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Ruimte voor 
verscheidenheid
Mensen weten zich door cultureel erfgoed verbonden 
met het verleden en met elkaar. Waar individu en 
collectief elkaar ontmoeten, kan een rijke meerstem-
migheid ontstaan als we ruimte voor verscheidenheid 
bieden. Het regeerakkoord stelt dat cultuur het individu 
verrijkt en de samenleving verbindt. In deze maanden 
werkt het nieuwe kabinet de voornemens uit het 
regeerakkoord uit. Het kabinet heeft de intentie om 
historische plaatsen in het land, die het verhaal van de 
geschiedenis vertellen, zichtbaar en toegankelijk te 
maken, fysiek en door digitalisering.

Bovendien zullen nieuwe financiële middelen voor een 
periode van vier jaar een impuls aan het behoud en het 
beleven van cultureel erfgoed geven. Om ons erfgoed 
over te kunnen dragen aan volgende generaties is het 
van belang om te investeren. Investeren in verduurza-
ming en transformatie van monumenten en historisch 
cultuurlandschap, in onderzoek naar archeologische 
resten en in het ontsluiten van museale collecties.  
In het regeerakkoord is onderkend dat de specialisti-
sche kennis onder druk staat en dat gericht investeren 
in kwaliteit nodig is. Dat biedt ruimte en stimuleert 
talentontwikkeling van ambacht tot wetenschap, 
ruimte voor verscheidenheid.

De afgelopen negen jaar heeft de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed zich onder leiding van Cees van ’t Veen 
ingezet voor de erfgoedzorg in Nederland. Na de fusie 
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
en het Instituut Collectie Nederland heeft hij van de 
dienst één hechte organisatie gesmeed. Cees stond voor 
een integrale benadering van de erfgoedzorg, met 
ruimte voor verscheidenheid. Dat zie je terug in deze 
editie van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, het laatste nummer dat hij heeft 
samengesteld. Nu ik hem sinds 1 januari heb mogen 
opvolgen, wil ik de gelegenheid gebruiken om vanaf 
deze plek Cees publiekelijk te bedanken voor de grote 
betekenis die hij heeft gehad voor de Rijksdienst en 
voor het erfgoed van Nederland.
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in kort bestek

LEITHON RIJKSMONUMENT
Op 30 november werden onder-
grondse resten van het middeleeuwse 
dorp Leithon rijksmonument.  
Dit stuk Leithon lag tussen 600 en 
840 op de plaats van het huidige 
Leiderdorp. De bewoners namen  
deel aan omvangrijke internationale 
handel. Wijn, maalstenen en potten 
uit Duitsland verhandelden zij via de 
Oude Rijn naar Engeland en Scan-
dinavië. Door die handel was het 
dorp zeer welvarend. Rond 840 
kwam er plotseling een einde aan  
het gebruik van dit deel van Leithon. 
Was een zware stormvloed in 838 de 
oorzaak? Of waren het plunderende 
Vikingen? Vanaf september zal het 
Leiderdorps Museum archeologische 
vondsten uit Leithon tonen. 

AMBACHT MOLENAAR WERELDERFGOED
De meeste Nederlandse molenaars plaatsten op 7 december hun 
wieken in de vreugdestand toen hun ambacht immaterieel 
werelderfgoed werd. Het is de eerste ontastbare zaak uit 
Nederland die UNESCO erkent 
als behoudenswaardig voor 
de gehele wereldbevolking. 
Dit geldt voor het werk op 
zowel windmolens als 
watermolens. De voordracht 
tot erkenning is voorbereid 
door drie molenaarsgildes, 
vereniging De Hollandsche 
Molen, het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed en het 
ministerie van Cultuur, 
waaronder de Rijksdienst  
voor het Cultureel Erfgoed.

€ 250.000 VOOR VONDSTEN
Tot 1 maart kunnen kennisinstellingen, gemeenten, provincies en 
bedrijven subsidie aanvragen om archeologische vondsten te 
onderzoeken. Het gaat om verdiepend wetenschappelijk 
onderzoek naar vondsten van nationaal of zelfs internationaal 
belang. Er is € 250.000 beschikbaar, gefinancierd door het 
ministerie van Cultuur. In principe betalen ‘verstoorders’ 
onderzoek naar vondsten. Sinds 2016 springt het Rijk hierin bij. 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
maakt in mei bekend welke aanvragers subsidie ontvangen. 
Nadere informatie: www.nwo.nl.

5 LICHAMEN OP 
BEACON ISLAND 
GEVONDEN
Een internationaal team 
archeologen waar de 
Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed deel 
van uitmaakt, ontdekte 
in november vijf 
lichamen op Beacon 
Island. In 1629 leed het 
Nederlandse VOC-schip 
de Batavia hier schip-
breuk, waarna de 
bemanning haar 
toevlucht zocht op het 
Australische eiland. 
Muiters vermoordden in 
de maanden daarna zo’n 
120 mannen. Het graf 
met de vijf lichamen 
duidt op een zorgvuldige 
en respectvolle begrafenis 
en niet op het gehaast 
verbergen van moord-
slachtoffers. Dit kunnen 
dus ook mensen zijn die 
stierven in de dagen 
nadat de groep op het 
eiland was gestrand en 
voordat de muiterij 
plaatsvond.

OMGEVINGSWET 
UITGESTELD
De inwerkingtreding van 
de Omgevingswet is 
uitgesteld tot 1 januari 
2021. De ingewikkelde 
wetgevingsoperatie vergt 
namelijk meer tijd en de 
ontwikkeling van het 
ondersteunende digitale 
stelsel behoeft bijsturing. 
Het Bureau ICT Toetsing 
van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken 
adviseerde om het stelsel 
minder complex te 
maken en om de 
toekomstige gebruikers 
meer bij de ontwikkeling 
ervan te betrekken. De 
minister van 
Binnenlandse Zaken is 
voortaan verantwoorde-
lijk voor deze voor 
cultureel erfgoed 
belangrijke wet. Nadere 
informatie: www.
omgevingswetportaal.nl 
en www.aandeslagmet
deomgevingswet.nl.

PUR-POMPOENEN NAAR ZOETERMEER
Op 4 december is het 
kunstwerk Zuccaia in 
een vloervitrine van het 
vernieuwde Stadhuis-
Forum in Zoetermeer 
geplaatst. De Italiaanse 
kunstenaar Piero Gilardi 
maakte Zuccaia in 1991 
voor de wereldtuin-
bouwtentoonstelling 
Floriade van beschil-
derd polyurethaan-

schuim. Het grasland met pompoenen, courgettes en boom-
takken bleek zeer kwetsbaar, want purschuim degradeert onder 
invloed van licht, lucht, vocht en aanraking. Op verzoek van de 
gemeente was Zuccaia sinds 2000 in beheer bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Die heeft het kunstwerk gereinigd, 
hersteld en geïmpregneerd met een consolidatiemiddel dat het 
schuim tegen ultraviolet licht beschermt. Deze conserverings-
methode is ontwikkeld door de Rijksdienst.

TWINTIGERS DE  
KERK IN
Hoe kunnen eigenaren van 
kerken twintigers binnen-
halen? Degenen dus die later 
voor deze gebouwen gaan 
zorgen. Daarom zette de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed onder de naam 
Blikopener vijf invalshoeken 
op een rij. Eigenaren zouden 
twintigers bijvoorbeeld 
kunnen vragen of zij in hun 
kerk willen studeren of 
optreden. Het is belangrijk 
dat de eigenaren de jonge 
mensen het zelf zo veel 
mogelijk laten bedenken 
en organiseren. Ook kunnen zij hun kerk verbinden aan thema’s 
waar veel twintigers aan hechten, zoals duurzaamheid, authentici-
teit en lokale productie. Nadere informatie: www.cultureelerfgoed.nl.

HANS HUISMAN BIJZONDER HOOGLERAAR
Hans Huisman, 
specialist instandhou-
ding archeologie van de 
Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed,  
is sinds 1 december 
bijzonder hoogleraar 
Geoarcheologie en 
Archeometrie aan de 
Universiteit Groningen. 
Naast zijn werk bij de 
Rijksdienst doet hij nu 
een dag in de week 

onderzoek aan de universiteit en doceert daar op het gebied van 
aardwetenschappelijke toepassingen en chemisch-fysisch 
onderzoek. Bij de Rijksdienst ligt Huismans focus op onderzoek 
naar methoden om ondergrondse resten te beschermen. 

Oudere vrijwilligers in de Westerkerk 
in Enkhuizen

‘Zuccaia’ wordt in Zoetermeer in de vloer geplaatst

Een molenaar scherpt zijn molensteen

Het Rijk betaalt mee aan onderzoek naar een in 2016 bij Kampen opgegraven koggeschip
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Een officierstent in de ‘linnen stad’ bij Oirschot, in 1832

Een beschadigd arbeidershuisje in Zandeweer wordt gestut voor het versterkt wordt

Te wapen!
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Verscholen in de bossen bij Oirschot liggen de resten van een militair kamp uit 1832. 

Wandelaars lopen er nietsvermoedend aan voorbij. Zij beseffen niet dat hier destijds 

tienduizend soldaten verbleven. Vanwege de afscheiding van België van het Koninkrijk 

der Nederlanden. jan van doesburg, jan-willem de kort & josé schreurs
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De Belgische Opstand in 1830 vormde lange 
tijd een pijnlijke aangelegenheid in de 
geschiedenis van ons land. De inwoners 
van het zuidelijke deel van het Koninkrijk 

der Nederlanden waren begin negentiende eeuw 
ontevreden over de manier waarop ze werden  
behandeld. Er braken in het tweede en derde decen-
nium regelmatig relletjes uit, vooral in Brussel.  
Daar sloeg op 25 augustus 1830 de vlam in de pan, 
tijdens de opvoering van de opera La muette de Portici 
van Daniel Auber. Kort daarna riep het Voorlopige 
Bewind de staat België uit. Het Koninkrijk der 
Nederlanden werd hierdoor een stuk kleiner en 
kreeg een nieuwe zuidgrens. Koning Willem I  
was echter niet van zins dit zomaar over zijn kant  
te laten gaan. Onder de leus Te wapen! mobiliseerde 
hij alle dienstplichtigen en schutterijplichtigen. In 
1832 richtte het leger een oefenkamp bij de Noord-
Brabantse plaats Oirschot in. Deze ‘linnen stad’ 
heeft maar twee jaar bestaan. Het kamp is in 1834 
weer ontmanteld en het terrein is in de tijd daarna 
omgevormd tot bos en akkerland.
Maar de militairen kwamen terug. In de vorige eeuw 
legde Defensie bij Oirschot het grootste militaire 
oefenterrein van Nederland aan, de Generaal-majoor 
De Ruyter van Steveninckkazerne. De zone waarin 
het negentiende-eeuwse kamp lag, is daar sinds 
enkele jaren aan toegevoegd, om er met tanks en 
ander zwaar materieel te kunnen oefenen. Hiervoor 
is een herinrichting van het gebied noodzakelijk. 
Onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed wijst uit dat de archeologische sporen van 
grote delen van het kamp zeer goed bewaard zijn. 
Onlangs stelde de dienst dan ook aan Defensie voor 
om het terrein zo in te richten dat deze overblijfse-
len behouden blijven. Defensie wil ze zeker zo veel 

mogelijk ontzien, maar staat ook voor de opgave om 
een oefenterrein te realiseren dat aan de moderne 
militaire behoefte voldoet. Maatwerk is hier vereist, 
want iedereen is ervan overtuigd dat de archeologi-
sche resten van het kamp bijzonder zijn.

Opgezweepte volksmassa
Maar eerst nog even terug naar het begin van de 
Belgische Opstand. In de opera La muette de Portici 
wordt de opstand van de Italianen tegen de Spaanse 
heersers in Napels verheerlijkt. Hierdoor geïn-
spireerd trok een door Fransgezinde separatisten 
opgezweepte volksmassa plunderend door Brussel. 
Koning Willem I stuurde meteen zijn zoons Willem 
en Frederik met een troepenmacht naar het zuiden 
om de orde te herstellen. De strijd verliep niet erg 
voorspoedig voor beide prinsen en zij trokken hun 
manschappen snel terug. Balans: honderd gedode 
noordelijke militairen en driehonderd gedode 
zuiderlingen. Maar toen het Voorlopige Bewind 
een jaar later Leopold van Saksen-Coburg als eerste 
koning der Belgen inhuldigde, mobiliseerde koning 
Willem het leger opnieuw. Daarnaast meldden zich 
duizenden vrijwilligers. Op 2 augustus 1831 trokken 
de Nederlandse troepen het grondgebied van het 
nieuwe koninkrijk binnen om ’s lands eer te redden 
en betere afscheidingsvoorwaarden af te dwingen. 
Deze militaire actie was wel succesvol. Zo nam het 

leger Ravels, Turnhout en Hasselt zonder al te veel 
tegenstand in. Echter, Nederland gaf deze plaatsen 
onder druk van Frankrijk al na tien dagen weer op. 
Zo kreeg de Tiendaagse Veldtocht zijn naam.
Er werd een wapenstilstand gesloten, maar Willem I 
wilde zich er niet bij neerleggen. De vorst hield zijn 
troepen in Noord-Brabant gemobiliseerd, omdat 
hij de Belgische soevereiniteit en het gezag van 
koning Leopold niet wilde erkennen. Daarnaast 
was hij ontevreden over de compensatie die hij 
voor het landverlies had gekregen, en probeerde hij 
met militair machtsvertoon zijn eisen kracht bij te 
zetten. Noord-Brabant veranderde hierdoor in een 
militaire grenszone tussen Nederland en België. 
De meeste manschappen en officieren werden 
bij Brabantse burgers ingekwartierd. Anderen 
stationeerde het leger in grensplaatsen en garni-
zoensplaatsen. In de zomermaanden oefenden de 
soldaten in de krijgstactieken op de heide. Hiervoor 
werd in 1831 een mobilisatiekamp bij Rijen ingericht 
en een jaar later volgde een tweede kamp, dat bij 
Oirschot.

Honderden vondsten
Het kamp bij Rijen bleef in gebruik als militair ter-
rein en is dat nog steeds. Dat er zich bij Oirschot 184 
jaar geleden korte tijd een oefenkamp bevond, valt 
slechts op enkele oude kaarten te zien. En het is te 
zien aan de archeologische resten. Dat die er zijn, 
blijkt uit de honderden vondsten die amateurar-
cheologen hier in de loop der jaren deden. Zij ver-
zamelden musketkogels, gespen, uniformknopen, 
erekruizen, onderdelen van geweren, kruitvaatjes, 
horlogesleuteltjes, tabaksdozen, pijpenragers, von-
kenvangers, pijpenkoppen, tapkraantjes en scherven 
van kookpotten, kannen, flessen en drinkglazen. 

Deze ‘linnen stad’ heeft 
maar twee jaar bestaan

Een kogel gevonden in het bos bij Oirschot tijdens het onderzoek 
van de Rijksdienst

Amateurarcheoloog Antoon Verspaandonk vond bij Oirschot veel vuurketsen, het ontbrandingsmechanisme van een musket

5
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Ook vonden zij hele en halve centen, dubbeltjes en 
kwartjes met de W van koning Willem I erop. En wie 
het Actueel Hoogtebestand Nederland bestudeert, 
ziet op deze plaats rijen kuilen en verhogingen. De 
rijen waren op een eerdere versie van deze digitale 
weergave van het aardoppervlak niet te zien. Als je de 
reliëfverschillen over oude kaarten van het kamp legt, 
blijken dit de locaties van tenten, kantines, kook- 
kuilen, latrines, drenkkuilen en wasplaatsen te zijn.
In het kamp verbleven gedurende de zomer tienduizend 
militairen, die zich dus bezighielden met krijgsoefenin-
gen. Daarnaast bivakkeerden er in en rond het kamp 
allerlei lieden die aan het leger hun brood verdienden. 
Denk aan geweermakers, wasvrouwen, marketent-
sters, kroegbazen, restauranthouders, handelaren 
en boeren die melk, boter, eieren, groenten en 
aardappels verkochten. Het kamp had ook een zekere 
aantrekkingskracht op lokale boerendochters op zoek 
naar een geüniformeerde vrijer. Prostitutie echter werd 
niet getolereerd. Er gebeurden ook bijzondere dingen 
in het kamp. Zo beviel er een schutter van een baby. 
De soldaat bleek de vrouw te zijn van een Gelderse 
schutter. Zij had zich in manskleren gehuld en was 
als vrijwilliger in dienst gegaan bij hetzelfde bataljon 
als haar echtgenoot. Ze had zelfs meegevochten in de 
Tiendaagse Veldtocht en had daarvoor het metalen 
erekruis ontvangen, een maand voor de bevalling. Over 
deze eigenaardige gebeurtenis is veel geschreven en 
gepraat. Er werden zelfs liederen over gecomponeerd.

Strakke indeling
Het kamp was ordelijk ingericht en goed georgani-
seerd. Het had een strakke indeling naar rang en 
stand. Het gewone soldatenvolk was gescheiden van 
de officieren, maar alle militairen sliepen in linnen 
tenten. Het eten voor de bataljons werd bereid in 48 
veldkeukens, in kuilen in de grond. Vergeleken met 
inkwartiering bij burgers was het verblijf in deze 
linnen stad zo slecht nog niet. Want militairen met 
geld in de buidel konden er ook voor kiezen om te 
eten bij een van de vele kantines of hun kapitaal te 
besteden aan bier, wijn en andere alcoholische 
drank. Daarnaast waren er kramen en winkeltjes en 
zelfs een echte schouwburg. In deze Groote Tent 
Concordia werden onder andere de voorstellingen 
Die weiße Dame, Don Juan en Die schöne Müllerin opge-
voerd. ’s Zondags werd de mis gehouden en was er 
een protestante eredienst.
Dat sommige van de kantines luxueus waren 
ingericht wijst een mooie vondst uit: een stukje 
glazen pegel van een kroonluchter. Deze pegel is 

gevonden toen de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed in 2014 en 2015 het bos doorzocht om de 
cultuurhistorische waarde van de archeologische 
sporen te bepalen. Dit deed de dienst in samenwer-
king met Archeologisch Adviesbureau RAAP en 
amateurarcheoloog Antoon Verspaandonk. Met een 
guts zetten de onderzoekers tientallen grondborin-
gen om vast te stellen of de resten intact zijn. 
Amateurarcheologen zochten de bospaden af met 
een metaaldetector. Bovendien analyseerden de 
onderzoekers verschillende collecties van in het bos 
opgegraven voorwerpen. Verder groeven zij een 
kleine opgravingsput op een plek waar ze de 
aanwezigheid van veel kamprestanten in de kluit van 
een omgevallen boom hadden vastgesteld. Dat ging 
om scherven verbrand aardewerk en glas. Die 
houden misschien verband met een in kranten-
artikelen vermelde brand in een van de kantines in 
juli 1833. Hier was het waar de archeologen het 
stukje kroonluchter vonden, die in deze kantine 
moet hebben gehangen.

 
BOEK
De plek waar het Opstand-kamp gestaan heeft, verdient het in de herinnering te blijven. Een eerste stap 
in die richting is gezet door de lokale Werkgroep Legerkamp bij Oirschot. Op basis van de vele vondsten 
van amateurarcheoloog Antoon Verspaandonk en speurwerk in de archieven publiceerde de groep vorig 
jaar het fraaie boek Het legerkamp bij Oirschot 1832-1834: Hollandse militairen en Brabantse burgers bij de Belgische 
afscheiding.

Kroonprins Willem schouwt de troepen na het uitreiken van de erekruizen in 1832

»
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Opperbevelhebber
Kroonprins Willem bezocht het kamp regelmatig en 
bemoeide zich als opperbevelhebber van het leger 
intensief met het reilen en zeilen ervan. Hij beschik-
te er over een eigen tent en over tenten voor zijn staf. 
De kroonprins was ook op 13 juli 1832 aanwezig bij 
de uitreiking van metalen erekruizen aan de soldaten 
die aan de Tiendaagse Veldtocht hadden deelgeno-
men. De eretekens zouden volgens de overlevering 
zijn gefabriceerd van het metaal van het geschut dat 
in Hasselt op de Belgen was buitgemaakt. Vandaar 
dat de tekens ook wel Hasseltkruis heten.
Op 24 augustus vierden de soldaten uitgebreid de 
verjaardag van de koning, met gratis bier en jenever 
en allerlei activiteiten, zoals mastklimmen, zaklo-
pen, hardlopen en schermwedstrijden. De officieren 
betaalden de kosten en zorgden voor kleine prijsjes. 
Vermoedelijk zijn op de ‘Koningsdag’ van 1832 fraaie 
porseleinen herinneringspijpen aan de officieren 
uitgereikt. Zij namen deze als aandenken aan het 
kamp mee naar huis. De pijpen dragen allemaal het 
opschrift Herinnering aan het kamp bij Oirschot 24 augustus 
1832 en hun met de hand geschilderde naam. Maar 
kolonel Johan d’Ablaing-Van Giessenburg had pech. 
Zijn pijp is in het kamp gebroken en in de grond 
terechtgekomen. Bij het onderzoek van de Rijksdienst 
groeven de archeologen er enkele fragmenten van op.

Cholera en schurft
Maar het was niet altijd feest in het kamp. Veel 
soldaten werden er ziek. De sanitaire voorzieningen 
lieten namelijk te wensen over en bovendien deden 
de wisselende weersomstandigheden zich gelden. 
Het feit dat duizenden mannen dicht op elkaar 
zaten, hielp ook niet. Eind augustus 1832 brak op het 
terrein de gevreesde cholera uit. Ook andere besmet-
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Aardewerk, glas en de meeste metalen 
voorwerpen zijn goed geconserveerd

telijke ziekten kwamen voor, zoals schurft. De zieken 
werden verpleegd in het veldhospitaal aan de rand 
van het kamp.
En op 18 juli 1834 trok een verwoestende storm over 
Oirschot. Deze rukte tenten los en beschadigde de 
houten kantines, winkels en wachthuizen. Volgens 
ooggetuigen vlogen er tenten, huisraad en handels-
waar door de lucht. Toen de storm ging liggen was 
de linnen stad veranderd in een ruïneuze vlakte. 
De soldaten herstelden het kamp weer snel. Tot het 
later dat jaar opgedoekt werd, omdat de druk op de 
politieke ketel afnam. Het oefenkamp van Oirschot 
had geen functie meer. De soldaten werden met 
onbepaald verlof naar huis gestuurd. Het duurde 
echter nog tot 1838 voor koning Willem I het besluit 
nam om de mobilisatie op te heffen. Er was een over-
eenkomst met België bereikt. De spanningen waren 
definitief voorbij.

Een dunne laag aarde
Het archeologische onderzoek wijst uit dat de aan-
leg en het gebruik van het bos na het verlaten van 
het kamp slechts in beperkte mate tot aantasting 
van de resten ervan hebben geleid. Op veel plaatsen 
zijn nog kuilen en verhogingen zichtbaar en verder 
bevinden de overblijfselen zich direct onder een 
dunne laag aarde. Alleen op een akker aan de 
westkant is de grond tot een diepte van dertig cen-

timeter verstoord. Hier zijn slechts sporen van diep 
ingegraven onderdelen bewaard gebleven, zoals 
latrines en waterputten. Aardewerk, glas, delen  
van kleipijpen en de meeste metalen voorwerpen 
zijn goed geconserveerd. Alleen ijzer is aangetast.  
Ook zijn er verbrande dierenbotten bewaard.
De vondsten van de amateurarcheologen zijn samen 
met die van het onderzoek op een kaart gezet.  
De ruimtelijke spreiding ervan weerspiegelt keurig 
de activiteiten die in de verschillende zones van 
het kamp plaatsvonden, zoals verblijf, koken, eten, 
sanitair, hygiëne, ontspanning en handel. Het 
recente advies van de Rijksdienst aan Defensie is 
dan ook om te zoeken naar een inrichting en een 
gebruik van het terrein met behoud van de archeo-
logische sporen. Want deze locatie bij Oirschot is 
een bijzonder relict van de vorming van de Staat 
der Nederlanden in de negentiende eeuw. Zeker als 
sommige resten zichtbaarder gemaakt worden en  
er informatievoorziening komt, kan de plek waar 
het Opstand-kamp stond een belangrijke lieu de 
mémoire worden. 

Jan van Doesburg is specialist middeleeuwen en nieuwe tijd, 
Jan-Willem de Kort is specialist veldarcheologie en José Schreurs 
is adviseur archeologie, alle drie bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, j.van.doesburg@cultureelerfgoed.nl, j.de.
kort@cultureelerfgoed.nl & j.schreurs@cultureelerfgoed.nl.

Archeologen onderzoeken het terrein met een grondboor Een stukje glazen pegel van een kroonluchter
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Arentje en Kee. Wie in het Katwijks Museum komt, kan niet om hen 
heen. De twee imposante vissersvrouwen staren je doordringend 
aan, met hun blauwe ogen. Johan de Vries schilderde Arentje in 1928 
en Kee twee jaar later, in een stijl die hij zelf ‘pijnlijk nauwgezet rea-

listisch’ noemde. Als Arentje en Kee in 1982 in Museum De Lakenhal in Leiden 
hangen, op een grote tentoonstelling ter ere van de negentigste verjaardag 
van de kunstenaar, typeert directeur Maarten Wurfbain de Katwijkse schil-
derijen van De Vries als ‘zijn beste werk’. De beide vrouwen waren twee jaar 
daarvoor al samen met enkele andere doeken van De Vries in de oude pastorie 
van Katwijk te zien. Gedurende de zomermaanden had het Genootschap 
Oud Katwijk de gewoonte daar exposities te houden van werk van Katwijkse 
kunstenaars.

Deze traditie is inmiddels in een voormalige redersvilla in de kustplaats 
voortgezet, onder de naam Katwijks Museum. Schilders als Jan Toorop, Bernard 
Blommers, Jan Zoetelief Tromp, Gerhard Morgenstjerne Munthe en Willy Sluiter 
zijn hier voor het voetlicht gebracht. De bezoekersaantallen zijn voor een klein 
museum groots te noemen, met als hoogtepunt 15.000 mensen op de 
Blommers-tentoonstelling in 2016. En nu keert De Vries hier breedopgezet 
terug. Vijf weken na de expositie in De Lakenhal overleed Johan Marinus de 
Vries. Nog in hetzelfde jaar schonken de erven maar liefst 951 van zijn werken 
aan de Staat. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert deze schilde-
rijen, tekeningen en schetsen. Vijftig daarvan zal het Katwijks Museum vanaf  
10 maart laten zien op een tentoonstelling over De Vries. Hij was een van de 
laatste kunstenaars die in Katwijk woonde en werkte.

De vergeten Johan de Vries

Confronterende
portretten

Dit voorjaar zet het Katwijks Museum een vergeten kunstenaar op het podium: 

Johan de Vries. Hij was een van de laatste schilders die in Katwijk woonde en werkte. 

Zijn confronterende portretten onderstrepen de kwetsbaarheid van het leven.

andré groeneveld, elisabeth oost & nathalie menke

Vreemd gebeuren, circa 1943 Arentje, 1928
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Gedachten en emoties
De in 1892 in Gouderak geboren De Vries kwam op de Academie van Beeldende 
Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam tot het besef dat kunst 
meer kan zijn dan het pretentieloze weergeven van iets. Kunst zou gedachten en 
emoties moeten uitdragen. Na de Eerste Wereldoorlog raakt De Vries steeds 
meer geïnteresseerd in de theosofie, filosofie, religie en mystiek. In 1919 volgt 
hij een cursus aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Amersfoort. Hij 
richt zich meer en meer op het innerlijk van de mens. Het is de muziek van 
Wagners Parsifal die de jonge kunstenaar stimuleert tot visioenen van onge-
kende kracht en helderheid.
Het vroege werk van De Vries is dan ook symbolistisch van toon. Het zijn 
kunstwerken waarin hij innerlijke ervaringen en persoonlijke stemmingen 
weergeeft in geënsceneerde en gestileerde composities. Deze lijken geïnspireerd 
op het werk van Vincent van Gogh en Jan Toorop. Hij voert ze uit in olieverf en in 
pastelkrijt. Vanaf 1921 gaat De Vries zich steeds meer richten op zijn omgeving 
en de alledaagsheid. Het weidse polderlandschap wordt een van zijn onderwer-
pen als hij in Reeuwijk woont, en vanaf 1924, als hij zich in Katwijk en later in 
Wassenaar vestigt, het duinlandschap en natuurgebied van Meijendel. Ook in 
deze werken tracht hij telkens boven een simpele weergave uit te stijgen en tot 
diepere betekenis te komen. Hij geeft de voorkeur aan de stemmigheid van de 
herfst en aan nevelig winterweer met sneeuwresten. Het zijn desolate land-
schappen, met meestal een lage horizon en een brede luchtpartij.

Neutraal en glad
In 1925 sluit De Vries zijn symbolistische periode af. In de loop van dat jaar wordt 
zijn lijnvoering scherper en zijn verfbehandeling neutraal en glad. Zijn techniek 
wordt emotieloos en objectief. Toch weet hij ook met deze schilderwijze de 
diepere emotionele betekenis van zijn onderwerpen uit te drukken. De sociale 
bewogenheid in portretten van bewoners van Katwijk en in dorpsgezichten is 
hier een sprekend voorbeeld van. Hoewel de ideeën en de uitwerking telkens 
zeer persoonlijk zijn, is De Vries niet de enige in Nederland die omstreeks 1925 
zijn gevoelens in een koele, realistische trant weergeeft. Deze werkwijze is ook 
herkenbaar in het werk van de schilders van het magische realisme en de nieuwe 
zakelijkheid. Evenals deze schilders portretteert De Vries in de jaren dertig en 
veertig bekenden uit zijn naaste omgeving, familieleden en alledaagse voorwerpen. 

Zo schildert hij een paar net uitgetrokken schoenen, een slordig neergelegde 
handschoen of wat citroenen. Door de combinatie van emotieloze schildertech-
niek, symmetrische compositie en vaak een kale, kille omgeving ontstaan er 
telkens een vervreemdende spanning en een gevoel van eenzaamheid.
In 1931 verhuist De Vries met zijn gezin naar een huisje in de duinen van 
Wassenaar. Hier wisselt hij de realistische, gladde schilderstijl af met een lossere 
en zachtere toets. Steeds vaker gaat hij zich richten op zijn omgeving, het 
duinlandschap. Het lijkt erop dat hij in Wassenaar het contact met de maat-
schappij verliest en zijn gevoelens alleen nog maar op de natuur richt. De 
Tweede Wereldoorlog vormt een scheidslijn in de carrière van De Vries.  
Hij blijft wel schilderen, maar hij exposeert nauwelijks en zijn werk raakt in de 
vergetelheid. Opvallend is dat de sfeer van troosteloze eenzaamheid in zijn 
naoorlogse werken meestal ontbreekt. De afname in belangstelling werd in  
1982 in verband gebracht met de grote aandacht die tijdgenoten als Carel Willink, 
Pyke Koch en Raoul Hynckes opeisen. In ieder geval werkten de afwisseling in 
schilderstijl en zijn voorliefde voor de natuur niet mee. De grote tentoonstelling 
in De Lakenhal belichtte destijds vooral de vroege periode van Johan de Vries. 
Dit voorjaar zal de expositie in het Katwijks Museum de gehele carrière van deze 
vergeten kunstenaar het podium geven. 

André Groeneveld is conservator bij het Katwijks Museum, Elisabeth Oost is zelfstandig 
kunsthistorisch onderzoeker en Nathalie Menke is medewerker Bruikleenservice bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, andre.groeneveld66@gmail.com, oost72@hotmail.com &  
n.menke@cultureelerfgoed.nl.
Expositie ‘Johan Marinus de Vries (1892-1982): Symbolisch realisme’ 10 maart tot en met 23 juni 
in het Katwijks Museum. Zie ook www.katwijksmuseum.nl.

Deze werkwijze is ook herkenbaar  
in het werk van de schilders van het 
magische realisme

Leo, circa 1942 Kee, 1930 David, circa 1935
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kunst Zoekt PLek

Deze boekenkast staat al drie jaar te 

staan in het depot van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. Eeuwig 

zonde, want er kleeft  zo’n intrige-

rend verhaal aan het meubelstuk. 

Wie wil het lenen? yuri van der linden

Drie meter en twintig centimeter hoog, en 
exact vier meter breed. Dat zijn de forse 
afmetingen van deze boekenkast. Een 
meubelmaker waarvan we de naam niet 

meer kennen, maakte hem aan het einde van de 
negentiende eeuw geheel van eikenhout, in neo-

rococo-stijl. De ambachtsman heeft  de massaliteit 
van de kast weten te doorbreken door het midden-
deel wat naar voren te plaatsen. Ook de golvende 
kaplijst met vijf consoles in rocaillevormen, oft ewel 
schelpen, onderbreekt de lange horizontale lijnen 
van het meubelstuk. De deurpanelen zijn openge-
werkt, met daarin een vrijwel onzichtbaar, fi jnmazig 
gaaswerk. Dit voorkomt dat een onverlaat zonder 
sleutel een boek van een van de vele planken 
pakt. Om de boeken verder te beschermen, en wel 
tegen stof en licht, zijn de panelen ingevuld met 
een bordeauxrode stoff ering. Hierin zijn bloemen- 
en plantenmotieven verwerkt. Met een Delft s 
blauw kaststel boven op de consoles was deze 
indrukwekkende boekenkast het pronkstuk van 
de Koninklijke Bibliotheek, toen nog gevestigd in 
het Huis Huguetan aan de Lange Voorhout in Den 
Haag. Tegen 1900 werd dit stadspaleis verbouwd. 
Waarschijnlijk is de kast bij die gelegenheid speciaal 
voor de Koninklijke Bibliotheek gemaakt. Enkel het 
gefl uister van de bibliothecaris en het zachtjes rui-
sen van het omslaan van bladzijden doorbraken hier 
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de gewijde stilte. Een kleine eeuw later, in 1982 om 
precies te zijn, verhuisde de bibliotheek naar een 
groot, nieuw onderkomen, direct naast het Haagse 
Centraal Station. Hoe reusachtig dat gebouw ook 
was, voor de boekenkast is er geen plek gevonden. 
Het meubel is aan de Rijksdienst Beeldende Kunst 
in beheer gegeven, een van de voorlopers van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vervolgens 
gaf de Rijksdienst de boekenkast in 1989 in lang-
durige bruikleen aan de toenmalige gemeente 
Maarssen, bij Utrecht. Daar vervulde hij zijn functie 
in de burgemeesterskamer in het gemeentehuis. 
Tot de kast drie jaar geleden terugkeerde naar het 
depot van de dienst. De hoogte van de planken 
is gemakkelijk bij te stellen, zodat er boeken van 
vrijwel alle formaten in passen, tot een diepte 
van ongeveer veertig centimeter. Welke instelling 
neemt dit kloeke pronkjuweel in bruikleen? 

Yuri van der Linden is conservator oude toegepaste kunst bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Interesse? Neem contact 
op via bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl.

Nog geen plek voor Elfrinks mozaïek
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed om een plek voor een zwaar 
mozaïek. Theo Elfrink bracht stukjes van tegels, 
borden en kopjes op een houten ondergrond aan. 
Door je oogharen zie je een koe, een vis, water. 
Elfrink leverde dit kunstwerk in 1963 bij de gemeen-

te Nijmegen in, in het kader van de Beeldende 
Kunstenaars Regeling. Het kwam in beheer bij de 
Rijksdienst. Helaas heeft  het kunstwerk het depot 
nooit meer verlaten. Er kwamen reacties op de 
oproep, maar die hebben nog geen plek opgeleverd. 
Wie geeft  het mozaïek een plaats waar het gezien 
kan worden?

Waar gaat deze boekenkast naartoe?
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Verroest!

Veel metalen voorwerpen die worden

opgegraven zijn al half vergaan. 

Meestal worden ze snel van hun roest 

en uitslag ontdaan. Maar die corrosie 

kan ons waardevolle informatie leve-

ren. Een vernieuwde methode biedt 

hier handvatt en voor: de artefactbio-

grafi e 2.0. janneke van der stok-nienhuis

Oude voorwerpen hebben een geschiede-
nis. En die geschiedenis doet ertoe. 
Deze vertelt hoe onze voorouders 
handelden en dachten. Daarom is het 

achterhalen ervan belangrijk. Archeologen doen dat 
door een zogenoemde artefactbiografi e op te stellen. 
Ze lichten daarin de maakwijze toe, net als het 
vermoedelijke gebruik en de manier waarop het 
voorwerp in de grond terecht is gekomen. Maar 
het ‘leven’ van een bijl is niet gestopt toen hij in de 
prehistorie werd begraven. Dat kreeg een vervolg 
onder de grond. Daarna is de verroeste bijl opge-

graven, geconserveerd en bewaard. Al deze fasen 
geven ook informatie over de bijl en de manier 
waarop mensen ermee omgingen. Daarom stelden 
de Technische Universiteit Delft , de Universiteit 
Leiden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
onlangs een vernieuwde versie van de ‘levensbe-
schrijving’ voor: de artefactbiografi e 2.0. Hiermee 
kun je de ‘levensloop’ van een voorwerp tot in de 
toekomst beschrijven.
Om deze vernieuwde methode te testen onderzocht 
een team van archeologen, materiaalkundigen en 
restauratoren krammetjes uit een grafh euvel bij Oss. 
De onderzoekers stelden vast dat ze rond 600 voor 
onze jaartelling gemaakt zijn uit dezelfde partij 
brons. Er is een laagje tin op aangebracht, zodat ze 
een zilverachtige glans kregen. De krammetjes zijn 
als versiering op paardentuig geplaatst. De slijtage 
van de tinlaag onthult dat dit intensief is gebruikt. 
Daarna lag het tuig tijdens het begravingsritueel van 
een man vlak bij de brandstapel. De grafh euvel is 
over de resten heen gebouwd en zo belandden de 
krammetjes onder de aarde. Daar ontwikkelden zich 
verschillende soorten corrosie. Na opgraving zijn de 
fragiele krammetjes met chemicaliën geconserveerd. 
Op dit moment zijn er enkele tentoongesteld in het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Daar maken 
ze het prehistorische begravingsritueel inzichtelijk.

Relevant
Belangrijk is dat de onderzoekers door de corrosie te 
bestuderen konden concluderen dat de krammetjes 
vertind zijn geweest. En dat ze zich dicht in de buurt 
van de brandstapel bevonden. Die conclusie was een 
stuk minder overtuigend geweest als de corrosie niet 
onderzocht was. En dat is relevant, want vaak wordt 
corrosie als hinderlijk gezien, zowel esthetisch als 
wat betreft  de onderzoeksmogelijkheden. Dit 
interdisciplinaire onderzoek laat zien dat je wel 
degelijk informatie uit corrosie kunt halen. Informatie 

die een tipje van de sluier oplicht die over een ritueel 
uit de vroege ijzertijd hangt.
Dit betekent niet dat we nu ieder verroest voorwerp 
uitgebreid moeten beschrijven of onderzoeken. Dat 
is niet haalbaar en ook niet nodig. Een groot deel 
van de waarde van de artefactbiografi e 2.0 zit hem in 
het feit dat verschillende beroepsgroepen zich 
bewust zijn van elkaars acties. Zo kan een restaurator 
beter inschatt en welke corrosie hij het beste kan 
laten zitt en. En zo weet een archeoloog beter welke 
informatie hij daaruit kan verwachten. Dat betekent 
dat er een betere selectie kan worden gemaakt van de 
voorwerpen die het waard zijn om intensief te be-
studeren, en welke ‘levensfasen’ dan het belangrijkste 
zijn. Samenwerking tussen de specialisten is daarbij 
onmisbaar. 

Janneke van der Stok-Nienhuis was tot voor kort specialist 
conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, janneke@metals-inc.nl.
Zie repository.tudelft .nl voor haar proefschrift  met een 
beschrijving van de artefactbiografi e 2.0.
Nadere informatie: specialist conservering en restauratie 
Ineke Joosten, i.joosten@cultureelerfgoed.nl.

Verroest!
Ook corrosie kan waardevol zijn

De corrosie op een 
krammetje kan ons 
iets vertellen over 
een begravings-
ritueel uit de 
vroege ijzertijd
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Hoe het stadhuis 
stadhuis bleef

ontvangt het stadsbestuur burgers en bezoekers.  
En dat al meer dan 350 jaar. Dat is best bijzonder. 
Veel gemeenten stoten juist hun oude raadhuizen 
af, omdat ze fuseren of omdat het pand niet meer 
voldoet aan de eisen van de tijd. Het stadhuis van 
Maastricht dateert uit 1664 en staat midden op de 
Markt. Bouwmeester Pieter Post ontwierp het 
volgens de uitgangspunten van het Hollandse 
classicisme. Dat zie je aan de heldere symmetrie, de 
zuivere proporties en de klassieke architectuur met 
pilaren, kroonlijsten, friezen en frontons. De 
hardstenen vloer en enkele schouwstukken zijn een 
restant van de oorspronkelijke, relatief sobere 
afwerking.
Het gebruik als stadhuis leidde gedurende die 350 
jaar regelmatig tot aanpassingen aan het interieur. 
De hoofdvertrekken zijn in de eerste helft van de acht-
tiende eeuw heringericht vanuit de toen heersende 
smaak, met bijvoorbeeld goudleerbehang in Chinese 
stijl. Het herinrichten zet zich tot op de dag van van- 
daag voort, zoals in de Collegekamer te zien valt aan 

Grootscheepse renovatie in Maastricht
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De afgelopen twee jaar is het stadhuis van Maastricht gerestaureerd en gerenoveerd
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et is nogal een levendige zaak op het 
Plein’, vertelt gemeentesecretaris  
Piet Buijtels. ‘Recent hebben we hier 
wielrenner Tom Dumoulin gefêteerd.  

En er vindt elk jaar de sleuteloverdracht plaats, met 
carnaval, net als de start van de wielerwedstrijd 
Amstel Gold Race.’ Het Plein, dat is de naam van de 
centrale hal van het stadhuis van Maastricht. Hier 

Maastricht sluit met tevredenheid en trots een grootscheepse renovatie 

van het stadhuis af. In twee jaar tijd is het 350 jaar oude rijksmonument 

toekomstbestendig gemaakt. Het blijft in functie, met behoud van zijn 

waardevolle interieur. Hoe is dat gelukt? mieke van bers & bernice crijns

H‘
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de plafondschildering van Charles Eyck uit 1960. De 
plafonds, muren en vloeren vertellen zo de geschie-
denis van de gebruikers van het stadhuis. De afge- 
lopen twee jaar is het rijksmonument gerestaureerd 
en gerenoveerd tot een comfortabelere werkplek, 
met behoud van de waardevolle inrichting. Met 
kennis en expertise hielp de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed de gemeente om hierbij evenwich-
tige oplossingen te vinden.

Ongekende hoogte
In 2007 ging een ruimte in het naastgelegen nieuwe 
gemeentekantoor Mosae Forum als raadzaal fungeren. 
In het oude stadhuis wilde de gemeente de arbeids-
omstandigheden verbeteren. Zo was het binnenkli-
maat moeilijk te beheersen. ‘De temperatuur steeg 
vaak tot ongekende hoogte, met name aan de 
zonzijde’, zegt wethouder John Aarts. Dat is niet 
wenselijk voor een historisch gebouw, want te grote 
schommelingen in temperatuur en relatieve 
vochtigheid doen hout krimpen, schilderwerk afblad- 

deren, goudleer uitdrogen en zouten uitbloeien. De 
Stichting Restauratie Atelier Limburg gaf de gemeen- 
te bovendien inzicht in de technische noodzaak om 
het goudleerbehang in de Burgemeesterskamer te 
herstellen. En restauratiearchitect Maarten Fritz 
ontwikkelde een visie op het gebruik en het herstel 
van het stadhuis. Hierin stelde hij het historische 
ontwerp van Pieter Post centraal.
De gemeente verkende alle mogelijkheden. Van de 
faciliterende diensten naar het Mosae Forum 
verplaatsen, tot het bestuurscentrum van de 
bel-etage naar de tweede verdieping verhuizen. Dan 
kon zij de monumentale hal en de kamers eromheen 
representatief en museaal gebruiken, want op die 

manier zijn deze vertrekken optimaal te beschermen. 
Maar hiervoor koos Maastricht bewust niet. Wet- 
houder Aarts licht toe waarom de gemeente hecht 
aan de eeuwenoude traditie van het gebruik van deze 
kamers door de bestuurders: ‘Maastricht is na Amster- 
dam de gemeente met de meeste monumenten. Wij 
koesteren dit. Met zo veel monumenten kun je de 
stad niet tot museum verklaren. De bevolking is zeer 
betrokken bij het stadhuis. De Maastrichtenaren  
zijn er trots op. Met als hoogtepunt de openings-
ceremonie van carnaval, wanneer de burgemeester 
hier de sleutel van de stad aan Prins Carnaval 
overhandigt. Daarom moet het stadhuis het stadhuis 
blijven.’

Een rotte moerbalk
Aan de slag dus. Maar nog voor de werkzaamheden 
startten, constateerde het architectenbureau onge- 
bruikelijke scheuren in een stucplafond uit het begin 
van de achttiende eeuw. De oorzaak bleek een rotte 
moerbalk. Het plafond hing nog net aan de plint. 

Op het Plein, de centrale hal van het stadhuis, overhandigt de burgemeester van Maastricht elk jaar voor enkele dagen de sleutel van de stad aan Prins Carnaval

‘De bevolking is zeer 
betrokken bij het stadhuis’
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Bij nadere inspectie kwam aan het licht dat alle 
balkkoppen ernstig waren aangetast door vocht. 
Herstelkosten: één miljoen. En iedereen negen 
maanden het pand uit. Toen ging de rest rollen, want 
als dan toch alles openligt, kun je ook de bedrading 
en andere zaken bij de kop pakken. De installaties 
waren nodig aan vervanging toe. De verwarming viel 
regelmatig uit, er waren levensgevaarlijke stroom-
kabels en de brandweer had de kroonluchters 
afgekeurd.
‘Een goede oplossing is pas een goede oplossing als 
zij meerdere dingen oplost’, stelt architect Fritz. ‘Dat 
vraagt om een intelligente manier van samenwerken 
en dat lukt door samen te groeien en veel verhalen te 
vertellen. Ook aan timmerlieden en metselaars. 
Daarom houd ik aan het begin van een verbouwing 
altijd bijeenkomsten. Ik kan niet timmeren, maar ik 
weet wel waar ik naartoe wil. En ik wil dat zij weten 
wat de betekenis is van hun werk in het grotere 
geheel.’ Het bouwbudget werd verhoogd naar vijf 
miljoen. En het werd veertien maanden het huis uit 
in plaats van negen. Dat betekende dat de sleutel-
overdracht een keer niet in het stadhuis plaats kon 
vinden. Tot grote teleurstelling van Prins Carnaval.

Technisch hoogstandje
‘Niet alleen de prijs was leidend, maar ook het plan 
van aanpak’, vertelt Theo Timmers, projectleider van 
de gemeente. ‘Daardoor kregen we een goede 
aannemer en een goede architect, mensen met 
verstand van zaken.’ Als technisch hoogstandje zijn 
de moerbalken zodanig hersteld dat de waardevolle 
stucplafonds eronder onbeschadigd bleven. Om dit 
mogelijk te maken zijn alle vloeren op de eerste 
verdieping tijdelijk verwijderd, al het parket, het 
vloerhout en het spreidsel. De onderdelen zijn 
zorgvuldig gedocumenteerd, inclusief de opnieuw te 
gebruiken spijkers. Ze moesten worden opgeslagen 
in een geconditioneerde ruimte. Een betaalbare 
oplossing werd gevonden in het stadhuis zelf, op een 
steiger in de hal. Wethouder Aarts heeft daar respect 
voor: ‘Ieder parketstrookje, en let wel, dat zijn er 
duizenden, is genummerd om op precies dezelfde 
plek terug te kunnen leggen. En er is niets beschadigd.’
Ingenieus onopvallend zijn de nieuwe klimaatinstal-
laties weggewerkt, samen met andere techniek, 
zonder frees- of breekwerk in het zeventiende- 
eeuwse bouwmateriaal. De schoorsteenkanalen zijn 
benut om alle leidingen doorheen te voeren. In 

»

iedere ruimte was de aanpak anders. De toe- en 
afvoer van lucht is op verschillende manieren 
opgelost, bijvoorbeeld via een nep-potkachel of 
weggewerkt in de boezem achter een schouwstuk, 
dat daarvoor soms iets naar voren is verplaatst.  
Een schoorsteen ontbrak in de voormalige raadzaal. 
Op een oude foto is een boogafscheiding te zien.  
Die is nagebouwd om de installatie onzichtbaar in 
weg te werken.

Transparantere gevel
En er zijn meer mooie dingen gedaan. Zo is de 
achterzetbeglazing vervangen door dun dubbelglas 
van nog geen tien millimeter dikte, met een 
historisch uiterlijk. Dat was mogelijk door de 
sponningen iets uit te frezen. Het resultaat vanaf de 
Markt is een transparantere gevel. Om de centrale 
hal lichter te maken overwoog de gemeente de 
ouderdomspatina van de hardstenen muren te 
verwijderen. Een dure ingreep, die ten koste zou 
gaan van de samenhang met de eveneens verdon-
kerde vloer. In plaats daarvan is de verlichting 
aangepast. De dichtgezette ramen in de koepel zijn 
voorzien van lampen die daglicht simuleren en de 
lampen op de galerijen overstralen het Plein niet 
langer. Met als resultaat dat de hal weer als de 
belangrijkste ruimte wordt ervaren.
Een nieuw systeem stuurt verschillende ‘lichtscena-
rio’s’ aan. Als iedereen naar huis gaat, dooft niet 
overal het licht. De kroonluchters in de vertrekken 
die aan de buitengevel grenzen, gaan dan juist aan. 
Dat heeft een magistraal effect, vindt projectleider 
Timmers. ‘Dus geen lelijke schijnwerpers meer. Nee, 
het gebouw straalt van binnenuit! En je kunt nu ook 
vanaf de Markt de prachtige gewelfschilderingen 
zien.’ Ook de architect is tevreden: ‘De profileringen 
worden niet langer tenietgedaan door schijnwerpers. 

De zon schijnt immers niet van onder. Het stadhuis 
ziet er fantastisch uit en is niet langer een boze doos. 
De lichtsterkte is bovendien afgestemd op de open- 
bare verlichting en er is rekening gehouden met vleer- 
muizen en vogels.’

Flexibele werkplekken
De begane grond is ingericht als vergadercentrum. 
En rondom het Plein bevinden zich nog steeds de 
belangrijkste ontvangst- en werkruimten van de 
bestuurders. De gewelfschilderingen en de schouw-
stukken worden momenteel gerestaureerd, net als 
het goudleerbehang, dat daarvoor uit de Burge-
meesterskamer is gehaald. Gemeentesecretaris 
Buijtels vertelt dat de gemeente veel heeft aan de 
adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Hij merkt dat het altijd de eerste vraag is: 
wat vindt de Rijksdienst ervan? Is er nog discussie? 
‘Want’, zegt hij, ‘anders vaar ik misschien op een 
verkeerd kompas. Onze mensen schakelen veel met 
de Rijksdienst en laten zich leiden. De samenwerking 
resulteerde in onzichtbare installaties, behoud van 
historisch materiaal en behoud van functionaliteit.’
Over dat laatste zegt architect Fritz: ‘Ik ben er steeds 
meer van overtuigd geraakt dat het bestuur in zo’n 
museumwaardig interieur thuishoort. Want het is 
bijzonder hoe het stadhuis leeft bij de bevolking. Het 
is hun huis, met die grootse sleuteloverdracht 
bijvoorbeeld. Dat hoort erbij, net als de start van de 
Amstel Gold Race: al die harde wielrenschoenen op 
de 350 jaar oude hardstenen vloer… Ik zie nu dat dit 
gebruik ook cultureel erfgoed is. Historisch mate- 
riaal gaat altijd kapot. Onze taak is om dat te rekken. 
En het stadhuis van Maastricht kan nu weer een 
tijdlang voort.’ 

Mieke van Bers is adviseur architectuurhistorie en Bernice Crijns 
is specialist kleur en schilderingen, beiden bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, m.van.bers@cultureelerfgoed.nl  
& b.crijns@cultureelerfgoed.nl.
In het Bonnefantenmuseum is de restauratie van de schouw- 
stukken en het goudleer uit de Burgemeesterkamer te volgen, 
www.bonnefanten.nl.

‘Ik zie nu dat dit gebruik  
ook cultureel erfgoed is’

Het Plein wordt na de restauratie weer als de belangrijkste ruimte van het stadhuis ervaren

Elk parketplankje is na het herstel van de moerbalken op exact  
dezelfde plek teruggelegd
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aangenaam kennis te maken

Wat doet een specialist historische steden-
bouw eigenlijk?
Jaap Evert Abrahamse: ‘Ik doe vooral onderzoek. Ik heb 
gewerkt aan de Atlas van de verstedelijking in Nederland, 

samen met de Technische Universiteit Delft. Dat is een overzicht 
van duizend jaar stedenbouw. En aan landschapsbiografieën, 
vooral over de grens tussen stedelijk gebied en platteland. Hoe die 
grensgebieden zich ontwikkeld hebben.’
Anita Blom: ‘Ik werk meestal in een volgende fase: de omgang met 
het erfgoed.’

Hoe sluit het onderzoek daarop aan?
Anita Blom: ‘Het spannende is dat wij ervoor zorgen op tijd de 
kennis in huis te hebben voor de nabije toekomst. Na de wederop-
bouwperiode ben ik nu bezig met de verkenning Post 65, een advies 
aan de minister van Cultuur over het belang van het erfgoed uit de 
jaren na 1965. Dat advies is vooral gericht op herontwikkeling in de 
ruimtelijke ordening, maar gaat ook over de manier van bescher-
men en de mogelijkheid tot burgerparticipatie.’
Jaap Evert Abrahamse: ‘Als je een oud gebouw wilt aanpassen, dan 
moet je de context ervan snappen. Mensen denken vaak dat een 
oude stad er vanaf het begin uitzag zoals ze er nu uitziet. Dus als je 
naar het centrum van Amersfoort gaat, dat je dan teruggaat naar de 
middeleeuwen. Dat is niet zo. Bijna alles wat je daar ziet, is in de 
tussentijd veranderd.’

Waarom verricht juist de Rijksdienst dit onderzoek?
Jaap Evert Abrahamse: ‘Wij maken als rijksdienst grote overzichten, 
zoals dat over duizend jaar stedenbouw, omdat niemand anders 

dat doet. Er is geen bedrijf dat zo’n onderzoek initieert, maar er is 
wel behoefte aan die noodzakelijke context.’
Anita Blom: ‘Gemeenten komen regelmatig met vragen, vaak over de 
omgang met jong cultureel erfgoed.’
Jaap Evert Abrahamse: ‘En soms kloppen lokale organisaties bij ons 
aan om kennis over een gebied te vergaren. Zo maakten we de 
Atlas van de Schie samen met het Erfgoedhuis Zuid-Holland. In de 
gesprekken over de toekomst van zo’n gebied spelen veel ver-
schillende belangen. Er nemen veel partijen aan deel. Dan is er 
behoefte aan een objectieve kennisbasis.’
Anita Blom: ‘Wij kiezen geen partij. Wij hebben geen belangen.’
Jaap Evert Abrahamse: ‘Ingrijpende keuzes over stadsuitbreiding, 
waterbeheer of infrastructuur kunnen dan op onderzoek gefun-
deerd worden.’

Wat maakt dit werk mooi?
Jaap Evert Abrahamse: ‘Ik onderzoek altijd complexe zaken. Dat kun je 
niet in je eentje doen. Gelukkig werken er bij de Rijksdienst allerlei 
superspecialisten in de archeologie, het landschap en de archi-
tectuur waarmee ik kan samenwerken. En ook buiten hebben we 
een fors netwerk. Zo kunnen wij een groot onderzoek tot een goed 
einde brengen.’
Anita Blom: ‘Ik mag steeds stapjes vooruitzetten. Het is interes-
sant om nieuwe perioden te verkennen en dan te zien dat er iets 
positiefs mee gebeurt. En dat het erfgoed altijd “lekker” gevonden 
wordt.’  

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

Jaap Evert 

Abrahamse en  

Anita Blom zijn 

experts op het gebied 

van de historische 

stedenbouw. Vanuit 

de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed 

onderzoeken zij 

waarom een stad 

eruitziet zoals ze 

eruitziet. Wat houdt 

hun werk in? 

dirk snoodijk
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Twee specialisten historische stedenbouw

De noodzakelijke context 
Jaap Evert Abrahamse en Anita Blom voor de historische binnenstad van Amsterdam
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Een art nouveau-buffetkast uit de kunstcollectie van de Staat wordt in Rams Woerthe in elkaar gezet

Wonen
Verleden

in het

Pas als je een historisch huis inricht met bijpassende 

meubels, kun je het verleden ten volle ervaren. Zo zorgt 

een art nouveau-buffetkast in de zwierige villa Rams 

Woerthe voor de juiste sfeer. Dit is het eerste ‘museum-

huis’ dat Vereniging Hendrick de Keyser openstelt. 

cunera vergeer & yuri van der linden
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Verleden

Hoe is het om in het verleden te wonen? 
In de villa Rams Woerthe bijvoorbeeld. 
Het huis is een hoogstaand voorbeeld 
van de art nouveau in Nederland. De 

welgestelde houthandelaar Jan Hendrik Tromp 
Meesters liet de villa in 1899 bouwen, aan de rand 
van Steenwijk. De zwierige stijl was destijds nieuw 
voor de Overijsselse stad. Tromp Meesters en zijn 
vrouw omarmden dan ook de moderne tijd. Van 
begin af aan beschikten zij in Rams Woerthe over 
elektrisch licht, een telefoon en een heuse tennis-
baan in het park. Omdat voor villa’s in Nederland 
geen prototypes voorhanden waren, richtte archi-
tect Dolf van Gendt zijn aandacht op landhuizen in 
Engeland. Vandaar dat de plattegrond van het huis 
en dan vooral de centrale hall Engels aandoen. Het 
interieur is prachtig bewaard gebleven. Bijzonder 
zijn de plafonds van papier-maché, de marmeren 
lambriseringen en het trappenhuis met gebrand-
schilderd glas van Adolf le Comte. En bovenal zijn 
de muurschilderingen van de Larense schilder Co 
Breman zeer imposant.
Twee jaar geleden kocht Vereniging Hendrick de 
Keyser Rams Woerthe. De Vereniging koopt al honderd 
jaar monumentale huizen, laat deze restaureren en 
verhuurt ze dan. Ze bezit er al meer dan vierhonderd. 
Sommige van die huizen zijn zo bijzonder dat 
Hendrick de Keyser ze vanaf nu openstelt voor 
publiek. Rams Woerthe is het eerste ‘museumhuis’. 
Daartoe zijn de voornaamste kamers op de bel-etage 
ingericht met meubels van rond 1900. Omdat de 
villa maar kort dienst heeft gedaan als woning staan 
er geen originele meubels meer in. Gelukkig zijn er 
wel een paar foto’s bewaard waarop de oorspron-
kelijke inrichting van een aantal vertrekken te zien 
is. Een art nouveau-buffetkast bijvoorbeeld was het 
pronkstuk van de eetkamer. De Vereniging bezit een 
aanzienlijke verzameling meubels, zo’n tweedui-
zend stuks, maar een buffet als dit bevindt zich daar 
niet tussen. Gelukkig kon de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed uit de kunstcollectie van de Staat 
een vergelijkbare kast in bruikleen geven. Dit buffet 
heeft de gewenste proporties. Dat is belangrijk, 
omdat de oorspronkelijke kast met zijn indrukwek-
kende afmetingen een behoorlijke stempel op de 
eetkamer van Rams Woerthe drukte.

Art nouveau-zweepslag
Behalve de buffetkast kon de Rijksdienst ook eet-
kamerstoelen uit de bouwtijd van de villa leveren. 
Hiervan vertoont de art nouveau-zweepslag in de 
rugregels opvallende overeenkomsten met die van 
de stoelen op een van de oude foto’s. Op maat 
gemaakte fluwelen tafelkleden maken het geheel af 
en geven de eetkamer van Rams Woerthe weer de 
gedempte atmosfeer die hoort bij deze periode. Op 
een andere historische foto is in de hal een vloer-
kleed zichtbaar, dat precies tussen de open haard 
en de trap past. De Rijksdienst selecteerde uit de 
kunstcollectie enkele oosterse tapijten met verge-
lijkbare maten. Een daarvan is er nu in de hal gelegd. 
Aangezien de bezoekers er overheen lopen, zal het 
kwetsbare kleed over een jaar worden verruild voor 
een ander exemplaar. Zo zal de slijtage van al de 
geselecteerde historische tapijten beperkt blijven.
Om de inrichting van de museumhuizen naar een 
dergelijk hoog niveau te tillen, is Hendrick de Keyser 
een samenwerkingsverband met de Rijksdienst aan-
gegaan. Verspreid over het land opent de Vereniging 
de komende drie jaar 35 huizen voor publiek. Samen 
tonen ze de geschiedenis van vierhonderd jaar 
wonen in Nederland. Waarom had een zeventiende-
eeuws huis geen gang en een achttiende-eeuws 
huis wel? Waarom verdween de bedstede? En welke 
invloed heeft de trap op de ontwikkeling van huizen 
gehad? Het zijn vragen die de ontdekkingsreis langs 
de 35 huizen zal beantwoorden.

Proeven doen
De museumhuizen vormen niet alleen een mooie 
gelegenheid om meer meubels uit de depots van de 
Rijksdienst en de Vereniging aan het publiek te 
tonen. Ze scheppen ook de mogelijkheid om 
proeven te doen met het gebruik van museale 
objecten in een semi-museale omgeving. Zoals het 
tapijt in Rams Woerthe, waar je gewoon overheen 
mag lopen. En je wordt er uitgenodigd een kopje 
thee te drinken in de salon en je mag een laatje 
opentrekken van het bureau van meneer. Als 

bezoeker van het Amsterdamse Huis Van Brienen uit 
1620 kun je straks niet alleen je ogen laten dwalen 
langs porseleinen servies, een pendule en zijden 
wandbespanning, maar je mag ook zitten op een 
achttiende-eeuwse stoel aan een negentiende-
eeuwse, mahoniehouten tafel, en daar een glaasje 
drinken. De meeste meubels in de museumhuizen 
zal Hendrick de Keyser niet museaal presenteren. Ze 
blijven bewaard door ze te gebruiken, net als de 
huizen zelf.
Door dit gebruik wegen de Vereniging en de 
Rijksdienst bij elk meubelstuk af welke risico’s het in 
het museumhuis loopt. Een nat wijnglas bijvoor-
beeld veroorzaakt gemakkelijk schade aan een 
houten tafel. Schade die niet of slechts met moeite 
weer kan worden hersteld. Door de tafel met een 
perspex plaat af te dekken vangen de twee 
organisaties dit risico af. Want de oude meubels zijn 
essentieel om het historische verhaal over het huis 
duidelijk te maken. Ze ondersteunen niet alleen de 
architectuur, maar ze zorgen er ook voor dat de 
bezoeker het huis beleeft zoals het vroeger in 
gebruik was. Zo ervaar je in de gemeubileerde 
eetkamer van Rams Woerthe nu weer ten volle de 
voorname sfeer die het vertrek oorspronkelijk 
uitstraalde. Zo is het dus om in het verleden te 
wonen. 

Cunera Vergeer is hoofd Voorlichting bij Vereniging Hendrick de 
Keyser en Yuri van der Linden is conservator oude toegepaste 
kunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vergeer@
hendrickdekeyser.nl & y.van.der.linden@cultureelerfgoed.nl.
Zie ook www.hendrickdekeyser.nl.

De Vereniging en de Rijks-
dienst wegen bij elk meubel-
stuk af welke risico’s het loopt

In de gemeubileerde eetkamer ervaar je nu weer de oorspronkelijke, voorname sfeer

De villa Rams Woerthe is een hoogstaand voorbeeld van  
de art nouveau in Nederland
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SAMENSPEL
Een paar duizend monumenten in Nederland 
zijn in nauwe samenhang met het gebouw 
ingericht. Soms omdat dit samenspel zo is 
bedacht, zoals Jachthuis Sint-Hubertus op de 
Veluwe. De architect ontwierp niet alleen het 
huis zelf, maar ook zijn meubels, tafelzilver 
en lampen. De meeste ensembles echter zijn 
historisch gegroeid. Neem de Meeshoeve op 
de foto, een rijksmonumentale boerderij bij 
het Brabantse dorp Oud Gastel. Haar inrichting 
is gaaf bewaard gebleven, met alles erop en 
eraan.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt 
eraan om de eigenaren er bewust van te maken 
dat zij een uniek samenhangend geheel in 
handen hebben. Dat vergroot de kans dat veel 
roerende zaken, zoals schilderijen, kachels en 
gereedschappen, in combinatie met het monu-
ment behouden blijven. Ter inspiratie zette 
de Rijksdienst begin januari rijk geïllustreerde 
voorbeelden op een landkaart, op  
www.cultureelerfgoed.nl/interieurensembles. 

yolanda ezendam, projectleider bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, y.ezendam@cultureelerfgoed.nl.
Nadere informatie: specialist interieurs Harrie Schuit, 
h.schuit@cultureelerfgoed.nl.

kijk!
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Schilderijen worden vaak onderzocht met intense straling.  

De onderzoekers beschermen zichzelf daarbij goed, maar dat 

is niet genoeg. Want ook de verf kan gevaar lopen. Er wordt 

nu aan gewerkt om de kunst te behoeden tegen overdoses 

straling. ineke joosten

Pas op!

Straling!
Schilderijen behoeden tegen overdoses

‘De magere compagnie’ van Frans Hals ondergaat in het Rijksmuseum een behandeling met een macro-röntgenfluorescentiescanner

In het Rijksmuseum zijn het afgelopen jaar  
een aantal topstukken volledig gescand. Onder 
meer Rembrandts Claudius Civilis en De magere 
compagnie van Frans Hals ondergingen een 

behandeling met een zogeheten macro-röntgen-
fluorescentiescanner. Het apparaat ontleedde de 
verf van de schilderijen in de chemische elementen 
waar deze uit bestaat. Daaruit konden de onder-
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zoekers aflezen welke pigmenten Hals en Rembrandt 
gebruikten. De analyse duurde enkele weken per 
schilderij. Al die tijd schoof de scanner millimeter 
voor millimeter langs het doek. De bezoekers 
konden de analyse ter plekke volgen. Het was een 
ware publiekstrekker. Analytische apparaten zoals 
deze, maar ook deeltjesversnellers en bepaalde 
microscopen maken gebruik van intense bundels 

van de verf. Het moet mogelijk zijn te stoppen met 
de analyse voordat er een meetbare of zichtbare 
transformatie plaatsvindt. En hoe kunnen we deze 
veranderingen het beste meten? Kunnen we een- 
voudige standaardprocedures ontwikkelen om de 
verf in de gaten te houden tijdens de experimenten? 
Het internationale gezelschap in Amsterdam boog 
zich over de identificatie van drempelwaardes om 
de veranderingen te meten. Er is voorgesteld om 
tests uit te voeren in een onderzoek van geïnteres- 
seerde lidstaten van het Atoomenergieagentschap. 
Zo combineren de landen hun onderzoekscapaciteit 
en kunnen zij de resultaten gemakkelijk internatio-
naal verspreiden.

Richtlijnen
Ook stelde het gezelschap richtlijnen op om kunst- 
voorwerpen veilig te analyseren. De conservatoren, 
restauratoren, conserveringsexperts, natuurweten-
schappers en technici die de apparatuur bedienen, 
begrijpen elkaar niet altijd even goed als zij dit soort 
onderzoek uitvoeren. Zij spreken elkaars vaktaal niet 
of ze hebben verschillende doelen. Om een goede 
afweging te kunnen maken of bepaalde analyses 
mogelijk of wenselijk zijn, is er nuttige en volledige 
informatie nodig. Een belangrijke stap zou kunnen 
zijn om voor conserveringsexperts, restauratoren en 
conservatoren een informatiebrochure over de 
analyse van cultureel erfgoed te maken. Hierin staan 
dan per techniek de risico’s en de voor- en nadelen 
beschreven en welke informatie deze analyse 
oplevert. De brochure zal worden verspreid bij de 
organisaties die intense straling gebruiken en wordt 
beschikbaar gemaakt via de website van het 
Atoomenergieagentschap. Daarnaast is het van 
belang om experimentele informatie zo veel 
mogelijk te delen, vooral wanneer er schade is 
ontstaan. Dit is nog niet zo gebruikelijk.
Oude kunstvoorwerpen hebben vaak een lange 
geschiedenis van onderzoek en restauratie achter 
de rug. Een analyse waarbij intense straling is 
gebruikt hoeft geen merkbaar effect te hebben, 
maar de cumulatieve dosis van al die scans door de 
jaren heen kan wel degelijk schadelijk zijn. Het is 
ook mogelijk dat een latere restauratie een analyse 
zichtbaar maakt, omdat daar een zwakke plek is 
ontstaan. De wetenschappers op de internationale 
bijeenkomst stelden voor om een zogenoemd 
stralingspaspoort te ontwikkelen. Hierin staat de 
stralingsgeschiedenis van het kunstvoorwerp 
weergegeven. Op basis hiervan kun je voor elk 
object berekenen hoeveel straling dit nog mag 
ontvangen. De effecten kunnen eenvoudig in de 
gaten worden gehouden en er kan een afweging 
worden gemaakt of verdere analyses mogelijk of 
wenselijk zijn. Inmiddels heeft de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed samen met de Universiteit 
van Amsterdam en het Rijksmuseum subsidie 
aangevraagd om dit paspoort te ontwikkelen. 

Ineke Joosten is specialist conservering en restauratie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, i.joosten@cultureel 
erfgoed.nl.
Zie ook www.iaea.org.

De intense  
straling  
kan de verf  
transformeren

fotonen, elektronen en ionen. Wetenschappers 
zetten ze steeds vaker in bij het onderzoek naar de 
makelij en de conservering van schilderijen. Zo 
kunnen zij via de techniek te weten komen hoe de 
schilders te werk gingen.
Er is alleen één ding: de intense straling kan de verf 
transformeren. Het is echter niet duidelijk wanneer 
dit het geval is. De veranderingen kunnen tijdelijk 
zijn, maar ook permanent. Soms komen ze pas aan 
het licht tijdens een latere behandeling. Over deze 
schade is nauwelijks gepubliceerd, waardoor er 
slechts weinig kennis over beschikbaar is. Het is van 
belang dat natuurwetenschappers, restauratoren 
en conservatoren zich bewust worden van de risico’s 
van de intense straling. Op die manier kunnen ze een 
goede afweging maken tussen de voordelen en de 
nadelen. Daarom werkt de Rijksdienst voor het Cul- 
tureel Erfgoed momenteel in internationaal verband 
aan methoden om schilderijen tegen schadelijke 
onderzoeksstraling te beschermen.

Veilig analyseren
Om deze bescherming beter op de kaart te zetten 
hield de Rijksdienst afgelopen zomer in Amsterdam 
een internationale bijeenkomst. Dat deed de dienst 
samen met het Rijksmuseum, het Europese onder- 
zoeksplatform voor oude materialen IPANEMA en 
het Internationale Atoomenergieagentschap. Op de 
bijeenkomst werkten de organisaties aan strate-
gieën om schilderijen veilig te analyseren. Vier dagen 
 lang wisselden wetenschappers uit elf landen 
informatie uit om aanbevelingen aan het Atoom-
energieagentschap over te kunnen brengen. Het 
agentschap kan de aanbevelingen naar buiten 
brengen via de 159 staten die er lid van zijn.
De effecten van ioniserende straling worden al 
langere tijd onderzocht bij zuivere materialen. Denk 
aan de pigmenten ultramarijn, zinkwit, loodwit en 
titaanwit. Dit gebeurt echter nog niet veel bij hete- 
rogene en complexe mengsels zoals verf. De ver- 
anderingen kunnen zichtbaar zijn, zoals een 
verkleuring of een gaatje, maar ook vaak onzicht-
baar. Dan verandert de chemische samenstelling 

Een onderzoeker 
scant het schilderij 
‘Zonnebloemen’  
van Vincent van Gogh 
met non-invasieve 
Raman-spectroscopie

Een olieverfschilderij uit de zeventiende eeuw op koper wordt geanalyseerd met deeltjes-geïnduceerde  
röntgenstraling
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Opgraven 
en bouwen 
tegelijk

De bastei van Nijmegen

Nijmegen is de trotse bezitter van een bastei. De unieke verdedigingstoren 

uit de zestiende eeuw wordt momenteel uitgebreid. Terwijl de bouwvakkers 

al druk bezig waren, gingen archeologen op zoek naar resten van Romeinse 

en middeleeuwse muren. Een zeldzame situatie. dirk snoodijk

destijds de bastei prominent weergaf op zijn 
beroemde schilderij Gezicht op Nijmegen. De voor 
Nederland unieke verdedigingstoren is bewaard 
gebleven, omdat er huizen op en omheen stonden 
toen de rest van de stadsmuur in de negentiende 
eeuw afgebroken werd. Toen de sloophamer eind 
jaren tachtig deze huizen op hun beurt te pakken 
nam, kwam de bastei weer tevoorschijn. Hij is sinds 
1995 te bezichtigen, als museum De Stratemakers-
toren. Het rijksmonument wordt nu vergroot,  

    ie in Nijmegen uit het Valkhofpark de 
trappen afdaalt naar de Waal, ziet 
daar aan de kade iets vreemds. 
Tussen twee huizen gaat een rond 

bouwwerk schuil. Een soort lage toren van rode 
bakstenen. Dit is een bastei. Tussen 1538 en 1542 is de 
stadsmuur uitgebreid met deze moderne vinding, een 
voorloper van het bastion. Ze kreeg later de naam 
Stratemakerstoren. Boven, naast het park, in Mu- 
seum Het Valkhof, valt te zien hoe Jan van Goyen 

W
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omdat Natuurmuseum Nijmegen, Staatsbosbeheer 
en het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie er 
ook intrekken. Onder de naam De Bastei zal de toren 
in april heropenen.
‘Voor het nieuwe museum moest de rijksmonumen-
tale bastei uitgebreid worden met een entreege-
bouw’, vertelt José Schreurs, archeologisch adviseur 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ze 
staat met stadsarcheoloog Femke de Roode in de 
smalle straat tussen de bastei en de steil oprijzende 

Valkhofheuvel. ‘Zo is de Rijksdienst erbij betrokken 
geraakt. De uitbreidingsruimte is onder de grond 
gezocht, in de voet van de Valkhofheuvel. Dat is ook 
een rijksmonument, want de heuvel bevat resten uit 
de Romeinse tijd en de middeleeuwen.’ Het was dan 
ook niet verrassend dat onderzoekende archeologen 
ook nu op ondergrondse overblijfselen van Romeinse 
en middeleeuwse muren stuitten. ‘Wij groeven ze op 
terwijl de bouw al plaatsvond’, zegt De Roode enthou- 
siast. Zij leidt het archeologische en bouwhistorische 
onderzoek. ‘En de gemeente wil de bijzondere muur- 
resten graag behouden. Hiermee vult ze de onderste 
museumzalen.’

Stevige wand
‘We verwachtten dat de ondergrondse sporen al 
behoorlijk verstoord zouden zijn, omdat hier een 
straat loopt met een diepe riolering’, legt Rijks-
dienst-adviseur Schreurs uit, terwijl ze om zich heen 
wijst. ‘En vooraf konden archeologen de grond maar 
beperkt onderzoeken, omdat de Valkhofheuvel 
anders zou verzakken. Vandaar dat de opgraving 
plaats moest vinden tijdens de bouw. Er is toen in de 
grond eerst een stevige wand gebouwd, van stalen 
profielen, cement en ankers, die de heuvel op zijn 
plek houdt.’ ‘Daarna’, voegt archeoloog De Roode 
eraan toe, ‘konden we de lage kant van de heuvel 
opgraven.’ Aan de voorkant van de bastei, op de 
Waalkade, vergelijkt José Schreurs de huidige situatie 
met die op het schilderij van Jan van Goyen. Daarop 
valt te zien dat het rivierwater in de zeventiende 
eeuw tegen het verdedigingswerk aan klotste.
‘Op het schilderij is het hoogwater’, licht Femke de 
Roode toe. ‘Het is een massief bouwwerk, dat 
vroeger helemaal met zand was gevuld. Die dikte en 
massaliteit waren nodig, omdat het vijandige 
geschut steeds zwaarder werd. Bovenop stonden 

kanonnen en in overwelfde gangen bevinden zich 
gaten voor nog meer kanonnen en voor haakbussen. 
Doordat de toren een plattegrond in de vorm van 
een U heeft, konden de Nijmegenaren zowel naar de 
overkant van de Waal als naar de stadspoort schieten, 
als die in handen van de vijand zou vallen.’ Er zijn nu 
verdiepingen in de grote, open ruimte van het 
rijksmonument gemaakt. ‘Bij mijn weten is dit het 
meest representatieve voorbeeld van een bastei in 
Nederland’, glimlacht de gemeentearcheoloog trots. 

‘De gemeente wil de 
bijzondere muurresten 
graag behouden’

De Nijmeegse archeoloog Femke de Roode is enthousiast over  
de oude muurresten onder in de enige bastei van Nederland

Tegenwoordig staat de bastei ingeklemd tussen later gebouwde huizen

»

Op zijn schilderij ‘Gezicht op Nijmegen’, hier ingezoomd afgebeeld, 
gaf Jan van Goyen in 1641 de bastei prominent weer
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‘Sittard is weliswaar versterkt geweest met bastei-
achtige werken, maar de Stratemakerstoren heeft er 
veel meer overeenkomsten mee. Een paar jaar 
geleden wees onderzoek van bouwhistoricus  
Hein Hundertmark uit dat het echt een bastei is.’

Een heel ander beeld
Het monument inlopend zet De Roode uiteen hoe 
belangrijk het archeologische onderzoek is. ‘We zijn 
bijvoorbeeld te weten gekomen dat de bastei oor- 
spronkelijk een stuk groter is geweest. Bovendien 
zijn de restanten van de Romeinse, twaalfde- en 
dertiende-eeuwse stadsmuren zeer waardevol. We 
kregen hierdoor een heel ander beeld van de 
ruimtelijke ontwikkeling en de verdediging van 
Nijmegen. Het blijkt dat die Romeinse muur tot diep 
in de dertiende eeuw overeind is blijven staan. 
Daarmee is de vorm van het burchtterrein aan de 
voet van het Valkhof anders geworden dan we tot nu 
toe dachten.’ ‘In de jaren tachtig’, vertelt adviseur 
Schreurs, ‘zijn op de Waalkade naast de bastei al 
tientallen meters Romeinse muur aangetroffen, 
maar die zijn allemaal verwijderd.’
‘Daar was toen veel commotie over’, merkt archeo-
loog De Roode op, terwijl ze een nieuwe wenteltrap 
afloopt, de kelder in. ‘Nu vonden we een mergel-
muur, een tufstenen muur, een bakstenen muur, de 
resten van een stadstoren uit de dertiende eeuw… 
Het ging achter elkaar door. Dat heeft tot herbezin-
ning geleid en de oplossing om deze overblijfselen te 
integreren met het museum.’ Op de leuning 
kloppend wijst De Roode erop dat het nieuw te 
bouwen gedeelte vanwege de vondsten is aangepast. 
‘De trap en de lift zijn omgewisseld en het entreege-
bouw is groter geworden.’ Onder in de duistere 
chaos van de bastei, tussen kabels, steigers en de 
gevonden muurresten, geeft zij met een voorbeeld 
aan hoe er tijdens de bouw steeds aanpassingen bij 
blijven komen: ‘Wij bespraken zojuist in de 
bouwvergadering dat we de ronding van de stads-
toren aan gaan helen.’ ‘Die stond hier voordat de 
bastei gebouwd werd’, verduidelijkt Schreurs. ‘Hij 
was veel kleiner.’

Prachtig Vlaams verband
Terwijl de bouwvakkers elkaar boven het lawaai van 
hun machines toeroepen, streelt Femke de Roode 
liefkozend een stuk muur. ‘Dit is de stadsmuur uit 
de dertiende eeuw. Prachtig Vlaams verband, grote 
baksteen. Dit deel is bewaard gebleven, omdat het 
in de bastei benut is. Het is toen opgenomen in de 
fundering. Op dezelfde manier was dat tufstenen 
stuk uit de Romeinse tijd daar verderop al geïn-
tegreerd in het middeleeuwse muurwerk. Maar 
waarschijnlijk hadden de Nijmegenaren destijds een 
probleem. Want vlak voor dit kanongat in de bastei 
stond al sinds de veertiende eeuw een huis, tegen 
de Romeinse stadsmuur aan. Van dat huis zie je hier 
nog resten. Blijkbaar is de bastei aan deze kant nooit 
voltooid, misschien wel omdat de eigenaar van dit 
pand niet wilde vertrekken.’
‘Normaal graven archeologen eerst op’, legt De Roode 
uit, ‘en daarna begint de bouw. Maar hier zijn wij 
allemaal met elkaar aan het koken. Wij zijn tegelij-
kertijd aan het graven, bouwen en ontwerpen.’ Of de 
duvel ermee speelt, duiken uit de duisternis plotse- 
ling drie mensen op. Het zijn Erik Cobussen, bouw- 
manager van de gemeente, en het architectenduo 
Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel. 
Cobussen bevestigt wat de archeoloog zojuist zei. 
‘We zijn continu aan het schuiven. Het is wringen 
om het allemaal mogelijk te maken, maar het lukt.’ 
‘Iedereen’, verklaart Femke de Roode, ‘is ervan 
doordrongen dat dit een kans is. In dit centrum voor 
natuur en cultuurhistorie krijgen we er zomaar deze 
mooie muren bij.’

Een geweldig geschenk
Dat kan architect Marc van Roosmalen beamen. 
‘Deze muurresten zijn een geweldig geschenk.  
Wel krabden we ons eerst flink op de kop, want de 
hoofdroute kon niet meer lopen zoals we gepland 
hadden. Wij moesten terug naar de tekentafel, de 
gemeente moest extra geld vinden en de construc-
teur en de aannemer moesten opnieuw gaan 
rekenen.’ ‘Wij werkten jarenlang in ’s-Hertogen-
bosch aan de vestingwerken,’ vult zijn collega 

Marlène van Gessel aan, ‘en daar reageerden we 
ondanks uitputtend vooronderzoek ook met ons 
ontwerp op de archeologische vondsten.’ ‘Eigenlijk,’ 
glundert Van Roosmalen, ‘is dit een labyrint in tijd 
en ruimte. De bezoekers dalen hier straks in de 
kelder af in de geschiedenis. Die oplossing klopt 
helemaal! Het is, zoals Michelangelo zei, dat het 
beeld al in het marmer verborgen zit. Je hoeft het 
alleen nog maar vrij te hakken.’ Erik Cobussen 
spreekt de architect voorzichtig tegen: ‘Toch hebben 
we veel moeten puzzelen.’ ‘En we hebben ook wel 
iets moeten opofferen’, valt adviseur Schreurs de 
bouwmanager bij. ‘Zo is er een doorgang in de muur 
van het huis uit de veertiende eeuw gezaagd.’

‘Nijmegen is het overigens aan zichzelf verplicht’, 
vervolgt Van Roosmalen. ‘Want dat dit de oudste stad 
van Nederland is, kun je boven de grond nauwelijks 
zien. Maar hier beneden krijgt de stad zijn geschiede-
nis terug.’ ‘Juist daarom was er bij de gemeente veel 
draagvlak voor het behoud van de muurresten’, zegt 
bouwmanager Cobussen. ‘We hebben veel te weinig 
zichtbare sporen van het oude Nijmegen. En de 
bezoekers kunnen ze hier straks aanraken.’ Architect 
Van Gessel onderschrijft hoe bijzonder het onder in 
de bastei is: ‘We zijn in Nederland gewend bakstenen 
overblijfselen terug te vinden, en hier sta je gewoon 
recht tegenover Romeins metselwerk van tufsteen. 
Daar moet je anders voor naar Duitsland toe.’ Nog 
even geduld tot de opening in april. 

Dirk Snoodijk is eindredacteur bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.
Nadere informatie: archeologisch adviseur José Schreurs,  
j.schreurs@cultureelerfgoed.nl.
Zie ook www.debastei.nl.

‘Dit is een labyrint in tijd  
en ruimte’

Erik Cobussen, Femke de Roode, Marc van Roosmalen, Marlène van Gessel en José Schreurs boven op de bastei

Architect Marc van Roosmalen glundert in de kelder van de bastei

»



3 jonge prijswinnaars

Een bosrijk landschap, doorsneden door lanen met keurig in het gelid geplaats-
te, kaarsrechte bomen. En een doorkijkje naar een lange vijver, waarin fonteinen 
spuiten. Zo valt het driedelige wandtapijt te omschrijven dat onlangs terugkeer-
de uit de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Parijs, Hôtel d’Avaray. 
Het tapijt is kort na 1700 in Brussel geweven. Omdat het vuil was en omdat er 
gaten en scheuren in zaten, is het voor reiniging en herstel naar de beheerder 
gebracht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Het middelste tapijt kent enkele merkwaardige overgangen. Zo verdwijnt een 
balustrade met potplant abrupt in de voorgrond en sluit een rij bomen in een 
vreemde hoek op een andere rij aan. Het is moeilijk voor te stellen dat deze 
overgangen tijdens het weven zijn gemaakt. Vermoedelijk zijn er stukken aan 
elkaar gezet voor het tapijt in 1922 in de eetzaal van de residentie gehangen 
werd. Nader onderzoek zal hopelijk duidelijkheid verschaffen over het moment 
waarop de delen verenigd zijn. De restauratoren hebben aan de achterkant een 
steundoek bevestigd. Omdat het tapijt buitengewoon teer is, zetten zij dit om 
de zeven centimeter vast, in plaats van om de vijftien. Vlak voor Kerstmis is de 
residentie weer met dit fraaie boslandschap verlevendigd. 

Merkwaardige overgangen

Bijzonder beton

Tentoonstellingsmaker Imara Limon is uitgeroepen tot Jong MuseumTalent van 2017

Overdekt sporten was tot in de jaren zestig een luxe. Vanaf die tijd liet de over-
heid sportcentra bouwen, waardoor veel meer mensen ’s winters met hun sport 
door konden gaan. De populariteit van zaalsporten als volleybal en basketbal 
groeide. Het gemeentelijke sportcentrum van Breda is het markantste voor-
beeld uit de wederopbouw. Sinds december is het een rijksmonument.  
Aan alle kanten heeft het gebouw uit 1966 een expressief karakter. Architect 
Joost Margry liet zich inspireren door de Italiaan Pier Luigi Nervi. Die had voor 
de Olympische Spelen van 1960 in Rome constructies van voorgespannen 
gewapend beton in het zicht gelaten.
Het dak van Margry’s sportcentrum hangt dan ook aan een bijzondere  
constructie met grote betonnen kolommen en dakliggers. Hierdoor is de sport-
zaal vrij van spanten en pilaren. Het beton is gecombineerd met gele baksteen 
en grote raampartijen. Door de jaren heen was het gebouw verrommeld en 
even dreigde zelfs sloop. Maar dankzij de recente renovatie door architect 
Pascal Grosfeld komen de kwaliteiten nu weer tot hun recht. Een nieuwe  
generatie sporters heeft weer plezier van dit stoere centrum. 

Dit najaar wonnen drie jonge talenten uit de erfgoedwereld elk een door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed georganiseerde wedstrijd. Imara Limon is 
uitgeroepen tot Jong MuseumTalent van 2017, Max Beijk is het Jonge 
MonumentenTalent en aan Valerio Gentile is de W.A. van Es-prijs uitgereikt. 
Limon is 28 jaar en tentoonstellingsmaker bij het Amsterdam Museum. Zij stelde 
daar de expositie Zwart Amsterdam samen, over donkere rolmodellen in de stad.  
De prijs houdt in dat zij een traject naar eigen inzicht mag invullen om zich in 
haar vak te ontwikkelen, gefinancierd door het Mondriaan Fonds.
Ook Beijk kreeg zo’n traject aangeboden. De 27-jarige molenmaker werkt met 
nieuwe technieken en neemt grote, uitdagende restauraties aan. Hij maakt 
daarbij inhoudelijk gedurfde keuzes op het gebied van terughoudend restaure-
ren. Ex-student Archeologie Gentile is 29 jaar. Hij ontving de prijs voor zijn 
master-scriptie Martiality in practice, die hij voltooide aan de Universiteit Leiden. 
Gentile brengt hierin uitstekend theorievorming, experimenten en analyses van 
gebruikssporen op prehistorische zwaarden samen. Aan de Van Es-prijs is 
tweeduizend euro verbonden, beschikbaar gesteld door de Rijksdienst. 

Het gemeentelijke sportcentrum van Breda uit 1966 is een rijksmonument geworden

drie dingen
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Het wandtapijt uit de residentie van de ambassadeur in Parijs wordt gerestaureerd
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Hout scheurt bij schommelende vochtigheid en wisselende temperaturen. 

Ook het hout van waardevolle oude kasten. Het is dus belangrijk het 

binnenklimaat streng te beheersen. Maar klopt dat eigenlijk wel? 

Onderzoek in twee totaal verschillende musea zal het uitwijzen. 

bart ankersmit

Het effect van het binnenklimaat

Deze kast van Jan van Mekeren in het Rijksmuseum is voorzien 
van apparatuur die de vervorming van een zijpaneel meet.  
Dat gebeurt ook op Kasteel Amerongen

Twee camera’s fotograferen op Kasteel Amerongen iedere zes uur de deur van dit kabinet

In het Rijksmuseum heerst een strak gecontroleerd klimaat

Scheurende 
kabinetten
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De kabinetten in de Grote Salon van Kasteel Amerongen vertellen het 
verhaal van een begenadigd meubelmaker uit de zeventiende eeuw. 
Deze Jan van Mekeren was in staat om met verschillende houtsoorten 
een indrukwekkende afbeelding te creëren. Het dunne fineer toont 

een bloemenpracht die zo bijzonder is dat zijn kasten beschouwd worden als 
onmisbaar cultureel erfgoed. Hun uitzonderlijke cultuurhistorische waarde 
vereist vanzelfsprekend bescherming. Want houten voorwerpen krimpen als het 
droog is en zwellen bij een hoge vochtigheid. Deze veranderingen veroorzaken 
spanningen in de constructie, die soms zo groot worden dat het oppervlak 
scheurt. Dit is goed te zien aan Van Mekerens kasten op Kasteel Amerongen.  
In het donkere ebbenfineer zitten tal van kleine scheurtjes en ook de constructies 
zijn gescheurd, doordat de planken van de onderliggende panelen uiteen zijn 
gedrukt. Om het mogelijk te maken dat ook volgende generaties van Van Mekerens 
meesterwerken genieten, is het zaak dit soort schade tot een minimum te 
beperken.
Nu staat Kasteel Amerongen aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug haast met 
zijn fundamenten in de Nederrijn. Het is een groot, adellijk huis uit 1680, 
omspoeld door een slotgracht. Oorspronkelijk was het kasteel alleen in de 
zomermaanden bewoond. Bezoekers lopen er tegenwoordig zo de afgelopen 
eeuwen in. De kabinetten van Jan van Mekeren zijn er zeer op hun plaats. Nu wil 
het geval dat ook het Rijksmuseum in Amsterdam een vergelijkbare kast van  
Van Mekeren op zaal heeft staan. Ook vol overdadige bloemen van dun fineer. 
Het Rijksmuseum opende in 1885. Zeker sinds de recente verbouwing heerst er 
binnen een strak gecontroleerd klimaat. Op Kasteel Amerongen schommelen  
de vochtigheid en de temperatuur beduidend meer dan in het Rijksmuseum.  

Aan de hand van Van Mekerens kabinetten vergelijkt de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed momenteel het effect van deze twee totaal verschillende 
museale binnenklimaten. Dat doet de dienst samen met het Rijksmuseum en de 
Technische Universiteiten van Eindhoven en Delft.

Ronkende machines
De meeste musea in Nederland geven veel geld uit aan klimaatcontrole en offeren 
daar ook nog eens een groot deel van hun ruimte aan op. Niet alleen om hun eigen 
collectie te beschermen, maar ook om voorwerpen van anderen te mogen lenen. 
In weerwil van het feit dat er machines staan te ronken en er lucht wordt rondge-
pompt, is uit onderzoek gebleken dat het klimaat zelden de kwaliteit heeft die van 
tevoren was bedacht. Op de lange termijn blijken de risico’s waaraan museale 
collecties worden blootgesteld vaak groter dan verwacht, ondanks de klimaatin-
stallaties. Onderdelen van het klimaatsysteem vallen uit, zijn verkeerd geprogram-
meerd of het gebouw lekt toch meer lucht dan gedacht. Hierdoor ontstaan 
schommelingen die groter zijn dan de eisen die aan het klimaat gesteld waren.

Voor de vergelijking tussen Kasteel Amerongen en het Rijksmuseum financiert de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek twee promovendi en 
een postdoc. Zij onderzoeken welke schadepatronen meubels en schilderijen op 
houten panelen in het Rijksmuseum vertonen en hoe nagemaakte panelen en 
kunstvoorwerpen zich in een nagebootste en echte museale omgeving gedragen. 
Op basis van de bevindingen ontwikkelen de vier samenwerkende organisaties een 
mathematisch model om de schade te voorspellen. Zowel op Kasteel Amerongen 
als in het Rijksmuseum voeren de onderzoekers langdurige metingen uit. Niet 
alleen brengen zij de temperatuur en de luchtvochtigheid in kaart, maar ook het 
zwel- en krimpgedrag van de deuren en zijpanelen van de kasten van Van Mekeren. 
Iedere zes uur fotograferen twee camera’s de deuren. Door de beelden van beide 
camera’s samen te voegen en te vergelijken met de foto’s die op andere tijdstippen 
zijn genomen meten de onderzoekers de vervormingen. Aan de binnenkant van de 
kasten zijn digitale rekstroken bevestigd, die nauwkeurig de vervorming van een 
zijpaneel registreren. Deze stroken zijn ontwikkeld door de universiteit van 
Florence om de vervorming van schilderijen op paneel te meten. Zo komen de 
onderzoekers erachter in welke mate het hout uitzet, krimpt of kromtrekt.

Verstandige maatregelen
Regelmatig adviseert de Rijksdienst eigenaren van monumenten, musea en 
andere erfgoedinstellingen over het binnenklimaat. Welke eisen kun je daar het 
beste aan stellen? En welke maatregelen zijn verstandig om te treffen? De dienst 
houdt daarbij rekening met aspecten die naast het behoud van het erfgoed spelen. 
Denk hierbij aan energieverbruik en comfort. Het is altijd een zoektocht naar het 
klimaat dat geen risico voor het erfgoed oplevert, dat de instelling duurzaam kan 
dragen en dat past bij de kennis en ervaring van de beheerders. Voor deze adviezen 
is kennis nodig. Omdat deze kennis niet zonder meer beschikbaar is, participeert 
de Rijksdienst in onderzoek. Vaak met musea en universiteiten.
Stel nou dat uit dit onderzoek blijkt dat de klimatologische omstandigheden 
waarin de collectie van Kasteel Amerongen wordt getoond niet risicovoller zijn 
dan die in het Rijksmuseum. Dan zijn er argumenten om terughoudend te zijn 
met het stellen van strenge eisen aan het klimaat in andere musea. Dan zouden 
bruikleeneisen nog eens tegen het licht gehouden kunnen worden en kunnen 
musea hun spaarzame budgetten op een andere wijze inzetten. Het zou een 
mooie stap zijn als, mede op basis van dit onderzoek, het klimaat in musea beter 
afgestemd zou worden op de werkelijke risico’s voor het culturele erfgoed. Zoals 
die meesterlijke kabinetten van Jan van Mekeren. 

Bart Ankersmit is specialist conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
b.ankersmit@cultureelerfgoed.nl.

Het effect van het binnenklimaat

Aan de binnenkant van de kasten zijn 
digitale rekstroken bevestigd

Op Kasteel Amerongen schommelen de vochtigheid en de temperatuur beduidend 
meer dan in het Rijksmuseum

Scheurende 
kabinetten



Op Texel is een prachtig versierd binnenportaal uit 

de Gouden Eeuw ontdekt, dat herinnert aan de rijke 

historie van het eiland. Waar komt het vandaan en 

hoe zag het er oorspronkelijk uit? De verflagen ont-

hullen het geheim van deze vergeten schat.  

margriet van eikema hommes & karin van der lem

Restaurator Karin van der Lem onderzoekt oudere verflagen op het Texelse binnenportaal 

Het huidige huis Brakenstein is in 1898 gebouwd
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In 2016 deed de gemeente Texel een bijzondere 
vondst: een houten binnenportaal met prachtig 
snijwerk. Al tientallen jaren lag het in brokstuk-
ken over het eiland verspreid. Omdat de vraag 

rees welke monumentenstatus deze vergeten schat 
uit de Gouden Eeuw had, bracht de gemeente hem 
onder de aandacht van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Al snel was duidelijk dat het ging 
om een monumentaal onderdeel van grote cultuur- 
historische waarde. In het kader van een omvang-
rijk onderzoek naar interieurschilderingen waaraan 
de Rijksdienst deelneemt, deed de kans zich voor 
het portaal te bestuderen. En om een plan op te 
stellen om het te restaureren en te presenteren in 
museum Kaap Skil in Oudeschild. Het grote onder- 
zoek draagt de naam From isolation to coherence en 
wordt gefinancierd door de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Houten binnenportalen waren in de zeventiende 
eeuw een populair onderdeel van bestuurlijke 
gebouwen en voorname huizen. Deze portieken 
zonder deuren hebben wel wat weg van een Romein- 
se triomfboog. Men plaatste ze vaak tussen de hal 
en de gang of ter markering van de trap. Diverse 
binnenportalen bleven bewaard, maar zelden is hun 
snijwerk zo fraai als het exemplaar op Texel. De 
opbouw van dit portaal volgt met zijn pilasters, 
basementen, architraaf en kroonlijst de Romeinse 
zuilenorde, zoals die binnen de classicistische 
architectuur werd toegepast. Het snijwerk met 
adelaars, rozetten, acanthusbladeren en bloem- en 
fruitfestoenen valt met zijn opvallend driedimensio-
nale takken in de jaren 1660-1680 te dateren.

Nieuwsgierig
De uitbundige kuiven boven de poort en het sierlijke 
lofwerk van de deuren zijn echter uitgevoerd in de 
stijl van de rococo, die rond het midden van de 
achttiende eeuw in Nederland in zwang kwam. Het 
portaal is dus een samenstel van onderdelen uit 
verschillende perioden en dit maakt extra nieuws-
gierig naar de geschiedenis ervan. Wat was de 
oorspronkelijke plek? Door wie en waarom zijn de 
rococo-delen toegevoegd? Het portaal is tegen-
woordig wit geschilderd, maar daaronder gaan tal 
van oudere afwerkingen schuil. Wat was de originele 

kleur en hoe is deze door de eeuwen heen veran-
derd? Archiefonderzoek hielp om deze vragen te 
beantwoorden. Maar het portaal zelf vormde de 
belangrijkste bron.
Het binnenportaal is afkomstig van de Texelse 
buitenplaats Brakenstein. Dit herenhuis met 
boerderij stond aan de oostkant van het eiland, aan 
het Skillepaadje tussen de dorpen Oudeschild en 
Den Burg. Deze plek neemt in de geschiedenis van 
Texel een belangrijke plaats in vanwege de zoge- 
heten Wezenputten. Uit deze putten sloeg de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie voor haar 
schepen drinkwater in, dat dankzij het hoge 
ijzergehalte lang houdbaar was. In de negentiende 
eeuw raakte Brakenstein in verval en in 1898 werd 
het herenhuis gesloopt en vervangen door een 
kleiner huis, dat er nu nog staat. Voor het binnen-
portaal was hier niet langer plaats. Het kreeg een 
plek in een woning in Den Burg. Toen dit pand in 
1947 werd verbouwd is het verwijderd en in 
brokstukken teruggebracht naar Brakenstein. 
Daarna volgden enige omzwervingen, totdat de 
meeste onderdelen terechtkwamen in het depot 
van museum Kaap Skil. Enkele delen werden 
verloren gewaand, maar deze kwamen bij het 
recente onderzoek boven water op de zolder van 
Brakenstein.

Kapitein geweldige
Van de vroege geschiedenis van het portaal is 
weinig bekend. Zo weten we niet of het op Texel is 
gemaakt of op het vasteland. Ook is niet zeker of 
het wel meteen voor Brakenstein was bestemd. De 
vroegste vermelding van een huis bij de Wezen-
putten dateert uit 1661. In 1668 werd dit gekocht 

door Jan Pieter Braeck, ‘kapitein geweldige’ bij de 
Admiraliteit, zoals de marine destijds heette. Hij 
droeg zorg voor de bemanning. Dat er niemand 
achterbleef wanneer er ingescheept werd en dat  
de mannen geen ongeregeldheden veroorzaakten. 
Daarnaast zorgde hij voor de krijgsgevangenen. 
Braeck moet het perceel, waarop hij tevens een 
‘bierstal’ runde, voortvarend hebben ontwikkeld. 
Want in 1683 stonden er twee woningen, terwijl er 
ook een boomgaard, tuin en vijver waren aange-
legd. Brakenstein bleef ruim een eeuw in bezit van 
de familie Braeck. Een inventaris vertelt ons dat er 
toen een voornaam huis stond, met onder meer een 
royaal ontvangstvertrek. Het is goed denkbaar dat 
het binnenportaal speciaal hiervoor is gemaakt. Het 
is echter ook mogelijk dat het aanvankelijk in een 
ander voornaam pand op het eiland geplaatst was.
In 1786 kocht de waterstaatkundige Leendert den 
Berger het herenhuis, nadat hij tien jaar eerder 
reeds de boerderij en de bijbehorende grond had 
aangeschaft. Den Berger vervulde de functie van 
‘opzichter van ’s lands werken op Texel’ en was 
daarmee verantwoordelijk voor de aanleg en het 
onderhoud van de dijken. Hij ontwikkelde Braken-
stein tot een buitenplaats met allure. Vermaard 
waren de geometrische tuinen, die Den Berger zelf 
had ontworpen. Helaas zijn deze ernstig in verval 
geraakt. Behalve voor tuinaanleg had Den Berger 
ook belangstelling voor architectuur en interieurs, 
zo blijkt uit zijn tekeningen met plattegronden, 
geveldecoraties, schouwen, behang en zelfs een 
exotisch tuinprieel van stof, een zogeheten ‘Turkse 
tent’.

Een alkoofwand
Den Bergers liefde voor interieurs kwam ook in 
Brakenstein tot uiting. Hij liet voor het herenhuis 
een neoclassicistische schouw en kastenwand 
vervaardigen. Ook blijkt nu dat hij degene was die 
de rococo-delen aan het binnenportaal heeft laten 
toevoegen. Dit kwam aan het licht dankzij een 
ander interieuronderdeel van Brakenstein, een 
alkoofwand. Het snijwerk hiervan toont dat deze uit 
dezelfde periode dateert als het binnenportaal en 
zodoende eveneens in de zeventiende eeuw door 
Jan Pieter Braeck kan zijn besteld. Naderhand kreeg 

Vergeten schat op Texel

Deze portieken zonder 
deuren hebben wel wat  
weg van een Romeinse 
triomfboog
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geheim 
van het portaal
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de alkoofwand deuren en is het geheel beschilderd 
met allegorische voorstellingen, marmeringen en 
verguldingen. Dankzij de signatuur weten we dat 
deze in 1787 zijn uitgevoerd door Andries Warmoes, 
die zich in decoratief schilderwerk had gespeciali-
seerd. Warmoes werkte aanvankelijk in de Zaan- 
streek en daarna in Twente, waar hij in Almelo een 
Romeinse triomfstoet op een linnen behangsel 
schilderde. Hierover stond in het Tijdschrift van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vier jaar 
geleden een artikel.
In 1787, of iets eerder, kwam Warmoes naar Texel, 
waar hij tot 1789 werkte. Uit de datering van de 
alkoofwand blijkt dat de beschildering en daarmee 
ook de toevoeging van de deuren in opdracht van 
Den Berger moet hebben plaatsgevonden. Net als 
het portaal is ook de alkoofwand bij de afbraak uit 
Brakenstein verwijderd. Hij staat tegenwoordig 
opgesteld in het Schoutenhuis in Den Burg. Op de 
zeventiende-eeuwse onderdelen blijkt onder 
Warmoes’ schildering een oudere afwerking te 
zitten: verguldingen en een gelige marmering.  
Ook bij het binnenportaal vertelt de verfopbouw 
over de geschiedenis. Onderzoek toont aan dat de 
zeventiende-eeuwse delen hiervan oorspronkelijk 
lichtgrijs waren geschilderd en het snijwerk en de 
lijstjes verguld. Het portaal had daarmee een 

steenachtige uitstraling. Naderhand is het grijs met 
lichtbruin overgeschilderd, waarbij het bladgoud in 
zicht bleef. Daarna volgde een donkerbruine hout- 
imitatie, die ook over het goud heen is aangebracht. 
En ten slotte zit daarop een pakket wittige verflagen.

Hoogst interessant
Op de toegevoegde rococo-onderdelen ontbreken 
de twee vroegste afwerkingen. De deuren en de 
kuif aan de voorkant zijn van origine met de 
donkere houtimitatie afgewerkt. Bij de kuif aan de 
achterzijde en een bijbehorende booglijst is dit 
echter een donkergrijze marmering, die tegelijk met 
de houtimitatie blijkt aangebracht. Hoogst interes- 
sant is nu dat de verftoets van deze marmering, 
zoals de manier waarop aders zijn gesuggereerd, 
hetzelfde schildershandschrift toont als de marme- 
ringen van Warmoes op de alkoofwand. De donker- 
grijze marmering op het binnenportaal moet dus 
eveneens van zijn hand zijn en daarmee dan ook de 
donkere houtimitatie. Het is dus Den Berger die 
Warmoes opdracht heeft gegeven het portaal te 
beschilderden, nadat dit door de toegevoegde 
deuren en rococo-kuiven een eigentijdser karakter 
had gekregen.
Het zeventiende-eeuwse binnenportaal laat zien 
welke fraaie interieurdecoraties in de Gouden Eeuw 

op Texel te vinden waren. Het herinnert aan de 
rijke historie van het eiland, toen er tal van gezagsdra- 
gers en zeelieden van de Admiraliteit en de VOC 
woonden en werkten. Wellicht kan meer onder-
zoek uitsluitsel bieden over de oorspronkelijke 
locatie en of het portaal op Texel is vervaardigd. 
Het portaal vertelt ook over later tijd, toen 
Brakenstein door Leendert den Berger werd 
ontwikkeld tot een modieuze buitenplaats. Er is 
dus alle reden deze vergeten schat in ere te 
herstellen door hem te restaureren en weer te 
presenteren. De eerste stap is gezet door het 
portaal houtwormvrij te maken. De volgende stap 
is om fondsen te vinden voor de restauratie. 
Daarna kan dit waardevolle interieuronderdeel een 
plek krijgen in museum Kaap Skil. 

Margriet van Eikema Hommes is specialist interieurschilderingen 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en universitair 
hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft, en  
Karin van der Lem is zelfstandig onderzoeker en restaurator 
van historische interieurs en muurschilderingen,  
m.van.eikema.hommes@cultureelerfgoed.nl &  
karinvanderlem@gmail.com.
Nadere informatie: fromisolationtocoherence.nl.
Met dank aan onderzoeker Brigitte Giesen-Geurts, en aan  
Eric Hercules en Marije Bakker van de gemeente Texel.

Het portaal had oorspronkelijk 
een steenachtige uitstraling

»

Momenteel ligt het portaal in stukken opgeslagen in museum Kaap Skil

Het portaal begin twintigste eeuw in Den Burg, met toegevoegde rococo- 
deuren en -kuif
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Waar komt de gouden glans op 
deze vingers vandaan? Die vraag 
stelden de archeologen van de 
gemeente Rott erdam zichzelf 

nadat zij in 2016 in het centrum een kinder-
skelet opgroeven. De peuter was tweeënhalf jaar 
oud toen hij aan het begin van de zeventiende 
eeuw begraven werd op het kerkhof van de 
Laurenskerk. De kerk is bijzonder, want het is het 
enige gebouw van het middeleeuwse Rott erdam 
dat resteert na het Duitse bombardement uit de 
Tweede Wereldoorlog. Rond 1630 zijn hier voor 
het laatst doden ter aarde besteld. Het kindergraf 
is grotendeels vergraven met een andere kist. De 
archeologische opgraving ging maar tot een 
meter diep. De graven daaronder konden 
ongestoord blijven liggen. Onlangs onderzocht 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 
goudglans op de vingers van het kinderskelet. 
Uit chemische analyse blijkt dat het geen goud is 
dat daar zo blinkt. Op het bot ligt een korst van 
chalcopyriet, een koper-ijzersulfi de. Ook 
bevinden zich kleine deeltjes framboïdaal pyriet, 
een ijzersulfi de, op het oppervlak. Pyriet en chalco-
pyriet staan ook wel bekend als gekkengoud, 
omdat ze zo op goud lijken. Hun gouden glans 
houdt menigeen voor de gek. De twee materia-
len hebben veel goudzoekers op het verkeerde 
been gezet. In het Rott erdamse geval duidt het 
gekkengoud erop dat het kind in zuurstofarme, 
maar sulfaatrijke omstandigheden begraven lag. 
Daarnaast bevond er zich misschien een koperen 
voorwerp in de buurt van zijn vingers. Was dat 
soms een grafgift ? 

ineke joosten, specialist conservering en 
restauratie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
i.joosten@cultureelerfgoed.nl.
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Wie uit een nalatenschap waardevolle kunst krijgt, kan zijn 

erfbelasting betalen met een deel daarvan. De erfgenaam 

draagt dan een of meer kunstvoorwerpen over aan het Rijk. 

Precies twintig jaar kent de Belastingdienst deze kwijt-

scheldingsregeling. Hierdoor kunnen musea de mooiste 

dingen tonen. evert rodrigo

Belasting  
betalen  
met kunst

In het Stedelijk Museum Kampen hangt een nagelaten Cornelis Springer,  
‘De Cellebroederspoort in Kampen’ uit 1863

Het erfstuk ‘Landschap met Latona en de Lycische boeren op Delos’ van Paul Bril uit 1609 krijgt binnenkort een plaats in het Noordbrabants Museum
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Al twintig jaar kunnen Nederlanders hun erfbelasting met kunst betalen. 
Van deze regeling wordt grif gebruikgemaakt. Op die manier verwierf 
het Rijk al heel wat werken, die de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed vervolgens aan musea in bruikleen kon geven. Zo kreeg de 

dienst eind vorig jaar een klein schilderijtje op koper binnen, Landschap met Latona 
en de Lycische boeren op Delos. De Zuid-Nederlandse schilder Paul Bril maakte het  
in 1609. Daarop is te zien hoe Titanendochter Latona boze boeren in kikkers 
verandert. Het fijne werkje krijgt binnenkort een plaats in de vaste presentatie 
van het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Ander voorbeeld: in de vaste 
opstelling van het Stedelijk Museum Kampen hangt sinds 2014 een sfeervol 
stadsgezicht van Cornelis Springer, De Cellebroederspoort in Kampen uit 1863. Een 
straat vol mensen, geschilderd op een houten paneel. En in het Stedelijk Museum 
van Amsterdam zijn sinds 2000 de grove, grijze vlakken van Fleurs grises uit 1953  
te zien. Dit is het laatste doek uit de serie Fleurs van de Franse schilder Nicolas de 
Staël. Alle museumbezoekers kunnen er nu van genieten.
Hoe werkt deze zogenoemde kwijtscheldingsregeling? Stel, je erft enkele kostbare 
schilderijen. En je wilt met een daarvan in natura je erfbelasting betalen. Dan 
meld je dat allereerst bij de Belastingdienst. Deze vraagt je om een recent 
taxatierapport en om een verklaring van een Nederlands museum. Het is de 
bedoeling dat uit die verklaring blijkt dat het schilderij van belang is voor dit 
museum en voor ons land in het algemeen. De Belastingdienst legt het verzoek 
voor aan een adviescommissie. Deze bestaat uit een lid op voordracht van de 
minister van Financiën en een lid op voordracht van de minister van Cultuur. 
Onder de hoede van een onafhankelijke voorzitter beoordeelt de commissie het 
verzoek op de fiscale en de cultuurhistorische aspecten, en brengt advies uit aan 
de minister van Financiën.

Inderdaad belangrijk
Een adviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat de commissie bij. 
Deze beoordeelt of het aangeboden schilderij inderdaad belangrijk is voor de 
verzameling kunst van de Staat en voor Nederland in het algemeen. En als 
Financiën positief op het aanbod reageert, zorgt de adviseur voor de feitelijke 
verwerving. Het schilderij dat het Rijk zo verkrijgt, komt in het museum te hangen 
dat verklaard heeft het graag te willen exposeren. Is dat een rijksmuseum of een 
voormalig rijksmuseum, dan neemt dat het werk in zijn deel van de rijkscollectie 
op. Gaat het om een gemeentelijk of provinciaal museum, dan beheert de 
Rijksdienst het schilderij en leent het aan het museum uit. De Belastingdienst 
regelt intussen de fiscale afwikkeling. Dat houdt in dat er 120 procent van de 
taxatiewaarde van het schilderij in mindering op de aanslag wordt gebracht.
Het gaat overigens niet alleen om schilderijen. Erfgenamen bieden ook met 

grote regelmaat werken op papier aan. Zo kon de Rijksdienst daar in 2016 drie 
van aan Museum Belvédère in Heerenveen uitlenen. Hieronder bevindt zich de 
bontgekleurde Compositie met figuur, zeilboot en paardje uit 1944 van de Groningse 
drukker Hendrik Werkman, lid van schildersvereniging De Ploeg. Ook zitten er af 
en toe beelden tussen. Op die manier kregen in 2014 vier bronzen sculpturen 
van Lotti van der Gaag een plekje in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in 
Amstelveen, Tweekoppig insect uit 1953 bijvoorbeeld. Het Rijk accepteert van de 
erfgenamen ook toegepaste kunst. In 2009 vonden maar liefst 32 Friese klokken 
een vaste plaats in Museum Joure, dat daarvoor een hele zaal liet inrichten. Een 
van die nagelaten uurwerken is een monumentale, bijna drie meter hoge 
staande klok uit ongeveer 1810. Deze is van de hand van de klokkenmaker 
Douwe J. Tasma en beschilderd door Lammert Olinghuis.

5500 originele tekeningen
Bijzonder was ook dat de Rijksdienst in 2010 het volledige archief van de vijf jaar 
daarvoor overleden striptekenaar Marten Toonder in bruikleen kon geven. Het 
Literatuurmuseum in Den Haag was zeer verheugd met de meer dan 5500 
originele tekeningen voor de strips over Tom Poes en Olivier B. Bommel. Nog 
sterker: het hoeft helemaal geen kunst te zijn in deze regeling. Het draait in 
bredere zin om zaken van cultuurhistorische waarde. Voorwerpen met betrek-
king tot de Nederlandse naoorlogse walvisvaart bijvoorbeeld. Vandaar dat 
onder meer een geërfd harpoenkanon en een model van het walvisfabrieksschip 
Willem Barentsz in 2012 onderdak vonden in het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam en bij enkele musea op de Waddeneilanden. De ‘erf-verwervingen’ 
voor de rijkscollectie zijn dus zeer divers. En dan hebben we de vele voorwerpen 
die in de afgelopen twintig jaar via deze weg een plaats kregen in het Rijks-
museum in Amsterdam nog niet eens genoemd.
Het is duidelijk dat de kwijtscheldingsregeling het aanbod in de musea verrijkt. 
Wat dat betreft, is het verstandig als musea, notarissen en belastingadviseurs 
verzamelaars actief op deze fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid attenderen. 
Verzamelaars kunnen bij leven al een verklaring van Financiën krijgen dat een 
van hun kunstwerken gekwalificeerd is voor de regeling. Hun erfgenamen 
kunnen daar later dan gebruik van maken. Mochten zij dat inderdaad doen, dan 
kunnen de Nederlandse musea te zijner tijd een groot aantal bijzondere werken 
verwelkomen. Afgaande op de verzoeken die de adviescommissie in de afgelo- 
pen jaren onder ogen heeft gekregen zal daar een Jan van Goyen tussen zitten, 
een Salomon van Ruysdael, een Johan Jongkind en een Matthijs Maris. Net als 
werken van Jean-Étienne Liotard, Georges Vantongerloo, Lino Tagliapietra en 
Alexander Calder. Goed geregeld dus.  

Evert Rodrigo was tot voor kort adviseur rijkscollectie bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, e.rodrigo@cultureelerfgoed.nl.
Nadere informatie: conservator Simone Vermaat, s.vermaat@cultureelerfgoed.nl.
Zie ook www.belastingdienst.nl.

Het schilderij komt in het museum 
te hangen dat verklaard heeft het te  
willen exposeren

Een erfenis van 32 Friese klokken vond een plek in Museum Joure

Museum Belvédère  
leent de geërfde 
‘Compositie met figuur, 
zeilboot en paardje’  
uit 1944 van  
Hendrik Werkman
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KUNST MET EEN OPDRACHT
Jaap van der Meij
Erik Bett en, Nai010, Rott erdam, 240 pag., € 29,95, 
ISBN 978 94 6208 359 2

Ze staan vooral in Friesland, de betonnen kolossen 
van Jaap van der Meij, op prominente plekken op 
het platt eland en in de stad. Van der Meij maakte ze 
hoofdzakelijk in de jaren zeventig, in een kerk in Oud 
Beets, waar hij een succesvolle opdrachtenpraktijk 
had opgebouwd. Daar vormde hij voor zijn grove 
sculpturen mallen van piepschuim. In dit boek 
waarin historicus Erik Bett en Van der Meijs leven en 
werk beschrijft , gaat restauratiespecialist Rutger 
Morelissen van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed dieper in op deze betontechniek. Tegen-
woordig staan de brute beelden van Van der Meij er 
wat verwaarloosd bij. Maar rijksbouwmeester Floris 
Alkemade zet in zijn voorwoord uiteen dat niet alles 
behouden hoeft  te blijven. Ook afscheid nemen is 
een kunst.

WATERWERKEN IN NEDERLAND
Traditie en innovatie
Bernard Hulsman en Theo van Oeff elt, Nai010, 
Rott erdam, 240 pag., € 49,95, gebonden, ISBN 978 
94 6208 385 1

Op de onheilspellend grijze foto’s van Luuk Kramer 
lijkt elk moment het noodweer uit te kunnen 
barsten. Dat is geen probleem, want de sluizen, 
keringen en gemalen die hij door heel Nederland 
fotografeerde, zouden wel raad weten met al dat 
water. Het gaat voornamelijk om moderne werken, 
maar Kramer legde bijvoorbeeld ook de molens van 
Kinderdijk vast, uit 1738. En het Bleiswijkse Verlaat, 
een houten schutsluis uit 1776. Prachtig is de 
bakstenen keersluis De Schans bij Munnekezijl, 
uit 1882. Net als De Cruquius uit 1849, een van de 
drie gemalen die het Haarlemmermeer hebben 
drooggepompt. Het fotoboek is voorzien van korte 
teksten en kon verschijnen dankzij fi nanciële steun 
van onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed.

‘ZIJ WAREN VAN GROOTE EN ZWARE STEENEN’
Recent onderzoek op het gebied van kastelen en 
buitenplaatsen in Nederland
Rob Gruben, Taco Hermans e.a., Stichting 
Kastelenstudies Nederland, Wijk bij Duurstede, 292 
pag., € 30,-, gebonden, ISBN 978 90 827973 0 5, 
te verkrijgen via sknnederland@gmail.com

In de eerste bundel van de nog niet zo lang geleden 
opgerichte Stichting Kastelenstudies Nederland 
staan elf wetenschappelijke artikelen. Deze zijn van 
de hand van een reeks deskundigen, onder wie Jan 
van Doesburg en Taco Hermans, specialisten van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij behande-
len onder meer de al eeuwen geleden gesloopte 
Blauwe Toren bij Gorinchem en nieuw ontdekte 
terreinen waar ooit een kasteel heeft  gestaan.

DE STEVENSKERK
750 jaar spiegel van Nijmegen
Paul le Blanc, Karel Emmens e.a., Vantilt, Nijmegen, 
314 pag., € 29,95, gebonden, ISBN 978 94 6004 345 1

Om het de Duitsers moeilijker te maken wapens te 
transporteren bombardeerden de Amerikanen begin 
1944 het spoorweggebied van Nijmegen. Hierbij 
verwoestt en zij per ongeluk een groot deel van de 
historische binnenstad. Ook de middeleeuwse 
Stevenskerk raakte zwaar beschadigd. Na de oorlog 
is de kerk gerestaureerd en ook recent heeft  de Sint 
Steven een restauratie ondergaan. Dit bood een 
uitgelezen kans aan bouwhistorici om onderzoek te 
doen. De resultaten zijn in dit boek verwerkt, dat veel 
foto’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
bevat. Het grootste monument van Nijmegen is nog 
steeds voorzien van fraaie muurschilderingen en ook 
beeldhouwwerk uit de middeleeuwen. Zo is de 
kooromgang opvallend rijk versierd met kapitelen, 
consoles, kraagstenen en gewelfschotels.

MIEN RUYS
Tuinarchitect
Leo den Dulk, De Hef, Rott erdam, 328 pag., € 39,90, 
gebonden, ISBN 978 90 6906 051 4

Vooral in de eerste twintig jaar na de Tweede Wereld-
oorlog maakte de gedreven tuinarchitect Mien Ruys 
haar invloedrijkste werk. In die tijd kon zij haar ideeën 
kwijt over gemeenschappelijke tuinen voor arbeiders. 
Die mochten daar na hun eentonige werk heerlijk in 
ontspannen. In Ruys’ modernistische tuinen heerst 
een sterk contrast tussen de strakke lijnen van de platt e-
grond en de overvloedige beplanting. In deze biografi e 
wordt voor het eerst uit haar dagboeken geciteerd.

FABRIEKSSCHOORSTENEN IN NEDERLAND
Arjan Barnard, Stichting Fabrieksschoorstenen, 
Zwolle, 464 pag., € 35,-, gebonden, 
ISBN 978 90 827266 0 2

Toen fabrieken stoommachines kregen, hadden ze
hoge schoorstenen nodig om de verbrandingsgassen 
af te voeren. De oudste voet van een Nederlandse 
fabrieksschoorsteen staat in Alkmaar, die van zout-
ziederij De Eendracht, uit 1820. Aanvankelijk waren 
deze schoorstenen vierkant. Maar daar had de wind
goed vat op, ze scheurden gemakkkelijk en ze trokken 
niet zo best. Met nieuw uitgevonden radiaalstenen 
in de vorm van taartpunten zijn er na 1890 ronde 
gebouwd. Ze werden vaak versierd met vertandingen 
en boogjes in het metselwerk. Met gele stenen werd 
de rood-bruine schacht gedecoreerd met ruiten of 
spiralen, en voorzien van de bedrijfsnaam, een 
jaartal of een vignet. De laatste fabrieksschoorsteen 
oude stijl wordt in 1974 gemetseld. Sinds die tijd zijn 
de meeste exemplaren afgebroken op de 6.900 
locaties die de toegewijde Arjan Barnard heeft  
kunnen achterhalen. In zijn vuistdikke levenswerk 
toont hij spectaculaire foto’s van omstortende 
schoorstenen. Nederland telt er nu nog zeshonderd.



<in colofon foto: Jan van Galen 22>
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Vestiging Amsterdam
Hobbemastraat 22 | 1071 ZC Amsterdam

Vestiging Rijswijk
Visseringlaan 3 | 2288 ER Rijswijk

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

Het Tijdschrift  van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed is gedrukt op PEFC-gecertifi ceerd papier. Het hout 
dat dient als grondstof voor het papier komt uit verant-
woord beheerde bossen. Het blad is gedrukt onder cer-
tifi cering van de Stichting Interne Milieuzorg. De biofolie 
waar het in wordt verstuurd is biologisch afb reekbaar.
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VOORBIJ DE DIJKEN
Hoe Nederland met het water werkt
Paul Meurs en Marinke Steenhuis, Nai010, Rott erdam, 
256 pag., € 39,95, gebonden, ISBN 978 94 6208 383 7

Aan de oude haven van Spakenburg zal stijgend 
water voortaan zelf een kunststof kering uit de kade 
omhoogduwen. Zo zal het beschermde dorpsgezicht 
droog blijven. Voor Scheveningen is het strand 
tientallen meters verbreed en de boulevard is van 
twee diepe damwanden voorzien. En boerenland 
langs de IJssel fungeert bij hoogwater voortaan als 
extra stroomgeul. Dit boek laat dertig recente 
ingrepen zien waarmee ons o zo lage land de zee en 
de rivieren de komende jaren de baas zal blijven.

GESCHIEDENISSEN VAN NEDERLANDS NEW YORK
Verbonden met Afrikaans, inheems Amerikaans en 
slavernij-erfgoed
Dienke Hondius, Nancy Jouwe e.a., LM, Volendam, 
176 pag., € 15,-, ISBN 978 94 6022 450 8

Om een kortere route naar Indië te vinden voer de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1609 aan 
de Noord-Amerikaanse kust de rivier de Hudson 
op. Vervolgens stichtt en de Hollanders hier in 1625 
de kolonie Nieuw-Nederland, met op het eiland 
Manhatt an de stad Nieuw-Amsterdam. Al in 1664 
kwam er een einde aan het Nederlandse regime. 
Aan de hand van tientallen locaties vertellen vier 
historici in dit tweetalige boek de geschiedenis van de 
Nederlandse start van New York. Bij elke locatie leggen 
zij de nadruk op slaven en verdreven indianen. Zo ver-
melden zij dat de Drent Engelbart Lott  op zijn boerderij 
uit 1652, die nog altijd in Brooklyn staat, vijft ien slaven 
had. En dat Pieter en Grietje Wyckoff  in datzelfde jaar 
hun huis bouwden op een voormalige verblijfplaats 
van indianen. Dit huis is tegenwoordig een museum.

NIJVERHEID OP WINDKRACHT
Energietransities in Nederland 1500-1900
Herman Kaptein, Verloren, Hilversum, 512 pag., 
€ 39,-, gebonden, ISBN 978 90 8704 683 5

Bij Alkmaar begon niet alleen de victorie op het
Spaanse leger, maar vanaf 1600 ook de Nederlandse 
windmolenindustrie. Rond 1730 stonden er zes-
honderd industriemolens in de Zaanstreek, overal 
in het open Hollandse landschap zag je poldermo-
lens en in Amsterdam waren er 130 tegelijk in bedrijf. 
Ook op alle bolwerken van bijvoorbeeld Leiden, 
Dordrecht en Rott erdam stonden industriemolens 
opgesteld. In dit boek legt Herman Kaptein uit hoe 
de windmolenindustrie een essentiële bijdrage 
leverde aan de uitzonderlijke welvaartsgroei in de 
Republiek. 

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.



AFGEBLADDERDE 
VROUW
In zeer slechte toestand kwam ze een paar jaar 
geleden terug naar Nederland. Een oude vrouw in een 
venster geeft een plant water maakt deel uit van de kunst- 
collectie van de Staat die de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed beheert. Vele jaren had het 
kleine schilderij bij een bruikleennemer in het 
buitenland gehangen. Het paneel is een zeventiende-
eeuwse kopie van een werk van Gerrit Dou. Het 
wordt sinds lange tijd toegeschreven aan zijn 
leerling en neef Domenicus van Tol en is van hoge 

kwaliteit. Bij terugkomst verkeerden de brosse 
lagen olieverf van de oude vrouw in precaire 
omstandigheden. Vooral aan de rechterkant stond 
de verf erg omhoog, zaten er schollen los en waren 
er al stukjes afgebladderd. Dit komt vermoedelijk 
door hevige wisselingen in het binnenklimaat van 
het gebouw waar het kunstwerk in hing. Sterke 
schommelingen in vochtigheid en temperatuur 
deden het houten paneel zwellen en krimpen, 
waardoor de verf losliet. Inmiddels heeft de 
Rijksdienst het gerestaureerd. De opstaande 
verflagen zijn minutieus geconsolideerd, de 
vergeelde en brosse vernis is verwijderd, kleine 

lacunes zijn gevuld en geretoucheerd, en een 
nieuwe vernislaag geeft de oude vrouw haar 
oorspronkelijke uiterlijk terug. Ze wordt nu door 
ultraviolet licht werend glas beschermd. Aan de 
achterkant van de lijst is een opbouw voor een 
zogeheten microklimaat-vitrine aangebracht, die 
ervoor zorgt dat het paneel weer veilig terug naar 
de bruikleennemer kan. 
 
laura ledwina, restaurator schilderijen, en  
eric domela nieuwenhuis, conservator, beiden bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, l.ledwina@cultureel
erfgoed.nl & e.domela@cultureelerfgoed.nl.
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2017: ‘Een oude vrouw in een venster geeft een plant water’ verkeerde in precaire omstandigheden

2018: De opstaande verflagen zijn minutieus geconsolideerd en kleine lacunes zijn gevuld en geretoucheerd
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