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En de winnaar is... Zutphen. De felbegeerde prijs voor 
de gemeente die cultureel erfgoed het beste inzet om de 
gemeenschap te versterken, gaat dit jaar naar Zutphen. 
22 gemeenten hadden zich aangemeld, waaruit er vijf 
zijn genomineerd. Een deskundige jury, waar ook onze 
Rijksdienst deel van uitmaakte, heeft gekozen uit Breda, 
Den Haag, Hoorn, Oldenzaal en Zutphen. De prijs van 
25.000 euro wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door 
de BNG, de Bank Nederlandse Gemeenten. Met de prijs 
wordt de zorg voor ons erfgoed ondersteund: gebouwde 
monumenten, archeologische overblijfselen, musea 
en historisch landschap. Maar de prijsvraag stimuleert 
de gemeenten ook om cultureel erfgoed in te zetten ter 
versterking van het beleid op het terrein van onderwijs, 
ruimtelijke ontwikkeling, economie en toerisme.

Zutphen staat bekend als middeleeuwse Hanzestad. 
Veel monumenten herinneren daaraan: de pakhuizen, 
vestingwerken, torens en koopmanshuizen. Deze 
zomer wordt een nieuw museum geopend in het rijks-
monumentale stadspaleis het Hof van Heeckeren. Het 
is een fusie van twee voormalige stadsmusea. De jury 
wees Zutphen aan als winnaar, omdat zij op uitzonder-
lijk goede wijze initiatief vanuit de gemeenschap weet 
te combineren met regie door de gemeente. Erfgoed 
speelt in de stad een belangrijke rol in het creëren van 
een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat. 
En ook in de vernieuwing van de fraaie IJsselkade en de 
verlevendiging van de stationsbuurt, de Noorderhaven, 
neemt Zutphen erfgoed mee.

Gemeenten worden in de zorg voor het culturele erf-
goed steeds belangrijker. Bij verreweg de meeste werk-
zaamheden aan rijksmonumenten hebben de gemeen-
ten het heft in handen. En in alle bestemmingsplannen 
wegen zij tegenwoordig de cultuurhistorische factor 
mee. Daarom is de prijs voor de Erfgoedgemeente van 
het jaar een welverdiende. Kenmerkend voor Zutphen 
is de goede samenwerking tussen burgers, stichtingen 
en gemeente. Kennis en organisatiekracht worden zo 
gebundeld. De sleutel tot het succes!

cees van ’t veen
algemeen directeur

 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 2 2017

4 | Utopisch experiment
De zeven Koloniën van Weldadigheid 
startten als zo’n mooi ideaal, twee 
eeuwen geleden. Maar de praktijk was 
minder rooskleurig dan de theorie.

20 | In de rij op de hei
Eind maart werd Nederland een 
wonderlijk rijksmonument rijker: 
een rij betonnen pijlers op de hei 
bij Apeldoorn. Het is een zogeheten 
ijkbasis, uit 1957.

30 | Een windturbine
Je zou het zo niet zeggen, maar de 
oude molen De Hersteller werkt sinds 
kort als een moderne windturbine. 
Een nieuw soort generator wekt 
elektriciteit op.

32 | Laatste rustplaats
Bij de Japanse stad Nagasaki liggen 
honderden Nederlanders begraven. 
Deze Hollandsche Begraafplaats 
stamt al uit 1654.

verder in dit nummer
3 | In Kort Bestek
8 | Weverij De Ploeg
10 | Welkom in ons laboratorium
12 |  Kunst Zoekt Plek:  

De wonderbare visvangst
13 | Een oude vakwerkschuur
14 | Prehistorisch prikkeldraad
16 |  Nationaal Centrum 

Erfgoedopleidingen
18 | Kijk! Het geheim van de mijt

22 | Als het water komt
24 | Drie Dingen
25 |  Aangenaam Kennis Te Maken:  

Het Incidententeam
26 | De buitenste omwalling van Sluis
28 | Het Monster: Krullend malachiet
29 | De leegloop van het platteland
34 | Publicaties
36 |  Voor & Na 

Foto voorzijde Bezoekers kijken begin negentiende eeuw naar de aanleg van proefkolonie Frederiksoord
Zie pagina 4. AFBEELDING RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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in kort bestek

ROOFKUNST TENTOONGESTELD
Salomon van Ruysdael, 
Philips Wouwerman, Joos de 
Momper: van 12 mei tot en met 
27 augustus hangt de Bergkerk 
in Deventer vol kunstwerken 
die destijds in nazi-Duitsland 
terecht waren gekomen. De 
kern van de tentoonstelling 
Roofkunst voor, tijdens en na WO 
II bestaat uit 44 schilderijen 
uit de Nederlands Kunstbezit-
collectie. Deze is na de oorlog 
aan de staat toegevallen en wordt beheerd door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. De expositie is een initiatief van de  
Ter Borch Stichting. Curator is Rudi Ekkart, die een belangrijke 
rol in de teruggave van de geroofde kunst heeft. Verschillende 
eigenaren leenden hun teruggekregen werken aan de Bergkerk uit. 
Nadere informatie: www.roofkunst.com.

VINDPLAATSEN SWIFTERBANT RIJKSMONUMENT
Drie vindplaatsen die de naam geven aan de Swifterbantcultuur 
zijn sinds april beschermd als rijksmonument. Het gaat om archeo-
logische resten van nederzettingen, begraafplaatsen en akkers 
van de eerste landbouwers in Noord- en West-Nederland. Zij 
leefden tussen 4300 en 4000 voor Christus, niet ver van de plaats 
waar tegenwoordig in Flevoland het dorp Swifterbant ligt. In de 

prehistorie was dit een gebied 
met kreken en oeverwallen. 
De bewoners hielden varkens, 
runderen, schapen, geiten 
en honden. Er werd gevist en 
gejaagd. In de ondergrond zijn 
talrijke overblijfselen bewaard 
gebleven, zoals aardewerk-
scherven, gebruiksvoorwerpen 
van vuursteen, botanische 
resten en botmateriaal.

ERFGOED TELT
Onder de noemer Erfgoed telt en in overleg met partners uit de 
erfgoedwereld neemt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap het beleid voor het onroerende erfgoed onder de 
loep. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed draait daar, als 
onderdeel van het ministerie, volop in mee. Sinds enkele jaren 
dienen zich namelijk nieuwe zaken aan. Het beleven en benutten 
van erfgoed staat centraler, kerken en agrarische gebouwen drei-
gen steeds sneller leeg te komen en verduurzaming is een actuele 
opgave. Dergelijke ontwikkelingen brengt het ministerie tot aan de 
zomer in kaart. Daarna volgt tot medio 2018 de uitwerking van 
een toekomstbestendig erfgoedbeleid. Nadere informatie:  
www.cultureelerfgoed.nl.

VERDRAG 
MAASTRICHT 
VOORGEDRAGEN 
VOOR 
ERFGOEDLABEL
Het kan in 2018 mooi 
samenvallen, de viering 
van het Europese 
Erfgoedjaar en de 
toekenning van het 
Europese Erfgoedlabel 
aan het Verdrag van 
Maastricht. Op voorstel 
van minister Bussemaker 
van Cultuur heeft de 
ministerraad in maart dit 
historische document bij 
de Europese Commissie 
voor deze titel voorge-
dragen. Het Verdrag is 
in 1992 ondertekend 
in het Maastrichtse 
Gouvernement. Dit 
was het startsein voor 
de oprichting van de 
Europese Unie en de 
introductie van de euro. 
De Europese Commissie 
kent het Erfgoedlabel toe 
aan zaken die een sleutel-
rol hebben gespeeld in 
de gezamenlijke  
geschiedenis van Europa.

NIEUW 
ZOEKVENSTER OP 
ERFGOEDMONITOR
Sinds kort kunnen bezoe-
kers van www.erfgoed
monitor.nl eenvoudiger 
dan voorheen gegevens 
opzoeken met betrek-
king tot een gemeente of 
provincie. Via een nieuw 
zoekvenster op de eerste 
pagina van deze handige 
website van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed 
kunnen zij de cijfers direct 
vergelijken met die van 
een ander gebied. Zo kun 
je nu snel te weten komen 
dat er vorig jaar voor 
vijftien rijksmonumenten 
in Heerenveen subsidie 
is aangevraagd om deze 
in stand te houden. Voor 
heel Friesland gaat het om 
181 monumenten. En in De 
Bilt bijvoorbeeld zijn er dat 
jaar twintig archeologische 
onderzoeken verricht, van 
de 3.933 in heel Nederland.

ROOD MET GROEN 
GEEFT DIEPTE
Op vrijdag 19 mei houdt de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed in Amersfoort een 
gecombineerd platform 
Groen Erfgoed en Kastelen 
& Buitenplaatsen onder het 
motto Rood met groen geeft 

diepte. De deelnemers wisselen dan van gedachten over de 
manieren waarop de synergie tussen natuurbescherming en cul-
tureel erfgoed versterkt kan worden. Hoe kunnen grote natuur-
organisaties zich actiever op cultuurhistorische aspecten richten? 
En welke kansen zien monumentenzorgers om samen op te 
trekken met natuurbeschermers? Sprekers van Stichting Kastelen, 
Historische Buitenplaatsen en Landgoederen, Staatsbosbeheer, 
Het Oversticht, Het Drentse Landschap en de Nederlandse 
Kastelenstichting jagen het debat in de zaal aan. Nadere informa-
tie en aanmelden: www.cultureelerfgoed.nl/agenda.

BOUWWERKZAAMHEDEN MONUMENT BLIJVEN 
ONDER HOEDE GEMEENTE
Gemeenten blijven voorlopig bouwwerkzaamheden aan 
monumenten controleren. Voor andere bouwwerken is het de 
bedoeling dat bedrijven die taak overnemen. Het wetsvoorstel 
daartoe, Kwaliteitsborging voor het bouwen, ligt nu bij de Eerste 
Kamer. Bouwwerken moeten aan allerlei technische voorschrif-

ten uit het Bouwbesluit 2012 
voldoen, zodat ze onder meer 
veilig, gezond en bruikbaar zijn. 
Een gemeente kan bij monumen-
ten omwille van de monumen-
tale waarde afwijken van deze 
voorschriften. Door twee moties 
van de Tweede Kamer blijven 
monumenten vooralsnog buiten 
de voorgenomen geprivatiseerde 
toetsing. Er worden eerst tests 
met private toetsing bij monu-
menten gedaan.

MARRONMUSEUM IN OPRICHTING
‘Dat journaal is bijzonder voor 
mij’, zegt Wensley Misiedjan. 
‘Het beschrijft de eerste 
periode waarin wij vrij zijn.’ 
Misiedjan is bestuurslid van 
de Vereniging van Traditionele 
Gezagsdragers van de Aukaanse 
Marrongemeenschap in 
Suriname, oorspronkelijk 
gevluchte Afrikaanse slaven. 
Samen met twee leden van het 
kabinet van de Granman was hij 
vorige maand bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed 
om de oprichting van een 
Marronmuseum in Dritabiki voor te bereiden. Nederland werkt 
met de voormalige kolonie Suriname samen om het ‘gedeelde’ 
culturele erfgoed in stand te houden. Bij het Nationaal Archief 
bestuderen de bezoekers het journaal uit 1764. Misiedjan: ‘Onze 
relatie is toen wezenlijk veranderd. En die bestaat nog steeds.’ 

‘Jachttafereel met konijn gevangen door 
een witte valk’ is tussen 1661 en 1695 
geschilderd door Franz de Hamilton

Bouwwerkzaamheden aan  
een monument

Het journaal uit 1764

Landgoed Oldengaerde in Drenthe

Onderzoek naar een van de Swifterbant-
vindplaatsen

De Westergasfabriek in Amsterdam wordt tegenwoordig anders benut
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Van utopisch 
experiment tot 
werelderfgoed

In het Drentse Veenhuizen zijn ze er klaar voor. Met 
veertigduizend bezoekers vorig jaar en een wacht-
lijst van dertigduizend belangstellenden kon een 
vervolg niet uitblijven. Komende zomer volgt er 

een tweede serie voorstellingen van het muziekthea-
terspektakel Het pauperparadijs. Het worden er welgeteld 
52, op de binnenplaats van het voormalige Tweede 
Gesticht. Het pauperparadijs is gebaseerd op de gelijkna-
mige bestseller van Suzanna Jansen. In dit boek schrijft 
Jansen over haar familiegeschiedenis in de pauper-
kolonie Veenhuizen en de moeite die het kostte deze 
boven water te krijgen. Een bestaan in de armencentra 
was immers iets dat beter verborgen kon blijven.
Veenhuizen is een van de zeven Koloniën van Wel-
dadigheid. Deze instellingen zijn vanaf 1818 gesticht 
in Nederland en België. België maakte destijds deel 
uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
Woeste gronden in de provincies Drenthe, Overijssel, 
Friesland en Antwerpen werden omgevormd tot land-
bouwgebieden, waar misdeelden uit de stad in ‘vrije 
Koloniën’ een nieuw bestaan konden opbouwen. 
Geleidelijk groeide het besef dat dit niet altijd goed 
uitpakte zonder strenge discipline. Daarom kwamen 
er ook onvrije Koloniën, met een collectieve tewerk-
stelling en een strafsysteem. Behalve Veenhuizen 
werden ook Ommerschans en Merksplas onvrij. De 
vrije Koloniën zijn Frederiksoord, Wilhelminaoord 
inclusief Boschoord en Oostvierdeparten, Willems-
oord en Wortel.

Voorgedragen
In januari dit jaar droegen Nederland en België 
de zeven Koloniën van Weldadigheid voor als 
werelderfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en het Agentschap Onroerend Erfgoed van 
de Vlaamse overheid werken hierin nauw samen. 
De provincie Drenthe heeft voor ons land de regie. 
In Vlaanderen is die rol weggelegd voor Kempens 
Landschap, een uitvoeringsorganisatie van de 
provincie Antwerpen. De stuurgroep waarin alle 

partijen samenwerken, diende in Parijs het 
nominatiedossier persoonlijk in bij het Wereld-
erfgoedcentrum van UNESCO, de Organisatie van 
de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap 
en Cultuur. De indiening kreeg bijval van acteurs 
van Het pauperparadijs, die scènes uit het theaterstuk 
opvoerden. Mechtild Rössler, de directeur van het 
centrum, was onder de indruk van de presentatie. 
Vanzelfsprekend gaf ze aan nog geen uitspraken te 
kunnen doen over de erkenning als werelderfgoed. 

De Koloniën van Weldadigheid genomineerd

De zeven Koloniën van Weldadigheid startten als zo’n mooi ideaal,  

twee eeuwen geleden. Hier begonnen verarmde gezinnen uit de steden  

een nieuw bestaan in de landbouw. Maar de praktijk was minder rooskleurig 

dan de theorie. Volgend jaar wordt dit utopische experiment misschien wel 

werelderfgoed. wendy schutte & peter timmer

Kolonisten voor hun huis in Wilhelminaoord, in de vroege twintigste eeuw
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Het dossier wordt namelijk eerst uitvoerig getoetst 
door experts van ICOMOS, een internationale orga-
nisatie die de nominaties voor UNESCO beoordeelt.
De bijeenkomst in Parijs was een mijlpaal. Na vier 
jaren werken aan het dossier was de nominatie 
een feit. Tegelijkertijd beseften de indieners dat 
een voorstel in betrekkelijk korte tijd was uitge-
groeid tot een breed gedragen voordracht. Het was 
toenmalig burgemeester Hans van der Laan van de 
gemeente Noordenveld, waar Veenhuizen in ligt, 
die de suggestie opperde. Bij het uitwerken ervan 
werden de overheid en andere organisaties onder-
steund door lokale deskundigen en een team van 
academici uit Nederland en Vlaanderen.

Omvangrijk en vernieuwend
De Koloniën van Weldadigheid zijn aangelegd 
vanuit een plan om armoede te bestrijden dat 
uitermate omvangrijk en vernieuwend was. Dit 
was nodig ook, want na de Napoleontische oor-
logen waren de Nederlanden in grote behoeftig-
heid terechtgekomen. Maar liefst een derde van 
de bevolking kon niet in het eigen onderhoud 
voorzien. De nieuw opgerichte Maatschappij van 
Weldadigheid voerde het plan uit, onder leiding 
van de grote initiator ervan, generaal Johannes 
van den Bosch. Tussen 1818 en 1820 werd als eerste 
Frederiksoord gesticht, met de ambitie om hier 
arme mensen op te leiden tot vrije boeren.  
De kolonisten woonden er in koloniewoningen, 
boerderijtjes die aan lange lanen strak in de rij 
staan. Hier bevindt zich ook Huize Westerbeek, 
dat diende als kantoor van de Maatschappij. 
Meteen al volgde in 1819 de eerste onvrije 
Kolonie, Ommerschans, die een slechte repu-
tatie kreeg. Vervolgens zijn tussen 1820 en 1823 
Wilhelminaoord en Willemsoord aangelegd.  
De eerste met sociale voorzieningen en zorg van 
hoog niveau, met een basisschool en ouderenhuis-
vesting. De tweede als ideaal ontginningsmodel. 
Het succesvolle Willemsoord kende een Joodse 
nederzetting, die de religieuze neutraliteit van  
de Koloniën illustreert.

Ondertussen werd in Vlaanderen in 1822 de Kolonie 
Wortel aangelegd, die eerst vrij was en later onvrij 
werd. De grens tussen deze inrichting, beplant 
met bomenlanen, en het omringende landschap is 
scherp gemarkeerd. In 1823 volgde Veenhuizen,  
de grootste en meest ambitieuze onvrije Kolonie. 

De theatervoorstelling ‘Het pauperparadijs’ brengt de geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid op treffende wijze voor het voetlicht

Geleidelijk groeide het 
besef dat dit niet altijd goed 
uitpakte zonder strenge 
discipline

Op de binnenplaats van het Tweede Gesticht in Veenhuizen wordt 
komende zomer ‘Het pauperparadijs’ opgevoerd

»
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De ambitie, de disciplinering en het gesloten en 
zelfvoorzienende karakter zijn hier alomtegenwoor-
dig door de carrévormige gestichten en moraliserende 
opschriften op de huizen, zoals ‘Plichtgevoel’, 
‘Toewijding’, ‘Vertrouw op God’, ‘Kennis is macht’, 
‘Bitter en zoet’ en ‘Rust roest’. De laatste Kolonie is 
Merksplas uit 1825. De monumentaliteit van de grote 
gebouwen voor landlopers hier laat zien dat de staat 
een voorbeeld wilde stellen, en is in contrast met de 
vredige omgeving.

Opgedane ervaringen
In zeven jaar tijd zijn er dus zeven Koloniën aange-
legd, ruim tachtig vierkante kilometer. Ze zijn vanuit 
één idee ontworpen. De zeven laten de ontwikkeling 
van het systeem zien, de successen en de misluk-
kingen. Na elke stichting paste de maatschappij 
de opgedane ervaringen toe in de volgende. Dit 
blijkt onder meer uit de schaal van de percelen. In 
proefkolonie Frederiksoord maten de percelen bij 
de woningen 2,4 hectare. Ze bleken echter te weinig 
voedsel op te leveren. In Wilhelminaoord werden ze 
daarom vergroot tot 2,8 hectare, en in Willemsoord 
tot 3 hectare. Vijf jaar na de aanleg van de proefkolo-
nie is Veenhuizen ontgonnen in grote blokken van 
750 bij 750 meter.
Werelderfgoed word je niet zomaar. Werelderfgoed 
is wereldwijd uitzonderlijk, onvervangbaar en van 
betekenis voor de hele mensheid. UNESCO heeft 
daarom strenge richtlijnen waaraan een nomina-
tiedossier moet voldoen. Het belangrijkste is het 
formuleren van de zogenoemde ‘uitzonderlijke, 
universele waarde’. Daarnaast eist de organisatie een 
internationale vergelijking, die aantoont dat het om 
uniek erfgoed gaat. UNESCO stelt ook een beheer-
plan verplicht. Het doel van de erkenning is om 
het werelderfgoed te behouden voor toekomstige 
generaties. In een beheerplan geef je aan hoe dat 
bereikt gaat worden.

Kritisch meedenken
Voor het nominatiedossier zijn internationale 
experts gevraagd kritisch mee te denken. Bijvoor-
beeld van ICOMOS, maar ook uit werelderfgoed-
gebieden die enige verwantschap met de Koloniën 
van Weldadigheid vertonen. Zoals de Convict Sites 
in Australië, waar criminelen uit het Verenigd 
Koninkrijk vanaf de achttiende eeuw tewerk werden 
gesteld. Of Grand Pré in Canada, waar Europese 
immigranten sinds de zeventiende eeuw leefden 
volgens arcadische beginselen. Verder is er uitvoerig 
contact geweest met vertegenwoordigers van New 
Lanark in Schotland. New Lanark is een industriële 
nederzetting, waar sociale huisvesting van arbei-
ders de norm was. Robert Owen, bestuurder van 
New Lanark, en Johannes van den Bosch bespraken 
destijds regelmatig hun gedeelde ambitie om de 
onderklasse te verheffen. Owen was zelfs erelid van 
de Maatschappij van Weldadigheid. 
Uit de internationale vergelijking en de gesprekken 
met critici en experts kwam naar voren dat geen 
enkele plek op aarde echt lijkt op de Koloniën van 
Weldadigheid. De Convict Sites bijvoorbeeld zijn 
uniek vanwege het grootschalige transport van 

veroordeelden en vanwege de koloniale expansie  
van Europese grootmachten. Onze Koloniën 
zijn daarentegen een voorbeeld van binnen-
landse kolonisatie. En het gaat hier in essentie om 
armoedebestrijding, niet om het verplaatsen van 
veroordeelden. Vergelijkbare locaties bezitten niet 
de bijzondere combinatie van vrij en onvrij, en van 
armoedebestrijding en landbouw. Dit maakt dat de 
opstellers van het nominatiedossier tot de conclusie 
kwamen dat de Koloniën van Weldadigheid een van 
de vroegste initiatieven in de wereldgeschiedenis 
zijn om armoede te bestrijden met landbouw, voor 
een heel land ineens, aan de hand van één groots en 
radicaal idee. Dit is uniek op wereldschaal.

Bijzondere betekenis
De bijzondere betekenis van dit cultuurlandschap 
met zijn lanen, gebouwen en beplantingen schuilt  
in drie aspecten. Ten eerste was het utopische 
experiment het begin van een omwenteling in de 
lange West-Europese traditie van armenzorg. Tot dan 
toe was armenzorg de verantwoordelijkheid van 
dorpen en steden, en van de kerk. De Maatschappij van 
Weldadigheid pakte het echter grootschalig aan en gaf 
de staat er een actieve rol in. Hier werd een kiem gelegd 
voor de latere verzorgingsstaat.
Ten tweede zijn de Koloniën ontgonnen als bewoonde 
eilanden in onherbergzaam heide- en veengebied. Het 
zijn planmatig aangelegde, agrarische nederzettingen 
met een rechthoekige structuur. Die strakke, hiërarchi-
sche ordening en maatvoering, met een weloverwogen 

plaatsing van gebouwen en planten, was bedoeld om 
het gedrag van de bewoners positief te beïnvloeden. 
De Maatschappij van Weldadigheid bouwde de 
woningen voor gezinnen in Frederiksoord bijvoor-
beeld netjes op een rij, maar wel met enige afstand 
ertussen. Dat maakte toezicht mogelijk en stimuleerde 
de kolonisten om een werkzaam en deugdzaam leven 
te leiden. En de Landloperskapel in Merksplas werd 
tegen de christelijke gewoonte in met het koor naar 
het westen en de ingang naar het oosten gebouwd.  
Zo was voor de landlopers de weg van de slaapzaal naar 
de kerk zo kort mogelijk. De onvrije koloniën kenden 
grote gestichten, waar de kolonisten in groepen van 
duizend tot tweeduizend mensen woonden. Zij sliepen 
daar in hangmatten, terwijl ze overdag werkten op de 
omliggende boerderijen. De gestichten en landerijen 
zijn verbonden door een strak stelsel van met zomer-
eiken en beuken beplante lanen.

De Verlichting
Ten derde combineerde dit sociale initiatief traditi-
onele christelijke waarden, zoals naastenliefde en 
arbeidsethos, met kernideeën van de Verlichting, 
zoals het geloof in emancipatie, maakbaarheid, 
zelfredzaamheid, vrijheid van godsdienstbeleving en 
de verhouding tussen individu en staat. De kolonisten 
konden kiezen of ze de protestantse kerk, de katholie-
ke kerk of de synagoge bezochten. Zowel kinderen als 
volwassenen gingen naar school. Er was hoogwaardig 
landbouwonderwijs, en verplicht basisonderwijs voor 
meisjes en jongens vanaf zes jaar, bijna een eeuw voor 
de leerplicht er kwam. Het experiment had grote inter-
nationale invloed op het denken over volksverheffing, 
sociale stijging en de rol en verantwoordelijkheid van 
de staat daarin. Er kwamen dan ook bezoekers uit heel 
Europa kijken en veel invloedrijke wetenschappers en 
beleidsmakers schreven over de bijzondere armen-

Bezoekers kijken begin negentiende eeuw naar de aanleg van proefkolonie Frederiksoord
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koloniën, gedurende de gehele negentiende eeuw.
Tegelijkertijd bleek de ambitie utopisch. Het lukte 
maar heel weinig arme families om voorzien van 
opleiding, spaargeld en werkervaring terug te keren 
in de gewone maatschappij. Het initiatief kostte 
bovendien veel meer geld dan voorzien. In 1859 ver-
kocht de Maatschappij van Weldadigheid de onvrije 
Koloniën Veenhuizen en Ommerschans dan ook aan 
de staat. Vanaf 1869 zijn er bijvoorbeeld geen wees-
kinderen meer opgevangen, alleen nog landlopers. 
Veelzeggend is dat deze Koloniën eerst zijn verkocht 
aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar in 
1875 overgingen naar het Ministerie van Justitie. Wat 
begon als armenzorg was criminaliteitsbestrijding 
geworden. De twee landloperskoloniën werden 
gevangenissen. In België voltrok zich een vergelijk-
baar proces.

Stigma
Precies die geleidelijke overgang van armenzorg naar 
opvang van criminelen is de reden dat de Koloniën 
van Weldadigheid als gezamenlijk utopisch experi-
ment een tijd relatief onzichtbaar zijn geweest. Wat 
meespeelde, is dat de arme families die hier leefden 

een stigma kregen en nauwelijks uit het systeem 
konden komen. Mensen schaamden zich ervoor. Pas 
toen het lang genoeg geleden was, werd dit anders. 
Omdat de gebieden zo fascinerend en de archieven zo 
omvangrijk zijn, is er veel onderzoek naar de Koloniën 
gedaan. Zo bleek dat maar liefst één op de zestien 
Nederlanders voorouders heeft die in Veenhuizen 
hebben gezeten, waaronder bekende mensen als 
Philip Freriks, Alexander Pechtold en Ruud Lubbers. 
Tegenwoordig zijn de Koloniën indrukwekkende 
getuigen van deze geschiedenis. Een geschiedenis van 
verheffing én onderdrukking, en van optimisme én 
teleurstelling. De theatervoorstelling Het pauperparadijs 
brengt dit op treffende wijze voor het voetlicht. Het 
raakt daarmee de kern van de voordracht als wereld-
erfgoed. De gebieden zijn een testament van de 
universele zoektocht om armoede te bestrijden.
De Koloniën van Weldadigheid zijn in Nederland 
overwegend beschermde dorpsgezichten en in 
Vlaanderen beschermd landschap. Het zijn ‘levende’ 
gebieden, waarin mensen wonen en werken. Het is 
niet de bedoeling om ze te bevriezen als ze wereld-
erfgoed worden, maar om ook dan bij nieuwe 
ontwikkelingen aan te sluiten bij het bijzondere 

karakter ervan. De Koloniën hebben een traditie in 
ere te houden wat dat betreft. Wanneer er leegstand 
optreedt, wordt er gezocht naar een functie die past 
bij het gebied. Het nominatiedossier is door de 
betrokkenen in Noord-Nederland en Vlaanderen zelf 
voorbereid, met ondersteuning van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en het Agentschap 
Onroerend Erfgoed. Dit maakt dat er een groot 
draagvlak is voor de samenwerking en ook dat de 
plannen voor beheer realistisch zijn en aansluiten 
op de lokale praktijk.

Herontdekt
De Koloniën van Weldadigheid delen een gemeen-
schappelijke ontstaansgeschiedenis. Halverwege de 
negentiende eeuw gingen zij ieder hun eigen weg. 
De nominatie als werelderfgoed zorgt ervoor dat ze 
elkaar herontdekt hebben. Gemeenten, bewoners, 
bedrijven en lokale organisaties hebben steeds meer 
oog voor het gehele verhaal en oog voor de andere 
Koloniën. De Rijksdienst investeerde de afgelopen 
vier jaar samen met de provincie Drenthe, Kempens 
Landschap en alle betrokken gemeenten veel in deze 
hernieuwde samenwerking. Zo bevinden zich in nage-
noeg alle Koloniën musea of bezoekerscentra. Die 
hebben echter allemaal een andere insteek en vertel-
len niet het volledige verhaal. Daar komt nu veran-
dering in. De musea en verenigingen uit de Koloniën 
werken samen om een gemeenschappelijke tentoon-
stellingsaanpak en digitale media te ontwikkelen.
Het Werelderfgoedcomité van UNESCO komt jaarlijks 
bijeen. Het comité bespreekt vooral maatregelen 
voor de instandhouding van bestaand werelderfgoed, 
maar ook voorstellen voor toevoegingen. Omdat er 
in Europa al veel werelderfgoederen zijn, en daarbin-
nen veel uit bepaalde categoriën, zoals middeleeuwse 
steden, doen Nederland en België hun best om met 
andere voorstellen te komen, die ‘gaten’ vullen. 
De Koloniën van Weldadigheid lijken vanwege het 
internationaal relevante thema armoedebestrijding 
een goed passende voordracht. Het zijn bovendien 
gebieden die de samenwerking tussen twee landen 
belichamen. Naar verwachting beslist het comité in de 
zomer van 2018 of ze werelderfgoed worden. 

Wendy Schutte is senior adviseur cultureel erfgoed bij de 
provincie Drenthe en Peter Timmer is senior adviseur erfgoed 
en ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
w.schutte@drenthe.nl & p.timmer@cultureelerfgoed.nl.
Zie ook www.kolonienvanweldadigheid.eu en  
www.hetpauperparadijs.nl.

ZELF KIJKEN
In de Koloniën van Weldadigheid kun je 
wandelen, fietsen en musea bezoeken, 
zoals De Koloniehof in Frederiksoord en het 
Gevangenismuseum in Veenhuizen.  
Zie www.veenhuizenboeit.nl,  
www.maatschappijvanweldadigheid.nl, 
www.ommerschans.nl en 
www.kempenslandschap.be.

Op school in Ommerschans, rond 1900. Al vanaf 1818 kenden de Koloniën verplicht basisonderwijs

De forse Landloperskapel in Merksplas contrasteert met het omringende landschap
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De timing had niet beter gekund. Op de 
eerste dag van het jaar waarin Nederland 
groots de geboorte van De Stijl viert, 
begon in Bergeijk het nieuwe leven van 

weverij De Ploeg. De schepper van dit fabrieksge-
bouw is namelijk architect Gerrit Rietveld, een van 
de bekendste leden van avant-garde-kunstbeweging 
De Stijl. Behalve De Ploeg zijn in Bergeijk twee 
huizen, een openbare klok en een abri van de hand 
van Rietveld. Reden genoeg voor het Brabantse 
dorp om in dit jubileumjaar een heuse ‘Rietveld-
safari’ te organiseren, waarbij je ook de fabriek kunt 
bezoeken. Dit laatste mag een klein wonder heten, 
want tien jaar leegstand had het gebouw geen goed 
gedaan. Dankzij de ambitie van de nieuwe eigenaar 
en de medewerking van onder meer de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed kon De Ploeg echter in 
anderhalf jaar tijd verbouwd worden.
Zoals vaker bij industriële gebouwen vonden er na 
de opening in 1958 veel kleine en grotere aanpas-
singen plaats. Maar deze hebben de bijzondere 
cultuurhistorische waarde van het complex niet 
wezenlijk aangetast, zodat De Ploeg in 2010 een 
rijksmonument kon worden. Het gebouw was toen 
al drie jaar buiten gebruik. Na enkele gestrande 
pogingen om een nieuwe eigenaar te vinden kwam 
de fabriek in 2015 in de geestdriftige handen van 
Bruns. Dit bedrijf produceert innovatieve tentoon-
stellingen voor musea en bezoekerscentra in  
binnen- en buitenland. Deze ontwikkeling begroetten 
de gemeente, de provincie en andere betrokkenen 
met instemming, want het complex zou zo een 

Weverij De Ploeg verbouwd voor tentoonstellingsmaker

Rietvelds open   hallenAan de rand van Bergeijk staat een 

karakteristiek rijksmonument van 

Gerrit Rietveld, weverij De Ploeg.  

Sinds begin dit jaar wordt er  

expositiemateriaal in geproduceerd. 

Met respect voor haar open hallen 

 is de fabriek daaraan aangepast.  

kees somer
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Rietvelds open   hallen

Ook na de 
verbouwing 
is de fabriek 
van De Ploeg 
ruimtelijk 
gebleven

passende nieuwe invulling krijgen. Omdat Bruns er 
al eind 2016 zijn intrek in wilde nemen, stond het 
proces van restauratie en verbouwing onder grote 
tijdsdruk. Dit zorgde voor een uitzonderlijk inten-
sieve samenwerking van begin tot eind.

Uitgesproken ideeën
De Ploeg is een internationaal vermaard icoon van 
naoorlogse fabrieksbouw. De directie van de weverij 
had uitgesproken ideeën over haar nieuwe huisves-
ting gehad. Uiteraard moest het gebouw technisch 
in orde en functioneel zijn, maar minstens even 
belangrijk waren vorm, ruimte, kleur en omgeving. 
‘Bij “De Ploeg” wordt gedroomd van een schone 
eigentijdse architectuur van de fabriek, waarin de 
mens die er werkt de beste verblijfscondities worden 
verschaft die bij dit werk mogelijk zijn’, zo lezen we 
in een notitie uit 1953. ‘Daar de werkplaats de plaats 
is waar de mens het grootste deel van zijn leven 
doorbrengt, is deze zorg vanzelfsprekend.’ Om dit te 
realiseren trok het bedrijf Rietveld aan. Wetende dat 
deze vooral veel huizen, maar nog geen fabrieken 
had ontworpen en bovendien niet bekend stond 
om zijn constructieve degelijkheid, vroeg de directie 
de ervaren ingenieur Gerrit Beltman hem daarbij te 
assisteren. Het team werd gecompleteerd met tuin- 
en landschapsarchitect Mien Ruys, een geestverwant 
en goede bekende van de kring moderne architecten 
waartoe Rietveld behoorde. Zij kreeg opdracht het 
tien hectare metende terrein aan de Riethovensedijk 
te veranderen in een aantrekkelijk park voor zowel 
Ploeg-medewerkers als Bergeijkenaren.
Deze samenwerking resulteerde in een uniek ensem-
ble, waarbinnen park en bebouwing een onlosmake-
lijke eenheid vormen. De fabriek is op instigatie van 
Ruys gesitueerd aan de achterkant van het terrein. 
Dit loopt in hoogte enigszins op, waardoor de 
samenhang tussen fabriek en park wordt versterkt. 
Het park is ook een rijksmonument en bestaat uit 
twee delen. Rondom de fabriek ontwierp Ruys een 
strak geometrisch gedeelte, dat door zijn compositie 
en lijnvoering verwant is aan het idioom van De Stijl. 
Aan de voorzijde van het terrein creëerde zij, naar 
de wens van de opdrachtgever en gebruikmakend 
van de bestaande begroeiing, een landschappelijker 
entreepark met naturalistische, losse vormen.

Gebogen zaagtanddaken
Het fabrieksgebouw heeft zijn ingang aan het park, 
is langgerekt en bestaat uit acht aaneengeschakelde 

hallen met gebogen zaagtanddaken. De constructie 
met betonnen zaagtanddaken maakte het mogelijk 
om ruimtes te overspannen met zo min mogelijk
steunpunten, waardoor de hallen een grote open-
heid verkregen. Rietveld plaatste waar nodig 
transparante tussenwanden. Architect Rob Meurders 
van bureau diederendirrix tekende voor het ontwerp 
van de verbouwing. Met veel gevoel en respect voor 
Rietvelds schepping paste hij het gebouw aan voor 
de bedrijfsvoering van Bruns en restaureerde hij het 
waar nodig. Als basis hiervoor dienden bouwhisto-
risch onderzoek van stichting Het Oversticht en het 
Bureau voor Bouwhistorie en Architectuur, en kleur-
historisch onderzoek van Lisette Kappers, waaraan 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meewerkte.

De strakke planning maakte dat de gemeente de 
vereiste omgevingsvergunning snel verleende, ook 
al was het ontwerp op veel onderdelen nog niet 
uitgewerkt. Daarom vond er ook daarna geregeld 
afstemmingsoverleg plaats tussen Bruns, Meurders, 
de gemeente, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en de Rijksdienst. Dit bijzondere proces, dat werd 
begeleid door projectmanagementbureau Franken, 
verliep in grote eensgezindheid. Het enthousiasme 
van Bruns, de coöperatieve inzet van de andere  
partijen en het gedeelde streven naar kwaliteit 
maakten de verbouwing voor alle betrokkenen 
bijzonder en inspirerend.

Heldere ruimtelijkheid
Wie binnenkort een expeditie naar De Ploeg 
onderneemt, zal getroffen worden door de heldere 
ruimtelijkheid en transparantie die Beltman en 
Rietveld in hun fabrieksgebouw wisten te creëren. 
Na de verbouwing zijn twee grote werkvloeren voor 
productie en voor assemblage verbonden door een 
brede gang, met daaraan een personeelskantine 
en een kantoorgedeelte. Dit laatste kreeg als fraaie 
eigentijdse toevoeging een houten tussenwand, 
naar ontwerp van kunstenaar Aart van Asseldonk.
Nu het gebouw is gerestaureerd en weer volop 
functioneert, zal ook het park worden gerenoveerd. 
Het ontwerp hiervoor is gemaakt door Anet 
Scholma van het nog steeds bestaande Buro Mien 
Ruys, op basis van tuinhistorisch onderzoek van dit 
bureau en van Stichting In Arcadië. De komende 
jaren worden de werkzaamheden gefaseerd ter 
hand genomen, waarna ook dit unieke groene 
ensemble als herboren aan zijn tweede leven kan 
beginnen. 

Kees Somer is adviseur architectuurhistorie bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, k.somer@cultureelerfgoed.nl.

Als basis hiervoor dienden 
bouwhistorisch en 
kleurhistorisch onderzoek

Acht aaneengeschakelde hallen met gebogen zaagtanddaken
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Behoud van cultureel erfgoed is afhankelijk van een aantal dingen.  
Een bevlogen eigenaar, een volwassen markt en een deskundige over-
heid zijn enkele belangrijke randvoorwaarden. Kennis van zaken, 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, is ook een essentiële 

onderlegger. Daaraan werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen 
met anderen, in Europees verband. Via het Joint Programming Initiative 
Cultural Heritage programmeren en financieren de landen van de Europese 
Unie sinds 2010 gezamenlijk onderzoek naar cultureel erfgoed. Maar voor 
onderzoek heb je ook apparatuur, laboratoria, verzamelingen van gegevens 
en vergelijkingsmateriaal nodig. Samen vormen die de infrastructuur van 
het onderzoek. Aan een goede infrastructuur werken de landen van Europa 
nu ook via de European Research Infrastructure Heritage Science, ofwel de 
Europese infrastructuur voor onderzoek naar erfgoed. Beide programma’s,  
het ene over het programmeren en het andere over de infrastructuur, 
beschouwt Europa als complementair. Ze vullen elkaar prachtig aan.
In Europa bevindt zich niet alleen veel erfgoed, zoals talloze eeuwenoude 
gebouwen, musea vol kunstschatten en een ondergrond gevuld met archeo-
logische resten die onze voorouders achter zich hebben gelaten, maar er 
bestaat hier ook een lange traditie om daar onderzoek naar te doen. Zoiets 
moet je echter wel onderhouden en daaraan willen allerlei landen nu bij-
dragen. Nederland is er daar één van, maar bijvoorbeeld ook België, Frankrijk, 
Portugal en Polen doen mee. Italië heeft in deze samenwerking, zoals wel 
vaker, de leiding.

Behoorlijke capaciteit
Wat gaat er nu precies gebeuren? Het is de bedoeling dat er in elk land een aantal 
instellingen met een behoorlijke capaciteit gaat samenwerken. Dat kunnen uni-
versiteiten zijn, maar ook musea en onderzoeksinstellingen zoals TNO. 

In Nederland zijn die instellingen voor het eerst bijeen geweest bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, die de samenwerking leidt, op 23 februari van dit jaar. 
Onder meer de Koninklijke Bibliotheek, het Van Gogh Museum en de Technische 
Universiteit Delft kwamen bij de dienst overleggen. Het was een eerste bijeen-
komst, want veel moet er nog worden afgesproken. Wie wil er meedoen als 
partner? En wie als afnemer? Wat brengt een instelling mee aan verzamelingen van 
gegevens, aan instrumentarium, aan kennis, aan geld? En hoe gaan we dat allemaal 
organiseren? Een belangrijk aspect daarbij is de kwaliteit van de laboratoria en de 
rest van de infrastructuur. Hoe ga je meten dat alle partners aan de internationale 
standaarden voldoen?

WELKOM
          IN ONS LABORATORIUM

Europese infrastructuur voor onderzoek naar erfgoed

Laboratorium-opstelling voor onderzoek naar de thermische werking van tufsteen via cycli van beregening, bezonning en droging

Meer en meer trekken onderzoekers in verschillende Europese landen samen op om het culturele 

erfgoed te behouden. Ze gaan nu ook hun laboratoria met elkaar delen. Om dat te stimuleren zijn 

de landen een nieuw samenwerkingsverband aangegaan. jan van ’t hof

Dat kunnen universiteiten zijn, maar ook 
musea en onderzoeksinstellingen zoals TNO
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Natuurlijk kunnen we in Nederland bouwen op lopende samenwerkingen, 
zoals het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science en 
MonumentenKennis. De eerste samenwerking richt zich primair op onderzoek 
naar kunst, de tweede op onderzoek naar gebouwd erfgoed. Deelnemers zijn 
het Rijksmuseum, de universiteiten van Amsterdam en Delft, de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en TNO. In beide samenwerkingen 
is ook de Rijksdienst partner. Belangrijk in deze en in de twee Europese samen-
werkingsverbanden is dat erfgoed heel breed wordt bekeken. Ook natuurhistori-
sche collecties vallen er onder, evenals paleontologie. Vandaar dat er contacten 
zijn met bijvoorbeeld Naturalis.

Nieuw begrip
Omdat de instellingen nog niet gestart zijn met het delen van hun infrastruc-
tuur, kunnen we nog geen voorbeelden geven van successen in déze samenwer-
king. Maar er valt te denken aan het bij elkaar brengen van oude onderzoeks-
gegevens over de restauratie van schilderijen met referentiematerialen zoals 
verven en bindmiddelen. Dat zou zomaar tot nieuw begrip kunnen leiden. Of 
je zou in een laboratorium verschillende blokken natuursteen vries-dooicycli 
kunnen laten ondergaan om te kijken welke steensoort geschikt is om bepaalde 
monumenten mee te restaureren. Ook kunnen natuurhistorische collecties met 
bijvoorbeeld uitheemse houtsoorten helpen bij het identificeren van de mate-
rialen waar historische meubels van gemaakt zijn. Als de onderzoekers gemak-
kelijker dan nu het geval is van elkaars laboratoria gebruik kunnen maken, zal 

dergelijk onderzoek beter uitpakken en dus steviger bijdragen aan het behoud 
van het culturele erfgoed.
De European Research Infrastructure Heritage Science is een programma van 
Italië en andere landen in Europa. Het is dus geen initiatief van de Europese 
Unie. Die ondersteunt de samenwerking wel via subsidie, zodat de instellingen 
de komende vier jaar goed kunnen nadenken over wat ze nodig hebben en hoe 
ze het gaan organiseren. Bijvoorbeeld hoe ze gaan regelen dat Nederlandse 
onderzoekers van elkaars kennis en infrastructuur kunnen profiteren en toegang 
hebben tot de apparatuur en dergelijke van hun collega’s elders in Europa.  
Wat daarbij helpt, is dat de activiteiten die onder het samenwerkingsverband  
vallen, zoals de aankoop van apparatuur, vrijgesteld zijn van btw. Sinds de officiële 
start op 29 maart in Florence zijn we daarmee aan de slag. 

Jan van ’t Hof is hoofd regio Noord-Oost bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestuurs-
lid Joint Programming Initiative Cultural Heritage & European Research Infrastructure Heritage 
Science, j.van.t.hof@cultureelerfgoed.nl. 
Nadere informatie: www.jpi-culturalheritage.eu, www.e-rihs.eu, www.nicas.nl en  
www.monumentenkennis.nl.

Onderzoekers zullen meer gebruik gaan maken van elkaars vergelijkingsmateriaal

De Europese Unie gaat onder meer onderzoek naar cultuurlandschap financieren
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TWEE NIEUWE ONDERZOEKSOPROEPEN
Later dit jaar zal het Joint Programming Initiative Cultural Heritage twee 
nieuwe onderzoeksoproepen lanceren. Het gaat daarbij om onderzoek naar 
cultuurlandschap (Changing Environments) en naar ‘digitaal erfgoed’ (Digital 
Heritage). Onder dat laatste verstaat de organisatie onder andere de vraag 
hoe we computerbestanden en computerspellen beter kunnen gebruiken 
in onderzoek naar erfgoed. In de komende twee jaar volgen er nog twee 
oproepen, voor onderzoek naar conservering en restauratie en naar de per-
ceptie van cultureel erfgoed. In totaal verwacht de Europese Unie voor deze 
vier onderzoeksclusters tussen de tien en vijftien miljoen euro te kunnen 
mobiliseren.
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kunst zoekt plek

Waar gaat 
De wonderbare 
visvangst  
naartoe?

Raam naar Glasmuseum
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed om een plek voor een sierlijk 
raam. Het is vermoedelijk een etalageafscheiding 
uit de periode van de art nouveau. Er staan drie 
mannen op afgebeeld, waarschijnlijk de schilder, 
de ziel en de maker van glas. Het Nationaal Glas-

museum in Leerdam reageerde enthousiast op de 
oproep. In vier loopbruggen toont het museum 
onder andere glas in lood en vlakglas. Het etalage-
raam krijgt daar een plek, mooi in combinatie met 
geblazen glas uit dezelfde jaren. Wellicht gaat het 
Glasmuseum in de komende tijd meer glas-in-
loodramen uit de rijkscollectie lenen.

Vermoedelijk ontwierp Ernee ’t Hooft  
De wonderbare visvangst voor het bijkantoor 
van de Twentsche Bank in Amsterdam. 
Dat valt op te maken uit haar ontwerp- 

tekeningen, die zich in het Textielmuseum in 
Tilburg bevinden. Maar waarschijnlijk heeft het 
monumentale wandkleed van meer dan vier meter 
hoog en twee en een halve meter breed daar nooit 
gehangen. Waarom, dat valt niet meer te achterha-
len. In de Bijbel staat in het evangelie van Lucas hoe 
Petrus, Jakobus en Johannes de hele nacht op het 
Gennesaret-meer visten. Maar ze vingen niets.  
Toen stapte Jezus aan boord en vroeg hun de net-
ten opnieuw uit te gooien. De mannen haalden nu 
zo veel vis binnen dat hun boten bijna zonken. Het 
leek wel een wonder! Jezus zei: ‘Vanaf nu zullen 
jullie mensen vangen, in plaats van vissen.’ En de 
drie vissers werden zijn eerste leerlingen. In de loop 
der eeuwen hebben vele kunstenaars deze won-
derlijke vangst uitgebeeld, zoals Rafaël en Rubens. 
’t Hooft bevond zich dus in goed gezelschap toen 
ook zij begin jaren vijftig naar dit thema een 
wandkleed ontwierp. Tegen een achtergrond van 

drie verticale banen, blauw, oker en blauw, proberen 
twee voorovergebogen figuren hun overvolle visnet 
in hun kleine bootje te hijsen. De vissen hebben 
verschillende formaten. Als je enige afstand neemt, 
dan zie je dat het net zelf ook de vorm van een grote 
vis heeft. Ernee ’t Hooft was tijdens de wederop-
bouwperiode een veelgevraagd kunstenaar en 
maakte naast werken in textiel ook mozaïeken, 
ramen en wandschilderingen. De wonderbare visvangst 
is geweven door De Cneudt in Baarn, destijds een 
van de meest toonaangevende weverijen van 
Nederland. In 1956 was het wandtapijt te zien op de 
expositie Opdracht in het Stedelijk Museum van 

Amsterdam. En in 1960 was het onderdeel van de 
solotentoonstelling van ’t Hooft in Museum het 
Catharina Gasthuis in Gouda. Het Rijk kocht het 
tapijt in 1963. De wonderbare visvangst is helaas maar 
zelden uitgeleend, voor het laatst in 1997. Sindsdien 
hangt het kleed in het depot van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Maar het verdient een mooie 
plek. Wie heeft ruimte? 

Simone Vermaat is conservator bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.
Interesse? Neem contact op via  
bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl.

De wonderbare visvangst hangt al twintig jaar te 

hangen in het depot van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. Eeuwig zonde, want er kleeft 

zo’n intrigerend verhaal aan het wandkleed. Wie 

wil het lenen? simone vermaat
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Wij zijn hartstikke blij met onze 
aanwinst’, zegt Leo Meinders, terwijl 
hij de deur van zijn pas verworven 
schuur opendoet. Hij had zijn oog  

al een tijd op het rijksmonument net aan de andere 
kant van de weg laten vallen, op het terrein van de 
buurman. Meinders en zijn vrouw Maretie hebben de 
boerenschuur een paar weken geleden van hem 
kunnen kopen. Oké, er zitten grote gaten in het dak, 
er ontbreken planken en bakstenen in de muren,  
er woekert klimop overheen, maar het is wel een 
authentieke vakwerkschuur. Hij staat in een bosje 
van eikenbomen ten zuiden van het dorp Vasse, in de 
Twentse gemeente Tubbergen, niet ver van de Duitse 
grens. De bomen zijn vlak langs de gevels doorge-
schoten tot flinke afmetingen. ‘Ik wil de schuur graag 
zo snel mogelijk restaureren en er een andere 
bestemming aan geven’, vertelt Meinders, en hij 
stapt naar binnen.

Daar volgt een grote verrassing. De vervallen schuur 
staat helemaal vol met landbouwwerktuigen, karren 
en machines uit vervlogen tijden. Eggen, ploegen, 
zaaimachines, dicht opeengepakt onder de houten 
balken. Het is niet moeilijk om je de paarden voor te 
stellen die buiten snuivend staan te wachten om de 
boel over de akkers te trekken. De buurman was 
jaren en jaren niet in de schuur geweest. De zon 
breekt door alle kieren en gaten naar binnen.

Dichtmaken
Aan de keukentafel met een kop koffie vertelt 
Maretie Masselink: ‘Wij hebben direct na de 
aankoop de Monumentenwacht opdracht gegeven 
om een inspectierapport op te stellen. Om verder 
verval te voorkomen raadt de inspecteur ons 
natuurlijk aan om op korte termijn de gaten in het 
dak en in de gevels dicht te maken.’ Wat ook niet 
onbelangrijk is, Masselink en Meinders kunnen het 

beste gelijk met de gemeente aan tafel gaan zitten 
om te bespreken welke functies er voor de schuur 
allemaal mogelijk zijn en of hiervoor een wijziging 
van het bestemmingplan nodig is. Als de gevels en 
het dak wind- en waterdicht zijn, kan het monument 
in de tussentijd dienst doen als schuur of stal.
De volgende stap is een restauratieplan opstellen om 
daarmee een provinciale subsidie aan te vragen als 
bijdrage voor het herstel van het casco. ‘Maar wat 
doen we met de oude werktuigen, de karren en de 
rest?’ vraagt Leo Meinders. Misschien kan een van de 
openluchtmusea in het land zich daarover ontfer-
men. Het is te bijzonder materiaal om dit via Markt-
plaats van de hand te doen. Meinders en Masselink 
zijn nu aan zet. Zij staan aan het begin van een mooi 
proces van herstel van hun fraaie vakwerkschuur. 

Henry van der Wal is adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, h.van.der.wal@cultureelerfgoed.nl.

Bij het Twentse dorp Vasse staat een oude vakwerkschuur, volgestouwd met 

landbouwwerktuigen uit vervlogen tijden. De nieuwe eigenaar zoekt iemand 

die zich daarover kan ontfermen. Dan kan hij de schuur een nieuwe functie 

geven. henry van der wal

Uit vervlogen tijden
Een schuur vol landbouwwerktuigen

Je mond valt open van verbazing als je de schuur bij Vasse binnenstapt

‘
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Het vlechten van heggen is een ambacht 
dat in Nederland veelvuldig is beoefend. 
Er bestonden vanouds streekgebonden 
variaties. Het basisprincipe is daarbij 

hetzelfde. Creëer een heg die zo ondoordringbaar is 
dat hij het vee binnen de wei houdt en grote grazers 
als herten en ander wild juist buiten de akkers. Het 
uitgangspunt is dat er gevlochten wordt met levend 
materiaal. Meestal met rijen doornstruiken, mei-
doorn of sleedoorn, want dat levert een massieve 
heg op. Meidoorn is vanwege zijn taaiheid en veze-
lige structuur een ideale soort. De voorkeur gaat uit 

naar een heg waarvan de stammen polsdik zijn en 
drie tot vier meter hoog. Vaak zijn die heggen dan 
zo’n acht tot tien jaar oud.
Tot in de negentiende eeuw werden er in grote 
delen van Europa heggen gevlochten, rond akkers 
en veedriften. Na de introductie van het prikkel-
draad rond 1900 verdwenen de gevlochten heggen 
in een rap tempo. Echt heggenlandschap is daarom 
zeldzaam geworden. Onder meer langs de IJssel 
en de Maas, in de Achterhoek en op Zuid-Beveland 
vinden we er nog restanten van. Vorig jaar bracht 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Atlas 

van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland 
uit. Daar spelen gevlochten heggen een promi-
nente rol in. Deze publicatie laat zien dat het 
Maasheggenlandschap in Noord-Brabant groten-
deels bestaat uit heggen die er al in 1850 waren.  
In de driehonderd kilometer aan heggen staan nog 
vrijwel alle houtige soorten van het zogenaamde 
hardhoutooibos. Dit bostype is in ons land nage-
noeg verdwenen. Dat toont aan dat het gebied niet 
alleen vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch 
perspectief van groot belang is, maar ook voor de 
bijzondere vegetatie.

Prehistorisch 
prikkeldraad

Bijna was heggen vlechten een  

vergeten ambacht geworden.  

De laatste tien jaar echter is het  

creëren van prehistorisch prikkel-

draad nieuw leven ingeblazen.  

Het Nederlandse kampioenschap  

in het Maasheggenlandschap trekt 

duizenden bezoekers. 

liesbeth theunissen & henk baas

Vlechtheggen nieuw leven ingeblazen

Vlechtheggen houden het vee in de wei. Deze meidoornheg, in het Maasheggengebied, is de winter ervoor gevlochten
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Julius Caesar
Hoe oud het heggen vlechten is, is moeilijk te zeggen. 
Uit historische bronnen weten we dat er rond 1400 in 
Vlaanderen al sprake van was. En op zestiende-eeuwse 
gravures van Brueghel krijgen we voor het eerst een 
Brabants landschap te zien waarop zowel omheiningen 
van dood hout als levende haagplanten te zien zijn. 
Maar het vermoeden bestaat dat het ambacht nog veel 
ouder is. Interessant is dat we over een beschrijving 
beschikken van niemand minder dan Julius Caesar. In 
zijn boek over de Gallische Oorlogen, De bello Gallico, 
beschrijft hij de Nerviërs, de bewoners van de streek 

tussen Maas en Schelde. Zij vielen Caesars troepen aan, 
bij het riviertje de Sabis, de Selle, een zijrivier van de 
Schelde in Noord-Frankrijk. Julius Caesar schrijft over 
de Nerviërs: ‘Deze mensen hakken jonge boompjes 
om, echter zonder ze geheel door te hakken, en buigen 
ze en vervlechten de in de breedte groeiende takken, 
voegen er doorn- en braamstruiken tussen en zijn zo 
in staat deze heiningen tot een verschansing als een 
muur te vormen, zodat men er niet alleen niet door 
kan dringen, maar er zelfs niet doorheen kan kijken.’ 
Dit zou betekenen dat het vlechten van heggen al zo’n 
tweeduizend jaar oud is. Of ook de oudere boerenge-
meenschappen, uit de bronstijd en de ijzertijd, deze 
techniek kenden en meidoornheggen gebruikten 
als prehistorisch prikkeldraad weten we niet. Maar 
aannemelijk is het wel. Uit archeologisch onderzoek 
kennen we in ieder geval hekwerken, gemaakt van 
dood materiaal. De sporen van deze ‘stakselrijen’ zijn 
op verschillende plekken in Nederland teruggevonden. 
Tussen de staken waren waarschijnlijk flexibele takken 
van wilg en hazelaar gevlochten en gestapeld.

Moeilijk
Een heg is dus echt een cultuurelement, dat regelmatig 
beheer door de mens vraagt. In het Maasheggengebied 
bestaat deze uit een rij van veelal meidoornstruiken, 
waarvan er zo’n vijf op een meter staan. De zijtakken 
van de struiken knippen de vlechters tot stompen, die 
dan een soort kapstok vormen. De stammen van de 
aanstaande liggers kappen of zagen zij vrij fors in, wel 
tot een vijfde van de stamdikte. Alleen een klein deel 
van het hout blijft aan de stam vastzitten. Daar stroomt 
het sap doorheen. Dit is een moeilijk onderdeel, 
want het gaat snel mis. De zo losgekapte stammen 
vlechten ze vervolgens vrijwel horizontaal tussen de 
kapstok-staanders. Door de forse inkeping in de stam 

ontwikkelt de meidoorn jonge scheuten vlak onder 
het zaagpunt. Deze groeien recht omhoog en vormen 
met de horizontale stammen een stekelige heg, waar 
geen dier meer door kan. Een snoeibeurt om de zes 
tot twaalf jaar verlengt de levensduur van de vlechtheg 
aanzienlijk. Deze kan dan eeuwen oud worden.
Verschillende organisaties zijn in Nederland actief 
om het ambacht nieuw leven in te blazen. Allerlei 
activiteiten organiseren zij, zoals lezingen en cursus-
sen. De cursisten leren van ervaren vlechters de fijne 
kneepjes van het vak. In het Nederlandse kampioen-
schap Maasheggen vlechten maken zij kans op de 
Gouden Hiep, genoemd naar het gekromde kapmes 
dat de vlechters hanteren. De wedstrijd trekt duizenden 
bezoekers. Op die manier wordt de kennis met een 
grote groep geïnteresseerden gedeeld.

Dicht netwerk
Het meest uitgestrekte heggengebied van ons land ligt 
rond Boxmeer, tussen Venray en Nijmegen. Vooral aan 
de westkant van de Maas bevindt zich nog altijd een 
dicht netwerk aan heggen, rond kleine perceeltjes.  
Dit Maasheggenlandschap is grotendeels in handen 
van Staatsbosbeheer, die waar mogelijk inzet op cul-
tuurhistorisch beheer ervan. Sinds enige jaren worden 
de heggen er ook weer gevlochten. Maar volgens de 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wordt dit 
reservaat nog altijd bedreigd in zijn voortbestaan.
De vereniging koopt daarom nu zelf grond en laat daar 
alleen natuurvriendelijke, chemie-vrije boeren toe.  
Een UNESCO-biosfeerstatus zou de duurzame ont-
wikkeling compleet kunnen maken. In een gebied 
met deze status is het de bedoeling om naar een 
evenwicht tussen economie en ecologie te streven. 
De vereniging denkt dat dit zeer geschikt is om het 
Maasheggenlandschap langdurig en duurzaam te 
behouden. Belangrijk is dat de eigenaren van het 
gebied zelf tot een plan komen, gebaseerd op de 
instandhouding van het specifieke karakter ervan.  
Zo kunnen vlechtheggen levend erfgoed blijven. 

Liesbeth Theunissen is specialist late prehistorie en Henk Baas 
is hoofd Landschap, beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, l.theunissen@cultureelerfgoed.nl &  
h.baas@cultureelerfgoed.nl.

De zo losgekapte stammen 
vlechten ze vrijwel horizontaal 
tussen de staanders

Aan het Nederlandse kampioenschap Maasheggen vlechten doen veel mensen mee Voor het inkappen van de meidoornstammen gebruikt de ervaren 
heggenvlechter een hiep
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onderwijs tegen, in te kleine klasjes. De opleidingen zullen gegeven worden door 
docenten die kunnen bogen op een jarenlange ervaring in de restauratiewereld. 
Ook is er gekeken naar obstakels voor bepaalde groepen potentiële leerlingen. 
Zo was het voor zelfstandigen zonder personeel niet mogelijk om een zogehe-
ten beroepsbegeleidende leerweg te volgen. In deze vorm van het middelbare 
beroepsonderwijs gaat een leerling elke week één dag naar school en werkt hij de 
andere dagen bij een bedrijf. Hij wordt daar begeleid door zijn werkgever. Maar 
die heeft een zelfstandige niet. De oplossing is gevonden in de mogelijkheid om 
een ander bedrijf de leerling te laten begeleiden.
De kwaliteitsnormen uit de richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratie-
kwaliteit Monumentenzorg zijn in de lesstof ingebed. Ruim veertig restauratie-
aannemers werken volgens deze normen en voeren het certificaat Erkend 
Restauratiebouwbedrijf. De opleidingen sluiten daardoor goed aan op de 
arbeidsmarkt. Certificering is ook voor de vele zelfstandigen zonder personeel 
interessant. Het Nationale Centrum Erfgoedopleidingen onderzoekt momenteel 
de mogelijkheden om ook hen van een certificaat te voorzien.

Na de zomer starten er in het middelbare beroepsonderwijs drie nieuwe 
opleidingen op het gebied van restauratie: timmeren, metselen en 
voegen. Ze zijn het gevolg van de koerswijziging die door de minister 
van Onderwijs is ingezet. Zij was van mening dat kleinschalig vakon-

derwijs bescherming verdient en riep het Regionale Investeringsfonds MBO in 
het leven. Met subsidies uit dit fonds krijgen specialistische bedrijfstakken de 
kans samen met scholen passende opleidingen te creëren. De restauratiebranche 
heeft deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen. Want het moest beter. 
In tientallen regionale opleidingencentra doen algemene docenten bouw het 
restauratieonderwijs er nu bij. De kwaliteit van de opleidingen stond onder druk.
Goed vakonderwijs is een belangrijke voorwaarde om het culturele erfgoed in 
stand te houden. De vakmensen maken tenslotte wat architecten, adviseurs en 
beleidsmakers bedenken. In een periode van vier jaar, van 2014 tot 2018, werkt 
de restauratiebranche met de scholen en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed samen om het onderwijs te herzien. Op 1 januari is de stichting Nationaal 
Centrum Erfgoedopleidingen opgericht, zodat het restauratieonderwijs ook na 
2018 verzekerd is van een duurzame toekomst. Het centrum trekt samen met de 
Rijksdienst en veertien overkoepelende organisaties uit de erfgoedsector op om 
knelpunten in het onderwijs op te lossen.

Stappen
Om de kwaliteit te verhogen is bij de nieuwe tweejarige beroepsopleidingen een 
aantal stappen gezet. De leerlingen – de meeste werken al enige tijd in de bouw 
en gaan dan terug naar school – volgen voortaan gezamenlijk een basisdeel. Een 
vak als bouwhistorie leent zich daar prima voor. Dit gaat versnippering van het 

De opleidingen worden gegeven door 
docenten met jarenlange ervaring in de 
restauratiewereld

Betere
lessen

Wie later als timmerman of metselaar oude gebouwen  

wil restaureren volgt middelbaar beroepsonderwijs.  

De laatste jaren doen scholen en bedrijven er alles 

aan om de lessen te verbeteren. Sinds begin dit 

jaar ondersteunt het nieuwe Nationale Centrum 

Erfgoedopleidingen hen daarin.  

agnes van alphen & els arends

Een leerling-metselaar
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restaurator in ons land uitstekend onderwijs kan krijgen op mbo- en universi-
tair niveau. Maar voor een opleiding op hbo-niveau moeten studenten naar het 
buitenland. Om de leerlijnen beter te laten doorlopen zijn het excellentietraject 
en de Associate degree-opleiding goede tussenstations.

Hout- en Meubileringscollege
Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is Manouk Berkheij aan het werk, 
een leerling van het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam. Zij volgt de 
driejarige mbo-opleiding Collectiebeheer, een beroepsbegeleidende leerweg. 
Berkheij is achttien en zit in haar tweede jaar. Ondanks de obstakels heeft 
zij voor na het middelbare beroepsonderwijs al een heel doorstroomtraject 
uitgestippeld: ‘Na deze opleiding wil ik de propedeuse Cultureel erfgoed aan de 
Reinwardt Academie halen en daarna de opleiding Kunstgeschiedenis volgen.’
En ook hierna wil Manouk Berkheij nog verder stromen: ‘Als ik mijn bachelor 
heb, wil ik misschien ook nog de studie Conservering en restauratie aan de 
Universiteit van Amsterdam gaan doen. Dat is mijn ultieme droom.’ Het 
Nationale Centrum Erfgoedopleidingen heeft inmiddels een goed inzicht in de 
wensen en behoeftes in de verschillende vakgebieden. In de komende jaren zal 
het gestaag verder werken aan de verbetering van het vakonderwijs. 

Agnes van Alphen is projectsecretaris en Els Arends is communicatieadviseur, beiden bij het 
Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen, a.vanalphen@erfgoedopleidingen.nl 
& e.arends@erfgoedopleidingen.nl.
Nadere informatie: directiesecretaris Erik Kleijn, e.kleijn@cultureelerfgoed.nl.
Zie ook www.erfgoedopleidingen.nl.

DE RESTAURATIESECTOR VERENIGD
Dit zijn de veertien organisaties uit de erfgoedsector die samen met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationale Centrum 
Erfgoedopleidingen werken aan een duurzame toekomst voor het vakonder-
wijs: Vakgroep Restauratie, Restauratie Opleidingsprojecten Nederland, 
Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Architecten Werkzaam in de 
Restauratie, Vereniging Timmerwerk Restauratie, Vereniging Restauratie 
Steenhouwers, Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden, 
OnderhoudNL Restauratieschilders, Voeggarant, Ondernemersvereniging 
van Glazeniers, Het Restauratieconvergent, Restauratoren Nederland,  
The Art Restorers Association Nederland en Vereniging Restauratie Noord. 

Een ambitieuze leerling
In de restauratie ben je nooit uitgeleerd. Er bestaan talloze cursussen om de 
vakkennis mee te verdiepen. Maar het is een ander verhaal als een ambitieuze 
leerling na het middelbare beroepsonderwijs naar het hogere beroepson-
derwijs wil. En daarna misschien nog wel door naar de universiteit. In veel 
vakdisciplines is dit lastig. Het Nationale Centrum Erfgoedopleidingen heeft 
onderzoek laten doen naar de routes die restauratieschilders en meubelrestau-
ratoren kunnen afleggen.
In het onderzoek over het vak restauratieschilder staat de aanbeveling om een 
zogenoemde tweejarige Associate degree-opleiding tussen mbo en hbo te voegen. 
Deze opleiding is er nog niet, maar de meest getalenteerde leerlingen kunnen 
bij de schildervakschool Cibap al wel een excellentietraject volgen, naast de 
reguliere opleiding. Uit het andere onderzoek blijkt dat de leergierige meubel-

Een leerling krijgt timmerles Les in smeden
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HET GEHEIM VAN 
DE MIJT
De negen meter hoge terp van Hogebeintum is 
niet alleen de hoogste terp van Friesland, maar 
zelfs van heel Nederland. Waarom is die heuvel 
zo hoog? Hoe is hij opgebouwd? Is er sprake 
van geleidelijke ophoging of van grote fasen 
ineens? Dat zijn vragen die de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed met een booronderzoek 
hoopt te beantwoorden. In een van de grond-
monsters trof de dienst deze mijt aan. Hij zat 
zes meter diep in de terp. Daar vinden we dikke 
pakketten organisch materiaal, veelal mest.  
Het is heel gelukkig dat de omtrek van het lijfje 
en de kop precies bewaard is gebleven in het 
monster, want dat is slechts 0,03 millimeter dik.
Het monster is genomen toen twee jaar  
geleden de fundering onder de kerktoren 
werd hersteld. De terp is in de twintigste eeuw 
grotendeels afgegraven om arme zandgronden 
mee te verrijken. Het hoogste deel van de terp 
bleef behouden, omdat daar de kerk stond. 
Maar de kerktoren verzakte in de decennia 
daarna ernstig. Voorafgaand aan het ingrijpen-
de herstel zijn de boringen geplaatst. Hopelijk 
onthult het monster met de mijt binnenkort 
waarom de terp van Hogebeintum zo hoog is. 

hans huisman, specialist instandhouding  
archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
h.huisman@cultureelerfgoed.nl.

kijk!



20

In de rij op de hei
Eind maart werd Nederland een wonderlijk  

rijksmonument rijker: een rij betonnen pijlers  

op de hei bij Apeldoorn. Het is een zogeheten  

ijkbasis, uit 1957. Jarenlang zijn hier instrumenten  

voor landmeters geijkt. eline jörg & willem derickx

IJkbasis is nu rijksmonument

De ijkbasis voor landmeetapparatuur staat op het stabielste stukje van ons land, de Zilvense Heide op de Veluwe
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Nederland is het nauwkeurigst opgemeten 
land ter wereld. Alleen Nederland  
actualiseert elk jaar zijn grootschalige 
topografische basiskaarten. En de hier-

voor benodigde driehoeksmeting is in Nederland 
uitgevonden, al in de zestiende eeuw. Zo’n drie-
hoeksmeting is handig als je een terrein opmeet, 
want door slechts één afstand en twee hoeken te 
meten kun je de lengte van de twee andere zijden 
van een driehoek berekenen. Het belang van land-
meten in een dichtbevolkt gebied als Nederland 
is groot. Dat was al zo in de eerdere eeuwen van 
landaanwinning en inpoldering. De landmeetkunde 
kwam goed van pas toen onze voorouders steeds 
complexere en omvangrijkere infrastructurele 
werken aanlegden.
In 1954 riep de Internationale Unie voor Geodesie 
en Geofysica alle landen ter wereld op om ijkbases 
voor afstandmeters te bouwen. De meetinstrumen-
ten konden daar worden geijkt aan één standaard-
lengte. Dan beschikten alle landmeters over gelijk 
gereedschap en sloten alle metingen mooi op elkaar 
aan, ook op de grenzen tussen landen. In Nederland 
nam de Rijkscommissie voor Geodesie de aanleg 
van de ijkbasis op zich. Op de Zilvense Heide op de 
Veluwe bij Apeldoorn verrees in 1957 een reeks 
betonnen pijlers, over een lengte van 576 meter. 
Sinds eind maart is de basis een rijksmonument. 
De stichting Geldersch Landschap & Kasteelen 
attendeerde de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed erop dat de ijkbasis het beschermen waard 
is. Het is namelijk de enige ijkbasis voor landmeet-
apparatuur in Nederland. En er bestaan er maar zes 
op de hele wereld, onder andere in Finland, 
Duitsland en Argentinië.

Het stabielste stukje
De Zilvense Heide was een uitstekende keuze.  
Het is het stabielste stukje van ons land. Het gebied 
ligt ver van allerlei breuken in de ondergrond, waar-
door het nauwelijks verzakt en verschuift. De hoogte-
verschillen zijn er gering. Bovendien was hier de 
kans op latere verstoringen door natuurlijke oor-
zaken of door menselijk toedoen minimaal. Ideaal 
voor een betrouwbare ijkbasis dus. De strook heide 
om de basis heen is vrijgemaakt van begroeiing. Op 
de strook staan acht betonnen pijlers met bronzen 
bouten en metalen bevestigingspunten voor de 
meetinstrumenten. Metalen kappen beschermen 
de bovenkanten van de pijlers.
Onder de grond zijn nog drie pijlers verstopt. Deze 
bevinden zich 288 meter uit elkaar en bestaan uit 
een betonnen cilinder met aan de bovenkant een 
bronzen bout, net als de bovengrondse pijlers.  
Deze bout is het precieze meetpunt en staat twee 
meter onder de grond in een betonnen keldertje.  
Dat is afgesloten met een stalen deksel. De land-
meters plaatsten hun kijkers recht boven de bouten 
om de ondergrondse meetpunten optisch ‘op te 
loden’. De eerste bovengrondse pijler dient om een 
meetinstrument op op te stellen. De tweede is de 
0-meter-pijler, de derde de 1-meter-pijler. De 
volgende pijlers geven de 6, 24, 96, 288 en 576 
meter aan.

Afzonderlijk gefundeerd
De constructies zijn niet met elkaar verbonden en ze 
zijn afzonderlijk gefundeerd. Zo kunnen bewegin-
gen in de ene constructie zich niet voortzetten in de 
andere onderdelen van de ijkbasis. Het was namelijk 
van groot belang dat de pijlers zo min mogelijk 
bewogen ten opzichte van elkaar en ten opzichte 
van de omgeving om de metingen zo nauwkeurig 
mogelijk te kunnen uitvoeren.
Naast deze hoofdrij ligt een afgeleide basis. Deze 
is aangelegd voor het ijken van zogeheten invar-
draden. Invar is een nikkel-ijzerlegering met een 
extreem lage uitzettingscoëfficiënt. Dit materiaal 
is daarom bij uitstek geschikt om zeer nauwkeu-
rig afstanden mee op te meten. De invarbasis is 
opgebouwd uit drie grote betonnen palen op het 
0-, 288- en 576-meter-punt. Daartussen staan om 
de 24 meter kleinere betonpaaltjes met een platte 
bronzen bout. De afstand van 24 meter is de lengte 
van de standaard-invardraad die de landmeters 
hanteerden.

De ijkbasis op de Zilvense Heide werd gebruikt door 
Nederlandse en buitenlandse instituten en overhe-
den, zoals het Kadaster, Rijkswaterstaat en fabrikan-
ten van landmeetkundige apparatuur. Zij ijkten hier 
hun invardraden en elektro-optische instrumenten. 
Deze ijkbasis zorgde voor een herdefinitie van de 

internationale afstandsmeting. Met hier geijkte invar-
draden is in 1965 een lengte van 24 kilometer langs de 
Afsluitdijk opgemeten, die landmeters vervolgens als 
nieuwe basismaat benutten.

Vernieuwingen
Maar al heel snel na de ingebruikname van de ijkbasis 
op de Veluwe volgden de vernieuwingen elkaar op. 
Al in 1964 bedienden de meeste landmeters zich van 
elektronische afstandmeters. En vanaf de jaren negen-
tig is er gps, het global positioning system, waarmee je via 
een heel netwerk van satellieten een exacte positie op 
aarde kunt bepalen. Invardraden en elektro-optische 
instrumenten werden museumstukken. En de 
moderne landmeetapparatuur kan in het laboratori-
um worden geijkt. Omstreeks 2000 is de ijkbasis op de 
Zilvense Heide dan ook buiten gebruik gesteld. Zij had 
haar tijd gehad, maar wel haar diensten bewezen. De 
meting van de 24 kilometer langs de Afsluitdijk bleek 
volgens de huidige gps-methode zeer nauwkeurig.
Sporadisch wordt de ijkbasis op de Veluwe nog 
gebruikt voor educatieve doeleinden. Landmeters in 
opleiding zien hier met eigen ogen waar de appara-
tuur van hun voorgangers geijkt werd. De gemeente 
Apeldoorn onderzoekt momenteel hoe de basis het 
beste kan worden geconserveerd en beheerd. Dat 
doet zij met medewerking van het Kadaster, Geldersch 
Landschap & Kasteelen, de stichting De Hollandse 
Cirkel en de Nederlandse Commissie voor Geodesie. 
De reeks betonnen palen op de Zilvense Heide geeft 
prachtig de stand van de technologie in de weder-
opbouwperiode aan. Met de aanwijzing van deze 
unieke ijkbasis als rijksmonument heeft Nederland 
een tastbare herinnering uit de geschiedenis van de 
landmeetkunde beschermd. 

Eline Jörg is adviseur architectuurhistorie en Willem Derickx is 
landmeetkundige en specialist geografische informatie, beiden 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,  
e.jorg@cultureelerfgoed.nl & w.derickx@cultureelerfgoed.nl.

De meetinstrumenten  
konden daar worden  
geijkt aan één standaard-
lengte

De pijlers kunnen wel wat herstel gebruiken Naast de grote ijkbasis bevindt zich een kleinere, met paaltjes  
voor invardraden
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Natuurlijk, we zijn goed beschermd. Nederland is toonaangevend als 
het gaat om sterke dijken, kustverdediging en de ruimte die we de 
rivieren tegenwoordig weer geven. Toch blijft een overstroming een 
reëel risico. De kans is klein, maar de gevolgen kunnen enorm zijn. 

Meer dan de helft van ons land is gevoelig voor overstromingen, dat wordt wel 
eens vergeten. Onder ons Nederlanders heerst een opvallend laag bewustzijn 
van de gevaren waar we mee geconfronteerd kunnen worden. En we weten 
vaak niet wat we zelf kunnen doen om ons tegen een overstroming te bescher-
men. Of tegen een extreme regenbui. Ook dat is een niet te onderschatten bron 
van overlast. Op verschillende plaatsen in Nederland viel de afgelopen tijd al 
eens in een recordtijd een grote hoeveelheid regen. En hinder door hoosbuien 
zal in de komende jaren alleen maar vaker voorkomen, zo voorspelt het KNMI.
Ook beheerders van musea zijn zich niet altijd bewust van het water en denken 
niet allemaal na over hun handelingsperspectieven. Wat kunnen zij voor hun 
verzameling betekenen wanneer er een overstroming dreigt? Hebben ze al 
bedacht welke kunstvoorwerpen ze dan evacueren? Bereiden zij zich voor als 
het KNMI code rood afgeeft vanwege zware regenbuien? Momenteel schrijven 
zeven instellingen in Den Haag die een collectie beheren hier gezamenlijk een 

Stel, de zee breekt door de duinen. Of de  

regen valt met extreme bakken neer. Dan  

zijn vijf Haagse musea daarop voorbereid,  

net als het Nationaal Archief en de Koninklijke 

Bibliotheek. Althans, daar werken ze aan. 

renate van leijen  

Haagse musea bereiden zich voor

Als het water komt
Het Mauritshuis is een van de leden van het Haagse Preventienetwerk die samen een actieplan schrijven hoe ze hun gebouwen en collecties tegen overstromingen en hoosbuien kunnen beschermen
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actieplan voor. De zeven zijn het Mauritshuis, Museum Meermanno, het Haags 
Historisch Museum, Museum Beelden aan Zee, het Museon, de Koninklijke 
Bibliotheek en het Nationaal Archief. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
denkt met de organisaties mee.

Serieuze wateroverlast
De afgelopen drie jaar kampten minstens dertien Nederlandse musea met  
serieuze wateroverlast. Enkele keren zijn hierbij museale voorwerpen beschadigd. 
Deze kunnen hierdoor een deel van hun cultuurhistorische waarde verliezen, 
hoe goed ze daarna ook worden gerestaureerd. Ook in Den Haag hebben de 
instellingen hinder van het vele water, met name in het zomerseizoen. ‘Wij 
hebben helaas ervaring met wateroverlast’, zegt Rob Schouten, hoofd Collectie 
van het Museon. ‘Een hoosbui kan enorme gevolgen hebben, die ver uitgaan 
boven je eigen mogelijkheden tot het in veiligheid brengen van de collectie. Eén 
keer zaten we op het randje.’ Den Haag is een van de regio’s in Nederland waar 
gemiddeld meer neerslag valt.

Daarnaast ligt de stad in een gebied dat gevoelig is voor overstromingen.  
Op de website veilig-erfgoed.nl presenteert de Rijkdienst voor het Cultureel 
Erfgoed met hulp van Rijkswaterstaat een overstromingskaart. Op de kaart 
staan de musea en de archieven, en hij toont welke gebieden door dijk- en  
duindoorbraken kunnen overstromen. Te zien valt dat Den Haag bij een maxi-
male overstroming tussen de halve en de anderhalve meter onder water zal 
staan. De kans dat de Haagse instellingen met wateroverlast te maken krijgen  
is reëel aanwezig. En het is dus goed dat zij de handen ineen hebben geslagen.  
‘Ik heb een aantal maal wateroverlast gehad door hoosbuien’, vertelt Michel van 
de Koppel, locatiemanager van het Haags Historisch Museum. ‘Gelukkig niet in 
het museale deel. Maar omdat voorkomen beter is dan genezen, ben ik blij dat 
wij ons daar nu gezamenlijk op voorbereiden.’

Goede samenwerking
De zeven organisaties maken deel uit van het Haagse Preventienetwerk,  
dat al sinds 2003 bestaat en waar bijvoorbeeld ook Panorama Mesdag, het Haags 
Gemeentearchief en het Gemeentemuseum bij horen. Een calamiteit kan meer-
dere instellingen tegelijk treffen. Daarom is een goede samenwerking essentieel. 
Het netwerk is een vangnet om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise 
en faciliteiten. De musea komen twee tot drie keer per jaar bijeen om de veilig-
heidszorg te bespreken en om samen te oefenen, soms in samenwerking met de 
brandweer. Edwin Buijsen, hoofd Collectie van het Mauritshuis, heeft gelukkig nog 
nooit ernstige wateroverlast meegemaakt in zijn museum. Hij is initiatiefnemer 
van het plan van aanpak bij overstromingen en hoosbuien. Buijsen: ‘Gezamenlijk is 
onze positie sterker. Wij kunnen profiteren van elkaars deskundigheid.’
Ook de Rijksdienst neemt vanwege zijn expertise deel aan de gesprekken met de 
zeven instellingen uit het Haagse Preventienetwerk. De dienst is deskundig op 
het gebied van maatregelen tegen wateroverlast, bezit kennis over het opzetten 
en uitvoeren van een risicoanalyse en heeft een uitgebreid netwerk binnen de 
watersector opgebouwd. De Rijksdienst zet dit netwerk in bij het maken van het 
actieplan om informatie te krijgen over overstromingsscenario’s en waterstanden 
voor de locaties van de musea, over de bewegingen van regenwater in de stad en 
om te inventariseren welke ondersteunende maatregelen er nodig zijn.

Kwetsbare voorwerpen
Het team van de zeven organisaties levert halverwege dit jaar het actieplan op. 
Daar komen maatregelen in te staan om waterschade aan collectie en gebouw 

te voorkomen. Bijvoorbeeld: zet kwetsbare voorwerpen hoger in het gebouw, 
op de verdiepingen. Verpak de spullen in het depot waterdicht. En plaats rond 
het museum groen, gras, grond en grind, waar het water snel in weg kan zakken. 
Adviseur bedrijfsvoering René Gardien van het Nationaal Archief is enthousiast 
over het actieplan. ‘Het Nationaal Archief heeft al veel geïnvesteerd in maat-
regelen tegen wateroverlast’, zegt hij. ‘Zo hebben we in de depots verhoogde 
drempels en sensoren geplaatst. Maar als we nu een nieuw gebouw zouden 
neerzetten zou de capaciteit van de afvoer van het regenwater verdubbeld  
moeten zijn ten opzichte van twee decennia geleden. Daar is het huidige 
gebouw niet op berekend. Het is goed dat we daar gezamenlijk naar kijken.’  
De Haagse erfgoedorganisaties zullen de aanbevelingen uit het actieplan inte-
greren in hun eigen integrale veiligheidsplannen.
Het Haagse Preventienetwerk is de eerste groep collectiebeheerders in 
Nederland die een dergelijk initiatief ontplooit. Het heeft er van het Mondriaan 
Fonds een financiële bijdrage voor ontvangen. De beheerders zullen de  
ervaringen en resultaten niet alleen delen met de andere musea in het netwerk, 
maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld op symposia. Bovendien zal het netwerk 
samen met de Rijksdienst een informatiebijeenkomst houden. Nog even en  
Den Haag is er klaar voor. 

Renate van Leijen is adviseur veilig erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
r.van.leijen@cultureelerfgoed.nl.  
Zie ook veilig-erfgoed.nl.

Wat kunnen zij voor hun verzameling 
betekenen wanneer er een overstroming 
dreigt?
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Twee jaar geleden beschutte de Koninklijke Bibliotheek haar boeken met plastic tegen lekkage

In 2010 had het Museon last van binnendringend regenwater
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Kunstpact beschermt vastgoed

Voor het eerst zijn bijna alle ontwerpen van Theo van Doesburg voor de 
Friese plaats Drachten bij elkaar te zien. Ga daarvoor naar Museum Dr8888, 
waar nog tot en met 25 juni de tentoonstelling De Stijl in Drachten, Theo van 
Doesburg, Kleur in architectuur loopt. Van Drachten kreeg de oprichter van het 
tijdschrift De Stijl zijn eerste grote opdracht. In 1921 ontwierp hij een kleu-
renschema voor zestien woningen in de wijk die bekend kwam te staan als 
de Papegaaienbuurt. De huizen zijn namelijk voorzien van primaire kleuren, 
kenmerkend voor de kunstbeweging De Stijl, die uit het tijdschrift voortkwam.
Van Doesburg maakte ook kleurrijke glas-in-loodramen voor een schoolge-
bouw in Drachten. Naast de ontwerptekeningen hiervoor zijn er op de exposi-
tie onder meer schilderijen en poëzie van hem te bezichtigen. Enkele zelfpor-
tretten heeft het museum in bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Deze geven de ontwikkeling in zijn werk op treffende wijze weer, 
van felrealistisch steeds een stapje abstracter. De tentoonstelling in Museum 
Dr8888 is onderdeel van de viering 100 jaar De Stijl. Gedurende het themajaar 
presenteert het museum vier grote tentoonstellingen waarin De Stijl centraal 
staat. Nadere informatie: www.museumdrachten.nl. 

Van Doesburg in Drachten

Limburgse bouwstenen

De kust bij Huisduinen op een oude ansichtkaart

Mergel, Kunrader steen en andere steensoorten die in Zuid-Limburg worden
en werden gewonnen staan dit jaar centraal op de Vlaams-Nederlandse 
Natuursteendagen. Die vinden op 8 en 9 juni plaats in Geulhem en omstreken.  
De provincie Limburg organiseert het evenement, bijgestaan door de Technische 
Universiteit Delft en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
Het programma van de eerste dag bestaat uit lezingen. Er komen onderwerpen 
aan bod als het gebruik van de natuurlijke bouwstenen van Zuid-Limburg door 
de Romeinen en de benutting ervan in de moderne architectuur van de jaren 
twintig en dertig van de twintigste eeuw.
Tijdens de pauzes demonstreren vaklieden het bewerken van deze gesteenten 
en is er gelegenheid om toepassingen ervan in de nabije omgeving te bezoeken. 
De tweede dag staat in het teken van excursies naar historische gebouwen, 
recente restauraties en verlaten en nog actieve steengroeves, zoals De Keel 
langs het Albertkanaal in België en de groeve van Sibbe. Dit is de enige groeve 
in Nederland waar nog blokken mergelsteen uit een ondergronds gangenstelsel 
worden gezaagd. Nadere informatie: www.natuursteendag.nl. 

De kust is van ons allemaal. Op 21 februari ondertekende minister Melanie 
Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het Kustpact. Dat deed zij 
samen met zo’n zestig organisaties, waaronder gemeenten, natuurverenigingen 
en de recreatiesector. In de overeenkomst spreken zij af nieuwe bebouwing in 
de strook land langs de zee te beperken en de unieke waarde van het gebied te 
beschermen. Het vrije zicht, de ongereptheid en de rust hier zijn belangrijk voor 
de mensen in Nederland. De een waait er lekker uit en de ander neemt een duik 
in het koude water.
En er is nog veel tastbaars uit onze geschiedenis te zien, zoals oude kuuroorden, 
eendenkooien, vuurtorens en omwalde akkertjes in de duinen. De directie 
Erfgoed & Kunsten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beide van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hebben in de tekst van het 
pact aangegeven hoe dergelijke historische overblijfselen onderdeel zijn van het 
culturele karakter van de kuststreek. De ondertekenaars zijn overeengekomen 
dat de recreatieve ontwikkeling van de kust voortaan bijdraagt aan het behoud 
van de kwaliteit ervan. 

In de Minderbroederskerk in Maastricht zijn verschillende soorten Limburgse bouwstenen verwerkt

drie dingen
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Dit zelfportret van Theo van Doesburg uit 1928 hangt momenteel in Museum Dr8888
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aangenaam kennis te maken

Wat doet het Incidententeam eigenlijk?
Arno Schut: ‘Wij reageren als er een brand in een  
rijksmonument woedt, ergens in Nederland.  
Dan gaan een of twee van ons erheen. We adviseren 

de eigenaar, de gemeente en de andere betrokkenen met welke 
maatregelen vervolgschade te voorkomen is. Wij vertegenwoordigen 
het monumentale belang in het proces na het incident.’

Om wat voor maatregelen gaat het?
Michiel Verweij: ‘Muren en vloeren ondersteunen: stutten, schragen 
en stempelen.’
Arno Schut: ‘En opruimen, onderdelen veiligstellen.’
Michiel Verweij: ‘Soms ook een zeil eroverheen. En een hek erom-
heen, vanwege de veiligheid en diefstal. Ze komen op de koperen 
knoppen af, op de bronzen leidingen.’
Guido Bogers: ‘En op de tegeltjes.’
Kiki Zagt: ‘Ik heb bij een oud Wereldtentoonstellingsgebouw in Berg 
en Dal geadviseerd om er een bijzonder glas-in-loodraam uit te 
halen en dat tijdelijk veilig op te slaan.’
Michiel Verweij: ‘De voortvarendheid van de brandweer is enorm, want 
die denkt niet aan de monumentale waarde van het gebouw. De 
brandweer is geneigd om ook bijzondere, oude muren om te trek-
ken. Want iets dat op de grond ligt, dat kan niemand meer bedelven.’

Is de brandweer bij een rijksmonument niet 
voorzichtiger?
Arno Schut: ‘De ene gemeente weet precies wat ze moet doen, 
de andere kan wat meer advies gebruiken. De Rijksdienst heeft 
landelijk kennis opgebouwd over brand in monumenten.’

Guido Bogers: ‘Wij hebben gemiddeld één incident per week. Dus zo 
rond de vijftig per jaar.’
Arno Schut: ‘Dat zijn niet allemaal branden. Wij komen ook in 
actie bij andere incidenten, zoals vorige zomer na die hagelbui in 
Brabant. Van Kasteel Heeze waren alle ruiten kapot. Dat was echt 
bar en boos.’
Guido Bogers: ‘De Rijksdienst probeert de brandweer meer besef 
voor monumentale gebouwen bij te brengen. We zitten een paar 
keer per jaar met de brandweer aan tafel en we organiseren samen 
met de brandweer bijna elk jaar een Brandsymposium.’

Wat maakt dit werk mooi?
Kiki Zagt: ‘Het gaat een stapje verder dan mijn reguliere werk, door 
de bijzondere situaties en de emoties die daarbij komen kijken.’
Guido Bogers: ‘Ik vind het interessant dat je van tevoren niet weet of 
er iets gebeurt. En dat je dan al je andere werk uit je handen laat 
vallen.’
Arno Schut: ‘De combinatie van de omgang met mensen in een 
moeilijke toestand en de techniekkant is erg boeiend.’
Michiel Verweij: ‘Alles komt hier tezamen. Je moet op korte termijn 
onder benarde omstandigheden je werk doen. Het is meteen 
première. Je moet daar de essentie van je werk leveren. Er staan 
verschillende mensen op de bühne. Ieder met een eigen invals-
hoek en belangen, onder hoogspanning: de politie, de gemeente, 
de brandweer, de eigenaar. En dan moet je een rol spelen die 
doeltreffend is, maar toch bescheiden.’ 

Dirk Snoodijk is eindredacteur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.

Staat er ergens 

in Nederland een 

rijksmonument in 

brand? Dan komt het 

Incidententeam van 

de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed 

in actie. De adviseurs 

staan de onfortuinlij-

ke eigenaar met raad 

terzijde. Wat houdt 

hun werk in? 

dirk snoodijk
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Het Incidententeam

Stutten, schragen en stempelen 
Guido Bogers, Michiel Verweij en Kiki Zagt in een door brand aangetaste boerderij uit 1835 in Den Dungen in Noord-Brabant. Naast deze drie adviseurs maakt ook Arno Schut deel uit van het Incidententeam
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Ietsje
en ietsje

De buitenste omwalling van Sluis

Vestingstad Sluis, tegen de Belgische grens aan, trekt veel toeristen. Om de bezoekers nog meer te bieden 

maakte de provincie Zeeland de restanten van de buitenste omwalling beter zichtbaar. Ze is daarbij voor-

zichtig met de archeologische overblijfselen omgesprongen. fred brounen & jon van rooijen

Geallieerde bommen hebben Sluis in 1944 grotendeels  
verwoest. Maar de oude wallen van de Zeeuwse vestingstad 
bleven overeind. De hoge hoofdomwalling die het centrum 
omsluit, is rond 1970 ten dele gerestaureerd. Op enige 

afstand daarvan ligt de buitenste omwalling: een vestinglandschap met 
restanten van een complex grachtenstelsel, buitenwerken en lage wal-
len. Onbenut potentieel voor wie meer of andersoortige bezoekers wil 
trekken. Vanuit de gedachte dat recreatie, cultuurhistorie, archeologie, 
landschap, waterberging en natuur goed samen kunnen gaan, elkaar 
bij de juiste aanpak zelfs versterken, liet de provincie in de afgelopen 
anderhalf jaar deze resten accentueren. Dat is goed gelukt.

Van de 42 rijksmonumenten die Sluis telt, hebben er maar liefst 25 
betrekking op de wallen. Twee daarvan zijn archeologisch: het Groot 
Kasteel en de Toren van Bourgondië. Van deze verdedigingswerken zijn, 
afgezien van een opgehoogde binnenplaats, slechts de fundamenten 
en enkele andere ondergrondse resten over. De provincie maakte de 
omwalling uit de achttiende eeuw zorgvuldig zichtbaarder, in goed over-
leg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een belangrijke handelsstad
Sluis ligt in Zeeuws-Vlaanderen, tegen de Belgische grens aan. Van het 
begin van de veertiende tot halverwege de vijftiende eeuw was het 

Het reliëf van wallen en grachten rond Sluis is geaccentueerd, zodat het drie eeuwen oude verdedigingsstelsel beter zichtbaar is
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plaatsje een belangrijke handelsstad. Sluis had een strategische 
positie aan het Zwin, een vaarweg die in open verbinding met 
de zee stond. De economische belangen werden beschermd met 
grachten, muren en aarden wallen. Twee kastelen aan weerszijden 
van de zeearm, het Groot Kasteel en de Toren van Bourgondië, 
bewaakten de waterweg en de toegang tot de haven. Nadat het 
Zwin verzandde, was het vrijwel gedaan met de voorspoed, maar 
in de Tachtigjarige Oorlog herkreeg Sluis zijn functie als belang-
rijke vesting.
Rond de stad werd een aanvullend verdedigingsstelsel uitge-
graven en opgeworpen, dat onderdeel uitmaakte van de Staats-
Spaanse Linies. Onder andere legde men op het terrein waar 
eerder de Toren van Bourgondië stond een zogeheten hoornwerk 
aan. Rond 1700 werd het stelsel naar ontwerp van vestingbouw-
kundige Menno van Coehoorn verder uitgebreid. Toen Sluis in 
1815 tot de provincie Zeeland ging behoren, werd de vesting 
formeel opgeheven. De wallen werden gedeeltelijk gesloopt.  
De oude haven werd ingepolderd, net als het Zwin. De militaire 
functie verdween en het terrein van het stelsel werd voor land-
bouw en natuur gebruikt. De geometrische vormen in het land-
schap vervaagden, evenals de herinnering eraan.

Gelaagdheid van eeuwen
De oudste sporen van verdediging rond Sluis gaan dus terug 
tot de veertiende eeuw, de jongste stammen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Er toont zich een gelaagdheid van eeuwen, 
doordat er telkens werd ver-, her- en bijgebouwd. Zoals altijd 
bij reconstructieve werkzaamheden deed zich ook hier de vraag 
voor welke fase er het beste geaccentueerd kan worden, zonder 
andere bouwperioden geweld aan te doen. Er is gekozen voor het 
moment dat Van Coehoorn het stelsel naar buiten toe uitbreidde. 

Sinds de voltooiing daarvan zijn er nauwelijks meer toevoegingen 
of veranderingen geweest. Wel zijn er delen geslachtofferd aan 
de vooruitgang, zoals een bastion van het Kleinpasfort, dat nog 
maar zo’n 65 jaar geleden werd afgegraven om een dijk mee te 
versterken.
Waar ze behouden bleven, toonden de sporen zich nog vaag in het 
landschap. Wallen en grachten onderscheidden zich door flauwe 
reliëfverschillen. Hun vorm was te herkennen in perceelsgrenzen. 
Gedetailleerde plattegronden uit de achttiende eeuw ontbreken 
helaas. Zelfs met de betrekkelijk precieze kaart van Pieter Horlewijn 
uit 1727 als basis waren de gegevens onvoldoende nauwkeurig 
voor een echte reconstructie. Daarom koos de provincie voor een 
landschappelijke accentuering. Ze maakte structuren zichtbaarder 
die voorheen slechts betekenis hadden voor het geoefende oog. 
Door oude kaarten, het Actueel Hoogtebestand Nederland en 
luchtfoto’s te stapelen, en die op de huidige topografie te projec-
teren, ontstond er een goed uitgangsbeeld. Dat is met behulp van 
archeologisch onderzoek gecontroleerd en aangescherpt.

Geheel ongemoeid
Er is gewerkt aan het geheel van verdedigingswerken, die als een 
ruime kraag rond de stad liggen, met inbegrip van de voormalige 
haven. Uitgezonderd zijn delen die plaats hebben gemaakt voor 
bebouwing en infrastructuur. Het reliëf is geaccentueerd door 
laagtes iets uit te graven en met de vrijgekomen grond de wal-
restanten wat op te hogen. Omdat de overblijfselen van het Groot 
Kasteel en de Toren van Bourgondië direct onder het maaiveld 
liggen, konden daar geen ingravingen plaatsvinden. Het Groot 
Kasteel werd geheel ongemoeid gelaten. Op het terrein waar ooit 
de Toren van Bourgondië stond, zijn de resten van het hoornwerk 
weer zichtbaar gemaakt. Ze zijn tot het hoogste behouden punt 
aangevuld met grond die beschikbaar kwam uit de aangrenzende 
oude haven. Daar werden de restgeulen van het Zwin iets verdiept 
en de platen opgehoogd, als herinnering aan de verzande zeearm.
Vanwege de kwetsbaarheid van het archeologische erfgoed zijn er 
bij de werkzaamheden voorzorgsmaatregelen getroffen. Er werd 
een verhoogde rijroute opgeworpen voor het grondtransport. 
Graafmachines werkten vanaf het vers opgehoogde, nog wat 
rudimentaire hoornwerk, niet vanaf het maaiveld. Om de bodem-
druk te minimaliseren hadden zowel graafmachines als kiep-
wagens rupsbanden. Bovendien werd er gewerkt in een periode 
van lange droogte, waardoor de ondergrond relatief hard was. 
Regelmatig vonden er veldinspecties plaats om bij te sturen waar 
dat nodig was.

Een kleine uitwateringssluis
Het archeologische potentieel van het buitenste wallengebied 
bleek tijdens grondwerkzaamheden eind vorig jaar. In de buurt van 
de Steenen Beer, het overblijfsel van de Westpoort, kwamen onder 
het grondwaterpeil goed bewaard gebleven houten restanten 
tevoorschijn van een kleine uitwateringssluis, waarschijnlijk uit de 
achttiende eeuw.
In het geaccentueerde landschap laat het roerige verleden van Sluis 
zich beter lezen, zonder dat de natuurlijke of de culturele aspecten 
domineren. Wat nu nog hard en vers oogt, wordt over een poos 
verzacht door gras, dat beweid en gehooid zal worden. In de 
grachten ontstonden amfibieënpoelen, die voor onder andere 
zeldzame boomkikkers het walhalla kunnen betekenen. De weer 
zichtbaar gemaakte schakel in de lange, grensoverschrijdende 
Staats-Spaanse Linies ligt klaar om recreanten te ontvangen. 

Fred Brounen is adviseur archeologie en Jon van Rooijen is adviseur erfgoed en 
ruimte, beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,  
f.brounen@cultureelerfgoed.nl & j.van.rooijen@cultureelerfgoed.nl.

Er zijn bij de werkzaamheden resten van een uitwateringssluis uit de achttiende eeuw ontdekt
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Om de bodemdruk te  
minimaliseren hadden de 
graafmachines rupsbanden
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Regelmatig komen archeologen het 
tegen: een soort groene spaghetti 
op brons. Niet alleen in Nederland,    
 maar ook elders in Europa. Meestal 

gaat het hierbij om prehistorische voorwer-
pen die in graven gevonden worden. Zoals 
deze holle enkelband uit Uden, die nog om 
het onderbeen zat. De groene corrosiekrul-
len lijken op een variant, eentje die je op 
textiel en bot ziet. Daarom wilden de arche-
ologen graag weten of je kunt zeggen of er 
bijvoorbeeld een lijkwade begraven is geweest 
als je op deze krullen stuit. En conservatoren 
wilden weten of de krullen het bronzen 
voorwerp nog aantasten. Specialisten van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
hebben daarom, samen met collega’s uit 
het buitenland, onderzocht hoe de krullen 
groeien. Het blijkt dat het hier gaat om 
zogenaamd krullend malachiet, een cor-
rosieproduct dat in een vochtige omgeving 
groeit waar koper en carbonaat in de goede 
verhouding aanwezig zijn. En dat gebeurt op 
veel plekken, in kopermijnen bijvoorbeeld. 
Maar waarschijnlijk zorgt de omgeving van 
een graf er wel voor dat de groene krullen 
vrij makkelijk ontstaan. Bovenal stelden de 
onderzoekers vast dat ‘curly malachite’ geen 
extra schade meer aanricht aan opgegraven 
voorwerpen. 

janneke van der stok-nienhuis, specialist 
conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, j.nienhuis@cultureelerfgoed.nl.

KRULLEN BLIJKEN 
ONSCHADELIJK
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Het aantal boeren in Nederland neemt 
stevig af. Dit komt doordat veel kinde-
ren de boerderij van hun ouders niet 
voortzetten, en door de schaalvergroting 

in de landbouw. Alleen grote boerenbedrijven met 
een zeer efficiënte bedrijfsvoering lijken renda-
bel te kunnen produceren. Er zijn kleine boeren 
die hun inkomsten verbreden met bijvoorbeeld 
toerisme en dagbesteding voor zorgbehoevenden. 
Of door zonnepanelen op hun land te leggen en 
de elektriciteit te verkopen. Maar de meeste kleine 
boeren sluiten noodgedwongen hun onderneming. 
De grote boeren kopen hun land en de overtol-
lige boerderijen blijven verweesd achter. Op dit 
moment staat er al zo’n elf miljoen vierkante meter 
aan agrarische bebouwing leeg. Dat heeft het ken-
nisinstituut Wageningen Environmental Research 
onlangs onderzocht in opdracht van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Naar verwachting zal dit 
toenemen tot bijna veertig miljoen in 2030.
Momenteel wordt op ruwweg tweeduizend rijks-
monumenten nog actief geboerd. De komende 
dertien jaar zullen daarvan ongeveer achthonderd 
boerderijen hun agrarische functie verliezen, zo 

voorspelt het instituut. Hiervan zal voor de helft 
geen nieuwe bestemming te vinden zijn. Dus er 
komen vierhonderd rijksmonumentale boerderijen 
leeg te staan die leeg zullen blijven. Bij die andere 
vierhonderd staan er doorgaans moderne stallen 
naast het monument. De boer blijft in de monumen-
tale boerderij wonen of hij verkoopt haar aan een 
nieuwe eigenaar. Het zijn de moderne stallen die daar 
dan vaak leeg blijven. Slopen ligt voor de hand, maar 
dat gebeurt veelal niet. De boer heeft gewoonweg 
het geld niet om ze te laten slopen of hij denkt ze nog 
te kunnen verkopen. Investeren in deze gebouwen 
gebeurt ook niet. Daardoor vervallen ze. Voor zowel 
de rijksmonumentale boerderij als de omgeving is dit 
geen aantrekkelijke situatie.

Het belang van cultureel erfgoed
Naar aanleiding van het onderzoek trekt de Rijks-
dienst met de ministeries van Infrastructuur en 
Milieu en Economische Zaken op. In de actuele ver-
anderingen in het landelijke gebied staat het belang 
van cultureel erfgoed naast taken als het saneren van 
boerderijen met asbest, het verduurzamen van de 
veehouderij en het bestrijden van toenemende 

veiligheidsproblemen in de krimpregio’s. De Rijks-
dienst stimuleert de herbestemming van monu-
mentale boerderijen en denkt voor de asbesthou-
dende stallen mee over een vereenvoudiging van 
de sloopregels.
Vorig jaar publiceerde de Rijksdienst de tijdlijn 
Nederland kavelland. Deze internetpublicatie illustreert 
de voortdurende verandering van het agrarische 
gebied. Verandering is eigen aan het landschap en de 
aanpassingen en optimalisaties van voorbije eeuwen 
leveren waardevolle informatie voor de situatie 
van vandaag en morgen. Provincies, gemeenten, 
waterschappen en particulieren kunnen hun erfgoed 
inzetten om de kwaliteit en de leefbaarheid van  
het platteland te behouden of te vergroten. De 
Rijksdienst droeg de afgelopen jaren bij aan allerlei 
initiatieven. Zo liet de provincie Limburg zien hoe je 
op oude hoeves uitstekend modern kunt boeren met 
nieuwe schuren die fraai in de omgeving passen.  
De Rijksdienst zal de komende jaren handvatten 
blijven bieden voor de transitie van het landelijke 
gebied. Door gebruik te maken van de kwaliteiten 
van het erfgoed kan het platteland een waardevolle 
leefomgeving blijven.  

Jeroen Bootsma is adviseur landschap en Judith Toebast is 
specialist agrarische bouwkunst, beiden bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, j.bootsma@cultureelerfgoed.nl 
& j.toebast@cultureelerfgoed.nl.
Zie voor meer resultaten van het onderzoek  
www.cultureelerfgoed.nl.

Leger en leger 
Een schuur in Twente met een ingezakt dak

Er komen steeds meer boerderijen leeg te staan. Ook rijksmonumenten.  

En dat gaat nog wel even door, zo voorspelt nieuw onderzoek. Gelukkig  

zijn er tal van mogelijkheden om het platteland leefbaar te houden.  

jeroen bootsma & judith toebast

De leegloop van het platteland
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Molen De Hersteller

Molenaar Johannes Kooistra gebruikt De Hersteller sinds kort als windturbine

DIT IS EEN 
WINDTURBINE
Je zou het zo niet zeggen, maar de 

oude molen De Hersteller werkt 

sinds kort als een moderne wind-

turbine. Een nieuw soort generator 

wekt elektriciteit op. En hij is zo goed 

geïsoleerd dat het er nu aangenaam 

wonen is. Deze proeve van duur-

zaamheid is het onderzoeken waard. 

ellen den hoedt

In de kelder hebben we de generator van  
1100 kilo geplaatst’, vertelt molenaar Johannes 
Kooistra. ‘Daar was plaats in de waterloop 
waarin vroeger een vijzel uitkwam, die het water 

uit de polder maalde. Zo verstopt doet de generator 
geen afbreuk aan het monumentale karakter van de 
molen. Het gevaarte moest wel via een gat in de bui-
tenmuur van de kelder naar binnen. En de vloer van 
de begane grond is voor de zekerheid brandwerend 
gemaakt.’ De achtkante bovenkruier De Hersteller is 
gebouwd in 1857 en staat in Friesland, bij het dorp 
Sintjohannesga, niet ver van Heerenveen. Met zijn 
mooie rieten kap en romp is het rijksmonument 
een markant punt in het landschap. De Hersteller is 
de enige overgebleven molen van zes om de ernaast 
gelegen polder droog te malen, en sinds 1934 buiten 
gebruik. Sinds een halfjaar wekt molenaar Kooistra 
met de wind, de wieken en de generator zijn eigen 
elektriciteit op, alsof de monumentale molen een 
moderne windturbine is.
‘Het leek me ideaal om met de molen, die wel draai-
de maar niets meer in beweging zette, zelf stroom 
op te wekken’, zegt Kooistra. ‘Wat is er mooier dan 
elektrisch zelfvoorzienend te zijn en van het gas af? 
Zo kan ik de molen weer nuttig inzetten.’ Lambert 
Gaal, secretaris van Molenstichting De Hersteller, die 
eigenaar is van de molen, vult aan: ‘Het plan hadden 
we al langer, maar meedoen in een proef van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was een goede 
stimulans om de molen nu aan te passen.’

Duurzaam
De Rijksdienst onderzoekt momenteel in opdracht 
van de directie Erfgoed & Kunsten van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hoe monu-
menten op een duurzame manier geschikt kunnen 
blijven voor gebruik. Achttien proeven worden er 
uitgevoerd met verschillende soorten gebouwen, 
zoals kerken, fabrieken en molens. De eigenaren 
ontvangen hiervoor subsidie. Maatregelen als 
energiebesparing, energieopwekking en gebruik van 
duurzame materialen onderzoekt de dienst op bruik-
baarheid, financiële haalbaarheid en behoud van 
cultuurhistorische waarde. De voorlopige resultaten 
worden volgende maand gepresenteerd.
Elektriciteit opwekken met een oude molen is geen 
nieuw fenomeen. Dat gebeurde al in de jaren vijftig. 
Het is echter nooit een succes geworden, omdat er 

gebruik werd gemaakt van zogeheten driefasige, 
asynchrone motoren. Deze motoren hebben een 
constant toerental nodig en belasten het houten 
gaande werk van de molen zo zwaar dat het fors 
met staal versterkt moet worden. Inmiddels is de 
windturbinetechniek zodanig voortgeschreden 
dat er machines bestaan die geschikter zijn voor 
monumentale molens, zogenoemde permanente 
magneetgeneratoren. Zo’n generator staat er nu in 
De Hersteller.

Voldoende omwentelingen
Cruciaal voor de opbrengst is een voldoende aantal 
omwentelingen van de wieken. ‘De molen moet 
daarom zo veel mogelijk draaien’, zegt zelfstandig 
molenadviseur Gijs van Reeuwijk, die de stichting en 
de molenaar bijgestaan heeft bij de aanpassing van 
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Om de grotere hoeveelheid omwentelingen aan te kunnen is de bonkelaar vervangen

De Hersteller. ‘Dit vraagt veel van de molenaar, omdat 
hij altijd bij het draaien aanwezig moet zijn.’ Gelukkig 
is de vriendin van Johannes Kooistra, Nynke Vellinga, 
ook molenaar. Zij kunnen elkaar dus afwisselen.  
Een surplus aan stroom wordt geleverd aan het elek-
triciteitsnet. Van Reeuwijk: ‘Het binnenwerk van de 
molen moest de vele omwentelingen wel aankunnen. 
Daarom hebben we de bonkelaar en het bovenwiel 
vervangen.’ De vorige wielen waren provisorisch 
gemaakt in de jaren tachtig. Ze hadden daarom 
cultuurhistorisch gezien niet veel waarde. Het hele 
originele binnenwerk was al voor de oorlog gesloopt. 
In 1981 is de onttakelde romp gecompleteerd met een 
nieuwe kap en wieken.

Van het begin af aan is De Hersteller bewoond 
geweest, wat bijzonder is in het noorden van het land. 
Kooistra en Vellinga wonen er sinds 2005. ‘De molen 
tochtte enorm’, vertelt hij. ‘Het had geen zin om  
’s winters de thermostaat hoger dan zestien graden te 
zetten, want warmer werd het gewoon niet. Daarom 
was isoleren nu enorm belangrijk. Anders vliegt al 
onze duurzaam opgewekte warmte zo weer naar 

buiten. Deze warmte levert de wind ook, omdat de 
wieken eveneens een zogenaamde waterrem aan-
drijven. Dat is echt vernieuwend! De waterrem is een 
apart onderdeel naast de generator en wekt warmte 
op voor de centrale verwarming. Daardoor hebben we 
nu geen gas meer nodig.’

Nieuwe binnenluiken
‘De wanden, de vloeren en het plafond hebben we 
geïsoleerd’, vervolgt Kooistra, ‘en de koningsspil is 
van een omhullende koker voorzien. Voor de ramen 
hebben we nieuwe binnenluiken aangebracht 
volgens de originele tekening van het bouwbestek uit 
1857. En we hebben er dubbelglas in gezet.’ Adviseur 
Van Reeuwijk: ‘De buitenkant van de ruiten is van 
getrokken monumentenglas, omdat dit niet zo 
modern oogt. Als gas in het dubbelglas hebben we 
voor krypton gekozen, want dit isoleert beter dan het 
gebruikelijke argon. De ruitjes zijn speciaal voor ons 
gemaakt, omdat ze zo klein zijn, twintig bij dertig 
centimeter. Elk ruitje is bovendien anders.  Om de 
vloer te isoleren hebben we met lucht gevulde folie 
gebruikt, een soort ballonnen.’
De molen is zo goed geïsoleerd dat ontvangst voor 
een mobiele telefoon er soms problematisch is en 
ook geluiden van buiten zijn bijna niet meer te horen. 
Johannes Kooistra: ‘Voor mij als molenaar heeft 
dit als nadeel dat ik nu de wind ook niet meer kan 
horen draaien. Maar het is aangenaam wonen zo. 
Tegenwoordig zitten we hier in een bloes. Vroeger 
hadden we een jas aan.’ Of alle inspanningen de 
moeite waard zijn, dat moet de tijd uitwijzen. Levert 
de molen genoeg stroom om rendabel te zijn?  

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is voorzich-
tig en wil leren van de proef. Hoeveel levert het op, 
wat vraagt zo’n permanente magneetgenerator van de 
molen en van de molenaar, en wat is de terugverdien-
tijd? Zijn de technieken ook bij andere monumenten 
toepasbaar? De Hersteller moet nog veel draaien om 
hier achter te komen. 

Ellen den Hoedt is communicatieadviseur bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, e.den.hoedt@cultureelerfgoed.nl. 
Nadere informatie: specialist molens en waterbouwkundige 
werken Gerard Troost, g.troost@cultureelerfgoed.nl.
Zie ook www.molendehersteller.nl.
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Warmte levert de wind ook, 
omdat de wieken eveneens 
een waterrem aandrijven



De Hollandsche Begraafplaats

Een delegatie van de prefectuur krijgt uitleg op de eeuwenoude Hollandsche Begraafplaats in Nagasaki

Bij de Japanse stad Nagasaki liggen honderden Nederlanders begraven. Deze Hollandsche Begraafplaats stamt al  

uit 1654. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunt de ambassade, die het kerkhof laat onderhouden,  

nu met expertise. Want de grafstenen zijn kwetsbaar. leon bok

Op het eerste gezicht verkeert de begraafplaats in goede staat. Iets 
hoger op de heuvel ligt het Russische kerkhof, dat min of meer 
dezelfde uitstraling heeft, maar dat veel groter is. Bovendien staat  
er bij deze buren een fraaie kapel in Russische stijl. De Hollandsche 

Begraafplaats heeft wat minder allure, maar is wel een stuk ouder. Dat is niet 
meteen te merken wanneer je de teksten op de grafmonumenten leest, want 
de oudste steen dateert van 1778. De jongste is van 1870. Er moeten hier hon- 
derden doden begraven zijn, maar er liggen en staan nu nog maar 41 grafstenen. 
Voor Nederlanders, en ook voor enkele Russen en Engelsen. Matrozen liggen 
hier, stuurlui, machinisten. 
Dit is Nagasaki, helemaal in het zuiden van Japan. Na de verwoestende Ame- 
rikaanse atoombom van 1945 is de stad weer geheel opgebouwd. De Hol-

landsche Begraafplaats op een berg een eindje buiten Nagasaki doorstond  
de bom. Wel veroorzaakte de neerslag van radioactieve stofdeeltjes zulke 
zware schade aan het begraafplaatsarchief in de bijbehorende tempel,  
dat het weggegooid is. Dat is spijtig, want de geschiedenis van het kerkhof 
gaat ver terug. Al met ingang van 1641 handelden de Nederlanders met de 
Japanners vanaf het kunstmatige eilandje Dejima, dat in de haven van 
Nagasaki ligt. Naast de Chinezen waren zij de enigen die nog contacten 
mochten onderhouden met het afgesloten Japan. In 1654 kregen de Neder-
landers in Nagasaki toestemming om hun doden aan land te begraven. De 
Hollandsche Begraafplaats is gebruikt tot 1870. In die tijd had Japan zich 
geopend voor de wereld en namen de belangen van Nederland in Japan snel 
af. Wat bleef, was de begraafplaats.

Laatste rustplaats: Nagasaki
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De toekomst waarborgen
Anno 2017 bestaat de Hollandsche Begraafplaats nog steeds. Met eer en 
respect hebben de priesters van de tempel waartoe hij behoort hem in stand 
gehouden. De Nederlandse ambassade in Japan is nog altijd het aanspreek-
punt voor het behoud en het onderhoud ervan. Om de toekomst van de 
begraafplaats te waarborgen vroeg de ambassade aan de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed om expertise op dit gebied. Op zijn beurt schakelde de 
dienst de deskundige stichting Dodenakkers.nl in om het kerkhof ter plaatse te 
onderzoeken en er een breed gedragen beheerplan voor te ontwerpen. Japan is 
een van de tien landen waarmee Nederland sinds enkele jaren samenwerkt om 
hun ‘gedeelde’ culturele erfgoed in stand te houden. De inspanningen van de 
Rijksdienst concentreren zich op de uitwisseling van kennis en expertise.
Sommige grafstenen op de Hollandsche Begraafplaats zijn inmiddels onlees-
baar geworden. Enkele zijn er al vervangen. In 2012 zijn ze gerestaureerd door 
een Japanse aannemer. Aan een aantal stenen is te zien dat dit eerder ook al eens 
is gedaan, maar dan wat provisorischer. Wat vooral opvalt is dat de zerken gro-
tendeels oost-west liggen. Een kleiner deel ligt noord-zuid. In Nederland is dat 
ongebruikelijk. Eveneens valt op dat de bovenkant van de meeste grafstenen niet 
vlak is, maar wat afgerond. Ook dat is in de Nederlandse funeraire traditie vrij 
ongewoon. De begraafplaats roept veel vragen op. Bijvoorbeeld: zijn op dit kleine 
stukje grond alle Nederlanders begraven die op Dejima en de schepen daarnaar-
toe gestorven zijn? Dat kan niet gepast hebben. Op de 265 vierkante meter die 
de dodenakker meet, kunnen onmogelijk de honderden Nederlandse gezagvoer-
ders, kooplui, scheepsartsen liggen die hier tussen 1654 en 1870 stierven.

Een enorme kamferboom
De bakstenen muur die grenst aan de Russische begraafplaats helt over naar de 
Nederlandse kant. Omdat het Russische kerkhof hoger ligt en er daar een 
enorme kamferboom staat, is er druk op de muur ontstaan. Hij scheurt. 

Afbrekende takken van een andere boom op de begraafplaats hebben al eens 
flinke schade aan Japanse grafmonumenten achter de muur veroorzaakt. Aan 
de andere kanten van de Hollandsche Begraafplaats ziet de muur er in eerste 
instantie goed uit, maar ook hier zijn er problemen zichtbaar. Het ijzeren 
hekwerk op de muur vertoont vooral bij de bevestigingen sporen van roest.  
Hier en daar laat het metselwerk los. Hoewel de restauratie uit 2012 de  
basaltachtige grafstenen goed geconserveerd heeft, blijft hun oppervlak 
kwetsbaar. 
Naar aanleiding van het eerste bezoek van de stichting in juni vorig jaar heeft 
de ambassade direct maatregelen genomen om het wat bouwvallig beves-
tigde toegangshek te verbeteren. De scharnieren zijn nu uitgevoerd in 
roestvast staal en zodanig aangebracht dat het hek niet meer zomaar uit de 
ophanging getild kan worden. Voor het probleem met de wijkende muur 
heeft stichting Dodenakkers.nl voorgesteld dat de aannemer het voortschrij-
den van de schade voorlopig in de gaten houdt. Ondertussen overlegt de 
Nederlandse ambassade met de Russen om tot een gezamenlijke oplossing 
te komen.

Bloemen en kaarsen
De stichting heeft ook voorgesteld om een kleine, tafelachtige constructie 
op de begraafplaats te laten bouwen. Die kan bij herdenkingsdiensten dan 
dienen om bloemen en kaarsen op te plaatsen, want daar hebben de bezoe-
kers behoefte aan. In het beheerplan worden voor de langere termijn nog tal 
van zaken opgenoemd. De belangrijkste is om iets te doen met het groen op 
de begraafplaats. De grond houdt de gemeente Nagasaki voldoende vrij van 
onkruid, maar de bomen en de struiken verkeren in slechte staat. Ze zijn aan 
vervanging toe of misschien is het zelfs beter als ze geheel verdwijnen. Over 
een aantal jaren zal ook al het metselwerk van de muren aangepakt moeten 
worden om ervoor te zorgen dat deze overeind blijven.
De gemeente zou de begraafplaats graag aanwijzen als monumentaal  
cultureel erfgoed, maar vooralsnog is de opperpriester van de tempel 
daar geen voorstander van. Ook zonder zo’n status blijft de Hollandsche 
Begraafplaats een bijzondere plek, die herinnert aan meer dan vierhonderd 
jaar verbintenis tussen Nederland en Japan. 

Leon Bok is funerair deskundige bij de stichting Dodenakkers.nl, leonbok@dodenakkers.nl.
Nadere informatie: programmaleider Gedeeld cultureel erfgoed Jean-Paul Corten,  
j.corten@cultureelerfgoed.nl.

De muur aan de kant van de Russische begraafplaats scheurt

Ook dat is in de Nederlandse 
funeraire traditie vrij ongewoon

De toegangspoort van de Hollandsche Begraafplaats, met op de 
voorgrond de Japanse begraafplaats
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publicaties

EEN TOEKOMST VOOR HOOIBERGEN
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort,  
16 pag., gratis download via www.cultureelerfgoed.nl

Een hooiberg is een waardevol onderdeel van een  
historische boerderij. Maar veel eigenaren gebruiken 
hem nauwelijks meer. Deze brochure laat zien hoe 
het bouwwerk het beste onderhouden kan worden 
en hoe het een nieuwe functie kan krijgen.

WERKEN AAN WERELDERFGOED
Zes uitdagingen in de praktijk
Dré van Marrewijk, Maarten Reith en Ben de Vries, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort,  
80 pag., gratis te verkrijgen via  
info@cultureelerfgoed.nl en gratis download via 
www.cultureelerfgoed.nl

Om de grachtengordel te ontlasten verleidt de 
gemeente Amsterdam de hordes toeristen om ook 
eens een dagje de Beemster te bekijken. Daar zien zij 
dan een vernieuwde kaasfabriek, die de openheid van 
het boerenland voldoende respecteert. En de bezoe-
kers kunnen bovendien lekker zweten tussen het ruige 
beton: Fort aan de Nekkerweg is onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam en tegenwoordig een luxe 
sauna. Met dit boek vol praktijkvoorbeelden biedt de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inspiratie aan 
allen die betrokken zijn bij de zorg voor ons werelderf-
goed, ook het toekomstige. Zo kunnen zij hopelijk bij 
tal van uitdagingen oplossingen op maat vinden.

POST-WAR RECONSTRUCTION
The Netherlands 1945-1965, the future of a bright 
and brutal heritage
Anita Blom, Simone Vermaat en Ben de Vries,  
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort & 
Nai010, Rotterdam, 232 pag., € 39,95,  
ISBN 978 94 6208 279 3

Dit is een samenvoeging van drie eerdere boeken 
over heringerichte gebieden, nieuwe gebouwen en 
daarin aangebrachte kunstwerken uit de eerste twee 
decennia na de Tweede Wereldoorlog. In het Engels, 
want met deze uitgave wil de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed ook het buitenland inspireren om 
op een doordachte manier met zijn tastbare herinne-
ringen aan die wederopbouwperiode om te gaan en 
deze zichtbaar te houden. Vooral de integrale aanpak 
van gebied, gebouw en kunst is in andere landen 
ongekend.

KUSTVERHALEN
Bram Esser, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort & Nai010, Rotterdam, 144 pag., € 19,95, 
ISBN 978 94 6208 345 5

Op het strand bij het Zeeuwse dorp Colijnsplaat 
vereert een groep vrouwen zowel hun vagina als 
de inheems-Romeinse vruchtbaarheidsgodin 
Nehalennia, voor wie hier ooit altaren stonden. 

Organisator Irma Bolijn zegt: ‘Ik wil van Colijnsplaat 
een bedevaartsoord maken met een centrale rol 
voor Nehalennia.’ In Zuid-Holland, op de opgespo-
ten zogenoemde Zandmotor bij Ter Heijde, zoekt 
de gepensioneerde wiskundeleraar Henk Mulder 
naar fossielen: ‘De zee legt elke dag weer nieuwe 
verrassingen voor mij klaar.’ En in de haven van 
Lauwersoog, in Groningen, vertelt visser Barbara 
Geertsema dat vissers hier eeuwenlang met een 
slikslede het wad op gingen om hun fuiken te legen. 
Volgens haar is de slikslede vandaag de dag bij uitstek 
geschikt voor het rapen van oesters: ‘Dit vaartuig past 
heel erg bij ons, omdat het een ambachtelijke manier 
van vissen is.’ In opdracht van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed liep publicist Bram Esser maan-
den langs de Nederlandse kust en sprak er met tal 
van mensen. In dit boek rijgt hij hun verhalen losjes 
aaneen. Deze rijke oogst kan inspiratie bieden aan de 
inrichting van de kust op een manier die uiting geeft 
aan zijn historische dimensie en zijn rijkdom.

REUSE, REDEVELOP AND DESIGN
How the Dutch deal with heritage
Paul Meurs, Marinke Steenhuis e.a., Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort & Nai010, 
Rotterdam, 128 pag., € 24,95, ISBN 978 94 6208 358 5

Om monumentenzorgers in het buitenland te inspi-
reren en om het debat te voeden is Herbestemming in 
Nederland nu ook in het Engels uitgegeven. Het boek 
uit 2011 is grondig herzien. De opgevoerde voorbeel-
den in eigen land zijn bijna allemaal nieuw. Daar zijn 
voorbeelden van herbestemming door Nederlanders 
in het buitenland aan toegevoegd. Zo is een rijk 
geschakeerd boek ontstaan. Aansprekende functie-
veranderingen van oude gebouwen zijn onder andere 
die van het station uit 1936 van vliegveld Ypenburg 
bij Den Haag, dat onlangs is getransformeerd tot 
kantoor. Of de Amersfoortse Prodent-fabriek uit 1937, 
die tegenwoordig een grote hoeveelheid bedrijfjes 
huisvest. De buitenlandse voorbeelden bevinden zich 
in China, Duitsland, Rusland, Italië en de Verenigde 
Staten. De Nederlandse aanpak wijkt niet alleen af 
in omvang en vormgeving, maar ook vanwege de 
andersoortige betrokkenheid van de erfgoedsec-
tor. Onze praktijk verschilt bovendien in vormen 
van financiering, publiek-private samenwerking en 
burgerparticipatie. Het boek fungeert als catalogus 
van een expositie die via de Nederlandse ambassades 
door het buitenland reist.

MANAGING INDOOR CLIMATE RISKS IN 
MUSEUMS
Bart Ankersmit en Marc H.L. Stappers, Springer, Bazel, 
344 pag., gebonden, € 129,-, ISBN 978 3 319 34239 9

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed traint 
in verschillende landen medewerkers van musea 
en andere erfgoedinstellingen om hun binnenkli-
maat te optimaliseren. De dienst gebruikt daarbij 
de informatie die eerder verschenen is onder de titel 
Klimaatwerk, maar die nu geactualiseerd is, uitgebreid 
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Vestiging Amsterdam
Hobbemastraat 22 | 1071 ZC Amsterdam

Vestiging Rijswijk
Visseringlaan 3 | 2288 ER Rijswijk

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert en 
inspireert bij het behoud, de duurzame ontwikkeling en 
de toegankelijkheid van het meest waardevolle erfgoed 
van Nederland. Op het gebied van monumentenzorg, 
archeologie, historisch landschap en museale collecties 
voert de Rijksdienst de wet- en regelgeving uit.

Het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed is gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier. Het hout 
dat dient als grondstof voor het papier komt uit verant-
woord beheerde bossen. Het blad is gedrukt onder cer-
tificering van de Stichting Interne Milieuzorg. De biofolie 
waar het in wordt verstuurd is biologisch afbreekbaar.
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en in het Engels vertaald. De kern van deze uitgave is 
een traject van negen stappen, dat je kunt doorlopen 
om het beste binnenklimaat voor een bepaald muse-
um te creëren. Bepaal bijvoorbeeld eerst hoe gevoelig 
de museumstukken zijn, hoe kwetsbaar het gebouw 
is en welke temperatuur bezoekers en medewerkers 
aangenaam vinden. Achterhaal dan hoe het huidige 
klimaat tot stand komt en kies tot slot de maatregel 
waarmee je de meeste doelen haalt.

HET HOFJE
Bouwsteen van de Hollandse stad, 1400-2000
Willemijn Wilms Floet, Vantilt, Nijmegen, 240 pag.,  
€ 29,50, ISBN 978 94 6004 214 0

Enkele traptreden, een poort of een nauw gangetje 
doen buitenstaanders aarzelen een hofje te betreden. 
En dat is precies de bedoeling. Omdat de huisjes een 
gemeenschappelijke binnentuin begrenzen, is een 
hofje een in zichzelf gekeerde eenheid, die de bewo-
ners bescherming en rust biedt. Architecten hebben 
eeuwenlang allerlei middelen ingezet om deze beslo-
tenheid te scheppen. Bouwkundig ingenieur Willemijn 
Wilms Floet laat zien hoe dat in zijn werk ging. Zij 
vergelijkt 214 randstedelijke hofjes, waarvan er nu 
nog 97 bestaan. Zo kende het centrum van Leiden er 
maar liefst 38. Er zijn er slechts vier afgebroken door 
het goed georganiseerde verzet dat vanaf 1967 in deze 
stad tegen sloopplannen op gang kwam. De Leidse 
hofjes zijn ook van hoge architectonische kwaliteit. 
Hofjes zijn bijzondere, stille, groene oases. Het zijn 
verborgen schatten in de stad, waar je gemakke-
lijk aan voorbijloopt. Ze zijn sinds het einde van de 
veertiende eeuw gesticht door vermogende lieden om 
arme bejaarden te huisvesten. Niet zelden worden ze 
nog altijd bewoond door alleenstaande ouderen.

DE KWALITEIT VAN RIET
Ontwikkeling van een testmethode voor de beoor-
deling van de kwaliteit van riet
Jörg-Michael Gref en Henk Horlings, Riet ABC, 
Nijkerk, 164 pag., gebonden, € 149,-, ISBN 978 90 
826302 0 6

Een goed rieten dak is gemaakt van goed riet. Maar 
wat is goed riet? Lang was het lastig om dat te beoor-
delen. Om meer inzicht te krijgen in de aspecten die de 
kwaliteit bepalen is in de afgelopen jaren aan het Julius 
Kuhn Instituut in samenwerking met de Vakfederatie 
Rietdekkers onderzoek uitgevoerd.Goed riet blijkt 
laag gesneden te zijn, goed geschoond en afkomstig 
van zoet water. Twee deskundigen beschrijven in dit 
boek de methode waarmee je dat kunt beoordelen 
en meten. Hoe minder vocht het riet opneemt en hoe 
beter en sneller het dit weer afstaat, des te duurzamer 
zal het dak zijn. Een belangrijk resultaat. 

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 voor 
het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl.



UITGETUIMELD
Kunstenaar Hans Koetsier maakte in de jaren zestig 
onderdeel uit van Fluxus. Deze kunststroming 
richtte zich onder andere op het idee van veran-
dering door beweging. Koetsiers Tumbler no. 4 uit 
1970 is hier een goed voorbeeld van. Het beeld 
behoort tot de kunstverzameling van de staat die 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert, 
en bestaat uit twee met elkaar versmolten schakels, 
gemaakt van met glasvezel versterkt polyester. 
Het is bedoeld om te worden omgeduwd. Onderin 

bevindt zich een gewicht, waardoor de tuimelaar na 
de duw uit zichzelf weer overeind komt. Eind vorig 
jaar vroeg het Waterschap Rivierenland in Tiel dit 
kunstwerk in langdurige bruikleen. Maar decennia 
van tuimelen maakten dat bij Tumbler no. 4 de ‘ver-
andering door beweging’ wel heel letterlijk zichtbaar 
was geworden. Er zaten onder andere een flink gat, 
een grote deuk, veel barsten en krassen in. Alvorens 
hem aan het waterschap te geven restaureerde 
de Rijksdienst de tuimelaar dan ook grondig. Hij is 
uitgedeukt, zijn krassen en gaten zijn opgevuld en 
er is een frisse, helderrode verflaag op aangebracht. 

Tijdens de behandeling werd het de restauratoren 
duidelijk dat de wand van het kunstwerk erg dun 
is en dat het jammer genoeg beter niet meer in 
beweging gebracht kan worden. Om die reden is 
ervoor gekozen om Tumbler no. 4 in de entree van het 
waterschap op een hoge sokkel te zetten. Sinds een 
paar maanden is de uitgetuimelde tuimelaar daar 
nu voor iedereen te zien. 

ron kievits, coördinator restauratie meubelen en  
objecten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
r.kievits@cultureelerfgoed.nl.

voor & na

VOOR NA

2016: ‘Tumbler no. 4’ met een gat, een deuk, barsten en krassen 2017: Het beeld is uitgedeukt, opgevuld en geschilderd


