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Verloren onschuld
Cultureel erfgoed staat steeds vaker in de publieke 
belangstelling als toetssteen voor veranderende maat-
schappelijke opvattingen. Zo woedt er in de Verenigde 
Staten een heuse beeldenstorm met als aanleiding 
het slavernijverleden. En in eigen land heerst een felle 
discussie rond het standbeeld van onze geblameerde 
volksheld Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. Een verkla-
ring kan worden gevonden in verschuivende waarde-
patronen en nieuwe historische inzichten. En in de 
roep van groeperingen die zich gekwetst voelen door 
een scheef of incompleet verhaal rond erfgoed. Veel  
van dat erfgoed wordt meer en meer beleefd als drager 
van identiteit. Nationaal, lokaal en persoonlijk.

Door verhalen eigenen mensen zich het erfgoed emo-
tioneel toe. Zo wordt het hún erfgoed en hún verhaal. 
Het is wel zaak dat al die verhalen op feiten zijn geba-
seerd en de historische werkelijkheid van meerdere 
kanten belichten. Bij het duiden van ons erfgoed gaan 
we als Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed daarom 
zorgvuldig te werk. Zoals bij de Rooswijk, het VOC-
schip dat verging voor de kust van Engeland. Een stoer 
en dramatisch verhaal. Maar het gaat ook over de strijd 
om de internationale handel in de achttiende eeuw, en 
over het contact met vreemde culturen. Over exploitatie, 
onderdrukking en slavernij. We kunnen niet blijven 
hangen in nostalgie en valse romantiek.

En hoe passen we dieptraumatische gebeurtenissen uit 
een recenter verleden in ons collectieve verhaal? Neem 
de muur bij Lunteren waar NSB-leider Mussert voor de 
Tweede Wereldoorlog zijn hagespraken hield. Of de 
locatie van de Molukse treinkaping bij het Drentse dorp 
De Punt, midden jaren zeventig. Kunnen dergelijke emo-
tioneel beladen bouwwerken en terreinen als rijksmo-
nument worden aangewezen? Om die vraag te beant-
woorden voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
in samenspraak met maatschappelijke groeperingen en 
andere overheden verkenningen uit. Met welk verhaal 
doen we recht aan de geschiedenis en aan de emoties van 
betrokkenen? Kan zo’n verhaal wel neutraal en apolitiek 
worden verteld? Of grijpen we het erfgoed aan om over 
ons verleden te oordelen? Dan zal de slotsom al gauw 
zijn: het erfgoed heeft zijn onschuld verloren.
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in kort bestek

DEBATTEREN OVER HERNIEUWBARE ENERGIE
Windturbines, zonne-
panelen, velden vol bio-
massa… Hernieuwbare 
energie winnen wordt 
steeds zichtbaarder in 
ons landschap. Hoe kan 
dit het beste aansluiten 
op de geschiedenis van 
het omringende gebied? 
Op 14 september gaat 
de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed daarover in debat met deelnemers aan de 
Landschapstriënnale. Neem de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Dit verdedigingsstelsel uit de negentiende eeuw is nog steeds 
een tamelijk open strook, dwars door Nederland. Hier zouden 
nu goed gewassen geteeld kunnen worden die als duurzame 
brandstof dienen: biomassa. De Landschapstriënnale vindt de 
hele maand september plaats in Park 21, bij Hoofddorp. Nadere 
informatie: www.landschapstriennale.com.  

ZELF PLASTIC IN KUNST IDENTIFICEREN
Musea en andere verzamelaars kunnen binnenkort zelf de soorten 
plastic in hun hedendaagse kunstwerken identificeren. Zo kunnen 
zij passende maatregelen nemen om de werken goed te onder-
houden. Samen met tien musea ontwikkelen de Stichting 
Behoud Moderne Kunst en de Rijksdienst voor het Cultureel  
Erfgoed daartoe een stroomdiagram. Momenteel dragen onder 
meer het Rijksmuseum, het 
Bonnefantenmuseum en het 
Kröller-Müller Museum kunst-
voorwerpen aan die represen-
tatief zijn voor een bepaald 
type plastic, zoals folie of 
schuim. Volgend jaar vinden 
er in de deelnemende musea 
identificatie-workshops 
plaats. Nadere informatie: 
www.sbmk.nl.

BIOGRAFIE VAN HET IJSSELMEER
In september start een groot aantal ‘werkateliers’ over het 
IJsselmeergebied. In deze ontwerpsessies willen de provincies, 
gemeenten en andere betrokken organisaties komen tot een 
integrale visie op de nabije toekomst van de streek, tot 2050.  
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed draagt hieraan bij door 
juist de historie onder de aandacht te brengen. Daartoe heeft de 
dienst een biografie opgesteld van de voormalige Zuiderzee en 
haar kust. De lange en bewogen geschiedenis en wat daarvan 
nog valt terug te vinden kunnen inspiratie bieden voor de ruim-
telijke inrichting rond het IJsselmeer. Nadere informatie:  
www.agendaijsselmeergebied2050.nl.

MEUBELS TERUG 
NAAR DE MEERN 1
Het meest volledige 
Romeinse rivierschip van 
Noordwest-Europa is deze 
zomer verenigd met zijn 
meubels. Het gaat om een 
kastje met paneeldeuren, 
een grote timmermanskist 
en een kleine kist met bij- 
zondere houtverbindingen. 
Het wrak wordt De Meern 1 
genoemd, is in 2003 in 
Utrecht opgegraven en valt 
daar te bezichtigen in 
Castellum Hoge Woerd, 
een moderne interpretatie 
van een Romeins fort. De 
meubels zijn volstrekt 
uniek. Ze bevonden zich 
1800 jaar onder water, 
waardoor het hout be- 
waard is gebleven. De 
Rijksdienst voor het Cultu- 
reel Erfgoed conserveerde 
de meubelstukken met 
kunstwas, waarna Restau- 
ratieatelier Restaura ze met 
veel zorg heeft gerestau- 
reerd. Nadere informatie: 
www.castellumhogewoerd.nl.

BIJEENKOMST 
VOOR EUROPEES 
JAAR
De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed is op  
21 september gastheer van 
een informatiebijeenkomst 
voor alle organisaties die 
deel willen nemen aan het 
Europese Jaar van het Cul- 
turele Erfgoed. De Europese 
Commissie riep 2018 hier- 
toe uit. Meer kennis over 
erfgoed bevordert sociale 
betrokkenheid en inte- 
gratie. Voor het beheer en 
behoud ervan is het belang- 
rijk dat een divers publiek 
bij erfgoed betrokken is. 
Organisaties die in verband 
met het themajaar eve- 
nementen willen houden 
kunnen gebruikmaken van 
verschillende fondsen. Het 
centrum DutchCulture en 
de vereniging Kunsten ’92  
ontwikkelen samen het 
Nederlandse programma 
voor het Europese Jaar. 
Nadere informatie: www.
cultureelerfgoed.nl.

VERDRONKEN STAD RIJKSMONUMENT
Veel dorpen in Zeeland en West-Brabant is het overkomen, maar 
Reimerswaal is de enige Nederlandse stad die in een zeegat is 
verdwenen. En de Reimerswalers hadden dat aan zichzelf te 
danken. Hadden ze de grond rondom de stad maar niet af moeten 
graven om het zout eruit te winnen. Zo kreeg de Oosterschelde vrij 

spel. In de zestiende 
eeuw overspoelden 
stormvloeden de Zuid- 
Bevelandse handels-
plaats. Zijn bakstenen 
funderingen en andere 
restanten liggen sinds-
dien onder water. In 
augustus zijn ze be-
schermd als archeolo-
gisch rijksmonument.

OPGRAVING  
ROOSWIJK IN 
VOLLE GANG
Onder leiding van de over-
heidsorganisaties Historic 
England en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erf-
goed graven archeologen 
sinds vorige maand het 
wrak van de Rooswijk op. 
In 1740 was het VOC-
schip slechts een dag 
onderweg, toen het zonk 
voor de kust van Enge-
land. Gestaag brengen de 
duikers zilveren munten, 
kledij en eetgerei boven 
water, net als kisten met 
handelswaar voor Indië, 
zoals flessen wijn en zware platen koper. Niet eerder werd een 
VOC-schip op deze schaal wetenschappelijk onderzocht. In het 
volgende Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed leest u er meer over. 

LANDGEBRUIK IN LAGEN
Inzicht in de geschiedenis 
van de bewoning en van 
ander landgebruik is cru-
ciaal om te bepalen welke 
archeologische resten 
een bepaald gebied zou 
kunnen bevatten. Daar-
om ontwikkelt de Rijks-
dienst voor het Cultureel 
Erfgoed op dit moment 
een internet-applicatie, 
Landgebruik in Lagen.  

De applicatie laat het landgebruik in Nederland zien gedurende 
vier perioden, vanaf de steentijd tot en met de nieuwe tijd. Met 
behulp van deze informatie kan de archeologische verwachting 
van een gebied worden bepaald en kan er een inschatting wor-
den gemaakt hoe diep onder de grond eventuele resten liggen. 
Landgebruik in Lagen gaat eind dit jaar online via  
www.archeologieinnederland.nl. 

Akkers rond de Stelling van Honswijk in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Een van de opgedoken flessen

Bij zeer laag tij vallen er restanten van 
Reimerswaal droog

Plastic identificeren met behulp van een 
stroomdiagram

Enkhuizen aan de toenmalige Zuiderzee op een oude ansichtkaart

A
N

SICH
TK

A
A

RT CO
LLECTIE ZU

ID
ER

ZEEM
U

SEU
M

Een archeologische opgraving

FO
TO

 SCEZ, A
N

TO
N

 VA
N

 O
O

ST

FO
TO

 H
ISTO

R
IC EN

G
LA

N
D



4

Beefbestendig 
erfgoed

Ze veroorzaken schade aan huizen, boerde-
rijen en andere gebouwen, de aardbevingen 
in Groningen. Ze geven bovenal de bewo- 
ners een gevoel van onveiligheid en onze- 

kerheid. Wanneer zal de volgende schade ontstaan? 
Wanneer en hoe wordt mijn woning versterkt? Door 
de winning van het aardgas onder hun voeten 
hebben de Groningers de afgelopen jaren heel wat 
te stellen met aardbevingen. Sinds 2012 zijn er bij de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij, het bedrijf dat 
het gas wint, bijna 80.000 schademeldingen binnen- 
gekomen. Bij rijksmonumenten gaat het om  
1.250 schades. Naast de schade herstellen is het een 
grote uitdaging om de monumentale gebouwen 
preventief te verstevigen. Technisch kun je een oud 
pand veilig maken, maar het is een stuk moeilijker 
om tegelijk die aspecten te behouden die het cultuur- 
historisch gezien zo bijzonder maken.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is be- 
trokken bij een reeks versterkingen van oude 
gebouwen. Het gaat om maatregelen zoals een 
stalen hulpconstructie, een nieuwe fundering of 
verstevigde binnenwanden. Die zijn stuk voor stuk 
zeer ingrijpend. Veelal schenken degenen die zich 
over de versterkingen buigen aandacht aan de 
cultuurhistorische facetten van de gebouwen.  
Maar het is nog een zoektocht om de goede balans 
te vinden tussen de veiligheid verhogen en de monu- 
mentale waarde behouden. Geschikte technieken 
voor monumenten zijn nog volop in ontwikkeling.  
De Rijksdienst brengt die methoden in kaart. Voor als 
de versterkingsoperatie straks echt op gang komt.

Samenwerking
De Rijksdienst zoekt vanaf het begin de samen-
werking met de provincie Groningen, de gemeenten 

en het provinciale Steunpunt Cultureel Erfgoed. Een 
andere belangrijke partner is de Nationaal Coördi- 
nator Groningen. Deze overheidsorganisatie heeft 
de regie op het schadeherstel en het aardbevings- 
bestendig maken van de gebouwen. En op plannen 
om de leefbaarheid in het gebied te vergroten. In 
de organisatie werken de twaalf betrokken gemeen-
ten, de provincie en het Rijk samen. De Groningers 
en alle samenwerkende instanties hechten veel 
waarde aan het behoud van het erfgoed. Het gaat 
daarbij niet alleen om rijksmonumenten, maar ook 
om de gemeentelijke monumenten en duizenden 
andere karakteristieke woningen, boerderijen en 
kerken. Inclusief de archeologische resten in de onder- 
grond. De Rijksdienst richt zich op al dat erfgoed.
Via het Erfgoedprogramma van de Nationaal 
Coördinator behandelt de overheid alle acties voor 
herstel en versterking in samenhang. Ook benut zij 

Monumenten versterken in Groningen

De aardbevingen in Groningen zijn vaak in het nieuws. Ook historische 

gebouwen hebben ervan te lijden en zullen moeten worden versterkt.  

Maar hoe doe je dat zonder grote gevolgen voor hun monumentale waarde? 

Dat is nog een zoektocht. michiel van hunen & paul schaap
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Een beschadigd arbeidershuisje in Zandeweer wordt gestut voor het versterkt wordt



de kansen die de hele operatie met zich meebrengt. 
Zo kunnen leegstaande monumenten misschien 
wel een nieuwe functie krijgen. En als onderdeel 
van de versteviging wordt er tegelijk gekeken naar 
verduurzaming en kan de onderhoudstoestand 
wellicht verbeterd worden. Een pand in goede staat 
kan immers meer krachten opvangen dan een pand 
met zwaar achterstallig onderhoud.

Risicovolle delen
Bij de Groninger rijksmonumenten ligt de nadruk 
op drie soorten ingrepen. Ten eerste gaat het om 
herstel van de schade. Deze bestaat vaak uit scheu-
ren in de gevels, binnenmuren en plafonds. Ten 
tweede gaat het om de versterking van risicovolle 
delen van de gebouwen. Vooral slanke, hoge onder-
delen met veel massa bovenin lopen bij bevingen 
het gevaar naar beneden te vallen. Hoge of wankele 
schoorstenen, topgevels, pinakels, luifels en ver- 
zwakkende verbouwingen worden verstevigd of 
vervangen door lichtgewicht imitatie-elementen. 
Maar bij monumenten is dat laatste niet wenselijk. 
Daarom vindt er bij monumenten een uitvoerigere 
afweging van opties plaats dan bij minder karakte-
ristieke gebouwen. Zo is een historische schoor-
steen stevig verankeren vaak te verkiezen boven 
een lichte nepschoorsteen.

De derde soort ingreep is de integrale versterking 
van gebouwen, met onder meer hout, staal en 
vezels. Alle verstevigingen die momenteel worden 
uitgevoerd zijn gebaseerd op de rekenmodellen, 
grenswaarden en uitgangspunten van de Neder-
landse Praktijkrichtlijn 9998. Deze norm bepaalt 
dat het risico om in ons land door instorting om het 
leven te komen niet groter mag zijn dan één per-
soon in de honderdduizend jaar. De richtlijn leidt 
vaak tot zeer ingrijpende maatregelen, die ten 
koste van het monument kunnen gaan. Zo kunnen 
dikke stalen balken en binten in een fragiel en licht-
voetig gedecoreerd voorhuis van een Oldambtster 
boerderij ontegenzeggelijk alle gevolgen van Richter 
weerstaan. Maar zij bezorgen de bewoners het 
gevoel in een kazemat te zijn gehuisvest, waar de 
monumentale finesse of proportie, de kleurschake-
ring en de leefbaarheid geheel zijn weggeperst. »

Het gaat om een stalen 
hulpconstructie, een nieuwe 
fundering of verstevigde 
binnenwanden

Er wordt hard aan gewerkt om het Groninger aardbevingsgebied schokbestendig te maken
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Optimale balans
Zo’n oplossing staat op gespannen voet met de 
doelstelling van de zorg voor cultureel erfgoed: 
behoud van de monumentale waarde. En mensen in 
de gelegenheid blijven stellen aangenaam in het 
gebouw te leven en te werken. Met de Nationaal 
Coördinator zoekt de Rijksdienst daarom naar een 
veiligheidsbenadering die uitgaat van een optimale 
balans tussen veiligheid, schadeherstel en behoud. 
Bovendien vervaardigde de dienst onlangs een 
afwegingskader. Dat helpt de gemeenten om de 
juiste keuzes te maken bij herstel en versterking van 
monumentale gebouwen, want zij verlenen de 
vergunningen daarvoor. 
Er doen zich bij die afweging namelijk heel wat 
vragen voor. Hoe kan er worden gezorgd voor een 
veilig gebouw waarvan tegelijkertijd de monumen-
tale aspecten worden behouden? En hoe verhoudt 
zich dat tot de bruikbaarheid van het monument en 

»

De cultuurhistorische 
waarde en de wensen van  
de eigenaar bepalen wat  
de beste keuze is

Voor de rijksmonumentale kerk van Woltersum in Groningen zijn vier methoden van versterking ontwikkeld

tot de leefbaarheid van de omgeving? Wanneer de 
verbetervoorstellen vanwege de veiligheid in conflict 
komen met de cultuurhistorische, archeologische of 
landschappelijke waarde, wordt de afweging moeilijk. 
Dan is het zaak meerdere alternatieven uit te werken 
en zo tot een optimale oplossing te komen. Belang- 
rijk is te beseffen dat de eigenaar de eerste belang-
hebbende is. Het is zaak hem intensief te begeleiden 
bij het afwegen van de verschillende opties.

Cultuurhistorische kwaliteiten
Want essentieel bij het versterken is de kennis over 
het gebouw. Wat weten we over de cultuurhistori-
sche kwaliteiten? Welke restauratieve ingrepen 
hebben er eerder plaatsgevonden? Waar zaten toen 
de zwakke plekken en met welke constructies en 
materialen zijn die destijds verholpen? Dit zijn 
belangrijke vragen, die per gebouw in beeld gebracht 
worden om tot afgewogen beslissingen te komen. 
Om dit inzichtelijk te krijgen voor de kerken van 
Groningen dook de Rijksdienst in zijn archieven. 
Over de Groninger kerken en torens is namelijk veel 
informatie beschikbaar die zeer bruikbaar is bij de 
verstevigingen. Een belangrijke bron vormen 
restauratiedagboeken, waarvan de oudste uit het 
begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw 
dateren. In deze boeken hielden uitvoerders en 
architecten bij hoe zij tijdens restauraties te werk 
gingen. En wat zij bij ingrepen aantroffen en voor 
welke oplossingen zij kozen. De handgeschreven 
teksten gaan vaak gepaard met kleine foto’s, die 
een prima beeld geven van de situatie. Naast de 
dagboeken raadpleegde de dienst zijn correspon-
dentiearchieven, oude foto’s, opmeetschetsen en 
architectentekeningen.
Een eerste analyse leert dat er bij Groninger kerken 
vaak specifieke problemen naar voren kwamen, 
waarin vooral de wierdeondergrond en de gewelven
een grote rol spelen. Ook al voor er in 1963 met de 
gaswinning werd begonnen, zorgden in Groningen 
het zakken van het grondwaterpeil en de jarenlange 
zoutwinning voor schade aan gebouwen. De voor 
de provincie typerende meloenvormige koepelge-
welven blijken een belangrijk aandachtspunt, van-
wege de grote krachten die deze op de zijmuren 
uitoefenen. Interessant in het kader van het huidige 
versterkingsvraagstuk zijn de oplossingen die de in 
Groningen toonaangevende architecten Wittop 
Koning en Offringa hiervoor bedachten rond het 
midden van de twintigste eeuw, nog voor de aan-
wijzingen tot rijksmonument en voor de aardgas-
winning. Zij voegden betonnen ringbalken, portalen 
en funderingen aan de kerken toe, die weliswaar 
ingrijpend waren, maar onzichtbaar en effectief.

De kerk van Woltersum met toegevoegde houten wanden op een verzwaarde fundering
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Lintvoegwapening, een ‘wokkel’, ter versterking

De kerk van Woltersum
Vormen bij de middeleeuwse kerken de gewelven 
nog steeds het grote veiligheidsvraagstuk, bij de 
jongere kerkgebouwen ligt een andere opgave. Hier 
zijn het vooral de scheuren in de instabiele, dunne 
muren en de slecht uitgevoerde kapconstructies die 
om een oplossing vragen. De kerk van Woltersum 
maakt dit duidelijk. Het rijksmonument uit 1838 is 
in eigendom van de Stichting Oude Groninger 
Kerken, en er is aardbevingsschade aan geconsta-
teerd. Dit maakt ingrijpen en versterken noodzake-
lijk, wat op verschillende manieren kan gebeuren. 
Voor de kerk zijn vier methoden van integrale 
versteviging ontwikkeld, die allemaal voldoen aan 
de Praktijkrichtlijn.
Bij de eerste optie zouden de gevels aan de binnen-
zijde worden voorzien van houten wanden op een 
verzwaarde fundering. En ook de bovenkant van 
het plafond wordt dan versterkt met houten platen. 
Plafond en wanden worden goed met elkaar ver-
bonden. Bij de tweede optie zouden de gevels 
worden voorzien van een groot aantal ingeboorde 
wapeningsstaven, vooral tussen de vensters. Ook 
worden de gevels dan aan de binnenkant bekleed 
met een vezelversterkte stuclaag. De fundering 
hoeft hierbij niet te worden verzwaard. Optie 3 is 
een serie stalen spanten op een verzwaarde funde-
ring. De spanten kunnen worden afgetimmerd of 
juist in het zicht worden gelaten.

Isolatoren
Deze methoden verhogen alle drie de trek- en 
afschuifsterkte van de bouwkundige elementen, 
zoals de wanden, vloeren en daken, en vergroten  
de constructieve samenhang daartussen. De vierde 
methode vormt hierop een uitzondering. Zogeheten 
base isolation versterkt het gebouw niet, maar isoleert 

het van de trillende ondergrond. Hierdoor voelt het 
pand de bevingen niet. Dit is de standaard-
methode voor nieuwbouw in aardbevingsgebieden 
in het buitenland. Achteraf isolatoren inbrengen 
gebeurt wereldwijd veel minder vaak en is meestal 
zeer ingrijpend. In Woltersum zou bij deze optie 
onder het gehele monument een betonnen fun-
deringsbak op palen worden aangebracht, ten 
koste van de vloeren en een deel van de archeo-
logische resten. De gevels worden dan onderaan 
verstevigd, doorgezaagd en op isolatoren in de 
nieuwe funderingsbak gezet. 
De cultuurhistorische waarde en de wensen van de 
eigenaar bepalen wat de beste keuze is. Het afwe- 
gingskader zal de stichting, de gemeente en de 
andere organisaties helpen om de moeilijke keuze 
uit deze vier varianten te maken. Houten binnen-
wanden bijvoorbeeld zouden grote invloed op de 
beleving van het interieur en de akoestiek van de 
kerk hebben. Bovendien staat het gebouw op een 
rijksmonumentale wierde, waardoor base isolation 
niet wenselijk is.

Schatkamers
Wierden zijn archeologische schatkamers. Daarom 
kregen veel van deze terpen de status van rijks-
monument. De woonheuvels zijn vanaf 600 jaar 
voor Christus door mensenhanden opgeworpen in 
de toenmalige kwelders. Op de grootste exemplaren 
liggen nog altijd belangrijke dorpen. De bebouwing 
op de wierden loopt tegenwoordig op grote schaal 
schade op door de aardbevingen. Het herstel daar-
van leidt dikwijls tot versteviging van de fundering. 
De bijbehorende graafwerkzaamheden kunnen de 
archeologische resten in de wierde beschadigen. 
Daarom worden deze eerst geborgen. Om degenen 
die dit werk verrichten bij te staan stelt de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed momenteel een 
hulpmiddel op, de Handreiking archeologie en funde-
ringsherstel en -versteviging voortvloeiend uit aardbevings-
schade. In de handreiking beschrijft de dienst 
efficiënte onderzoeksmethoden met een zo hoog 
mogelijk opbrengst tegen zo laag mogelijke kosten.
Om Groningen schokbestendig te kunnen maken 
resteren er zeker nog vragen. Welke invloed, bij- 
voorbeeld, heeft achterstallig onderhoud nou 
precies op het incasseringsvermogen van histori-
sche gebouwen? Welke bevingen kan een monu-
ment opvangen wanneer groot onderhoud wordt 
gecombineerd met kleinschalige versterkingsmaat-
regelen, zoals het beter koppelen van wanden, 
vloeren en daken? En hoe veilig is een monument 
nadat het ‘in zijn kracht is gezet’? Welke gevolgen 
kan lintvoegwapening, ook wel ‘wokkels’ genoemd, 
hebben op korte en lange termijn? Monumenten-
zorgers zijn terughoudend met deze techniek. Maar 
steenachtige constructies wapenen wordt veel 
gebruikt om gebouwen in een aardbevingsgebied 
veiliger te maken. En tot slot, wat is de beste manier 
om schade aan gevels te herstellen wanneer er een 
aanzienlijk risico bestaat dat volgende bevingen tot 
nieuwe scheuren zullen leiden? Het is belangrijk op 
deze en andere vragen antwoorden te vinden, zodat 
Groningen weer een veilige en aardbevingsbesten-
dige provincie kan worden. 

Michiel van Hunen is specialist conservering en restauratie en 
Paul Schaap was tot voor kort programmaleider Aardbevingen 
en erfgoed, beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
m.van.hunen@cultureelerfgoed.nl.
Met bijdragen van Hans Magdelijns, Albert Reinstra, Jos Stöver 
en Michiel Verweij.

De tweehonderd jaar oude Maarlandhoeve, een rijksmonument bij Uithuizen in Groningen, wordt geïsoleerd van de trillende ondergrond



De opleiding Bouwhistorie en restauratie

Een klas vol 
monumentenzorgers

De opleiding Bouwhistorie en restauratie aan de Hogeschool Utrecht is al twintig jaar een 

begrip in de erfgoedwereld. Vele honderden monumentenzorgers hebben deze leergang 

inmiddels gevolgd. ‘Ik waardeerde de open dialoog met de docenten zeer.’ dirk snoodijk

Een rijksmonument wordt gerestaureerd
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 oor mij was het elke keer weer een eyeopener om te merken hoeveel 
informatie je uit een gebouw kan halen door er gewoon naar te kijken, 
door te schetsen, te meten en het te beschrijven. Door vervolgens alles 
naast elkaar te leggen ontvouwt zich zijn bouwgeschiedenis’, vertelt 

Jeroen van der Werf van de Stichting Monumenten Bezit. Dit inzicht deed  
Van der Werf op toen hij tussen 2013 en 2015 een keer per week aan de Hoge-
school Utrecht de opleiding Bouwhistorie en restauratie volgde. ‘Nu kan ik de onder-
delen van een gebouw op de juiste waarde schatten. Soms is een op het eerste 
gezicht onbeduidend onderdeel voor het begrip van het gebouw en zijn geschie-
denis juist essentieel. De opleiding heeft mij geleerd de analyses te maken om 
dergelijke onderdelen te kunnen herkennen.’
Sinds de crisis is de nadruk steeds meer komen te liggen op hergebruik van 
gebouwen in plaats van ze te slopen en er iets nieuws voor in de plaats te zetten. 
Dat biedt mooie kansen voor de monumentenzorg, maar vraagt ook om deskun- 
digheid in de omgang met monumentale gebouwen. In Nederland zijn er een 
aantal onderwijsinstellingen en andere organisaties die mensen hierin opleiden. 
Twintig jaar geleden is de Hogeschool Utrecht gestart met de tweejarige post-hbo- 
opleiding Bouwhistorie en restauratie. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
voorganger van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, stond aan de wieg van 
deze opleiding. Al die tijd geven vele gerenommeerde experts er les. Zo ook zo’n 
tien specialisten van de Rijksdienst, elk een paar dagen per jaar. ‘Het is belangrijk 
om je kennis over te dragen aan anderen’, zegt Rijksdienst-specialist kastelen 
Taco Hermans. ‘Zij zullen beslissingen nemen waarbij die kennis onontbeerlijk is.’

De kracht
Cursusleider Wido Choufour van de Hogeschool Utrecht vindt het van grote 
betekenis dat specialisten van de Rijksdienst deze lessen geven: ‘De kracht van  
de opleiding Bouwhistorie en restauratie zit voor de leerlingen in het onderwijs door 
vakmensen, niet zelden specialisten op hun vakgebied. De Rijksdienst levert via zijn 
deskundigen dan ook een belangrijke bijdrage aan het leggen van de verbinding 
tussen het onderwijs en de beroepspraktijk van de monumentenzorger.’
In die twintig jaar hebben zo’n 360 mensen de opleiding gevolgd. Inmiddels zijn 
er op de hogeschool parallelle leergangen ontwikkeld, zoals Duurzame monumen-
tenzorg en Erfgoed en ruimte, omdat de vragen zich verbreden. Vanaf september 
biedt de hogeschool de tweejarige opleiding ook in losse modules aan. De 
leerlingen kunnen zo hun eigen route volgen. Het bijzondere van de opleiding is 
dat de leerlingen doorgaans al werkzaam zijn in de monumentenpraktijk. ‘Hun 
vragen zijn daardoor relevant’, merkt Mariël Polman op, Rijksdienst-specialist 
kleur en schilderingen. ‘De sterke respons zorgt voor een goede uitwisseling.’

Dat scherpt de meningen
‘De leerlingen gaan soms met elkaar in discussie naar aanleiding van een vraag’, 
zegt docent Taco Hermans. ‘Dat is goed om te zien. Dat scherpt de meningen.’ 
Docent Judith Toebast, specialist agrarische bouwkunst van de Rijksdienst, vult aan: 
‘De leerlingen zijn erg gedreven en willen alles weten. Dat is voor een docent zeer 
inspirerend.’ ‘Tegelijkertijd’, zegt docent Mariël Polman, ‘is er ruimte om met 
elkaar te filosoferen over de vraagstukken. Heel fijn, want in de praktijk moet er 
altijd naar een direct haalbare oplossing worden gezocht.’
Ook specialist conservering en restauratie Michiel van Hunen van de Rijksdienst 
geeft les aan de hogeschool: ‘Ik leer er vaak zelf weer van. Als ik een bepaalde 
restauratie behandel, is er meestal wel iemand van de groep die daar op een of 
ander manier bij betrokken is en het verhaal kan aanvullen.’ Zelfstandig cultuurhis-
torisch adviseur Jaap van der Veen volgde de opleiding in de jaren 2013-2014: 
‘Ondanks het feit dat ik alles dacht te weten heb ik in die twee jaar heel veel 

bijgeleerd. Naderhand merkte ik dat ik veel meer met bouwhistorische ogen keek. 
Ik let er nu veel meer dan voorheen op dat bouwkundige details bewaard blijven.’

Brede reikwijdte
Ook programmaleider Kennisstromen Frank Strolenberg van de Rijksdienst ziet 
het belang van de opleiding: ‘Het is belangrijk dat Rijksdienst-experts hun kennis 
over wat er zich door heel Nederland afspeelt, vaak zelfs aangevuld met kennis 
over wat er elders in de wereld gebeurt, delen met de leerlingen. Tegenover die 
brede reikwijdte staan de concrete praktijkvragen van de leerlingen die de experts, 
vaak met jarenlange ervaring, telkens weer opnieuw over het vak laten nadenken. 
De kennis wordt zo telkens verfrist, verduidelijkt en gedeeld.’ Architect en bouw-
historicus Rob de Vries, die de opleiding in 2012-2014 volgde, kan dat beamen:  
‘Ik waardeerde de open dialoog met de docenten zeer. Bijvoorbeeld met Hendrik 
Tolboom, die machtig veel kennis van natuursteen heeft. Daar heb ik veel aan 
gehad.’ Na zijn opleiding is De Vries zelf een van de docenten geworden.

‘Ik kom oud-leerlingen overal tegen,’ vertelt docent Michiel van Hunen, ‘bij  
architectenbureaus, aannemers, gemeenten of de Monumentenwacht. Met enige
regelmaat word ik gebeld door een oud-leerling in verband met een probleem bij 
een monument en hij of zij vraagt mij dan mee te denken. Ze hebben mij dan op 
de hogeschool horen vertellen over een bepaalde techniek, bijvoorbeeld katho-
dische bescherming, en vragen of het in deze situatie toegepast kan worden.’ 
Bouw- en cultuurhistorisch onderzoeker Jos Schrijen volgde de opleiding van 
2007 tot 2009: ‘Veel van mijn medeleerlingen, en ikzelf ook, waren altijd blij dat 
we zo veel interessante en mooie zaken op een presenteerblaadje kregen aan-
geboden. Maar hoe je vervolgens je opgedane kennis uitbouwt, is geheel aan 
jezelf.’ 

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

NUTTIG OM TE WETEN
De opleiding Bouwhistorie en restauratie aan de Hogeschool Utrecht duurt twee 
jaar en kost € 9.550. De lessen worden gegeven op woensdag van 14.30 tot 
21.30 uur. Praktijkdagen nemen de gehele woensdag in beslag. De leerlingen 
dienen minimaal in het bezit te zijn van een hbo-diploma Bouwkunde of een 
gelijkwaardige opleiding, dan wel relevante praktijkervaring te bezitten.  
Zij kunnen een post-hbo-diploma behalen, met vermelding van  
1.120 studiebelastingsuren. Nadere informatie: www.cursuserfgoed.hu.nl.

Monumentenzorgers leren op de opleiding ‘Bouwhistorie en restauratie’ onder meer bouwsporen te duiden

V‘

‘Ondanks het feit dat ik alles dacht te weten 
heb ik in die twee jaar heel veel bijgeleerd’
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kunst zoekt plek

De wonderbare visvangst naar 
Gorinchem
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed om een plek voor een groot 
wandkleed. Ernee ’t Hooft ontwierp De wonder-
bare visvangst begin jaren vijftig. Opvallend veel 
kerkbesturen reageerden op de oproep, hetgeen 
natuurlijk te maken heeft met het religieuze thema 
van het kleed. Het krijgt een prominente plek 
in de monumentale Grote Kerk van Gorinchem. 
De negentiende-eeuwse kerk is beeldbepalend 
voor het centrum van deze Zuid-Hollandse stad. 
Het gebouw is nog volop in gebruik, niet alleen 
voor erediensten, maar ook voor herdenkingen, 
tentoonstellingen en concerten. De wonderbare 
visvangst zal voortaan door de vele bezoekers van 
de kerk bewonderd kunnen worden.

Je ziet, als je door je oogharen kijkt, een koe, 
een vis, water, wolken, planten, een boom, een 
vogel. Maar pas als je met je neus boven op dit 
vrolijk gekleurde mozaïek gaat staan, en je 

ogen wijd openspert, dan zie je waar het uit opge- 
bouwd is: uit stukjes van tegels, borden en kopjes. 
Er zitten gestreepte scherven tussen, geruite, 
geribbelde, stukken met letters. Hier herken je 
Delfts blauwe ranken, delen van bloemen, mensen. 
Daar duiken de merktekens van de onderkanten van 
het vaatwerk op. En ook de oren van de kopjes zijn 
in het mozaïek verwerkt. Kunstenaar Theo Elfrink 
bracht de gedecoreerde en effen fragmenten aan op 
een houten ondergrond. Meestal werden mozaïeken 
in opdracht gemaakt, maar Elfrink leverde dit kunst- 
werk in 1963 bij de gemeente Nijmegen in, in het 
kader van de Beeldende Kunstenaars Regeling. 
Doordat de werken die een gemeente via deze 
subsidieregeling verwierf, werden gedeeld met het 
Rijk, kwam het mozaïek in beheer bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Helaas heeft het kunst- 
werk het depot nooit meer verlaten. De in 2014 
overleden Elfrink geldt als een van de belangrijkste 
naoorlogse kunstenaars van Nijmegen. Hij had zijn 

atelier in het zuidelijke bruggenhoofd van de spoor- 
brug over de Waal. Het rivierlandschap en het 
boerenland om hem heen vormden de inspiratie 
voor al zijn schilderijen, pentekeningen en aquarel-
len. Dat geldt ook voor de kunstwerken die Elfrink in 
de wederopbouwperiode op de muren van kerken, 
scholen, bibliotheken en gemeentehuizen maakte. 
‘De natuur is goddelijk’, zo vertelde hij een jaar voor 
zijn overlijden. ‘Daar is iedereen ondergeschikt aan. 
Wat ik maak, is uit de natuur ontstaan.’ Elfrink liet 
de natuur in zijn kunst uitgroeien tot harmonische, 
abstract ogende composities. Het zware mozaïek 
met de koe meet 160 bij 130 centimeter en is toe aan 
een restauratie. In de loop der jaren is een aantal 
scherven losgeraakt en verdwenen. Het restaureren 
en plaatsen van het mozaïek is maatwerk en vraagt 
een financiële investering van degene die het een 
plaats geeft waar het gezien kan worden. Wie biedt 
zich aan? 

Geertje Huisman is specialist roerend erfgoed bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed.
Interesse? Neem contact op via  
bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl.

Waar gaat dit  
mozaïek naartoe?

Dit mozaïek staat al 54 jaar 

te staan in het depot van 

de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. Eeuwig 

zonde, want er kleeft zo’n 

intrigerend verhaal aan 

het kunstwerk. Wie wil het 

lenen? geertje huisman
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In 1958 ontwierp Gerrit Rietveld de 

perskamer voor het nieuwe hoofd-

kwartier van UNESCO in Parijs. 

Dat was volgens hem ‘een soort 

jongleren met kleuren en lijnen’. 

Binnenkort valt een bescheiden 

reconstructie van het interieur te 

zien in Rietvelds eigen paviljoen  

in Amersfoort.   

simone Vermaat & johanna van der werff

Het was een nogal ongelukkig stukje  
overgebleven ruimte van het souter-
rain dat Gerrit Rietveld toegewezen had 
gekregen. Het langwerpige vertrek ver-

smalde zich halverwege en een gebogen zijmuur 
begrensde het aan een kant. Bovendien onder-
braken onregelmatig geplaatste kolommen de 
kamer en viel er vrijwel geen daglicht binnen. 
Dat Rietveld voor deze ruimte toch een integraal 

ontwerp wist te maken illustreert zijn talent als 
architect. Het interieur van de kamer voor de inter- 
nationale pers was in 1958 het nationale geschenk 
van Nederland aan het nieuwe hoofdkantoor van 
UNESCO in Parijs, de organisatie van de Verenigde 
Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur. 
Rietveld richtte de perskamer in met bureaus en 
kasten. Ook ontwierp hij voor deze lastige ruimte 
grote en kleine vergader- en leestafels.
Begin jaren tachtig redde een oplettende mede- 
werker van het Nederlandse ministerie van Cultuur 
Rietvelds meubels ternauwernood uit Parijse 
afvalcontainers. Zo kwamen ze terecht in de kunst-
collectie die de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed beheert. Enkele bureaus en een kast 
pronken binnenkort in een bescheiden reconstruc-
tie van de UNESCO-perskamer op de tentoonstel-
ling De Stijl voorbij: Gerrit Rietveld en de jaren vijftig in 
het Rietveldpaviljoen in Amersfoort. Deze eerste 
kunsthal van Nederland opende in 1959 onder de 
naam Zonnehof en is een van Rietvelds belangrijk-
ste latere werken. Het paviljoen is eerder dit jaar 
gerenoveerd op initiatief van het enthousiaste 
forum voor architectuur en stedenbouw FASadE.

Visuele eenheid
Behalve zijn nieuwe meubels plaatste Rietveld in de 
perskamer enkele exemplaren van de fauteuil die hij 
ontworpen had voor de wereldtentoonstelling van 

1958 in Brussel. Ook koos hij stoelen van andere 
ontwerpers. Rietveld maakte van al deze elementen 
een visuele eenheid door met linoleum een geome- 
trisch patroon van rood, blauw, geel en grijs gekleur- 
de vlakken aan te brengen op de vloer en op de 
bladen van de tafels. Terugkijkend zei Rietveld:  
‘Om aan zo’n interieur een gezicht te geven van een 
aangename werksfeer, was behalve de goede vorm 
en plaatsing der installaties een soort jongleren 
met kleuren en lijnen nodig.’ 
Vijfentwintig jaar na de overdracht dankte UNESCO 
Rietvelds perskamer af. Verschillende bureaus, tafels 
en kasten konden worden gered, maar ze waren 
door intensief gebruik en door de sloop van de kamer 
ernstig beschadigd. Volledige restauratie en herplaat-
sing van het interieur is tot nu toe te complex en te 
kostbaar gebleken. Maar gelukkig is er nu door de 
viering van het honderdjarige bestaan van De Stijl 
nieuwe belangstelling voor de perskamer. Voor de 
tentoonstelling zijn niet alleen meubels gerestau-
reerd, maar reconstrueerde FASadE ook de voor het 
harmonieuze geheel zo belangrijke linoleumvloer.  

Simone Vermaat is conservator bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en Johanna van der Werff is directeur van 
FASadE, s.vermaat@cultureelerfgoed.nl & j.vanderwerff@fasade.nl.
Tentoonstelling ‘De Stijl voorbij: Gerrit Rietveld en de jaren 
vijftig’ 16 september t/m 8 januari, Rietveldpaviljoen, 
Amersfoort, www.rietveldpaviljoen.nl.

Jongleren met kleuren en lijnen
De UNESCO-perskamer van Rietveld

Met linoleum maakte Gerrit Rietveld een visuele eenheid van de UNESCO-perskamer
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Het duurt nog een aantal jaren, maar dan zal de huidige  

verbouwing van het frontgebouw van Amsterdam 

Centraal klaar zijn. Dan is ook de ‘geënsceneerde 

wandeling’ hersteld die architect Pierre Cuypers in 1889 

door het station had gecreëerd. Als eigentijdse variant. 

joyce van sprundel

Al in de jaren tachtig van de negentiende eeuw speelde architect  
Pierre Cuypers in op de beleving van de reizigers. Hij ontwierp voor  
het nieuwe Centraal Station van Amsterdam een zogenoemde                     
  ‘geënsceneerde wandeling’. Deze wandeling liep vanaf het Rijks- 

museum via de Dam naar het station, en daarna door tot in de hal, en vanaf de 
hal naar de wachtkamers en de treinen. Het is bijzonder te zien dat het stations-
gebouw van Cuypers door de jaren heen steeds kon worden aangepast om het 
geschikt te maken voor het alsmaar toenemende aantal reizigers, andere 
manieren van reizen, veranderingen in de omgeving en aansluitend vervoer.
Zo is in de jaren vijftig het plaatskaartenkantoor gesloopt, net als de brede 
trappen die de hal direct met het eerste perron verbonden. In plaats daarvan 
kwamen er moderne kantoren en één grote doorgang naar de achterliggende 
tunnel. Bij deze ingreep is niet alleen veel van het originele, decoratieve 
metsel- en schilderwerk verdwenen, maar is ook een groot deel van de geën-

Wandelen met Cuypers
De verbouwing van Amsterdam Centraal

De doorgang naar de wachtkamers eerste en tweede klas, met teruggevonden schilderingen van Georg Sturm, maakt deel uit van de geënsceneerde wandeling door het Centraal Station van Amsterdam
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sceneerde wandeling verloren gegaan. Op dit moment beleeft het station zijn 
meest ingrijpende verbouwing tot nu toe. Deze loopt al sinds 1994 en tijdens de 
werkzaamheden kunnen de reizigers gewoon in- en uit blijven stappen. Al die 
jaren adviseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hoe hierbij het beste 
met de monumentale aspecten van het rijksmonument kan worden omgegaan. 
De gemeente betrekt de Rijksdienst vooral bij de ingrijpende wijzigingen. Het 
mooie is dat in deze verbouwing de structuur van het gebouw grotendeels 
hersteld wordt, zodat de reizigers net als oorspronkelijk een geënsceneerde 
wandeling kunnen beleven.

Als een stadspoort
Cuypers zag zijn Centraal Station als een stadspoort, net als het Rijksmuseum, 
dat hij ook ontwierp en dat in 1885 zijn deuren opende. Het station en het 
museum kwamen recht tegenover elkaar te staan, elk aan de rand van het 
toenmalige Amsterdam. Achter het Rijksmuseum begonnen de weilanden en 
achter het station lag het brede water van het IJ. De twee gebouwen lijken expres 
op elkaar en vormden het beginpunt en het eindpunt van de geënsceneerde 
wandeling door de stad. De wandeling was opgebouwd uit opeenvolgende 
gezichten op belangrijke openbare gebouwen. Cuypers ontwierp de voorgevel 
van het Centraal Station expliciet als beëindiging van het Damrak. Het station 
bestrijkt de hele breedte van het eindpunt van deze zichtas en sluit het IJ visueel 
af van de stad. Zo vormt het gebouw een poort tussen de stad en de buitenwereld.
De symmetrische voorgevel heeft een hoge middenpartij met twee torens, zodat 
al van veraf is te zien dat hierachter de belangrijkste ruimte moet liggen: de grote 
entreehal. De geënsceneerde wandeling liep door tot in het gebouw, met de hal 
als een overdekt plein, waarin kenmerken van het exterieur in een eenvoudigere 
vorm terugkomen. Denk aan de hardstenen plint, de zandstenen speklagen, de 

torens, de arcadebogen, de afbeeldingen en de eikenhouten deuren. In de hal 
werden het voorplein en de sporen visueel met elkaar verbonden, waardoor het 
gebouw ‘kon worden ervaren als een sluis tussen de stad en het schijnbaar onein- 
dige bereik van de spoorwegen’, zoals Aart Oxenaar, tegenwoordig directeur 
Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam, al in 1989 schreef.

Het Orgel
In de hal kochten de reizigers eerst een kaartje bij het plaatskaartenkantoor,  
dat door zijn grootte en uitstraling een mooie bijnaam kreeg: het Orgel. Vervolgens 
gaven zij hun bagage af aan een van de zijkanten van de hal. De reizigers vervolgden 
hun route, afhankelijk van het treinkaartje, naar de wachtkamer voor de eerste, 
tweede of derde klas. De wachtkamers bevonden zich op de eerste verdieping van 
het gebouw en werden bereikt via brede trappen aan weerszijden van de hal.
In de wachtkamer kon de reiziger uitkijken over de perrons en de trein zien aan- 
komen. ‘Een tooverachtige indruk maakte ’t op mij toen ik, de laatste trede van 
de trap nog onder mijne voeten hebbende, door de openstaande deuren de 
voorbijsnorrende treinen en die groote wandelende volksmenigte op de perrons 
zag’, omschrijft een bezoeker van de opening van het stationsgebouw in 1889 zijn 
ervaring. Omdat er vaak lang gewacht moest worden op de trein waren de wacht- 
kamers van buffetten en een restaurant voorzien.

Cuypers zag zijn Centraal Station als een stadspoort

Het decoratieschilderwerk kan gereconstrueerd worden op basis van archiefmateriaal Een eerder gesloopte arcadeboog wordt gereconstrueerd

‘Een tooverachtige indruk maakte ’t op mij 
toen ik de voorbijsnorrende treinen zag’
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De belangrijkste aanleidingen
De enorme toename van het aantal reizigers, de bouw van de Noord/Zuid-metro-
lijn, de invoering van de OV-chipkaart, evenals de toegenomen populariteit van de 
IJ-oevers en Amsterdam-Noord vormen de belangrijkste aanleidingen voor de 
aanpassingen aan het station sinds 1994. Zo zijn de tunnels die toegang verschaffen 
tot de perrons verbreed en aan de IJ-zijde is een nieuwe overkapping met daaronder 
een busplatform gebouwd.
Om de wijzigingen en nieuwe toevoegingen samen te brengen in het Cuypers-
gebouw werkt sinds 2009 een team van ontwerpers – Benthem Crouwel Architects, 
Merk X en TAK architecten – samen met opdrachtgevers NS Stations en ProRail.  
De benodigde aanpassingen zijn namelijk zo ingrijpend dat dit geen kwestie is van 
‘alleen’ restaureren en reconstrueren. Het gevaar zou zijn dat het station zou ver- 
worden tot een te ver doorgeschoten reconstructie zonder functionele betekenis, 
ofwel zou worden gereduceerd tot een monumentale façade voor een modern 
stationsgebouw. Maar juist bij Amsterdam Centraal zijn functie en monument 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gebouw verkrijgt een groot deel van 
zijn bijzondere karakter juist doordat het tegelijkertijd een rijksmonument is en 
goed functioneert als het op één na grootste station van Nederland. Het is de 
uitdaging om hierin het juiste evenwicht te vinden.

Kennis
Om voor elke deelopgave steeds dit evenwicht te vinden is kennis nodig van de visie 
van architect Pierre Cuypers en zijn manier van ontwerpen, van het oorspronkelijke 
ontwerp en van de aanpassingen die later zijn aangebracht. Enerzijds wordt die 
kennis verkregen door cultuurhistorisch onderzoek, om te begrijpen hoe het ge- 
bouw in zijn omgeving zo is geworden als het nu is. Anderzijds wordt deze vergaard 
door een analyse van de huidige architectuur: wat heb ik in handen? Wat is de 
optelsom van de oorspronkelijke situatie en de aanpassingen door de jaren heen?
De rol van restauratiearchitect in dit proces voelt soms meer als die van een regis-

seur. Een regisseur die constant de verschillende functionele, historische, struc- 
turele, ruimtelijke en bouwkundige aspecten afweegt en opnieuw inzet om ge- 
bouw en functie elkaar te laten versterken. Restauratie is hierbij meer dan ooit 
een ontwerpopgave waarin continu de afweging moet worden gemaakt tussen 
monument en functionaliteit. Naast het historische bouwmateriaal zijn bij het 
Centraal Station van Amsterdam dan ook juist de structuur, de ruimtelijke kwa- 
liteit, de kleur en de symboliek van belang. Cuypers speelde met die elementen 
in op de beleving van de reizigers, zoals met de route van het stationsplein via de 
centrale hal naar de treinen.

Het twintigvoudige
Het aantal treinen dat het station per dag passeert, is sinds de opening in 1889 
gegroeid van 194 naar meer dan 1.500 in 2017. De 300.000 reizigers die omstreeks 
2030 dagelijks het station zullen passeren zijn het twintigvoudige van het oor-
spronkelijke aantal. Tegenwoordig is er geen plaatskaartenkantoor meer nodig, 
maar wel veel en brede doorgangen om de grote aantallen reizigers toegang te 
verschaffen tot de vleugels en de middentunnel. In de huidige verbouwing zijn de 
kantoren uit de jaren vijftig gesloopt en krijgen de reizigers vanuit de centrale hal 
weer zicht op de treinen langs het eerste perron. In mei zijn de gerestaureerde 
doorgangen naar de monumentale wachtkamers met hun Cuypers-interieurs aan 
het eerste perron weer geopend en via nieuwe trappen toegankelijk gemaakt vanuit 
de centrale hal.
Verborgen schatten zijn na ruim zestig jaar tevoorschijn gekomen achter voorzet- 
wanden en systeemplafonds. Zoals schilderingen van engeltjes en een bierschenk- 
ster door Georg Sturm boven een doorgang en een deur, geschilderde cartouches 
voorzien van spreuken van Joseph Alberdingk Thijm, kleine delen van decoratieve 
florale schilderingen, sjabloneerwerk op trogliggers en een mozaïekachtige 
schildering op troggewelven. Over een paar jaar zal er midden achter de hoge 
voorgevel weer een grote hal komen, zoals de reizigers vanaf het plein door de 
hoge middenpartij verwachten. Op de plaats van gesloopte kantoren worden de 
arcadebogen, troggewelven, panelen en boogzwikken hersteld met behulp van 
het archiefmateriaal van Cuypers. In combinatie met eigentijdse invullingen zal er 
op deze manier weer een helder totaalbeeld ontstaan. Zo wordt de geënsceneerde 
wandeling niet letterlijk teruggebracht, maar zal de weg van plein naar trein in de 
geest van Cuypers opnieuw onderdeel worden van de route van de reiziger. 

Joyce van Sprundel is architect bij TAK architecten, j.vansprundel@takarchitecten.nl.
Nadere informatie: adviseur bouwkunde Renate Pekaar, r.pekaar@cultureelerfgoed.nl.

De entreehal zal als vanouds een sluis zijn tussen de stad en het schijnbaar oneindige bereik van de spoorwegen

De gerestaureerde doorgangen naar  
de monumentale wachtkamers zijn  
weer geopend
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aangenaam kennis te maken

Wat doet een archeologische adviseur 
Rijkswaterstaat eigenlijk?
Doris Schmutzhart: ‘Rijkswaterstaat legt onder meer 
wegen aan en versterkt dijken. De organisatie 

bevraagt ons wat zij het beste met de archeologische overblijfselen 
op die locaties kan doen.’
Johan Opdebeeck: ‘Wij beoordelen het programma van eisen, het 
plan van aanpak en de rapportage van het onderzoek dat een 
archeologisch bedrijf daar verricht.’
Bjørn Smit: ‘We letten op of het bedrijf de juiste methoden en  
technieken inzet en of het onderzoek efficiënt is.’

Dus dat begint al ruim voordat de eerste schop de grond 
in gaat?
Doris Schmutzhart: ‘Al bij de eerste ideeën voor bijvoorbeeld een 
nieuw stuk snelweg hebben wij een adviserende rol. Het staartje 
van de archeologische opgraving vindt meestal plaats op het 
moment dat die snelweg al wordt aangelegd.’
Bjørn Smit: ‘Wij denken vanuit een nationaal perspectief mee 
welke archeologische vragen we met dit onderzoek kunnen 
beantwoorden.’
Doris Schmutzhart: ‘Maar wij raden Rijkswaterstaat altijd aan om ook 
de wensen mee te nemen van de archeologen van de gemeente 
en de provincie waar een weg aangelegd wordt. Hun archeologie-
beleid is toegespitst op de regionale en lokale situatie.’

Waarom doet de Rijksdienst dit werk?
Doris Schmutzhart: ‘We hebben al in 1987 een samenwerkingsover-
eenkomst gesloten waarin staat dat de Rijksdienst onze collega’s 
van Rijkswaterstaat met archeologische expertise terzijde staat. 
En het is belangrijk veldonderzoek voor ons. Wij kunnen hier in 

overleg met Rijkswaterstaat en de archeologische bedrijven nieuwe 
methoden en technieken laten uitproberen.’
Bjørn Smit: ‘Je merkt duidelijk dat Rijkswaterstaat veel waarde hecht 
aan onze visie. Dat geldt voor elk nieuw project, want daarbij krij-
gen wij telkens te maken met een andere groep mensen.’

Hoeveel verschillende projecten spelen er tegelijkertijd?
Bjørn Smit: ‘Ik heb er nu een stuk of vijf lopen.’
Doris Schmutzhart: ‘En ik ongeveer tien.’
Johan Opdebeeck: ‘Onlangs is bijvoorbeeld de versterking van de dam 
van Enkhuizen naar Lelystad aanbesteed, de Houtribdijk, waar in 
het Markermeer zand voor gewonnen gaat worden.’
Bjørn Smit: ‘Heel veel dijken worden nu versterkt. De zandwin-
ning vindt daar dan meestal vlakbij plaats. En in dat zand kunnen 
archeologisch relevante zaken verborgen zitten. Voor Nederland is 
het belangrijk om die eerst te onderzoeken.’

Wat maakt dit werk mooi?
Bjørn Smit: ‘Vooral de ingrepen onder water bieden de kans om 
delen van de ondergrond te onderzoeken waar nog weinig kennis 
over is. Ook die delen kunnen inzicht geven in de geschiedenis van 
ons land.’
Johan Opdebeeck: ‘Ieder project is weer anders. Dat gaat van ontgron-
dingen tot windmolenparken aanleggen of vaarwegen verdiepen. 
En je krijgt soms informatie over het verleden die totaal nieuw is.’
Doris Schmutzhart: ‘Het is voor mij een uitdaging om het archeologi-
sche belang zo goed mogelijk in deze gebiedsontwikkelingen in te  
passen en om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen.’ 

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

Bij veel werkzaam-

heden in het land 

komt Rijkswaterstaat 

archeologische resten 

tegen. Meerdere 

adviseurs en  

specialisten van de 

Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed 

staan Rijkswaterstaat 

daarin bij.  Wat houdt 

hun werk op dit  

punt in? 

dirk snoodijk
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Drie archeologische adviseurs Rijkswaterstaat

Belangrijk veldonderzoek 

Maritiem archeoloog Johan Opdebeeck, adviseur erfgoed en ruimte Doris Schmutzhart en specialist vroege prehistorie Bjørn Smit aan het Eemmeer bij Spakenburg
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Onder 
geslepen         
bakstenen

Begraven in de Nieuwe Oranjetuin

Het zijn bijzondere constructies van geslepen bakstenen,  

de grafmonumenten in de Nieuwe Oranjetuin. Maar de 

historische, monumentale begraafplaats in Paramaribo is 

zwaar vervallen. Herstel en onderhoud zijn hard nodig.  

Suriname vroeg Nederland om advies. nanette de jong

De spaarzaam gemetselde grafmonumenten zijn vaak behoorlijk beschadigd

Het beeld van de Nieuwe Oranjetuin wordt voor een belangrijk deel bepaald door bijzondere grafmonumenten van geslepen bakstenen
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De prachtige grafmonumenten van de 
Nieuwe Oranjetuin vertellen over twee 
eeuwen uit de geschiedenis van Suriname. 
In 1756 stichtten de Nederlanders de 

begraafplaats aan de toenmalige rand van Para- 
maribo. Hier liggen de kopstukken van Suriname 
begraven, uit verschillende landen, uit verschillende 
tijden, van verschillende bevolkingsgroepen en van 
verschillende geloofsrichtingen. Zo’n opvallend 
grote variatie aan graven bij elkaar vind je in Europa 
niet. En voor wie hoort vertellen over de mensen 
die er begraven liggen, gaat de tuin leven. Want 
ook al is het een begraafplaats, iedereen spreekt 
over de ‘tuin’. Een besloten, groene plek in de stad, 
omgrensd door een stenen muur, die onlangs is 
gerestaureerd met steun van de Nederlandse 
ambassade. In de straten langs de muur staan 
enkele van de witte, houten, historische gebouwen 
die zo kenmerkend zijn voor Paramaribo. In deze 
straten stonden vroeger veel mahoniebomen. 
Daarvan zijn aan één kant van de begraafplaats 
enige prachtige exemplaren over. Aan twee andere 
zijden zijn kort geleden palmbomen geplant.
Sinds 1961 wordt er niet meer begraven in de 
Nieuwe Oranjetuin. Bezoekers zijn er niet langer 
welkom. De begraafplaats is bezaaid met afval. Het 
vergt grote inspanning om de tuin vrij te houden 
van tropische planten, die hier snel groeien. Gebrek 
aan onderhoud en aandacht heeft nogal wat schade 
aan de graven veroorzaakt. Hele bomen zijn erin 
gedrongen. De brandweer moet geregeld uitrukken 
om hier nesten van dodelijke Braziliaanse bijen te 
vernietigen. Helaas worden dan de grafmonumen-
ten vaak beschadigd, want de bijen nestelen zich 
daarin. Er zijn plannen gemaakt om de dramatisch 
vervallen begraafplaats te ruimen.

Rehabiliteren
De Nieuwe Oranjetuin is echter een monument en 
ligt ook nog eens in de beschermende, zogeheten 
bufferzone van de historische binnenstad van 
Paramaribo als werelderfgoed. Het ministerie van 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van Suriname 
nam daarom in 2016 het voortouw om de Oranjetuin 

te rehabiliteren. Het ministerie vroeg Nederland om 
advies, aangezien wij vanuit internationaal cultuur- 
beleid onze partnerlanden ondersteunen bij de 
instandhouding van het ‘gedeelde’ erfgoed. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zond daarom 
eerder dit jaar een missie naar Suriname. Vanwege 
haar expertise op het gebied van funerair erfgoed 
nodigde de dienst de stichting Dodenakkers.nl uit 
mee te gaan.
De naam Oranjetuin komt van de oudere begraaf-
plaats Oranjetuyn, waar sinaasappelboompjes 
stonden. Die is in 1670 in Paramaribo aangelegd op 
de plek waar nu de Centrumkerk staat. Midden 
achttiende eeuw raakte deze Oranjetuyn vol en werd 
er aan de rand van de stad een nieuwe Oranjetuin 
aangelegd. De grafmonumenten van de Nieuwe 
Oranjetuin zijn van groot cultuurhistorisch belang.  
Ze zijn zeer divers van vorm, materiaal en hoogte. 

Hoe hoger de graven zijn, hoe jonger. Het hardsteen 
en het marmer van de zerken is allemaal vanuit 
Europa en Noord-Amerika geïmporteerd. Er is 
symboliek op aangebracht die van uitzonderlijke 
kwaliteit en van een grote diversiteit is. Zoals een 
bellenblazend jongetje. De bellen geven de 
vergankelijkheid van het leven aan. Je voelt het 
verdriet bij een groepje treurende vlinders. 
Tekenend is ook een zandloper die met gespreide 
vleugels wegvliegt. Net als een dovende toorts,  
en een slang die in zijn eigen staart bijt. En sommige 
grafgedichten raken je rechtstreeks in het hart.

Uniek
Het beeld van de begraafplaats wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door bijzondere grafmonu-
menten van geslepen bakstenen. Vooral de latere 
exemplaren, met een sterke profilering, refereren 
aan statige, laatmiddeleeuwse graftomben van 
natuursteen zoals die in Europese kerken te vinden 
zijn, en vanaf de negentiende eeuw op begraaf-
plaatsen. Deze baksteenconstructies zijn uniek. 
Die kennen we in Nederland niet meer, op de oude 
meesterproeven in de Waag van Amsterdam na. 
Het slijpen van stenen was een ambacht dat grote 
aandacht kreeg in Suriname. Aanvankelijk kwamen 
de rode bakstenen uit Nederland als ballast mee op 
de schepen van de West-Indische Compagnie. Later 
zijn er in Suriname zelf steenfabrieken geopend. 
Bijzonder is bovendien de manier waarop de graf- 
monumenten gemetseld zijn. Ze zijn zeer spaar-
zaam met kalk in elkaar gezet. Door de stenen 
slechts met enkele dotten kalk zo koud mogelijk 
tegen elkaar te plaatsen ontstonden er smalle 
voegen, een ideaalbeeld in de achttiende eeuw.
Een groep gedetineerden is nu bezig om de begraaf- 
plaats vrij te maken van begroeiing. Zij zullen zich 
ook in de toekomst inzetten voor het onderhoud. 
De vervallen graven worden hersteld onder 
begeleiding van de Stichting Gebouwd Erfgoed 
Suriname. Het herstel vindt plaats in een leer-
traject van de Stichting Arbeidsmobilisatie en 
Ontwikkeling. De vaklui in opleiding zullen de 
graven zo veel mogelijk consolideren. De bomen 
verwijderen die in de baksteenconstructies zijn 
gedrongen is een grote uitdaging. Alleen voor een 
paar zeer bijzondere grafmonumenten zal gekozen 
worden voor een restauratie. Het merendeel 
behoeft geen herstel. De kunst is om zo min 
mogelijk te doen, waardoor het historische 
karakter van de begraafplaats behouden blijft.  
Dit is ook de minst kostbare aanpak. Over enige 
tijd zal de Nieuwe Oranjetuin weer opengesteld 
worden voor bezoekers. Inwoners van Suriname 
en toeristen kunnen dan op deze unieke begraaf-
plaats op zoek gaan naar hun voorouders. 

Nanette de Jong is adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, n.de.jong@cultureelerfgoed.nl.

Onder 
geslepen         
bakstenen

Vooral de latere exemplaren 
refereren aan statige, 
middeleeuwse graftomben

De zerken bevatten symboliek van uitzonderlijke kwaliteit, zoals een bellenblazend jongetje naast 
een uitwaaiende kaars

Prachtige hekwerken liggen klaar voor hergebruik

FO
TO

’S ST
IC

H
T

IN
G

 D
O

D
EN

A
K

K
ER

S.N
L, R

EN
É T

EN
 D

A
M



 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 3 201718



19

ZELDZAAM GRAF
In 2016 doen amateurarcheoloog Henk van 
Doorn en zijn dochter een bijzondere vondst. 
Vlak buiten het Gelderse dorp Beuningen 
treffen zij de resten van een Romeins graf aan. 
Deze zijn door saneringswerkzaamheden aan 
het oppervlak komen te liggen. De Van Doorns 
waarschuwen de gemeente, die de vondst 
inspecteert. Het gebied rondom het graf zal 
de komende twintig jaar ontgraven worden 
ten behoeve van zandwinning, zodat hier voor 
recreatie de Beuningse Plas zal ontstaan.  
De locatie is na archeologisch vooronderzoek 
vrijgegeven voor de ontgraving. Behoud ter 
plekke van de grafresten is helaas niet mogelijk.
Daarom groef de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed ze in juli van dit jaar op, 
samen met leden van de Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland, een vereniging 
van vrijwilligers. Het graf blijkt binnen het 
natuurstenen fundament van een rechthoekige 
ommuring te liggen. De fundering is op haar 
beurt omgeven door een greppel. Dit zijn de 
sporen van een monumentaal Romeins graf. 
Dit type is zeldzaam in Nederland en wordt 
doorgaans in de buurt van Romeinse steden 
en villa’s gevonden. De locatie van het graf bij 
Beuningen is opmerkelijk, omdat het ver van 
het destijds bewoonde gebied lag, in een vrij 
natte zone. 

tessa de groot, specialist Romeinse tijd bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
t.de.groot@cultureelerfgoed.nl.

kijk!
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Aan een grote wand in een van de lunch-
kamers hangen zes Zeeuwse landschappen 
uit de zeventiende eeuw. Een schilder 
waar we de naam niet van kennen, beeldde 

in 1675 zes vestingsteden van de Staats-Spaanse 
Linies in Zeeuws-Vlaanderen af. De verdedigings-
werken hebben 150 jaar later een rol gespeeld in de 
bepaling van de grens tussen Nederland en België. 

Een groot deel van de militaire werken is nu nog in 
het landschap terug te vinden. De zes landschappen 
bezitten een representatieve kracht. ‘Buitenlandse 
bezoekers krijgen via deze schilderijen zicht op 
het verleden van Nederland’, zegt Philippien 
Noordam, adviseur kunstzaken van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. ‘De thematiek van de zes 
schilderijen kan door de vijf nieuwe gebruikers van 
dit gebouw op eigen wijze omarmd worden. De 
Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Terugkeer 
& Vertrek en het ministerie van Buitenlandse Zaken 
herkennen zich in de grens. En het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu heeft meer met de vesting-
werken, het water dat geweerd wordt en de aanleg 
van steden op tactische locaties. Tegelijkertijd 
vormen de historische stukken een prachtig contrast 
met de hedendaagse architectuur van het gebouw.’
Het grote pand aan de Rijnstraat 8 in Den Haag, 
naast het Centraal Station, is in 1992 gebouwd voor 
het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het is zestig 
meter hoog, telt zestien verdiepingen en is voorzien 
van flinke serres en een dakterras. Na een groot-
scheepse verbouwing, die enkele jaren heeft 
geduurd, trokken deze zomer de vijf genoemde 
ministeries en diensten in het gebouw. Adviseur 
Noordam richtte het pand in met kunstwerken van 
het Rijk. Veel komen er uit de verzameling van 

Het onderkomen van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting 

is deze zomer in gebruik genomen door twee andere ministeries en 

drie overheidsdiensten. Het forse gebouw in Den Haag is bij deze 

gelegenheid aangekleed met toepasselijke kunstwerken. Die onver-

moede krachten bezitten. lonneke cruijsberg & dirk snoodijk

Kunst met
KRACHT

In het voormalige ministerie van Volkshuisvesting

De zes Zeeuwse grensvestingsteden passen perfect bij de  
ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu
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Buitenlandse Zaken. Op enkele representatieve 
locaties staan en hangen bruiklenen van het 
Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, zoals de zes Zeeuwse 
landschappen.

Grote en zware plastieken
‘We beheren een schat aan kunstwerken die het 
verdienen zichtbaar te zijn’, vertelt Nathalie Menke, 
adviseur Bruikleenservice van de Rijksdienst. ‘Zoals 
een verzameling grote en soms zware plastieken, 
die niet in de openlucht kunnen staan. Geschikte 
locaties zijn schaars, maar dit gebouw bood een 
unieke mogelijkheid om de beelden te tonen.’  
Deze moderne sculpturen staan nu op het overdekte 
dakterras. Waar nodig zijn ze eerst hersteld, net als 
de andere kunstwerken. De route naar het terras 
was een uitdaging. ‘Het is een groot gebouw,’ zegt 
Philippien Noordam, die vaker met de Rijksdienst 
samenwerkt bij de inrichting van de Nederlandse 
ambassades, consulaten en residenties in het 
buitenland, ‘maar het heeft slechts kleine liften en 
deuren. Met een verhuislift hebben we de meeste 
werken toch omhoog gekregen. De speelsheid en 
spontaniteit van de beelden van Henk Hesselius 
geven een zekere informaliteit aan het dakterras.  
Ze doen je glimlachen.’ Deze sculpturen uit de jaren 
zestig, opgebouwd uit vlakke en gebogen staal-
platen, maken een andere kracht van de kunst 
duidelijk: hoe zij de architectuur kan versterken.  
De constructie van het gebouw is op het terras  
goed zichtbaar, net zoals de constructie van de 
beelden goed zichtbaar is.
Zo zie je hoe kunstwerken een sterke bijdrage aan 
de identiteit van een gebouw kunnen leveren.  
De kunst kan niet alleen de architectuur versterken 
en bijdragen aan de representativiteit, zoals de zes 
Zeeuwse schilderijen, maar kan ook nieuwsgierig 
maken en aanzetten tot het ontdekken van het 
pand. Ook biedt kunst contemplatie, rust, verbon-
denheid, oriëntatie, inspiratie en zij zet aan tot een 
dialoog. Het belang van kwalitatieve architectuur en 
de toepassing van beeldende kunst is dan ook 
medebepalend voor het welbevinden van de 

medewerkers, zo adviseerde de Rijksbouwmeester 
bij de herinrichting van dit gebouw. De rijksoverheid 
legt zichzelf een voorbeeldfunctie op en stelt zich tot 
doel met een inspirerende werkomgeving een 
meerwaarde aan de ambtenaren te bieden.

Geen vaste werkplek
Deze betrokkenheid met de omgeving is zeker 
tegenwoordig van belang, aangezien de meeste 
medewerkers geen vaste werkplek meer hebben. 
Ook in het overheidsgebouw aan de Haagse 
Rijnstraat worden zij gestimuleerd om werkplekken 
voor algemeen gebruik te delen. Hun band met het 
werk en de directe collega’s is hierdoor minder 
vanzelfsprekend. Alles is voortdurend in beweging. 
Zorgvuldig uitgekozen kunst kan dan stimulerend 
werken op de betrokkenheid van de werknemers 
met hun omgeving. Zo is voor de bustengallerij op 
de zesde etage goed gekeken naar de diversiteit van 
de mens. De veertien portretbusten variëren in 
leeftijd, geslacht en etniciteit. Een andere sculptuur 
beeldt de kracht van de verbondenheid uit. Het 
beeld The lovers van Marina Abramović uit 1990 

bestaat uit twee identieke vormen, die met elkaar 
verbonden zijn. Alleen de mate van glans van hun 
buitenkant verschilt. ‘In de vereniging ligt de enige 
mogelijkheid voor opperste rust en vrede’, vindt 
Abramović.

En wie genietend van een broodje in de lunchkamer 
naar de zes Zeeuwse landschappen kijkt, kan niet 
alleen de kracht van de representativiteit, maar ook 
die van de dialoog uitproberen. Hij kan zijn collega 
aanstoten en aanwijzen dat het lijstwerk niet lood-
recht is. En dat de stukken verschillende afmetingen 
hebben. Maar dat ze toch niet het gevoel hebben dat 
er een schilderij scheef hangt. Dan kan de ander nog 
met een leuk weetje komen. Namelijk dat de zes 
schilderijen in 1937 aan het Rijk geschonken zijn door 
Marguérite Christine baronesse van Heeckeren van 
Enghuizen, Hummelo en Keppel. Ze waren afkomstig 
van haar voorouders, de Van Nassau-Beverweerds, 
een bastaardtak van de Oranjes. Een van de leden 
van die familie was ooit gouverneur van Sluis. 
Vermoedelijk gaf hij opdracht tot het schilderen van 
deze prachtige serie. Heeft-ie net op het bordje 
gelezen natuurlijk, dat ernaast hangt. 

Lonneke Cruijsberg is medewerker kunstzaken van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en Dirk Snoodijk is 
eindredacteur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
lonneke.cruijsberg@minbuza.nl & 
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.
Nadere informatie: adviseur Bruikleenservice Nathalie Menke, 
n.menke@cultureelerfgoed.nl.

Wie naar de zes Zeeuwse 
landschappen kijkt, kan de 
kracht van de dialoog 
uitproberen

De constructie van de beelden van Hesselius versterkt op het dakterras het beeld van de constructie van het gebouw

De twee identieke helften van het beeld ‘The lovers’ van Marina Abramović verschillen slechts in de mate van glans
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Het land van 78 kar akters
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Nederland in 78 logische  

eenheden geknipt. Vervolgens is van elk van die regio’s het karakter geschetst, 

vanuit het perspectief van eeuwenlange verandering. Hier kunnen nieuwe 

ontwikkelingen mooi op voortborduren. edwin raap & henk baas

Panorama Landschap

De open polders van de Kop van Noord-
Holland zijn allemaal ingericht voor de 
landbouw. Naarmate de polders jonger zijn, 
is het landschap grootschaliger. De locatie 

en de open ruimte maken dat de Kop van Noord-
Holland een bovengemiddeld aantal windmolenpar-
ken heeft. Ander voorbeeld: de Baronie, in Noord-
Brabant, heeft door de ligging tussen Rotterdam en 
Antwerpen in de twintigste eeuw een stevige bevol-
kingsgroei doorgemaakt. Dit weerspiegelt zich in het 
feit dat de Baronie, ondanks het voorkomen van 
enkele grote aangesloten bos- en heidegebieden, 
overwegend verstedelijkt is. En Montferland bestaat uit 
een geïsoleerde stuwwal en een bijbehorend zandge-
bied. Tegenwoordig is de stuwwal bebost. Behalve 
dorpen vinden we aan de voet van de berg ook verschil- 
lende adellijke huizen, waarvan Huis Bergh het be- 
kendst is. Door de ligging aan de Duitse grens is de 
transportsector dominant in het gebied rondom 

’s-Heerenberg, waar een groot bedrijventerrein ligt.
De Kop van Noord-Holland, de Baronie en Montfer-
land zijn drie van de 78 regio’s waar de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed Nederland in verdeeld heeft.  
Van al die 78 gebieden heeft de dienst het karakter kort 
beschreven, telkens in een pagina of zes. Onder de 
naam Panorama Landschap zijn deze 78 karakteriseringen 
eind juni op de website www.landschapinnederland.nl 
gepubliceerd. De Rijksdienst geeft hiermee voor heel 
Nederland een karakterschets van de geschiedenis van 
elk gebied, vanuit het perspectief van eeuwenlange 
verandering. De 78 beschrijvingen bieden een basis 
voor een gesprek over de rol die cultureel erfgoed 
speelt in de ruimtelijke ontwikkeling van ons land.

Grote maatschappelijke taken
Sinds enige jaren is het in de gebiedsgerichte 
omgang met onroerend erfgoed van belang om dit 
te verbinden met grote maatschappelijke taken. 

Denk aan de bescherming tegen het water, de 
transitie naar duurzame energie, landbouwkundige 
ontwikkelingen, de krimp van de bevolking aan de 
randen van het land, de verstedelijking en de 
modernisering van de infrastructuur. Door te kiezen 
voor ‘behoud van karakter’ krijgen veranderingen 
van de omgeving meerwaarde. Panorama Landschap 
geeft een invulling aan dit gedachtegoed. Veel 
organisaties werken momenteel samen met de 
Rijksdienst met karakterschetsen van gebieden om 
nieuwe veranderingen op te baseren.

Veel organisaties werken 
momenteel met karakter-
schetsen van gebieden
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Het land van 78 kar akters

Het karakteriseren van gebieden is een belangrijk 
onderdeel in de omgang met veranderingen in ons 
landschap. Omdat verandering de essentie is van 
cultuurlandschap, is denkbeeldige, beschermende 
lijnen om een waardevol gebied trekken niet altijd 
wenselijk. Ten eerste omdat het suggereert dat het 
gebied buiten de lijn van minder belang is, ten 
tweede omdat het vaak niet duidelijk is wat de 
specifieke duiding nu precies aan meerwaarde 
oplevert. Meer dan andere delen van onze histori-
sche omgeving wordt het landschap gekarakteriseerd 
en verrijkt door eeuwen van verandering en 
aanpassing. Het gaat er dus niet om dat het lastig is 
om historische gebieden te beschermen, het is 
onwenselijk. Een karakterisering beschrijft welke 
veranderingen in de loop der eeuwen in een regio 
hebben plaatsgevonden, zodat nieuwe ontwikkelin-
gen in historisch perspectief kunnen worden 
geplaatst.

Nalatenschap
Gebieden veranderen door menselijk handelen, en 
maken daarmee deel uit van ons culturele erfgoed. 
Het is van belang om die verandering op een dus- 
danige manier te begeleiden dat zij recht doet aan de 
nalatenschap van onze voorouders. Het karakteriseren 
van gebieden is een methode om tijdsdiepte aan ons 
landschap te geven, op diverse schaalniveaus. Geen 
focus op de bescherming van de aparte onderdelen, 
zoals een bos, een dijk of een weide, maar op beteke- 
nisgeving van álle plekken in het gebied. De karak-
terisering bevat, zoals de naam al aangeeft, geen 
waardering van het landschappelijke erfgoed, noch  
is het een inventarisatie van allerlei elementen en 
patronen. Het is ook geen karakterisering van het 
huidige landschap. Hoewel dat wel onderdeel is van 
de beschrijving ligt de nadruk op de ontstaansgeschie-
denis van het gebied.
Zo is het Zuid-Limburgse Heuvelland het oudste 
cultuurlandschap van Nederland. Het wordt al zo’n 
zevenduizend jaar bewoond. Vanuit de rivier- en 
beekdalen werden de hoger gelegen plateaus ont- 
gonnen. De dalen hebben een besloten karakter, 
terwijl de plateaus open zijn. In Zuid-Limburg werden 
en worden nog steeds vuursteen, mergel, grind en 
steenkool gewonnen. Hierdoor is de regio flink  De oude Joodse begraafplaats bij Hardenberg is een karakteristiek element van de Overijsselse Vechtstreek

De Eem is de ruggengraat van het Eemland
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LANDSCHAPSATLAS
Panorama Landschap maakt deel uit van de 
Landschapsatlas van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. De gebruiker kan op 
www.landschapinnederland.nl tal van cultuur-
historische kaartlagen selecteren, geordend per 
landschapsvormende functie, zoals agrarisch, 
water, infrastructuur, steden en energie. De 
dienst streeft niet naar een weergave van al dan 
niet gewaardeerde elementen en patronen en 
wijkt daarin af van de cultuurhistorische 
waardekaarten die bijvoorbeeld door provincies 
en gemeenten beschikbaar zijn gesteld. De Land- 
schapsatlas bevat landsdekkende kaarten, zodat 
de gebruikers overzicht krijgen.
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verstedelijkt en geïndustrialiseerd. Ook de komende 
zevenduizend jaar zal het Heuvelland blijven veran- 
deren. Beschermen van landschap gaat vooral om  
het begeleiden van de verandering.

Een breed professioneel publiek 
Panorama Landschap schetst de geschiedenis van een 
regio in korte teksten. Dit maakt het verhaal van het 
culturele erfgoed toegankelijk voor een breed profes- 
sioneel publiek. Panorama Landschap geeft geen detail- 
informatie over de geschiedenis van een individuele 
polder of van een bepaald dorp. Op dat schaalniveau is 
al veel informatie voor handen, uiteenlopend van 
monografieën en dissertaties tot publicaties van 
historische verenigingen. De 78 regiobeschrijvingen 
zijn bedoeld voor vakmensen in de ruimtelijke  
ordening. Idealiter beginnen beleidsmakers van de 
provincies en het Rijk met het lezen van de cultuurhis-
torische ontwikkeling van een regio bij de voorberei-
dingen van nieuw beleid. Met de bagage uit het 
verleden en de ontwikkelingen op de lange termijn 
zoals die geschetst zijn, kunnen verantwoorde keuzes 
gemaakt worden.

Sinds ongeveer 2004 is de landschapsbiografie ont- 
wikkeld, als een alternatief voor de traditionele 
systematiek van cultuurhistorische waardering en 
selectie. Uitgangspunt van die methode is niet zozeer 
de sectorale beschrijving van afzonderlijke cultuurhis-
torische relicten, maar juist hun historische context 
en het verhaal erachter. Kortom, de levensgeschiede-
nis van het gebied. De biograaf zorgt voor een brede 
benadering van het landschap, waarin ook historische 
ecologie en naamkunde een plaats hebben. Het 
concept van de landschapsbiografie is ontwikkeld in 

kringen van het wetenschappelijke onderzoek aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, aan de Vrije Universiteit 
en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het 
concept is vanaf 2010 in een aantal onderzoeken 
uitgevoerd, wat bijvoorbeeld de indrukwekkende 
landschapsbiografie van het beek- en esdorpenland-
schap van de Drentsche Aa opleverde.

Een begin van overzicht
Panorama Landschap bestaat feitelijk uit 78 korte land- 
schapsbiografieën. De karakteriseringen geven invul- 
ling aan de in Nederland veel gekozen methode om 
systematisch landschapsgeschiedenis te beschrijven. 
Hoewel de beschrijvingen zeker niet beschouwd 
mogen worden als dé landschapsbiografie, zijn ze wel 
een begin van overzicht en breedte van wat er in het 
betreffende gebied verwacht mag worden. Goed inge- 
voerde mensen uit de regio’s ontdekken ongetwijfeld 
tal van zaken die ontbreken in de teksten. Voor ver- 
dieping door bijvoorbeeld provincies en gemeenten is 
alle ruimte. Voor veranderingen op hogere schaal-
niveaus is het een bruikbaar instrument om snel 

overzicht te krijgen van de belangrijkste landschaps-
vormende ontwikkelingen.
Karakteriseren is bedoeld om het verleden te begrijpen, 
en tegelijk de veranderingsprocessen die de plek 
gemaakt hebben tot wat het nu is te doorgronden. 
Deze kennis zetten we in voor het landschap van de 
toekomst. Het karakteriseren van een gebied is een 
dynamisch proces. De enige constante factor in 
landschap is immers verandering. Daarbij is sprake 
van verandering op twee manieren: fysieke verande-
ringen en veranderingen in perceptie. Nieuwe kennis 
leidt tot nieuwe inzichten. Dit gegeven wordt 
positief benut. Het karakteriseren van het landschap 
wordt gezien als een uitnodiging om meer te weten 
te komen, om nog meer naar de toekomst te kijken, 
om meer vragen te stellen.

Ideeën van de bewoners
Karakterisering van het landschap is een instrument 
dat inzet op de toekomst. Deze benadering heeft het 
karakteriseren tot een succes gemaakt. Het wordt 
bovendien gezien als een gereedschap voor participa-
tie. De karakterschets kan ideeën van de bewoners en 
persoonlijke opvattingen combineren met een profes- 
sionele kijk op de omgeving. De gebruikers zijn uiter- 
aard de erfgoed-vakmensen, maar evengoed zijn dit 
planologen, bestuurders en beleidsmakers, bewoners 
en eigenaren van gebouwen en grond.
De karakterschets is een instrument dat iedereen de 
gelegenheid geeft mee te praten over de kwaliteiten 
van de eigen woonomgeving in relatie tot toekom-
stige ontwikkelingen. Het ging er bij de 78 karakter-
schetsen om om van heel Nederland onderling 
vergelijkbare en waardenvrije regiobeschrijvingen te 
maken. Het is aan de gebruikers om hiermee verder 
aan de slag te gaan. 

Edwin Raap is projectleider bij Natuurlijke Zaken van 
Landschap Noord-Holland en Henk Baas is hoofd Landschap 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
e.raap@natuurlijkezaken.nl & h.baas@cultureelerfgoed.nl.
De 78 regiobeschrijvingen van ‘Panorama Landschap’ staan 
op www.landschapinnederland.nl.

Steden maken ook onderdeel uit van ‘Panorama Landschap’. Zo is Alkmaar tegenwoordig de groeikern van regio Noord-Kennemerland

In het Zevendal in de regio Nijmegen-Groesbeek lijkt de stad ver weg

De enige constante factor in 
landschap is verandering

»



Inspirerende verbeelding

De inkt van het Drentse Landrecht bestaat niet alleen uit een extract van de 
gebruikelijke galnoten, maar ook van kraaiheide. Dit blijkt uit onderzoek van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De dienst verkreeg het verrassende 
resultaat dankzij een zelfontwikkelde methode om historische inkt te onder-
zoeken. Van de derde eeuw tot 1950 is er veel inkt gemaakt van galnoten.  
In hoeverre daar ook andere planten zoals kraaiheide aan zijn toegevoegd, 
kan dankzij de nieuwe onderzoeksmethode nu voor het eerst in kaart worden 
gebracht.
Vanaf 27 september is het Drentse Landrecht op een tentoonstelling te zien 
in het Drents Museum in Assen. Het Drents Archief liet het document uit 1412 
vooraf onderzoeken en restaureren. En dat was nodig ook, want het bijzonder 
waardevolle Landrecht heeft in de zeshonderd jaar van zijn bestaan erg  
geleden. Het zwaar beschadigde perkament was in honderden fragmenten 
uiteengevallen, die in een doosje bewaard werden. Grote delen van de akte 
missen. In het Landrecht legden de inwoners van Drenthe en landsheer 
Frederik van Blankenheim afspraken vast over onder meer de rechtspraak.  
Het is in feite de oudste grondwet van Drenthe. 

Kraaiheide in Drentse inkt

Prijs Jong MuseumTalent

Jan van Goyen schilderde op en aan de Waal een en al bedrijvigheid

Naast de W.A. van Es-prijs voor jong archeologietalent en de Prijs Jong 
MonumentenTalent organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nu ook 
de Prijs Jong MuseumTalent. Deze wordt 5 oktober op het Museumcongres voor 
de eerste keer uitgereikt aan een jonge vakman of vakvrouw uit de museum-
wereld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de prijs in  
om verjonging en vernieuwing in de branche te stimuleren. Met respect voor  
de duizenden vrijwilligers, studenten en stagiairs die hun bijdragen aan musea 
leveren, is de prijs voor het Jonge MuseumTalent bedoeld voor betaalde krachten 
tot en met 31 jaar oud.
Onder leiding van voorzitter Cees van ’t Veen, algemeen directeur van de Rijks-
dienst, buigt de jury zich deze weken over de inzendingen, die een verrassend 
hoge kwaliteit hebben. De jury bestaat verder uit nog vier andere directeuren: 
die van het Amsterdam Museum, Het Scheepvaartmuseum, de Reinwardt 
Academie en Villa Mondriaan. De nominaties zijn afkomstig uit het hele land. 
De winnaar van de Prijs Jong MuseumTalent 2017 ontvangt een traject op maat 
om zich in zijn vak te ontwikkelen, gefinancierd door het Mondriaan Fonds. 

Het indrukwekkende Gezicht op Nijmegen van Jan van Goyen uit 1641 laat zien 
hoe mensen verbonden zijn met de Waal. Op en aan het water is het een en al 
bedrijvigheid. Een voetveertje zet passagiers over naar de stad. Dat is een detail 
waar een hele wereld achter schuilgaat. Zo beschouwde de hertog van Gelre zich 
in de middeleeuwen eigenaar van de rivieren. Maar in 1521 schonk deze zijn veer-
recht toch aan de burgers van Nijmegen. Voor wie goed kijkt, vertellen historische 
beelden het verhaal van ons verleden. 
Onder de naam Verbeelding van de Waal brachten onder meer Museum Het 
Valkhof, stichting Erfgoed Gelderland, de gemeente Nijmegen en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed de verhalen van de Waal letterlijk in beeld. Schilderijen, 
archeologische vondsten, foto’s en kaarten illustreren onder andere overstromin-
gen, visserij en steenfabricage. De verhalen en beelden staan op www.mijngelder-
land.nl klaar voor iedereen die ze kan gebruiken. Ze haken aan bij grote ingrepen 
in het Gelderse rivierengebied die mede door de klimaatverandering nodig zijn 
voor onze veiligheid. Met de verbeelding van de cultuur van het Waallandschap 
bieden de initiatiefnemers inspiratie voor het ontwerp hiervan. 

Lucas Boer van het Museum voor Anatomie en Pathologie is een van de genomineerden

drie dingen
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Het Drentse Landrecht is in 1412 geschreven met inkt van galnoten en kraaiheide
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De buitenste omwalling van Sluis

Een laan met prachtige, oude bomen. Hooilanden tjokvol verschil-
lende planten. Kleurrijke bloementuinen. Moet ik meer zeggen 
om duidelijk te maken wat mijn vak zo mooi maakt? Ik werk in 
de Achterhoek voltijds op het historische landgoed De Wiersse, 

van de familie Gatacre. De Wiersse is ongeveer driehonderd hectare groot. 
Zestien hectare daarvan bestaat uit tuinen, met daaromheen een park van 
32 hectare. Er wonen veel soorten dieren, er groeien allerlei planten en de 
tuinen en het park zijn fraai in de omgeving geïntegreerd. Op deze pracht-
plek werk ik als tuin- en landgoedmedewerker. Ik onderhoud tuin en park, 
kweek planten op, begeleid vrijwilligers, assisteer met de jaarplanningen 
en help subsidie voor het beheer aan te vragen.
Begin november mocht ik tot mijn grote vreugde de Prijs Jong Monumen-
tenTalent in ontvangst nemen. De jury prees onder andere mijn passie 
voor het werk en het feit dat ik het ambacht combineer met onderzoek. 
De prijs wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en bestaat uit een traject voor mijn eigen ontwikkeling, dat het 
Mondriaan Fonds financiert. Ik heb de prijs goed besteed. Allereerst heb 
ik in Duitsland deze winter een conferentie bezocht en in het voorjaar 
een studiereis gemaakt. En de afgelopen maanden had ik in Engeland een 
werkervaringsplaats in de eeuwenoude tuinen van het landgoed Hampton 
Court Palace.

Prijswinnaar Thies Koggel aan het werk op landgoed De Wiersse

De Prijs Jong MonumentenTalent 2016 werd gewonnen 

door een tuin- en landgoedmedewerker. De 25-jarige  

Thies Koggel kreeg een traject aangeboden om zich verder 

te ontwikkelen. Hij bezocht een conferentie, nam deel aan 

een Duitse studiereis en deed werkervaring op in Engeland. 

Hier vertelt hij wat hij ervan heeft opgestoken. thies koggel

Wijze 
   prijsreizen

Jong MonumentenTalent
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Vaste planten
Begin februari vond de International Perennial Plant Conference 
plaats in Grünberg. Drie dagen lang spraken hier allerlei kenners 
over vaste planten. Ik heb in Grünberg veel geleerd over de herkomst 
van verschillende plantengeslachten en over de renovatie van de 
bekende historische tuin Sissinghurst in het zuiden van Engeland. 
Ook de vele internationale contacten maakten de conferentie voor 
mij erg interessant.
Al op jonge leeftijd kwam ik erachter dat mijn ambitie in het histori-
sche groen ligt. Eerst rondde ik een praktische hoveniersopleiding af, 
daarna een theoretische in het hogere beroepsonderwijs, met onder 
andere een stage bij een historisch onderzoeksbureau. Na afloop van 
beide opleidingen kwam ik erachter dat sommige vakkennis niet in 
Nederland op te doen valt. Daarom ben ik toen twee maanden naar 
Engeland gegaan om daar meer te leren over de keuze en het steunen 
van planten, de opbouw van borders en het beheer van weides.

Bijzondere bomen en struiken
Als tweede onderdeel van mijn prijs deed ik eind maart mee aan een 
vierdaagse studiereis rond München, georganiseerd door de Young 
International Dendrology Society. Aan de reis namen allerlei jonge 
enthousiastelingen voor bijzondere bomen en struiken deel. Zij 
waren allemaal werkzaam voor botanische tuinen, arboreta, landgoe-
deren of ze hadden een eigen kwekerij. Wij brachten bezoeken aan 
privétuinen, botanische tuinen en boeiende bospercelen. Ik heb veel 
van mijn medereizigers geleerd en ook over de toepassing van bota-
nische soorten, innovatief bosbeheer en het creëren van microklima-
ten. Mijn sortimentskennis is uitgebreid en ik heb veel wetenswaar-
digheden opgeslagen over interessante planten en determinatie.

Dat komt goed van pas op De Wiersse. Daar zijn we continu bezig 
om de kwaliteit van de tuinen hoog te houden en deze waar nodig 
te verbeteren. De tuinen van het landgoed verschillen sterk van 
elkaar, wat het beheer complex maakt. Samen met mijn collega’s 
denk ik na welke ingrepen er nodig zijn, op welk moment en op 
welke manier die het beste uitgevoerd kunnen worden, en hoeveel 
tijd dit vergt. In mijn vrije tijd kweek ik planten van verschillende 
werelddelen, experimenteer met leifruit en onderhoud een eigen 
moestuin met koude bakken. Ook door deze hobby’s doe ik veel 
kennis op, waar ik tijdens mijn werk veel profijt van heb.

Rijke historie
Het derde deel van het ontwikkeltraject was een werkervarings-
plaats voor twee maanden op Hampton Court Palace. De voorma-
lige koninklijke residentie bij Londen is een geweldige plek met 
een rijke historie, die al begint in 1086, waar veel te leren en te ont-
dekken valt. Ook hier heb ik ervoor gekozen om praktijk en theorie 
te combineren. In juni en juli werkte ik drie dagen per week mee 
in de tuinen, iedere week in een ander deel. Zo leerde ik vooral 
meer over verschillende methoden van onderhoud. De andere 
twee dagen waren voor eigen onderzoek naar de geschiedenis en 
renovatie van de tuinen. Ik richtte mij grotendeels op de invloed-
rijke tijd van de barok, eind zeventiende eeuw. Ik leerde historische 
elementen herkennen en begreep beter welke planten er in die 
periode in de tuin gezet werden. Ook heb ik mij verdiept in het 
aansturen van een grote groep tuinlieden en in het organiseren 
van een groot evenement, de Hampton Court Palace Flower Show.
De kennis die ik heb opgedaan tijdens de drie reizen die mogelijk 
werden door de Prijs Jong MonumentenTalent, geeft mijn per-
soonlijke ontwikkeling duidelijk een impuls. Dankzij deze ervaring 
kan ik mijn zorg voor het groene erfgoed op een hoger plan tillen. 
Ik zal mijn nieuwe kennis met plezier uitwisselen via Het Gilde van 
Tuinbazen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Thies Koggel is tuin- en landgoedmedewerker op landgoed De Wiersse, 
thieskoggel@hotmail.com.
Nadere informatie: beleidsmedewerker Gábor Kozijn, g.kozijn@cultureelerfgoed.nl.

Hampton Court Palace
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De erfgoedsector zit stampvol jong talent. Voor het vierde jaar 
zet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de talenten uit 
alle delen van monumentenland in de schijnwerpers. Op  
9 november, tijdens het Nationale Monumentencongres, wint 
het Jonge MonumentenTalent van 2017 een naar eigen wens in 
te vullen traject om zich in zijn vak te ontwikkelen. Is de jonge 
vakman of vakvrouw in uw organisatie een ware ambassadeur 
voor zijn of haar vakgebied? Is het talent een held op de 
steiger, een echte projecttijger of door ondernemingszin een 
voorbeeld voor jong en oud? Meld via www.monumentencon
gres.nl de jonge mensen in uw organisatie aan voor dé 
talentprijs binnen de monumentensector! Hier staan ook de 
voorwaarden vermeld.

‘Ik heb de prijs goed besteed’

Thies Koggel en zijn medereizigers in de botanische tuin van München

FO
TO

 A
N

D
R

É M
EN

SIN
K

FO
TO

 SA
M

 M
C

C
U

LLY
 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 3 2017



 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 3 201728

Op 12 juli 1275 voltrekt zich in Maastricht 
een ongekende ramp. Op die dag stort 
de brug over de Maas in waar precies op 
dat moment een processie van het 

kapittel van Onze Lieve Vrouw overheen trekt. 
Vierhonderd gelovigen raken te water en verdrinken. 
De vermoedelijk houten bovenbouw van de brug 
heeft het begeven, naar verluidt als gevolg van 
achterstallig onderhoud na herhaaldelijk toege-
brachte oorlogsschade. Of het aan de pijlers heeft 
gelegen waarop het middeleeuwse brugdek rustte, 
is de vraag. Die maakten al deel uit van een voor- 
ganger van de brug, uit de Romeinse tijd. Voor 
zover we weten hebben de pijlers ruim twaalf 
eeuwen gefunctioneerd, al zal dat niet helemaal 
zonder reparaties zijn gegaan. In de eeuwen die 

volgden op de ineenstorting zijn onderdelen van  
de brug wellicht elders hergebruikt en werden de 
restanten blootgesteld aan weer, wind en de 
krachten van de rivier. Veel bleef echter behouden. 
Begin september, bijna 750 jaar na de ramp, zijn de 
resten van de Romeinse brug in de Maas tijdens 
een groot archeologiecongres aangewezen als 
rijksmonument.
Het religieuze malheur werd in 1284 opgetekend, 
maar zal geleidelijk in de vergetelheid zijn geraakt, 
mede omdat er in dat jaar al werd gebouwd aan 
een vervangende brug. Deze honderd meter 
noordelijker gelegen verbinding kennen we nu als 
de Sint-Servaasbrug. De resten van de oude brug 
blijven op en in de rivierbodem achter, door water 
aan het oog onttrokken. Tot 1923, als de stadsarchi-

varis Goossens melding maakt van Romeinse 
brugresten die acht jaar eerder zijn aangetroffen  
bij baggerwerkzaamheden. Veertig jaar later is het 
opnieuw raak. Rijkswaterstaat vergroot de bevaar- 
baarheid van de rivier en eind juli 1963 brengt een 
baggermolen opeens behouwen stenen en zware 
palen naar het oppervlak. Er volgt onderzoek onder 
supervisie van de toenmalige Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek. Met een grijp- 
kraan en een spuitpomp worden delen van de 
waterbodem verwijderd en er worden duikcampag-
nes uitgevoerd. Twee jaar later zijn er 169 stenen 
boven water gehaald, waarvan circa de helft is 
gebeeldhouwd. Voor het merendeel blijkt het te 
gaan om delen van Romeinse grafmonumenten, 
die waren hergebruikt als bouwsteen.

Monument 
in de Maas

Op de bodem van de Maas,  

midden in Maastricht, liggen de 

resten van een grote Romeinse 

brug. Twaalf eeuwen lang staken 

soldaten, handelaars en andere 

reizigers via deze brug de rivier 

over. Sinds begin september 

zijn de bijzondere restanten 

beschermd als rijksmonument. 

fred brounen & tessa de groot

De Romeinse brug van Maastricht

De brug op een maquette die Maastricht laat in de Romeinse tijd verbeeldt
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De Via Belgica
Maastricht was in de Romeinse tijd een centrale 
plaats, ontstaan op de kruising van de Maas met 
een belangrijke weg. Deze liep van Keulen, de 
hoofdstad van de Romeinse provincie Germania 
Inferior, naar Boulogne-sur-Mer, aan de Franse 
Noordzeekust. De weg, tegenwoordig wel de Via 
Belgica genoemd, doorkruiste Zuid-Limburg van 
het huidige dorp Rimburg, via Heerlen en Voeren-
daal naar Maastricht, vanwaar hij verder liep 
richting de Belgische stad Tongeren. Hij werd rond 
10 voor Christus aangelegd om snelle verplaatsing 
van legioenen en handel tussen de verschillende 
regio’s van het Romeinse rijk mogelijk te maken. 
Op de plek waar de weg de Maas overstak, is in de 
tweede helft van de eerste eeuw de brug gebouwd. 

Daarvoor moest het wegtracé een stukje worden 
verlegd en verloor de tot dan gebruikte doorwaad-
bare plaats zijn functie. In plaats van dóór ging men 
voortaan óver de rivier.
De brug heeft ten minste drie, mogelijk vier bouw- 

fasen gehad. De laatste is in de vierde eeuw 
gedateerd. Op de bodem van de Maas hebben 
minimaal vier pijlers gerust, waarop de bovenbouw 
van de brug steunde. Drie pijlers waren van hout, 
een raamwerk van zware eiken balken op ingeheide 
palen. Minimaal één pijler, uit de jongste bouwfase, 
was opgebouwd uit natuursteen dat al eerder 
dienst had gedaan in gebouwen en grafmonumen-
ten. Ook zijn er omgevallen pijlerwanden aange-
troffen, of wat de delen van een kofferdam kunnen 
zijn geweest, een ruimte om onder water reparaties 
te kunnen verrichten. Daarnaast zijn er in de loop 
der jaren diverse losse constructieonderdelen van 
de rivierbodem verzameld, zoals spijkers, krammen 
en ijzeren paalschoenen. Paalschoenen zijn 
versterkingen die de relatief kwetsbare punten van 

Minimaal één pijler was 
opgebouwd uit natuursteen 
dat al eerder dienst had 
gedaan

Dat de brug van Maastricht in 1275 rampzalig instortte,  
staat afgebeeld in de Kroniek van Neurenberg uit 1493

Op 25 mei 2000 wordt een steen van de Romeinse brug geborgen, 
die eerder deel uitmaakte van een grafmonument

Het duikonderzoek in 1999 vond plaats vanaf een ponton midden 
op de Maas
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palen beschermden bij het heien. Wat resteert van 
de brug ligt tegenwoordig drie tot vier meter onder 
het wateroppervlak, binnen een zone van meer dan 
drieduizend vierkante meter.

Decennia van onderzoek
Deze beschrijving van de brug is gebaseerd op decen- 
nia van archeologisch onderzoek. Na de genoemde 
vondst van een dam van palen met zware stenen 
ertussen tijdens baggerwerkzaamheden rond 1915 
zijn er twee grote duikonderzoeken uitgevoerd door 
de Rijksdienst, niet alleen in 1963-1965, maar ook in 
1999-2000. Daarnaast zijn er diverse verkenningen 
onder water verricht door onder meer de Landelijke 
Werkgroep Archeologie Onder Water en Mergor in 
Mosam, een werkgroep van amateur-onderwaterar-
cheologen. Tijdens deze duiken zijn de resten van de 
Maastrichtse brug opgetekend en gemeten en los- 
liggende constructiedelen en vondsten zijn gebor-
gen. Eenvoudig is een dergelijk onderzoek niet. De 
Maas heeft een sterke stroming en er moet rekening 
worden gehouden met de scheepvaart. Ook zijn 
delen van de brug in de loop der jaren door 
baggerwerkzaamheden in de vaargeul verstoord of 
verdwenen.
Een andere complicerende omstandigheid is het feit 
dat resten die uit de bodem steken het ene jaar 
zichtbaar zijn en het volgende weer kunnen zijn 
afgedekt met sediment. En ze hebben te lijden van 
erosie. Bovendien zullen veel overblijfselen zich nog 
ongezien in de bodem bevinden. Deze factoren 
maken het lastig om de resultaten van alle onder-
zoeken met elkaar te vergelijken en een nauwkeurig 
overzicht te krijgen van de totale omvang en de 
opbouw van de brugresten. Wat wel met zekerheid is 
vastgesteld, dat zijn enkele bouwfasen van de brug: 
tweede helft eerste eeuw, midden tweede eeuw, en 
vierde eeuw. De dateringen zijn verkregen door 
jaarringenonderzoek van de houten balken en 
funderingspalen.

Zijdelingse beweging
Tot het begin van de twintigste eeuw kon de Maas 
betrekkelijk vrij meanderen en geleidelijk haar 

stroombed verleggen. In de Romeinse tijd bijvoor-
beeld lag de rivier zo’n vijftig meter verder westelijk. 
Het gevolg van de zijdelingse beweging die daarna 
optrad, is dat het oostelijke landhoofd van de brug 
door erosie zal zijn verdwenen, net als sporen van 
bewoning en wie weet verdediging die daar kunnen 
hebben gelegen. De westelijke tegenhanger ligt 
mogelijk nog verborgen onder riviersediment en 
bebouwing en kan net zijn ontsnapt aan de aanleg 
van het kanaal Luik-Maastricht halverwege de negen-
tiende eeuw. Bij die werkzaamheden kan een ander 
deel van de brugresten ongemeld zijn verdwenen.
Door een opmerkelijke speling van het lot werd juist 
bij het weer opvullen van de kanaalinsnijding in 
1963-1967 met grind uit een aangrenzend deel van  
de Maas de Romeinse brug opnieuw ontdekt.  
De grondstof kwam vrij bij de baggerwerkzaam-
heden die de bevaarbaarheid van de Maas moesten 
vergroten en die het eerste onderzoek inluidden. 
Tegenwoordig ligt de rivier krap opgesloten tussen 
kaden. In perioden van verhoogde waterafvoer 
wordt er eerder sediment van de bodem opgenomen 
dan afgezet. Brugresten kunnen daarbij blootspoelen, 
zelfs eroderen, en de noodzaak tot actie doet zich 
voelen. Zo kunnen maatregelen die bovenstrooms in 
het kader van de hoogwaterveiligheid worden 
genomen de waterwolf enigszins beteugelen. In de 
gaten houden en actief afdekken of het stimuleren 
van aanslibbing is een andere te onderzoeken optie.

Zeldzaam
Vorig jaar zijn ook al de resten van een andere 
Romeinse brug rijksmonument geworden, die nabij 
Stramproy, in de gemeente Weert. Betekent dit dat 
zulke infrastructurele overblijfselen veel voorkomen? 
Geenszins. De brug van Stramproy was relatief klein, 
circa zestig bij zes meter, maar daarom niet minder 
zeldzaam. Hij zal vooral een rol hebben gespeeld in 
het lokale of regionale verkeer en zijn aangelegd om 
met droge voeten de Tungelroysche Beek, een 
zijstroom van de Maas, over te komen. Romeinse 
bruggen die onze hoofdrivieren overspanden, zijn op 
de vingers van één hand te tellen. Er zullen plekken 
zijn geweest waar de grote rivieren bij laag water 
soms konden worden doorwaad, maar die waren uit 
economisch en strategisch oogpunt niet betrouw-
baar. Een goed geconstrueerde brug is dat wel.
Toch kennen we behalve de Maastrichtse en de 
Stramproyse tot nu alleen de laat-Romeinse brug bij 
Cuijk, uit de vierde eeuw. Die vormde eveneens een 
belangrijke schakel in een langeafstandsweg, van 
Noviomagus, dat is Nijmegen, naar Maastricht.  

Ook de restanten dáárvan liggen in de Maas. Inter-
nationaal telt de brug van Maastricht evenzeer mee, 
omdat hij van grote betekenis is voor het verdiepen 
van de kennis over Romeinse bruggenbouw. Een fors 
balkenframe zoals dat hier gevonden is, van veertien 
bij zevenenhalve meter, bijvoorbeeld was binnen 
Europa tot nu alleen bekend van de Römerbrücke in 
Mainz. Al met al voldoende reden om van de resten 
in Maastricht nu een rijksmonument te maken.

Bruggen bouwen
Begin september vond in Maastricht een groot, 
jaarlijks congres plaats van de European Association 
of Archaeologists, waar zo’n tweeduizend archeolo-
gen, archeologiestudenten en geïnteresseerden uit 
vele landen aan deelnamen. Het motto van dit jaar 
was Bruggen bouwen, het tot stand brengen van 
verbanden tussen disciplines, projecten, landen, 
groepen en culturen.
Louter toeval is het samenvallen van de aanwijzing 
als monument van de brugresten met het congres 
natuurlijk niet, maar het is meer dan het plukken van 
een moment. Voor een stad met een al zeer divers 
Romeins verleden is het een bijzondere verrijking. 
Veel Maastrichtenaren noemen de Sint-Servaasbrug 
liefkozend de ‘aw brögk’, de oude brug, ter onder-
scheiding van de stalen Wilhelminabrug uit 1932. 
Zullen ze ook de Romeinse brug omarmen en die 
aanduiden als de ‘awwer brögk’?  

Fred Brounen is adviseur archeologie en Tessa de Groot is 
specialist Romeinse tijd, beiden bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, f.brounen@cultureelerfgoed.nl &  
t.de.groot@cultureelerfgoed.nl.

Internationaal telt de brug 
van Maastricht evenzeer mee

Een model van de Romeinse brug in Maastricht in aanbouw in het Thermenmuseum in Heerlen

Zo lagen de grote blokken bewerkt natuursteen, de balken en de 
palen in 1999 en 2000 in de Maas
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Een fragment van een tuniek uit het 
Allard Pierson Museum in Amster-
dam is met verboden imitatieko-
ningsblauw geverfd. Dat blijkt uit 

onderzoek van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Het fragment is vanaf  
15 september in het museum te zien op de 
tentoonstelling Crossroads: Reizen door de 
middeleeuwen. Het christelijke kledingstuk is 
waarschijnlijk aan het eind van de derde 
eeuw gemaakt in de Egyptische weversstad 
Achmim, toen Egypte tot het Romeinse Rijk 
behoorde. Een ingeweven decoratie toont 
hoe een man een bok offert, geassisteerd 
door een vrouw met een schaal. Het frag- 
ment is kwetsbaar. De linnen draden zijn 
versleten. Op de donkerbruine, wollen 
garens zijn sporen van kleurstof te vinden. 
Een monster van het wolweefsel laat zien  
dat de draden niet homogeen geverfd zijn. 
Blauwe en paarse, inmiddels tot geel ver- 
kleurde vezels waren samen tot imitatie-
koningsblauwe draden getwijnd. Uit analyse 
blijkt dat de vezels zijn geverfd met kleurstof 
van zeeslakken, walstrowortels en korst-
mossen. En dat was in het Romeinse keizer- 
rijk strikt verboden. Alleen de keizer, sena- 
toren en Romeinse priesters mochten het 
dure koningsblauw dragen. Vermoedelijk 
heeft de Egyptische wolverver het verbod 
geschonden. 

art proaño gaibor, specialist conservering en 
restauratie bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, a.ness.proano.gaibor@cultureelerfgoed.nl.

VERBODEN KLEUR 
GEVONDEN

het monster
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Eind negentiende eeuw waren toverlantaarns 
zeer populair. Publieke voordrachten werden 
in zalen met vele honderden toeschouwers 
gehouden. De commerciële productie van de 

bijbehorende glazen plaatjes bereikte de decennia 
daarna haar hoogtepunt en er ontstond een groot- 
schalige, internationale handel in. Ze werden zo 
goedkoop dat ook onderwijsinstellingen en religieuze 
organisaties ze konden bemachtigen. Tal van catalogi 
die speciaal op onderwijsinstellingen gericht waren, 
verschenen vanaf 1900 tot in de jaren veertig. Niet 
alleen de techniek, maar ook het lesmateriaal werd 
over de grenzen heen verspreid, en daarmee de 
achterliggende denkbeelden. Veel instellingen en 
archieven hebben dergelijke glasdia’s in hun collec- 
tie, maar ze zijn vaak niet goed ontsloten en nauwe- 
lijks gedigitaliseerd.
Deze rijke maar onontgonnen bron vormde de 
aanleiding voor een onderzoek, waarin universitei-
ten in Nederland, België, Engeland en Spanje samen- 
werken. Zij richten zich op de toverlantaarnplaatjes 
die voor educatieve doeleinden zijn vervaardigd. De 
onderzoekers bestuderen momenteel hoe scholen 
en universiteiten de plaatjes inzetten en hoe ze 
gebruikt werden bij voordrachten voor een groot 
publiek. Bovendien maken ze een deel van de 
collecties digitaal toegankelijk. In Nederland zijn 
inmiddels meer dan drieduizend plaatjes uit de 
verzameling van het Universiteitsmuseum Utrecht 
en het Eye Filmmuseum online beschikbaar gesteld.  
Het onderzoek wordt gefinancierd via het Europese 
Joint Programming Initiative on Cultural Heritage, 
waarin de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
voor Nederland participeert. De Nederlandse uni- 
versiteit die het onderzoek uitvoert, is de Universiteit 
Utrecht.

Christiaan Huygens
De toverlantaarn is uitgevonden door de Nederlandse 
wetenschapper Christiaan Huygens om de wetten van 
de optica te bestuderen. Samen met het atelier 
Musschenbroek in Leiden bouwde hij halverwege de 
zeventiende eeuw het eerste projectieapparaat. Het 
principe is nog in de diaprojector terug te vinden.  
Je plaatste een transparant beeld op glas achter een 
lens. Met een lichtbron, vroeger een olielamp of een 
kaars, later een carbidlamp en elektrisch licht, wordt 
dan het uitvergrote beeld op een muur of een doek 
geprojecteerd.
Al vrij snel bleek dat deze apparatuur niet alleen 
geschikt was voor wetenschappelijk onderzoek, maar 
zich ook prima voor andere doeleinden leende. Sinds- 
dien werd de toverlantaarn ingezet in onderwijs en 
onderzoek, op verjaardagspartijen en bruiloften,  
in theaters en huiskamers. In de achttiende en vroege 
negentiende eeuw boden reizende lantaarnisten hun 
voorstellingen op marktpleinen en kermissen aan.  
De middenklasse en gegoede burgerij betaalden de 
lantaarnist voor een voorstelling in de huiskamer.  
Dan kwam de hele familie bijeen, met vaak ook de 
buren, om samen de beelden te bekijken en de ver- 
halen te beluisteren. Met de lantaarnisten reisden de 
beelden en verhalen dwars door Europa.

Aanschouwelijk toelichten
De uitgevers van de catalogi zijn niet bescheiden 
over de voordelen van de plaatjes: ‘Bijna geen lezing, 
of men wil ’t gesprokene aanschouwelijk toelichten 
en daarvoor zijn lantaarnplaten wel ’t meest geschikt’, 
is in de Catalogus der Lichtbeeldenvereniging uit 1912 te 
lezen. ‘Ook bij alle takken van onderwijs openbaart 
zich de behoefte om niet alleen te vertellen, maar 
ook te laten zien, veel te laten zien…’ De Prijs-Courant 

van Leermiddelen uit 1908 van producent Merkelbach & 
Co prees zichzelf aan met ingezonden brieven van 
enthousiaste leraren en citeert uit Het Schoolblad: 
‘Voor weinig geld heeft men hier inderdaad een 
uitstekend hulpmiddel bij het onderwijs in de aard- 
rijkskunde op de lagere school zoowel als op de in- 
richtingen van voortgezet onderwijs.’ Lantaarn-
plaatjes werden dus van lagere school tot universiteit 
als leermiddel ingezet.
Ze komen voor in diverse stijlen en technieken: 
handgeschilderd, een fotoafdruk, soms met de hand 
ingekleurd. Vrij zeldzaam zijn de plaatjes waarbij 
objecten, zoals een plant of een klein dier, tussen twee 
glaasjes zijn gedrukt. Soms werden er zelfs diertjes in 
een soort mini-aquarium geprojecteerd of werden er, 
met behulp van een microscopische toepassing, 
waterdruppels uitvergroot. Sommige plaatjes tonen 
beweging, bijvoorbeeld het planetenstelsel. Door het 
gebruik van een hendel op de plaat draaien de gepro- 
jecteerde planeten op het doek rond de zon.

Foto’s op glas
Maar de meeste onderwijsplaatjes zijn foto’s op glas. 
Van Griekse ruïnes, reproducties van schilderijen uit 
het Rijksmuseum of van etsen van beroemde Neder- 

Eeuwenlang boeiden toverlantaarns zalen vol toeschou-

wers. Dat gebeurde niet alleen ter vermaak. Want veel 

lantaarnplaatjes zijn als leermiddel ingezet, van lagere 

school tot universiteit. Het educatieve aspect is nu inter-

nationaal onderzocht. sarah dellmann & eva stegmeijer

Toverlantaarn-les
Internationaal onderzoek

Van sterrenkunde tot 
geologie, van 
diergeneeskunde tot 
geschiedenis

De toverlantaarn is uitgevonden door Christiaan Huygens
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landers, foto’s van planten, microscopische opnames, 
van paarden met gezwollen benen, van zonsverduis-
teringen, van meetapparatuur en van de inheemse 
bevolking van de koloniën. De plaatjes werden 
gebruikt in bijna alle disciplines. Van sterrenkunde 
tot geologie, van diergeneeskunde tot geschiedenis 
en kunstgeschiedenis, van land- en volkenkunde 
tot archeologie en botanie. Alleen filosofie en de 
letteren lijken minder gretig gebruik van de lantaarn 
te hebben gemaakt. Met de uitvinding van de film 
rond 1895 werd de toverlantaarn gaandeweg ver- 
vangen door dit nieuwe medium. Toch bleef hij nog 
tot ver in de jaren 1950 in gebruik bij universiteiten, 

zondagsscholen, verenigingen en andere onderwijs- 
instellingen.
Het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage 
is een netwerk van landen, dat zich inzet om onder- 
zoek naar erfgoed binnen Europa te verbinden. Het 
onderzoek naar de toverlantaarnplaatjes heeft al veel 
opgeleverd. Door de internationale samenwerking 
kunnen de onderzoekers de verspreiding van de 
lantaarnplaatjes nagaan. Zo ontdekten ze dat kunst- 
historische series van Duitse producenten massaal 
op Spaanse hogescholen werden ingezet. En dat 
aardrijkskundige platen van de Britse maker York & 
Son en astronomische dia’s van Carpenter & Westley 

in archieven door heel Europa voorkomen. Vaak zijn 
voor zulke lezingen ook tekstboeken met uitleg 
gemaakt en internationaal verspreid. Als het onder- 
zoek alleen op nationale schaal was uitgevoerd, had- 
den de onderzoekers dat grote Europese distributie-
netwerk niet kunnen zien. 

Sarah Dellmann is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht 
en Eva Stegmeijer is coördinator onderzoeksprogrammering 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
s.dellmann@uu.nl & e.stegmeijer@cultureelerfgoed.nl.
Zie ook www.slides.uni-trier.de en 
www.uu.nl/a-million-pictures.

Toverlantaarn-les

Een toverlantaarnplaatje voor de geschiedenisles: Karel de Grote 
bezoekt in 790 de Sint-Maartensschool in Utrecht, naar een schilderij 
van Herman ten Kate   

Kasteel Biljoen op een toverlantaarnplaatje voor onderwijs  
over Nederlandse kastelen

C
O

LLEC
T

IE EY
E FILM

M
U

SEU
M



 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 3 201734

publicaties

DE SINT-JAN TE ’S-HERTOGENBOSCH
Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur
Ronald Glaudemans, Studie naar bouwsculptuur 4, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort & 
Wbooks, Zwolle, 440 pag., € 39,95, gebonden,  
ISBN 978 94 625 8011 4

Kort na 1375 zetten in Den Bosch enkele arbeiders met 
vereende krachten twee standbeelden op de Sint-
Janskathedraal. De ene stelt Julius Caesar voor, als 
voorvader van de Brabantse hertogen, en de andere 
een zwaar behaarde wildeman, die de generaal 
beschermt. Caesar en de wildeman zijn slechts twee 
van de vele, vele beelden die de Sint Jan sieren. Op 
verzoek van de gemeente en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed ontrafelde bouwhistoricus Ronald 
Glaudemans de drie eeuwen durende bouw van de 
kerk. Aan elke bouwfase tussen 1220 en 1529 relateert 
hij nauwkeurig de kraagstenen, spuwers, zwikreliëfs, 
hogels, baldakijnen en unieke luchtboogbeelden.

VERDREVEN VOOR DE ATLANTIKWALL
Ontruiming en afbraak van de Nederlandse kuststreek
Geert-Jan Mellink, Peter Saal en Steven van 
Schuppen, Wbooks, Zwolle, 192 pag., € 19,95,  
ISBN 978 94 625 8170 8

Kustplaatsen als Den Helder, IJmuiden, Zandvoort, 
Katwijk, Den Haag en Hoek van Holland zijn in 
de oorlog onherkenbaar veranderd. Om een vrij 
schootsveld te creëren sloopten goedbetaalde 
Nederlandse aannemers daar maar liefst vijftien-
duizend gebouwen. En zij legden er bunkers, tank-
grachten en mijnenvelden aan. Met deze Atlantikwall 
wilden de Duitsers zich tegen een geallieerde invasie 
verdedigen. Honderdduizenden mensen moesten 
hun huizen, winkels en andere bedrijven verlaten. 
Heel Den Helder bijvoorbeeld werd verboden gebied. 
Ruim twintig procent van de woningen zijn in de 
marinestad gesloopt of zwaar beschadigd. Voor de 
gehele kust geldt dat zestigduizend mensen na de 
bevrijding geen huis meer hadden om naar terug te 
keren. Zelfs geen ruïne. Dit boek schetst deze 
dramatische geschiedenis.

KIJK WAAR JE LOOPT!
Over stadspaleontologie
Jelle Reumer, Historische Uitgeverij, Groningen, 
144 pag., € 18,50, ISBN 978 90 6554 446 9

Fossielen zoeken, dat kun je ook in de stad. Hoog-
leraar vertebratenpaleontologie Jelle Reumer 
ontdekt ze overal in het stenen bouwmateriaal om 
zich heen. In de vloer van het voormalige stad-
huis van Zierikzee uit 1554 ziet hij een paar fraaie 
intvisschelpen. In het bordesje van het Leidse 
Academiegebouw uit 1516 zitten flinke stukken 
honingraatkoraal en kleine fragmenten zeelelies. 
En in de negentiende-eeuwse witte plint van de 
Domtoren in Utrecht vindt Reumer oesters. Gebruik 
zijn vermakelijk geschreven boek als introductie, 
open je ogen en word ook stadspaleontoloog.

ONZE VROEGSTE VOOROUDERS
De geschiedenis van Nederland in de steentijd
Leendert Louwe Kooijmans, Bert Bakker, 
Amsterdam, 608 p., € 39,99, ISBN 978 90 351 2773 9

De prehistorie is op dit moment een studieveld met 
veel dynamiek. Er gaat geen maand voorbij of er 
wordt wel een algemeen geaccepteerde aanname 
ontkracht of ter discussie gesteld. Deze dynamiek is 
zelden het gevolg van nieuwe vondsten, maar vaak 
het resultaat van hernieuwde bestudering van eerder 
opgegraven voorwerpen. Voormalig hoogleraar 
Louwe Kooijmans legt geduldig uit hoe moderne 
methoden tot werkelijk fascinerende nieuwe inzich-
ten geleid hebben. Een voorbeeld: met behulp van 
gaschromatografie kon worden vastgesteld dat de 
bandkeramiekers de melk van hun runderen niet 
rauw dronken. Zij nuttigden deze alleen in de vorm 
van lactose-arme producten, zoals zachte kaas. 
Omdat de technische mogelijkheden in de toekomst 
nog groter zullen worden, laat het vuistdikke boek 
zich lezen als een pleidooi om archeologen alleen in 
uiterste noodzaak de schop in de hand te geven.

HISTORISCHE MOORDKRUISEN IN NEDERLAND
“Bid voor die sele”
René ten Dam, Brave New Books, Amsterdam,  
170 p., € 27,95, ISBN 978 94 0215 783 3

Jarenlang struinde funerair deskundige René ten 
Dam door dicht struikgewas. Hij was op zoek naar 
moordkruizen. Gedurende eeuwen was het gebrui-
kelijk dat nabestaanden of omwonenden die op de 
plaats oprichtten waar iemand door een misdrijf of 
een ruzie was omgekomen. Voorbijgangers konden 
daar dan bidden voor het zielenheil van het slachtof-
fer. Ten Dam vond op zijn ‘kruistochten’ 33 van deze 
permanente bermmonumenten van voor 1940, 
vooral in Gelderland en Overijssel. Sommige daarvan 
zijn beschermd als rijksmonument. Zo staat er bij 
de buurtschap Eikelhof een kruis voor ene Johannes 
Lueckens, die hier in 1493 vermoord is. En op de 
Waalbandijk bij Afferden staat er een voor een pries-
ter die daar in 1542 per ongeluk door twee vechtende 
ridders is gedood. Een mooie inventarisatie.

DE KUNST VAN DE REGIE
Herbestemming, exploitatie en beheer van Rijkswerf 
Willemsoord
Ivan Nevzgodin en Sara Stroux, Matrijs, Utrecht,  
72 p., € 12,95, ISBN 978 90 5345 526 5

Dit boek, geschreven door twee universitair 
docenten uit Delft, is bedoeld als wijze les. Want 
sinds de marine in 1992 naar een nieuwe werf 
verderop in Den Helder verhuisde, is het met 
het oude Willemsoord uit 1822 niet helemaal 
soepel verlopen. Pas na elf jaar verhuisde het 
Reddingmuseum naar het grote complex. In een 
andere hal kwam een bioscoop. Vervolgens is het 
rijksmonumentale terrein gedurende twee jaar een 
onsamenhangend attractiepark geweest. Dat was 
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geen succes. Gelukkig is er in 2008 een jachthaven 
in het natte dok aangelegd en in 2015 vestigde 
de stadsschouwburg zich op de werf. Zo komt er 
eindelijk iets meer leven op de lege vlakte, waar het 
per slot van rekening 170 jaar lang heeft gewemeld 
van de marinelui. 

DE KOLONIËN VAN WELDADIGHEID
Een uitzonderlijk experiment
Provincie Drenthe, Assen, 126 p., € 7,90,  
ISBN 978 90 71246 11 1

Dat waren twee vliegen in één klap, tweehonderd 
jaar geleden. Verzamel de asociale armoedzaaiers 
uit de steden en laat die als boeren in onher-
bergzame streken de voedselproductie van het 
koninkrijk opschroeven. Maar dat viel tegen. De 
arme zandgrond van Drenthe en de Kempen bleef 
onvruchtbaar en veel sloebers wilden liever zuipen 
dan werken. De meeste van de zeven inrichtingen 
veranderden al snel in gevangenissen, de andere in 
gewone dorpen. Volgend jaar erkent UNESCO deze 
zogeheten Koloniën van Weldadigheid misschien 
als werelderfgoed. In dit boek staat hun geschiedenis 
compact beschreven.

KAS DI SHON
Plantagehuizen op Curaçao
Jeannettte van Ditzhuijzen, Elodie Heloise e.a., LM, 
Volendam, 264 p., € 24,50, ISBN 978 94 6022 444 7

Curaçao was in de zeventiende en in het begin van 
de achttiende eeuw een belangrijk centrum voor de 
slavenhandel. In 1634 veroverden de Nederlanders 
het eiland op de Spanjaarden. De West-Indische 
Compagnie liet de vers aangevoerde slaven hier 
aansterken na de erbarmelijke overtocht uit Afrika. 
Daarna kon het bedrijf zijn waar doorverkopen aan 
omringende Britse, Franse en Spaanse kolonies. 
Om de slaven van voedsel te voorzien legde de 
Compagnie op Curaçao veel plantages aan. Er werden 
tientallen soorten groenten en fruit verbouwd en er 
werd vee gehouden. Op een hoger gelegen deel van 
elke plantage trok het bedrijf een groot en statig 
huis op, van waaruit de eigenaar een goed zicht 
over zijn terrein had. De sierlijke landhuizen waren 
voorzien van pannendaken en witgekalkte gale- 
rijen. Een groep deskundigen diept in deze uitgave 
bij achttien van de tachtig resterende plantagehuizen 
een aspect uit. De huizen hebben intrigerende 
namen als Brievengat, Dokterstuin en Rooi Catootje. 
Vier ervan draagt Nederland over een paar jaar voor 
als werelderfgoed. Vandaar dat Dré van Marrewijk, 
coördinator werelderfgoed van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, het voorwoord van dit boek 
heeft geschreven. 

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. 



KALE HEUVEL
Wie onlangs vlak bij de grens met Duitsland de 
motte van Montferland heeft bezocht, zal met 
verbazing naar de kale heuvel gekeken hebben. 
Waar zijn de bomen gebleven? Gelukkig is het een 
momentopname. Het rijksmonument in de buurt 
van het Gelderse dorp Zeddam is op advies van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontdaan 
van alle beplanting. Om de kasteelheuvel in stand 
te houden was dit onderhoud noodzakelijk. Een 
aantal bomen was met wortel en al omgewaaid, 

had grote kraters achtergelaten en leverde gevaar 
op. Regenwater liep vanaf de top naar beneden 
en liet diepe geulen na. De eigenaar van de motte 
kreeg voor het onderhoud subsidie van het Rijk. Na 
de zomer zal de nu kale heuvel weer groen zijn, met 
lage planten. Grazende schapen zullen deze kort 
houden. Het ruim duizend jaar oude monument 
is de grootste motteversterking van Nederland en 
een van de grootste in Noordwest-Europa. De door 
mensenhanden opgeworpen heuvel is omringd 
door een gracht en dubbele omwalling. Bovenop 
langs de rand lag in de middeleeuwen een mini-

maal twee meter hoge wal, waar een tufstenen 
muur op stond. Daarachter stonden een stenen 
toren en een zwaar gefundeerd houten gebouw van 
meerdere verdiepingen. De resten hiervan zijn in de 
ondergrond bewaard gebleven. Of het beroemde 
grafelijke echtpaar Balderik en Adela de bouwer was 
van deze versterking is punt van discussie. Door het 
onderhoud zijn de contouren van het gigantische 
aardwerk nu weer duidelijk zichtbaar. 

jose schreurs, adviseur archeologie bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, j.schreurs@cultureelerfgoed.nl.
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2016: De vele bomen en struiken vernielden de motte van Montferland 

2017: Lage begroeiing maakt het gigantische aardwerk beter zichtbaar


