlijke element levert een
indruk op van de omstandigheden waarin de
geïnterviewde restauratoren in de jaren zestig en
zeventig werkten. De ervaringen en anekdotes
schenken een levendige en persoonlijke blik in het
verleden. In een beroepsgroep die zeer gevarieerd
is wat betreft achtergrond en opleiding, en waarin
de ontwikkelingen op het gebied van ethiek,
esthetiek en techniek onverwijld voortgaan, is het
goed om stil te staan bij de context waarin er
destijds beslissingen werden genomen. Zo zal er
ook in de toekomst weer anders tegen de beslis-

singen van vandaag aangekeken worden.
Met dit onderzoek is op kleine schaal een begin
gemaakt met het vastleggen van de geschiedenis
van restauraties van schilderingen in historische
interieurs. Het zou goed zijn als dit wordt uitgebreid, zodat de schat aan kennis van de voorgaande
generatie restauratoren niet verloren gaat. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat daarom
open voor verwerving van archiefmateriaal van
restauratoren. Zo heeft restaurator Pieter de Ruyter
zijn rapporten aangeboden aan de Rijksdienst. Dat
is zeer waardevol. 
Hinke Sigmond is restaurator historische binnenruimten in
opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, hinkesigmond
@gmail.com.
Meer informatie: Bernice Crijns, specialist kleur en schilderingen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, b.crijns@
cultureelerfgoed.nl.

TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 2 2013

32

Van Nellefabriek genomineerd als werelderfgoed

EEN BETOVEREND
GEDICHT VAN
STAAL EN GLAS
De Van Nellefabriek is een exponent van de Moderne Beweging, de vernieuwende stroming in de kunsten en de maatschappij in de eerste helft van de twintigste eeuw

IJle vliesgevels van staal en glas, paddenstoelkolommen en diagonale luchtbruggen.
De Van Nellefabriek is een meesterwerk van
transparante architectuur. Het wereldberoemde complex is onlangs voorgedragen
als werelderfgoed. Het maakt een goede kans.
MARIEKE KUIPERS

I

n 1930 werd in Rotterdam de bouw voltooid van een nieuwe
fabriek voor de verwerking van koﬃe, thee en tabak. Opdrachtgever was Kees van der Leeuw, medeﬁrmant van De Erven de
Weduwe J. van Nelle. Deze onderneming was al twee eeuwen
gevestigd in de binnenstad, verspreid over verschillende panden. Ter
verbetering van de werkomstandigheden besloot Van der Leeuw om
een nieuw fabriekscomplex te laten bouwen volgens de modernste
inzichten en met de modernste materialen. Hiervoor deed hij
inspiratie op in Amerika, Engeland en Duitsland en in de theosoﬁe.
Hij koos een prominente plek langs de Delfshavense Schie in de
Spaanse Polder, goed zichtbaar vanuit de trein en de auto.
De jonge architectenﬁrma Brinkman en Van der Vlugt kreeg de
opdracht om een dynamische daglichtfabriek te ontwerpen, met
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vrije uitzichten en optimale toetreding van licht en lucht. Het
resultaat is een sublieme synthese van doelmatigheid en industriele schoonheid. Meest karakteristiek zijn de ritmische, ijle vliesgevels van staal en glas, de achtzijdige paddenstoelkolommen en
vooral de diagonale luchtbruggen tussen de langgerekte productiegebouwen en het expeditiekantoor. Blikvanger is de ronde tearoom
op het dak van de tabaksfabriek, die een schitterend uitzicht biedt
over de stad en het open landschap. De Van Nellefabriek is uitgegroeid tot een icoon van het Nieuwe Bouwen, dat dagelijks ontwerpers en bezoekers inspireert.

Ontwerpfabriek
Het complex is sinds 1985 een rijksmonument. De bescherming
kwam tot stand toen de fabriek nog volop in bedrijf was en pakjes
koﬃe, thee en tabak produceerde. De gebouwen zijn daarbij altijd
zorgvuldig beheerd, ook toen de ﬁrma in 1989 in andere handen
kwam. Noodzakelijke aanpassingen voor veranderende productie
verliepen in goed overleg met de toenmalige Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Toch besloot de Nederlands-Amerikaanse
eigenaar in de jaren negentig om de activiteiten naar elders te
verplaatsen en het complex te verkopen.
De eigenaar heeft in een bijzondere overlegstructuur met gemeente
en Rijk naar een nieuwe bestemming voor de fabriek gezocht. Die
zou passend en functioneel duurzaam moeten zijn, met behoud
van de transparante architectuur. Bovendien heeft de eigenaar de
unieke beslissing genomen om de door de Rijksdienst in 1998
opgestelde aanwijzingen bij ingrepen tot verplichtend onderdeel
van de verkoopvoorwaarden te maken. Op die basis is de fabriek
verkocht aan een speciaal hiervoor gevormd consortium. Dat
heeft het complex consciëntieus gerestaureerd en herbestemd tot
Van Nelle Ontwerpfabriek. De functie onder deze naam brengt
huurders en andere gebruikers op het gebied van vormgeving en
communicatie onder één dak samen, zoals architectenbureaus.
Een prachtig voorbeeld van passende herbestemming.
Alleen voor het ketelhuis wordt nog een nieuwe functie gezocht.
Bezoekerscentrum is een serieuze optie. De Van Nellefabriek trekt
namelijk duizenden bezoekers per jaar. Niet alleen voor de meesterlijke architectuur van het complex, maar ook voor culturele
evenementen die er plaatsvinden. Het vestigen van een bezoekerscentrum wordt onderzocht op haalbaarheid. Voor dit en andere
initiatieven om de naamsbekendheid, de publiekstoegankelijkheid
en de instandhouding van het erfgoed te bevorderen, verleent het
Rijk ﬁnanciële steun vanuit de zogeheten Visie erfgoed en ruimte.
Bovendien stellen de gemeente Rotterdam en de Stichting Vrienden
Van Nellefabriek capaciteit beschikbaar om hier tussen 2013 en 2015
aan te werken.

Wereldwijde vergelijking
Meesterwerk, rijksmonument, wereldberoemd, icoon. De Van
Nellefabriek staat dan ook al een tijd op de zogenaamde ‘tentatieve
lijst’ voor het werelderfgoed. In 2012 heeft de Nederlandse regering
besloten om de Van Nellefabriek daadwerkelijk als zodanig te
nomineren. UNESCO, de organisatie die de titel werelderfgoed
toekent, stelt zware eisen aan de argumentatie, beschermende
maatregelen en het beheer. De uitzonderlijke, universele betekenis
moet onder meer worden aangetoond in een wereldwijde vergelijking met ander erfgoed. Omdat de Van Nellefabriek behoort tot de
ondervertegenwoordigde categorieën industrieel erfgoed en moderne
architectuur, en omdat het een wereldberoemd gebouw is, lijkt er
een goede kans aanwezig te zijn om door de strenge selectie heen
te komen.
Een multi-disciplinair team van gemeente, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en Van Nelle Ontwerpfabriek heeft een jaar lang
keihard gewerkt aan het vereiste nominatiedossier. Het is in

De Van Nelle Ontwerpfabriek brengt mensen op het gebied van vormgeving en communicatie onder één dak samen

januari van dit jaar aangeboden aan minister Bussemaker en
vervolgens aan het Werelderfgoedcomité te Parijs. Het comité
beslist over de selectie van het werelderfgoed en vergadert één keer
per jaar over de nominaties. Eerst komt een onafhankelijke expert
naar de Van Nellefabriek om ter plaatse de voordracht ‘technisch’
te toetsen. Daarnaast vindt er andere inhoudelijke toetsing en
advisering plaats door ICOMOS, de internationale organisatie voor
monumenten en gebieden. Vervolgens neemt het comité een
besluit in de zomer van 2014. Dus het blijft nog een tijdje spannend
of de nominatie wordt gehonoreerd.

Het blijft nog
een tijdje
spannend of
de nominatie
wordt
gehonoreerd

Hoge mate van authenticiteit
De Van Nellefabriek is voorgedragen op grond van verschillende
criteria van UNESCO. Het ensemble is het meesterlijke resultaat van
collectieve creativiteit van opdrachtgever, architecten en constructeurs en daarmee een ‘meesterwerk van menselijk creatief vernuft’.
De lichte fabriek in het groen markeert het streven naar humanisering van de fabrieksarbeid en representeert ‘belangrijke uitwisseling van menselijke waarden in de ontwikkeling van architectuur’.
Onder de vele fabriekscomplexen staat de Van Nellefabriek bekend
als een excellente exponent van een verticaal georganiseerde
daglichtfabriek. Het is hierdoor ‘een uitzonderlijk voorbeeld van
een type van een gebouw (...) dat een betekenisvol stadium in de
menselijke geschiedenis illustreert’.
Al vanaf de bouw geldt de transparante Van Nellefabriek als een
betoverend gedicht van staal en glas. Dat is nog steeds zo dankzij
de geslaagde interventie van restauratie en herbestemming op
basis van gedegen bouw- en kleurhistorisch onderzoek. Hierdoor
heeft de fabriek een hoge mate van integriteit en authenticiteit
weten te behouden. Tegelijkertijd is in de nominatie benadrukt dat
de Van Nelle Ontwerpfabriek een monument in bedrijf is en dat
ook wil blijven, bij voorkeur als werelderfgoed. 
Marieke Kuipers is senior specialist jongere bouwkunst bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en hoogleraar Cultureel Erfgoed aan de Technische
Universiteit Delft, m.kuipers@cultureelerfgoed.nl.
Nadere informatie over de aanpak van de Van Nellefabriek vanuit de ‘Visie
erfgoed en ruimte’: Danielle Takens, consulent architectuurhistorie bij de
Rijksdienst, d.takens@cultureelerfgoed.nl.
Nadere informatie over de nominatie: Thieu Knibbeler, senior adviseur
monumenten bij de gemeente Rotterdam, mafm.knibbeler@rotterdam.nl.
Zie ook www.unesco.org en www.vannelleontwerpfabriek.nl.
Het nominatiedossier is in te zien in de bibliotheek van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
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EEN TOEKOMST VOOR KLOOSTERS
Handreiking voor het herbestemmen van
kloostercomplexen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort, 84 pag., gratis te verkrijgen via
info@cultureelerfgoed.nl
Een bezinnings- of gezondheidscentrum, een verzorgings- of opvangtehuis, een gemeentehuis, kantoor, studentenhuis, hotel, conferentieoord, muziekschool. Weinig gebouwen lenen zich zo goed voor
een nieuwe functie als kloosters. De complexen
bieden ruimte aan groepen en bezitten een tuin en
lange gangen met kamers. In dit boek geeft de
Rijksdienst aan hoe dat met respect voor de historie
het beste kan gebeuren. Een nieuw open trappenhuis in de kapel maakt doorbraken elders overbodig. Doorbreek de ommuring zo min mogelijk, leg
een ondergrondse parkeergarage aan en houd het
pandhof open. En bewaar minstens één cel met
inrichting als getuige van het vroegere leven in het
klooster.

EEN TOEKOMST VOOR WATERTORENS
Handreiking voor het herbestemmen en verbouwen
van monumentale watertorens
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort, 56 pag., gratis te verkrijgen via
info@cultureelerfgoed.nl
Wezenlijk voor een watertoren is het grote reservoir
bovenin. Nu pompen de druk op de waterleiding
houden, krijgen sinds 1980 steeds meer watertorens
een andere bestemming. Zo’n bijzonder kenmerk
als het reservoir is daarbij dus het behouden waard.
De gevel is meestal gesloten. Een slimme lichtkoepel
in het dak zal de gevel beter in zijn waarde laten dan
een hele reeks nieuwe ramen. En houd aanbouwen
laag en horizontaal, zodat de toren het belangrijkst
blijft ogen. De nieuwe eigenaren zijn meestal trots
op hun toren, dus er zijn steeds meer fraaie voorbeelden die met rekenschap van de architectuur
opnieuw functioneren. Een zilvergalerie in Schoonhoven, een adviesbureau in Breda, een makelaar in
Middelburg, een hotel in Dordrecht. Deze handreiking geeft inspirerende voorbeelden, algemene
uitgangspunten, mogelijkheden tot subsidie en tips
om de verbouwing succesvol te laten verlopen.
Met veel foto’s.

ATLAS AMSTELLAND
Biografie van een landschap
Jaap Evert Abrahamse, Jelle Blaauwbroek e.a.,
Thoth, Bussum, 144 pag., gebonden, € 34,50,
ISBN 978 90 6868 607 4
Ingeklemd tussen alle hoogbouw van Amstelveen
en Zuidoost meandert de Amstel door een smalle
strook platteland naar Amsterdam. Hier zijn de
middeleeuwse sloten nog te zien die dappere
kolonisten gegraven hebben om van het moeras
landbouwgrond te maken. Hier staan nog histori-

sche boerderijen, een enkele molen en buitenplaats,
een paar kerken, een sluis en wat forten die een blik
op het verleden bieden. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed heeft in dit boek gedetailleerd en
helder beschreven hoe in het afgelopen millennium
Amstelland benut is door de uitdijende hoofdstad.
Ondanks de crisis blijft de stedelijke druk er
onverminderd hoog.

HISTORISCHE ISOLATIEMATERIALEN
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort,
8 pag., gratis download via www.cultureelerfgoed.nl
In oude gebouwen wordt soms verborgen historisch
isolatiemateriaal aangetroffen, zoals boekweitdoppen, zeegras of schelpen. Vaak kan dat op zijn plaats
blijven en zijn functie blijven vervullen. Deze gids
biedt een overzicht.

HET IR. D.F. WOUDAGEMAAL
Een levend werelderfgoed op stoom
Ido Boonstra, Karel F. Gildemacher e.a., Matrijs,
Utrecht, 208 pag., gebonden, € 29,95,
ISBN 978 90 5345 459 6
In een lichte mist van stoom en oliedampen draaien
de reusachtige vliegwielen van de vier machines stevig
door. Buiten raast de storm. Vanuit de machinehal
slaan de pompen elke seconde 65 kubieke meter
water Friesland uit, onder het gebouw door, het IJsselmeer in. Het Woudagemaal uit 1920 is het grootste
nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het is beschermd als rijksmonument en als werelderfgoed, en
springt in noodgevallen bij. Oorspronkelijk gebeurde
dat gemiddeld zeventig dagen per jaar. Sinds het in
1967 hulp krijgt van een ander gemaal is dat tien
dagen geworden. In 2011 is er een groot, modern
bezoekerscentrum naast gebouwd om de vele
belangstellenden op te kunnen vangen. Vorig jaar
is het gemaal gerestaureerd en staat er een miniWoudagemaaltje in Madurodam.

DE SINT-EUSEBIUSKERK TE ARNHEM
Bouwsculptuur en bouwgeschiedenis
Elizabeth den Hartog en Ronald Glaudemans,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
& Wbooks, Zwolle, 320 pag., gebonden, € 39,95,
ISBN 978 90 663 0018 7
Tussen 1453 en 1536 is in Arnhem de Sint-Eusebiuskerk gebouwd. In 1944 beschoten zowel Engelse
als Duitse soldaten deze hoge uitkijkpost. De kerk
stortte in. De geestdrift om bij de herbouw de sfeer
van de mysterieuze middeleeuwse bouwloods op te
roepen gaf de beeldhouwers misplaatste bewegingsvrijheid. Veel originele kapitelen en kraagstenen zijn
onnodig vervangen. De toren werd versierd met
slecht gelijkende Disney- en Toonder-figuren. Deze
integrale geschiedschrijving plaatst de kerk goed in
zijn bouwtijd, toen de Geldersen nog bekendstonden
als plunderende, roofzuchtige barbaren.
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TOT HIER EN NIET VERDER
Historische wallen in het Nederlandse landschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort,
291 pag., gratis download via www.cultureelerfgoed.nl
In het boerenland, in bossen, in natuurgebieden;
oude wallen komen op veel plaatsen voor. Deze
publicatie bundelt de kennis over wallen en draagt
zo bij aan het maken van verantwoorde keuzes om
ze een toekomst te geven.

DE BELLAMY-ATLAS
De transformatie van een Amsterdamse voorstad
Fred Feddes, Minke Wagenaar en Jouke van der
Werf, Thoth, Bussum, 128 pag., gebonden, € 29,90,
ISBN 978 90 6868 527 5
Bijna werd rond 1996 het oudste huis van de Amsterdamse Bellamybuurt gesloopt. Het is een buitenverblijf uit 1730, dat hier destijds tussen tuinen, bleekvelden en stinkende industrie stond. Architect Minke
Wagenaar woont in dit huis en beschrijft hoe haar
buurt stap voor stap is opgeslokt door Amsterdam.
Waar ooit de middeleeuwse sloten liepen, zijn nu
stegen tussen de huizen.

DE TEELT VAN LEIFRUITBOMEN
J.M. Freriks, In Arcadië, Amersfoort, 158 pag.,
€ 19,50, ISBN 978 90 816558 1 1
Op buitenplaatsen staan er vaak stenen muren om
de moestuin. Ze houden de koude wind tegen,
zodat de groente beter groeit. Heel dicht tegen die
muren ontstaat zelfs een Frans klimaat, omdat ze de
zonnewarmte lang vasthouden. Vooral sinds het
einde van de negentiende eeuw worden er daarom
fruitbomen tegen gekweekt. De hoveniers snoeien
ze zo plat mogelijk, zodat het fruit goed van de
warmte kan profiteren. Om deze kennis niet verloren te laten gaan, beschrijft fruitteler Jan Freriks
hoe dat het beste kan gebeuren.

ADRIAAN DORTSMAN
De ideale gracht
Pieter Vlaardingerbroek, Wbooks, Zwolle, 64 pag.,
€ 14,95, ISBN 978 90 663 0341 6
In de vijf jaren voor het Rampjaar 1672 ontwierp
architect Adriaan Dortsman voor Amsterdam een
weeshuis, een kerk en enkele grachtenpanden. Met
zijn onzichtbare daken, opvallende ingangspartijen
en gegroefde gevelsteen liet hij zien dat Romeinse
architectuur hem inspireerde. Na het Rampjaar ontwierp hij de stadspoorten van Weesp en Naarden,
Kasteel Gunterstein in Breukelen, het grafmonument
voor Michiel de Ruyter en een buitenhuis in Zweden. 

DIRK SNOODIJK , eindredacteur bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl. Tenzij anders
vermeld zijn alle boeken verkrijgbaar via de boekhandel. Zie voor
meer publicaties van de Rijksdienst www.cultureelerfgoed.nl.
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DOKTER IN DE KERK
In het dorp Heerle bij Roosendaal staat de kerk van
Sint Gertrudis van Nijvel uit 1864. Het neogotische
rijksmonument van architect Van Mansveld, in 1924
uitgebreid naar ontwerp van dom Paul Bellot, liep de
laatste tijd niet meer zo vol als voorheen. De kerk
heeft er daarom nu twee bestemmingen bij gekregen:
dorpshuis en huisartsenpraktijk. Het kerkbestuur
behoudt een zijbeuk voor zijn bijeenkomsten.

2012: in mei 2012 is de Gertrudiskerk uitgeruimd voor de verbouwing

tegemoetkomt. Als dozen zijn de nieuwe vertrekken
tussen de pijlers van het schip geschoven. Met de
extra bestemmingen heeft de Gertrudiskerk haar
functie als hart van Heerle behouden. 
GERDA CORNELISSEN, consulent architectuurhistorie, en
ARNO SCHUT, consulent bouwkunde, beiden voor
Noord-Brabant bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
g.cornelissen@cultureelerfgoed.nl en
a.schut@cultureelerfgoed.nl.

NA

FOTO ROBERT VAN DEN BERGE

VOOR

Architect Oomen heeft de nieuwe invulling van het
kerkgebouw vormgegeven. Dit is in goed overleg
gebeurd met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Belangrijk was daarbij de beide hoofdassen
herkenbaar te houden en de ruimtelijkheid van het
monument te respecteren. De zijbeuk moest waardig
worden ingericht voor de liturgie en voor de huisartsenpraktijk is privacy van belang.
De architect heeft een hedendaags inbouwpakket
ontworpen, dat zo veel mogelijk aan deze aspecten

2013: nieuwe vertrekken zijn als dozen tussen de pijlers van het schip geschoven

