
1
2019

Beladen
    erfgoed

Een ander licht op onze geschiedenis



2

inhoud

Susan Lammers
algemeen directeur

 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 1 2019

4 | Beladen erfgoed
Oude bouwwerken en standbeelden 
die met slavernij, kolonialisme en 
collaboratie te maken hebben. Hoe 
gaan onze buurlanden daarmee om?

 
8 | 40 jaar later
In de afgelopen veertig jaar is onze 
omgeving natuurlijk veranderd.  
Van 52 locaties laten de fotografen 
Reinjan Mulder en Cleo Wächter dat 
zien.

12 | Vanwaar komen wij?
Ook in de prehistorie verhuisden 
mensen al van de ene streek naar de 
andere. Maar waar komen onze 
voorouders nou precies vandaan?

 
 
20 |  Meubels uit 1945-1965
Eenvoudig en functionalistisch, dat 
waren de nieuwe meubels uit de 
eerste twintig jaar na de oorlog. Ze 
vallen nu te zien op een expositie in 
Amsterdam.

verder in dit nummer
3  | In Kort Bestek
10  | Kunst Zoekt Plek
11  | Verkleurende museumstukken
15  | Aangenaam Kennis Te Maken
16  | De Petruskerk in Vught
18  | Kijk!
22  | De Japanse stad Hirado

 
25  | Drie Dingen
26  | De Blokhuispoort in Leeuwarden
28  | De logica van oude watersystemen
31  | Het Monster
32  | Beschermde gezichten
34  | Publicaties
36  | Voor & Na

Foto voorzijde Velen denken bij beladen erfgoed aan de Muur van Mussert. Zie pagina 4.
FOTO RCE, JOS STÖVER

Ons instrumentarium
‘Kunt u dit gebouw aanwijzen als rijksmonument?’ 
Regelmatig krijgen we die vraag van de eigenaar ervan, 
van buurtgenoten, van een erfgoedvereniging of een 
gemeente. De vragensteller wil dan graag de bijzondere 
cultuurhistorische waarde of het unieke verhaal van 
het bouwwerk beschermen en behouden. Maar soms 
vraagt iemand ons ook het tegenovergestelde: ‘Kunt u 
ervoor zorgen dat dit gebouw niet wordt aangewezen?’ 
De geschiedenis ervan is namelijk nog zo pijnlijk. Of 
de aanwijzing als rijksmonument wordt gezien als 
waardering voor het gedachtegoed van waaruit het is 
neergezet.

Beschermen als monument is niet het enige instrument 
om aan een bijzondere cultuurhistorische waarde recht 
te doen. In dit nummer van ons Tijdschrift beschrijft 
Ben de Vries hoe in het buitenland wordt omgegaan 
met ‘beladen erfgoed’, afkomstig uit een verleden 
van slavernij, kolonialisme of collaboratie. Welke 
instrumenten zouden we willen inzetten van het brede 
palet van beschermen tot verwijderen, van teruggeven 
tot musealiseren, van debatteren tot herinneren? In 
Nederland kennen we nog niet zoiets als het Mahnmal 
in Duitsland, de lieu de mémoire in Frankrijk of de place 
of historic interest in Engeland. Zou het ons helpen als 
we zoiets toevoegen aan ons instrumentarium? Het is 
goed als we het gesprek voeren over al die denkbare 
omgangsvormen met ons culturele erfgoed.

Aan de andere kant is het zo dat een status als rijks-
monument niet het enige is dat zorgt voor behoud, 
maar dat er gebruik met perspectief noodzakelijk is. 
Neem de Petruskerk in Vught, verderop in dit num-
mer. Door grote inzet van vele vrijwilligers fungeert de 
kerk tegenwoordig als bibliotheek, museum, winkel 
en workshop-ruimte. Bij de forse ingrepen die daarvoor 
nodig waren, is een goed evenwicht gevonden tussen 
behoud en gebruik. Daarmee vormt de kerk 135 jaar na 
de bouw opnieuw het hart van de gemeenschap. Want 
welke omgangsvorm of welk instrument we ook inzet-
ten, uiteindelijk is het succes afhankelijk van de mate 
waarin het erfgoed gedragen wordt door de omgeving.
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in kort bestek

VIDEOKUNST OP NIEUWE SITE
Sinds kort zijn de 
tweehonderd 
videokunstwer-
ken die de 
Rijksdienst voor 
het Cultureel 
Erfgoed beheert 
ontsloten via de 
site mediakunst.
net. Musea die 
een van de 
werken willen 
tentoonstellen 

kunnen daar fragmenten bekijken. Op de site is ook het bewe-
gende beeld te zien van het Stedelijk Museum Amsterdam, het 
Van Abbemuseum, het Frans Hals Museum en het platform LIMA. 

ONDERZOEK NAAR VERSTERKING
De Technische Universiteit Delft doet dit jaar onderzoek naar 
methoden om historische gebouwen in het door bevingen getei- 
sterde Groningen te versterken en te herstellen. De Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed 
heeft daar subsidie voor 
toegekend. Het doel is om 
uit te zoeken hoe de ge- 
bouwen die bij seismische 
activiteit onvoldoende 
sterk zijn, kunnen worden 
verstevigd met respect 
voor hun cultuurhistori-
sche waarde. Extra 
aandacht besteden de onderzoekers aan het effect van lintvoeg-
wapening, die in Groningen, maar ook daarbuiten, veel wordt 
toegepast. Metselwerk wordt daarbij versterkt met stalen 
spiraalankers, zogenoemde ‘wokkels’. Nadere informatie: senior 
specialist conservering en restauratie Michiel van Hunen,  
m.van.hunen@cultureelerfgoed.nl.

KAART VAN DE HISTORISCHE INFRASTRUCTUUR
Wie wist dat er meer dan 450 luchthavens in ons land zijn 
geweest? Samen met de Stichting Mobiele Collectie Nederland 

werkt de 
Rijksdienst 
voor het 
Cultureel 
Erfgoed aan 
een digitale 
kaart van de 
historische 
infrastruc-
tuur, die de 
spectaculaire 
ontwikkeling 
hiervan in 

beeld brengt. Vanouds worden wegen, spoorlijnen en waterwe-
gen afzonderlijk geïnventariseerd, maar op deze kaart staat het 
totaal. Een proefkaart richt zich op Noordoost-Nederland. Deze 
is te zien op www.cultureelerfgoed.nl. Het is een typisch product 
van co-creatie, waarbij kenners uit het land de gegevens invoe-
ren en zo de kaart maken. Nadere informatie: Otto Brinkkemper: 
o.brinkkemper@cultureelerfgoed.nl.

TOEKOMST VOOR 
ALLE KERKEN 
Steeds minder mensen 
bezoeken een kerk. Het 
voortbestaan van veel 
kerkgebouwen staat 
onder druk. Daarom is 
het ministerie van Onder- 
wijs, Cultuur en Weten-
schap begin dit jaar met 
provincies, gemeenten, 
kerkgenootschappen en 
andere erfgoedorganisa-
ties een samenwerking 
gestart. Het doel is een 
duurzaam toekomstper-
spectief ontwikkelen voor 
alle kerken. Niet alleen 
voor de monumentale 
kerkgebouwen dus. Een 
belangrijk instrument 
hiervoor vormen inte- 
grale kerkenvisies. Welke 
kerken in onze gemeente 
behouden hun functie, 
welke krijgen een andere, 
welke worden gesloopt? 
Om zo’n visie op te stel- 
len kunnen gemeenten 
de komende drie jaar
financiële steun aanvra-
gen bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed. Nadere 
informatie:  
www.cultureelerfgoed.nl.

NIEUWE 
HOLLANDSE 
WATERLINIE 
GENOMINEERD
Op 28 januari is het nomi- 
natiedossier tot wereld- 
erfgoed van de Nieuwe  
Hollandse Waterlinie 
namens de regering 
aangeboden aan UNESCO 
in Parijs. Het dossier is 
door de provincies voor- 
bereid, in nauwe samen- 
werking met de Rijks-
dienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Het is eigenlijk 
een voorstel tot uitbrei-
ding van de Stelling van 
Amsterdam, die al we- 
relderfgoed is, en een  
naamswijziging ervan  
in Hollandse Waterlinies. 
In de zomer van 2020 
horen we of de linie 
inderdaad als wereld-
erfgoed erkend wordt.

Beeld uit de video ‘Echoes of death / forever young’ uit 1986 
van Lydia Schouten

‘Bobbling hedges’ op buitenplaats Schouwenburg bij ’t Harde 

BEATRIXSLUIS VERBREED
Op 6 februari verrichtte prinses Beatrix de openingshandeling 
voor de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein. Het 
rijksmonumentale sluizencomplex uit 1938 ligt in het Lekkanaal. 
Voor een snellere en veiligere afwikkeling van het goederenver-
voer is een extra sluiskolk gerealiseerd en is het kanaal verbreed. 

Voorafgaand hieraan heeft er archeologisch onderzoek plaatsge-
vonden, waarbij sporen van een kampje uit 4300 voor Christus, 
stellingen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vondsten uit de 
Tweede Wereldoorlog zijn aangetroffen. Bovendien zijn betonnen 
kazematten van de Waterlinie op spectaculaire wijze verplaatst. 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was hier als adviseur van 
Rijkswaterstaat bij betrokken.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Van 3 tot en met 5 april wordt in de Belgische stad Leuven een 
symposium gehouden met de titel Preventieve conservatie van 
klimaat- en schademonitoring naar een geïntegreerde systeembenadering. 
De benadering ‘voorkomen is beter dan genezen’ is de laatste 
jaren succesvol geworden in de 
erfgoedzorg. Deze methode is 
niet alleen kostenefficiënt, 
maar zorgt ook voor meer 
behoud van de erfgoedwaar-
de. Het symposium wordt ge- 
organiseerd door WTA Neder- 
land-Vlaanderen, die door de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed wordt ondersteund, het Raymond Lemaire International 
Centre for Conservation en de Katholieke Universiteit Leuven. 
Nadere informatie en inschrijven: bwk.kuleuven.be/mat/WTA.

SITE VOOR GROEN ERFGOED
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg heeft een 
nieuwe website in de lucht gebracht: www.groenerfgoedzorg.nl. 
De site vormt onderdeel van de inzet van de stichting voor de 
kwaliteitszorg voor groene monumenten. Vier jaar geleden 
verscheen in samenwerking met onder meer de Rijksdienst voor 

het Cultureel 
Erfgoed de 
uitvoeringsricht-
lijn Hovenierswerk 
historische tuinen en 
parken. In deze 
richtlijn worden 
de meest 
voorkomende 
onderhoudswerk-
zaamheden in een 

historische aanleg beschreven. Met de richtlijn wordt inmiddels op 
veel plaatsen gewerkt. De site ondersteunt dit en bevat ervaringen, 
tips en andere relevante informatie voor het behoud van een 
historische groenaanleg. 

Lintvoegwapening ter versterking van een muur

Een deel van de proefkaart

Een van de verplaatste kazematten

Het symposium vindt plaats op het Kasteel 
van Arenberg, uit de zestiende eeuw
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Beladen erfgoed in een Europese context

In Nederland staan tal van oude bouwwerken en standbeelden die 

met slavernij, kolonialisme en collaboratie te maken hebben. Deze 

roepen tegenwoordig vaak sterke emoties op. Het is verhelderend 

om te zien hoe onze buurlanden met zulk beladen cultureel erfgoed 

omgaan. ben de vries
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controversé,
sensitive
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Wanneer is cultureel erfgoed eigenlijk 
beladen? In eerste instantie als 
het mensen verdeelt in plaats van 
verbindt. Of als een groep zich niet 

herkent in een bepaalde weergave van het verle-
den. Of als er sprake is van oud zeer, van slepende 
kwesties. Geschiedenis wordt meestal geschreven 
door de overwinnaar en door de meerderheid. 
Vandaag de dag laat ook de minderheid van zich 
horen en zit de toenmalige overwinnaar vaker 
in het beklaagdenbankje. En waarom is juist nu 
iets beladen? Dat lijkt samen te vallen met onze 
tijdgeest, met verharding van de samenleving, met 
toegenomen populisme en polarisatie. Dit alles in 
een snel veranderende wereld. Natuurlijk leidt het 
verstrijken van de tijd tot andere inzichten en laten 
nieuwe generaties, soms met een migrantenach-
tergrond, een ander licht schijnen op onze geschie-
denis. Dit geldt met name bij geweldsconflicten, 
zoals Jan Pieterszoon Coen die in de zeventiende 
eeuw uitvocht op de Banda-eilanden en generaal 
Joannes Benedictus van Heutsz rond 1900 in de 

opstandige provincie Atjeh van Nederlands-Indië. 
Of wat er in 1977 gebeurde bij het beëindigen van 
de Molukse treinkaping bij De Punt.
En hoe gaan we daar dan mee om? Het stand-
beeld van Coen in Hoorn, vaak in het nieuws 
nadat het was beklad of omvergetrokken, kreeg 
in 2012 een nieuw bordje op zijn sokkel: ‘(…) 
geroemd als krachtdadig en visionair bestuurder. 
Maar evenzeer bekritiseerd om zijn geweld-
dadige optreden bij het verwerven van han-
delsmonopolies in Indië’. En Van Heutsz? Zijn 
kolossale praalgraf – een rijksmonument – op de 
Amsterdamse begraafplaats De Nieuwe Ooster 
is tien jaar geleden naar een minder prominente 
plek aldaar verplaatst en toen voorzien van een 
kritisch informatiebordje. Zijn monument aan 
het Olympiaplein in Amsterdam, als ereteken al 
beklad in de jaren zestig, werd in 2007 hernoemd 
tot Monument Indië-Nederland. En voor de plek 
van de Molukse kaping kreeg de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed onlangs een suggestie voor 
bescherming als rijksmonument.

Vanuit de lucht valt goed te zien dat het NSB-Tehuis  
meer dan een muur betrof
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Velen denken bij beladen erfgoed aan de Muur van Mussert

De Muur van Mussert
Behalve aan koloniale twisten denken velen bij 
beladen erfgoed vooral ook aan de Muur van 
Mussert. Logisch. Deze openlucht-vergaderplaats 
met een 150 meter lange, licht gebogen muur 
werd speciaal gebouwd voor de Nationaal-
Socialistische Beweging, de NSB, geleid door 
Anton Mussert. In dit zogenoemde Nationaal 
Tehuis op de Goudsberg bij Lunteren werden tus-
sen 1936 en 1940 massabijeenkomsten gehouden 
ofwel Hagespraken. Zulke toogdagen met veel 
zang en vlagvertoon waren niet typisch NSB. 
Andere politieke partijen deden dat net zo goed, 
zoals de socialistische Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij. Denk maar aan de Paasheuvel 
in Vierhouten. De Muur kwam vorig jaar in het 
nieuws toen de eigenaar hem wilde slopen. 
Inmiddels heeft de minister van Cultuur de Muur 
aangewezen als rijksmonument, omdat hij herin-
nert aan een donkere tijd die nadrukkelijk deel 
uitmaakt van onze geschiedenis. Niet iedereen 
was verheugd over dit besluit. Immers, de NSB 

collaboreerde actief met de Duitse bezetter en  
dat lijkt dan niet te passen bij zo’n eervolle status.
Eenzelfde commotie ontstond toen in 2005 het 
graf van de NSB-voorman Leendert Willem de 
Leeuw in Roermond een rijksmonument werd. Ook 
de aangekondigde verkoop van de monumentale 
commandobunker van nazi-kopstuk Arthur Seyss-
Inquart op Landgoed Clingendael bij Wassenaar 
deed recent veel stof opwaaien. Een ander 
voorbeeld van beladen erfgoed is de sporthal op 
landgoed Avegoor bij Ellecom, speciaal gebouwd 
voor de opleiding van Nederlandse SS’ers. Voor 

Nieuwe generaties laten  
een ander licht schijnen  
op onze geschiedenis

De sporthal op landgoed Avegoor bij Ellecom is gebouwd voor SS’ers
»
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de bouw in 1942 werden honderd Joodse dwang-
arbeiders ingezet. De hal met rieten kap ziet eruit 
als een boerderij. Zeker vanuit de lucht was hij 
moeilijk zichtbaar voor geallieerde vliegtuigen. 
De SS-sporthal kreeg in 1999 de gemeentelijke 
monumentenstatus, ontving een ruime instand-
houdingssubsidie van de provincie en werd vorig 
jaar opgekocht door een vastgoedbedrijf.

Germaanse cultusplaatsen
De vraag is: wat kun je en mag je met zo’n bela-
den bouwwerk bij Wassenaar of Ellecom? Of bij 
Lunteren, waar de Muur nu onderdeel is van een 
vakantiepark? Eenduidige antwoorden zijn niet 
te geven. De Muur van Mussert is zeker uniek in 
Nederland, maar in Duitsland werden bijna vijftig 
van deze Germaanse cultusplaatsen, oftewel 
Thingstätten, in de open natuur gebouwd, bijvoor-
beeld bij Heidelberg. Deze propagandaplekken 
waren geïnspireerd op het Reichsparteitagsgelände in 
Neurenberg, waar Adolf Hitler militaire parades en 
partijbijeenkomsten hield. Onlangs stelde de Duitse 
regering tachtig miljoen euro beschikbaar om dit 
immense bouwwerk, inclusief de Zeppelintribune, 
voor verder verval te behoeden.
De NSB was politiek gezien niet uniek in Europa. 
Overal vond collaboratie plaats: op ideologische, 
militaire, economische en niet te vergeten cultuur-
intellectuele wijze. Fascisme en nationaalsocialisme 
waren in de jaren dertig onlosmakelijk verbonden 
met het Europese politieke landschap. Behalve 
collaboratie zijn ook slavernij en kolonialisme 
veelbesproken. We zien deze drie onderwerpen 
ook terug in de resultaten van een enquête naar 
herinneringserfgoed en consultatierondes die de 
Rijksdienst vorig jaar uitvoerde. Eigenlijk vinden op 
dit moment in alle landen in Europa die overzeese 
kolonies bezaten of bezet waren door nazi-Duits-
land maatschappelijke debatten rond deze gevoe-

lige thema’s plaats. Hoe gaan de ons omringende 
landen met beladen erfgoed om? Eerst maar eens 
gluren bij onze oosterburen.

Duitsland
Voor de Christuskirche in de Namibische hoofdstad 
Windhoek stond een eeuw lang het Reiterdenkmal. 
Dat herinnerde aan de Duitse koloniale Schutztruppe, 
die daar de Herero- en Nama-bevolking had uit-
gemoord of afgevoerd naar concentratiekampen. 
Generaal Lothar von Trotha, die ruim honderd jaar 
geleden in toenmalig Duits-Zuidwest-Afrika de 
leiding had, is te vergelijken met onze hardhandig 

optredende generaal Van Heutsz. Sinds er onlangs 
rellen rond het omstreden ruiterstandbeeld ont-
stonden, staat het opgeslagen in het depot van het 
Nationale Museum van Namibië. Volgens president 
Pohamba belemmerde het standbeeld ‘de genezing 
van het land van de koloniale onderdrukking door 
de Duitsers’ en hij liet het daarom verwijderen.
Het wekt geen verbazing dat Duitsland nog meer 
dan andere Europese landen kritisch naar zijn 
eigen oorlogsverleden kijkt. Onlangs was er in 
Frankfurt een expositie getiteld Gekauft, gesammelt, 
geraubt?, over de omgang met besmette, umstritten 
voorwerpen in musea. Vlakbij hing een plaquette 
aan een gebouw ter nagedachtenis aan Roma- en 
Sinti-slachtoffers, met de treffende slotregel ‘als 
Erinnerung, Mahnung und Verpflichtung’. In Duitsland 
kennen ze een toepasselijk woord voor dit soort 
‘schuldige’ plekken: een Mahnmal. Een waarschu-
wend gedenkteken, zou je kunnen zeggen. Ook 
plaatsen ze soms een nieuw ‘goed’ monument 
naast een ‘fout’ monument en noemen dat een 
Gegendenkmal. Misschien is het woord ‘verzoenings-
monument’ voor ons wel op zijn plek. Tot slot heeft 
bondskanselier Angela Merkel laatst aangegeven 
dat wat haar betreft het geboortehuis van Hitler op 
de grens met Oostenrijk afgebroken mag worden. 
Zij wil ‘duister toerisme’ ontmoedigen.

België
Niet alleen in Nederland en Duitsland, maar ook 
bij onze zuiderburen ligt het koloniale verleden 
gevoelig. ‘Aangebrand’ noemen ze het ook wel. Dit 
komt omdat het onderwerp een-op-een verbonden 
is met de Belgische koning Leopold II. Hij zag de 
kroonkolonie Kongo-Vrijstaat als zijn persoonlijke 
wingewest. Dat gebeurde nadat hij in 1885 het 
immense grondgebied toegewezen had gekregen 
tijdens de Conferentie van Berlijn, waar het 

»

Het Duitse, koloniale ‘Reiterdenkmal’ in de Namibische stad Windhoek staat nu in de opslag

Dit beeld in Blankenberge herinnert aan twee in 1892 vermoorde soldaten in de Kongo-Vrijstaat
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Afrikaanse continent verder werd opgedeeld onder 
de Europese mogendheden. Vandaag de dag wor-
den zijn standbeelden in Brussel en Gent soms met 
bloedrode verf besmeurd, en werd dat in Oostende 
opzettelijk beschadigd. Maar de beelden staan er 
nog steeds en zijn sinds kort voorzien van een ‘aan-
gepaste duiding’. Ook het standbeeld op de strand-
boulevard van Blankenberge ter herinnering aan 
twee vermoorde koloniale soldaten in de Kongo-
Vrijstaat, Joseph Lippens en Henri De Bruyne, is 
beladen, ‘gecontesteerd’. Op de sokkel staat dat zij 
‘de heldendood voor de beschaving’ stierven. Het 
beeld is gewoon een Vlaams monument, maar hun 
straatnamen zijn inmiddels verwijderd. Verder heeft 
de uitgeverij van Kuifje in Afrika op het laatste nipper-
tje een rechtszaak gewonnen, die was aangespan-
nen vanwege vermeend racisme in dit stripverhaal. 
Het AfricaMuseum in Tervuren bij Brussel, het meest 
politiek beladen museum van België, heropende in 
december, na vijf jaar gesloten te zijn geweest, zijn 
deuren, met een nieuwe, eigentijdsere koloniale 
presentatie.
Actieve collaboratie is, net als bij ons, in België een 
pijnlijk dossier. Juist omdat het zo nauw verbonden 
is met het Vlaamse nationalisme. Bewegingen als 
het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), de Waalse 
Rex en DeVlag vierden in de Tweede Wereldoorlog 
hoogtij en velen werden lid van het Vlaams Legioen, 
onderdeel van de Waffen-SS. Meerdere plekken in 
Vlaanderen herinneren aan collaboratie, waaronder 
een heuvel bij Kester. Daar hield de VNV landdagen, 
net als de NSB. En hun leider Staf De Clercq sprak, 
net als Mussert, vanaf een spreekgestoelte de 
enthousiaste menigte toe. Een ander voorbeeld is 
de SS-Reichsschule Flandern in Kwatrecht, een kweek-
vijver voor de collaborerende jonge Vlaamse elite. 
Zowel Kester als Kwatrecht, nu een internaat, is 
geen monument en er ontbreken informatiebordjes.

Frankrijk
Kijken we naar de collaboratie in Frankrijk, dan 
komt meteen maarschalk Philippe Pétain in beeld, 
de held van Verdun uit de Eerste Wereldoorlog. 
Vanaf het balkon van het deftige Hôtel du Parc in 
Vichy sprak hij elke zondag de menigte toe en legde 
steeds weer uit waarom hij ervoor had gekozen om 
in het zuiden van Frankrijk te heulen met nazi-
Duitsland. Hij dacht dat door de oprichting van 
dit Vichy-regime de minste schade zou worden 
toegebracht aan zijn motto Travail, famille, patrie. 
Ondertussen waren zijn ambtenaren drukdoende 
Joden op te pakken en via kamp Drancy bij Parijs 
te deporteren naar vernietigingskampen. Kamp 
Drancy is sinds de jaren zeventig een nationaal 
monument, er vindt jaarlijks een herdenking plaats 
en er is sinds 2012 een uitgebreid educatiecentrum. 
Pétain is na de oorlog ter dood veroordeeld en zijn 
standbeelden en straatnamen zijn nu allemaal ver-
wijderd. Interessant is dat de tachtig parlements-
leden die destijds tegen de plannen van Pétain 
stemden, sinds vorig jaar in Vichy publiekelijk 
worden geëerd.
 

De eerste les voor nu is dat 
wegkijken in deze schurende 
kwesties geen zin heeft

President Emmanuel Macron bezocht eind 2017 
diverse voormalige Afrikaanse koloniën en sprak 
schande over de roof van cultureel erfgoed en 
beloofde teruggave, ook van menselijke resten. Hij 
veroordeelde de slavernij, maar voegde er gelijk 
aan toe dat ‘Afrikaanse slavenhandelaren er eerder 
waren dan de Europese’. Ondertussen vinden er in 
Parijs verhitte discussies plaats over twee afbeel-
dingen op gevels van huizen genaamd Au Planteur 

en Au Nègre Joyeux. Voorlopig resultaat: het ene 
tableau controversé mag blijven hangen, want het is 
een monument classé, het andere zal naar Musée 
Carnavalet verhuizen.

Engeland
In Engeland staan sensitive standbeelden van 
omstreden personen als diamantenkoning, poli-
ticus en aanhanger van de white supremacy Cecil 
Rhodes te wankelen. Dat gebeurde nadat studen-
ten in zowel Oxford als de Zuid-Afrikaanse plaats 
Kaapstad een Rhodes must fall-campagne tegen hem 
waren gestart. Daarnaast erkennen Liverpool en 
Bristol met exposities, monumenten, debatten en 
musea de hoofdrol die ze als havensteden speelden 
in de trans-Atlantische slavenhandel. Aangezien 
Engeland niet is bezet tijdens de oorlog, speelt 
collaboratie daar nagenoeg geen rol. Al waren er 
tot 1940 wel degelijk Blackshirts, aanhangers van de 
British Union of Fascists, die de straten in Londen 
met militante marsen onveilig maakten.
Zoals deze kleine selectie van Europese voorbeel-
den van beladen erfgoed laat zien, zijn er veel 
overeenkomsten met zaken waar wij in Nederland 
mee worstelen. Een palet aan instrumenten en 
omgangsvormen biedt zich aan: beschermen, 
erkennen, accepteren, transformeren, ontkennen, 
toe-eigenen, infobordjes toevoegen, verwijderen, 
teruggeven, musealiseren, debatteren, exposeren, 
herinneren, herdenken et cetera. Keuze genoeg. De 
eerste les voor nu is dat wegkijken in deze schurende 
kwesties geen zin heeft. Ze vereisen een open vizier. 
We moeten vaker context bieden en met elkaar 
in gesprek gaan. En vooral verhalen vertellen om 
zo ook netelige kwesties van meerdere kanten te 
belichten en recht te doen aan meerstemmigheid 
en diversiteit.   

Ben de Vries, senior beleidsmedewerker strategie en 
internationaal bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
houdt zich bezig met beladen erfgoed,  
b.de.vries@cultureelerfgoed.nl.

Van dit standbeeld in Kaapstad van de omstreden Cecil Rhodes is de neus afgezaagd

In Parijs vinden er verhitte discussies plaats over de afbeelding  
‘Au Planteur’ op een huis

FO
TO

 PRO
STH

ETIC H
EAD

FO
TO

 JLPC



In de afgelopen veertig jaar is onze 

omgeving natuurlijk veranderd. 

Maar wat is er nou precies anders 

geworden? Van 52 locaties in heel 

Nederland laten de fotografen 

Reinjan Mulder en Cleo Wächter dat 

zien. Opvallend is dat veel plekken 

niet zo erg veranderd lijken. henk baas
 

Op maandag 4 februari 1974 arriveert 
Reinjan Mulder, pas afgestudeerd 
jurist, iets na 13.00 uur op de plaats 
van bestemming, een weiland in de 

buurt van Hedel, Gelderland. Met behulp van een 
kaart, een Rolleiflex op statief, een kompas en een 
blocnote gaat hij op zoek naar het van te voren 
bepaalde coördinaat, stelt zijn camera op, en maakt 
in alle vier de windrichtingen een opname van het 
landschap. Hierna zal hij dit op 51 andere plaatsen 
herhalen, en legt zo de staat van het landschap in 
1974 via een van te voren uitgedachte methode vast.
Het door hem verzonnen project kwam voort uit 

zijn zoektocht naar manieren om onze kijk op de 
wereld te objectiveren. Hij wist uit zijn jaren aan de 
universiteit al dat we niet weten wat we zien, maar 
zien wat we weten. Hoe kon ‘objectieve fotografie’ 
mensen helpen de wereld om ons heen te begrij-
pen? Kunnen we emoties, kennis, cultuur, gedrag 
uitschakelen via een foto-experiment? Zijn aanvraag 
voor subsidie passeerde veel stations, en belandde 
uiteindelijk ook bij het toenmalige Ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de 
voorloper van het huidige Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Op gezag van de toenmalige 
experimentencommissie van de Raad voor de Kunst 
werd zijn aanvraag gehonoreerd, en kon hij starten 
met zijn proefneming.

Herfotografie
In 2011 deed Reinjan Mulder zijn collectie over aan  
het Rijksmuseum. Zijn experiment was al die jaren 
opgeborgen in dozen en zag nu pas het licht. We 
bleken ook in Nederland een prachtige basis te heb-
ben voor wat we de ‘herfotografie van het landschap’ 
zouden kunnen noemen. In een eerdere zoektocht 
naar geschikte fotocollecties was deze nooit in 
beeld gekomen. Dit zag onze Rijksadviseur voor het 
Landschap Berno Strootman ook direct, en hij nam 
het initiatief om de foto’s van Mulder opnieuw te 
laten maken, waardoor we een ‘objectieve’ vergelij-
king konden maken van Nederland in 1974 en 2017. 
Cleo Wächter nam de nieuwe fotografie voor haar 

rekening. Omdat Reinjan Mulder volgens een vast 
principe had gewerkt, en alles had bewaard, waren de 
plekken makkelijk op te sporen. Soms moest ze wel-
iswaar in een bootje plaatsnemen, of stond ze opeens 
in de voorkamer van een woning, maar de meeste 
locaties waren nog goed te bereiken.
Het resultaat van dit alles is vastgelegd in het boek 
Objectief Nederland: Veranderend landschap 1974-2018. In het 
tweetalig uitgegeven boek zijn alle plaatsen opgeno-
men, met zowel de foto’s uit 1974 als die uit 2017.  

 

Opvallend is dat veel plekken niet zo erg veranderd 
lijken, waar de verandering bijna alleen in de hoogte 
van de beplanting lijkt te zitten. Maar er zijn ook veel 
locaties die wel behoorlijke veranderingen hebben 
doorgemaakt. Bomen zijn verdwenen, wegen zijn 
verhard, schuren zijn bijgebouwd, telefoonpalen zijn 
verdwenen. Het is dus echt een document dat laat 
zien wat er aan de hand is. Hiermee past het project in 
een traditie die we in de landen om ons heen kennen.

40
jaar later

Veranderd landschap

Bomen zijn verdwenen, 
wegen zijn verhard,  
schuren zijn bijgebouwd

Op 20 februari 1974 om 9 over 5 ’s middags fotografeerde Reinjan Mulder het uitzicht op het Bildt naar het noorden, een Friese polder uit 1505, grenzend aan de Waddenzee 
FOTO REINJAN MULDER



Het Franse platteland
In Frankrijk is het de centrale overheid die verschil-
lende initiatieven is gestart om de veranderingen 
op het Franse platteland vast te leggen. Zo kregen 
tussen 1984 en 1989 36 fotografen opdracht om gese-
lecteerde plekken te fotograferen, vooral waar grote 
veranderingen te verwachten waren. Doel hiervan 
was niet zozeer die verandering documenteren, maar 
het beeld kantelen dat veel Fransen van hun platte- 
land hadden. Dit was belangrijk om de verande-
ringen die werden verwacht meer maatschappelijk 
draagvlak te bieden.
Dit heeft zowel in Frankrijk als daarbuiten veel 
invloed gehad. In verschillende landen werden 
nadien vergelijkbare foto-opdrachten gegeven. Met 
de foto’s van Reinjan Mulder hebben we dus een 
vroege variant te pakken van een kunstproject dat 
werd ondersteund door de rijksoverheid, via een 
subsidie van het Ministerie van Cultuur. Deze loca-
ties zijn ook nog eens opnieuw gefotografeerd, en 
daarmee hebben we dus zicht gekregen op meer  
dan veertig jaar landschapsverandering.

Bespreekbaar
Het boek, dat in 2018 is verschenen, bood Mulder 
afgelopen maand aan cultuurminister Ingrid van 
Engelshoven aan. Zij is blij met dit boek, omdat het 
ook voor haar van belang is dat we veranderingen in 
onze leefomgeving op een goede manier bespreek-
baar maken. Nederland staat aan de vooravond van 

een aantal grote veranderingen, zoals de energie-
transitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en de 
bouw van nieuwe woningen. Hierbij is het zaak 
het culturele erfgoed te beschermen én te ontwik-
kelen door inspiratie te halen uit het verleden voor 
een aantrekkelijke en herkenbare leefomgeving. 

Fotografie kan helpen dit proces van verandering in 
beeld te brengen, en daarmee voeding te geven aan 
het maatschappelijke debat. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed verleende subsidie aan de foto-
graaf Theo Baart. Hij is gestart de plekken in de regio 
Amsterdam vast te leggen waar de komende twintig 
jaar grote veranderingen worden verwacht. Op een 
manier die herhaalbaar is, en met het doel om het 
debat over die veranderingen nu al met de inwoners 
van dit gebied te kunnen voeren.
Verandering veroorzaakt altijd veel maatschappe-
lijke onrust. Interessant hierin is de conclusie die de 
Wageningse omgevingspsycholoog Freek Couterier 
in 1987 in zijn proefschrift op papier zette: ‘Mensen 
hebben geen weerstand tegen veranderingen, 
integendeel, zij hebben weerstand tegen verlies aan 
waarden zonder dat er voor hen nieuwe waarden 
voor in de plaats komen.’ Het gaat er als overheid 
dus om een discussie te voeren met de inwoners van 
ons land, te laten zien wat de verandering is, wat 
het met het landschap doet, en welk landschap we 
als samenleving terugkrijgen. Fotografie is als geen 
ander medium in staat dat proces te ondersteunen. 

Henk Baas, hoofd Landschap bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, laat zich door deze herfotografie inspireren, 
h.baas@cultureelerfgoed.nl. Reinjan Mulder en Cleo Wächter, 
‘Objectief Nederland: Veranderend landschap 1974-2018’, 
Nai010, Rotterdam, 224 pag., € 37,95, ISBN 978 94 6208 464 3. 
Zie ook www.objectiefnederland.nl.

Op exact dezelfde locatie maakte Cleo Wächter op 24 februari 2017 om 8 over 4 deze foto opnieuw. Zoek de verschillen

De 52 gefotografeerde locaties op een kaart van Mulder uit 1974 

FOTO CLEO WÄCHTER
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kunst zoekt plek

Nog geen plek voor De drie elementen
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed om een plek voor het monumen-
tale drieluik De atmosfeer, het land en het water uit 
1916, van Willem van Konijnenburg. Tijdens zijn 
leven was deze schilder een van de boegbeelden 
van de Nederlandse moderne kunst en kreeg de 
bijnaam de ‘Leonardo van de Lage Landen’. In 1928 
vertegenwoordigden de drie schilderijen Nederland 
op de prestigieuze Biënnale van Venetië. Meerdere 
belangstellenden reageerden op de oproep, maar 
een plek heeft De drie elementen nog niet. Welke 
organisatie geeft het bijzondere drieluik een plek 
waar het gezien kan worden?

Waar gaat deze kachel naartoe?

FO
TO
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Deze kachel staat al 44 jaar te staan 

in het depot van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. Eeuwig zonde, 

want er kleeft zo’n intrigerend  

verhaal aan. Wie wil hem lenen?  

yuri van der linden

Wat moet het heerlijk zijn geweest 
wanneer er enkele houtblokken 
lekker lagen te gloeien in deze  
fraai geornamenteerde, giet- 

ijzeren kachel. De warmte verspreidde zich 
langzaam door de kamer en de gloed vermeng-
de zich met het zwakke schijnsel van kaarsen en 
olielampen. De hondenkoppen, die de voorkant 
sieren, lijken veel geaaid te zijn. Zwart glanzend 
staren zij naar de zich opwarmende bewoners. 
Helaas, centrale verwarming maakt tegenwoordig 
een kachel als deze overbodig. Ooit verwarmde dit 
exemplaar de logeerkamer in de woning van kunst- 
en muntenverzamelaar Willem van Rede aan de 
Schiekade 13 in Rotterdam. De ouders van Van Rede 
betrokken het huis aan het einde van de negen-
tiende eeuw en na hun dood bleef hij er zelf wonen. 
Aan het interieur werd sindsdien niets meer gewij-
zigd. In 1953 liet hij een deel van zijn verzamelingen, 
zijn kapitaal en de woning na aan de Staat. De rest 
van de verzamelingen werd aan de gemeente 
geschonken om in de Rotterdamse musea te 
plaatsen. Met het kapitaal is een fonds opgericht, 
waaruit nog steeds moderne kunstwerken worden 
aangekocht, die te zien zijn in Museum Boijmans 

Van Beuningen. Het huis is in vruchtgebruik 
gegeven aan de weduwe van Van Rede, tot zij in 
1975 zelf overleed. Kort daarop werd het gebouw, 
dat behoorlijk was verwaarloosd, ontruimd, en vier 
jaar later gesloopt. Het is heel jammer dat het huis 
niet meer bestaat. Gelukkig zijn bij de ontmanteling 
van het interieur alle onderdelen in de rijkscollectie 
terechtgekomen. Zo beheert de Rijksdienst voor  
het Cultureel Erfgoed een complete, rijk uitgevoer- 
de Rotterdamse inrichting uit de late negentiende 
eeuw. Een zeldzaamheid, aangezien er bij het bom-
bardement van Rotterdam in 1940 veel verloren is 

gegaan. Jammer genoeg heeft de kachel sinds 1975 
het depot van de Rijksdienst nooit meer verlaten. 
Welke instelling heeft er een plek voor, om bijvoor-
beeld een historische locatie aan te vullen? Het zou 
wel voor de sier zijn, want de kachel kan helaas niet 
meer worden gestookt. 

Yuri van der Linden, conservator oude toegepaste kunst bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor deze 
kachel. Interesse? Neem contact op via bruikleenservice@
cultureelerfgoed.nl. Aan de bruikleen kunnen kosten 
verbonden zijn.

FO
TO

 RCE, RU
BEN

 SCH
IPPER



tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 1 2019 11

Hang een lichtgevoelige prent aan de muur 

en hij verbleekt. Over tientallen jaren is alle 

kleur eruit verdwenen. Je kunt ook na korte 

tijd telkens andere prenten ophangen. Die 

dan natuurlijk allemaal een beetje verkleu-

ren. Wat zou een museum nou het beste 

kunnen doen: opofferen of uitsmeren? Dat 

is onderzocht. agnes brokerhof
 

T   entoonstellen betekent blootstellen aan 
licht. Bij lichtgevoelige prenten, tekenin-
gen en schilderijen veroorzaakt dat vroeg 
of laat verkleuring. Musea beperken dat 

door het licht te dimmen en het helemaal uit te 
doen als er geen bezoekers zijn. Bezit het museum 
vergelijkbare prenten, dan kan het die om beurten 
tonen. Bij een boek kun je regelmatig een bladzijde 
omslaan. Het museum smeert de verkleuring dan als 
het ware uit over zijn collectie. Een andere optie is 
die ene lichtgevoelige prent opofferen tot hij geheel 
vervaagd is. Wat zou een beheerder van een museum 
het beste kunnen doen? De verkleuring uitsmeren of 
een museumstuk opofferen? Dat heeft de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed onderzocht in samenwer-
king met de afdeling Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Amsterdam.
Bezoekers van de tentoonstelling Op zoek naar Van 
Santen van de universiteit kregen deze keuze voorge-
legd. Later mochten ook deelnemers aan een congres 
over de waarde van cultureel erfgoed kiezen. Op het 
congres Preventive conservation, dat onlangs plaatsvond, 
presenteerde de dienst de resultaten. Deze bevestigen 
de hypothese: zolang we de lichtschade niet of nau-
welijks zien, geven we de voorkeur aan uitsmeren.  
Op het moment dat de verkleuring duidelijk zichtbaar 
wordt, slaat dat om en offeren we liever een museum- 
stuk op om de rest in goede staat te houden.

Toonneel der steden
De proefpersonen zagen vijf ingekleurde kaarten 
uit een atlas uit 1649, Toonneel der steden van ’s konings 
Nederlanden, met hare beschrijvingen, uytgegeven by Joan 
Blaeu. Ze waren met de computer verbleekt. De eerste 
vraag was hoe de collectie er na tien jaar tentoon-
stellen uit zou mogen zien. Alle vijf de kaarten een 
stap verbleekt of alleen één kaart vijf stappen? Die 
ene stap valt niet echt op, de vijf stappen wel. Meer 

dan de helft van zowel publiek als vakmensen koos 
dan ook voor uitsmeren. Bij de vraag waar ze na 
twintig jaar voor zouden kiezen, alle vijf twee stap-
pen of alleen één tien stappen, rees de eerste twijfel. 
Twintig procent koos voor opofferen.
Ten slotte was de vraag hoe de deelnemers na zestig 
jaar de collectie door wilden geven aan hun kleinkin-
deren. Alle vijf de kaarten vijf stappen verbleekt of 
liever één kaart na 25 stappen vrijwel zonder kleur? 
Nu was er een overduidelijke voorkeur voor opof-
feren. Meer dan zestig procent koos daarvoor. Het 
verschil tussen publiek en vakmensen bleef klein. 
Voor beheerders is het nuttig om te weten dat als zij 

er nu voor kiezen om lichtschade uit te smeren hun 
opvolgers misschien liever een andere keuze hadden 
gezien. Het is ook goed om je steeds te realiseren 
hoe veel museumstukken er al zijn verbleekt. Na een 
paar stappen verkleuring is het misschien beter om 
van strategie te veranderen of, afhankelijk van het 
doel van de tentoonstelling, inzet van reproducties 
van hoge kwaliteit te overwegen. 

Agnes Brokerhof, specialist risicomanagement bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, leidde het onderzoek 
‘Spread or sacrifice’, a.brokerhof@cultureelerfgoed.nl.  
Lees de volledige beschrijving op www.tandfonline.com.
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Uitsmeren of opofferen?
Kiezen tussen verkleurende museumstukken

Een ingekleurde kaart  
van Heusden uit de atlas  
‘Toonneel der steden’ 
uit 1649

Dezelfde kaart, maar  
dan na twintig jaar in  
het licht, met de  
computer gesimuleerd
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Waar komen onze v oorouders vandaan?
Archeologisch onderzoek via strontiumisotopen

Bioarcheoloog Lisette Kootker onderzoekt in het massaspectrometerlab van de Vrije Universiteit Amsterdam waar onze voorouders vandaan komen
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Waar komen onze v oorouders vandaan?

In de afgelopen decennia namen in de 
archeologie nieuwe methoden en technieken 
een hoge vlucht. Biomoleculaire technieken, 
zoals DNA- en isotopenonderzoek, behoren 

inmiddels bijna tot de standaarduitrusting van de 
archeoloog. Professor Kristian Kristiansen van de 
Universiteit van Göteborg sprak zelfs over een 
derde wetenschapsrevolutie na het ontstaan van de 
archeologie als wetenschappelijke discipline en de 
ontwikkeling van de eerste absolute dateringsme-
thode, de koolstofdatering. Want met de introductie 
van het specialistische biomoleculaire onderzoek kan 
er opeens een blik met nieuwe vragen opengetrok-
ken worden. Wie van onze voorouders waren 
genetisch verwant aan elkaar? Was hun dieet op 
vlees of op vis gebaseerd? Waar kwamen ze 
vandaan? En welke wegen hebben ze afgelegd om 
hier te komen?

Die laatste twee vragen kun je beantwoorden aan 
de hand van strontiumisotopen. Met name dit 
onderzoek heeft een steen in de internationale 
archeologie verlegd. Opeens is migratie weer een 
interessant onderwerp. Een onderwerp dat niet 
zoals voorheen enkel op basis van de gevonden 
soort aardewerk of vuursteen onderzocht kan 
worden, maar waarbij je nu op individueel niveau 
antwoord kunt krijgen. De introductie van bijvoor-
beeld nieuwe vormen van potten of de verandering 
van een begrafenisritueel kun je opeens koppelen 
aan de instroom van mensen uit een ander gebied, 
uit een andere cultuur.

Wat zijn isotopen?
Deze grootste vragen in de archeologie kunnen 
beantwoord worden met de kleinste bouwstenen 
op aarde. Om het principe van onderzoek aan de 
hand van strontiumisotopen uit te leggen moeten 
we eerst terug naar de basis: wat zijn isotopen? 
Isotopen zijn verschillende vormen van eenzelfde 
chemisch element. Van het element strontium, een 
aardalkalimetaal, komen van nature vier verschil-
lende vormen voor, 84Sr, 86Sr, 87Sr en 88Sr. Deze 
verschillende vormen hebben dezelfde chemische 
eigenschappen, maar ze verschillen in massa.
De onderzoeksmethode komt uit de geologie, waar 
ze wordt gebruikt om de oorsprong en de ouder-
dom van gesteente te bestuderen. Dat doen 
onderzoekers door te kijken naar de verhouding 
tussen de vormen 87Sr en 86Sr, de ratio 87Sr/86Sr. 

Ook in de prehistorie ver-

huisden mensen al van de 

ene streek naar de andere. 

Maar waar komen onze 

voorouders nou precies 

vandaan? Dat onderzoekt 

bioarcheoloog Lisette 

Kootker aan de hand van 

isotopen. Zij kreeg daar 

van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed de  

W.A. van Es-prijs voor.  

lisette kootker

Nieuwe vormen van potten  
kun je nu koppelen aan de  
instroom van mensen uit  
een andere cultuur

»

Om de herkomst van een voorouder te bepalen is van een kies  
2 mg glazuur nodig

Eerste archeologische strontiumkaart van Nederland, met onder-
scheiden herkomststreken
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In tegenstelling tot de andere vormen is 87Sr een 
zogenaamd radiogeen isotoop. Het materiaal is het 
vervalproduct van 87Rb, rubidium, met een half-
waardetijd van maar liefst 48,8 miljard jaar. Dit 
betekent dat hoe ouder de geologische ondergrond 
is, hoe meer 87Rb in 87Sr vervallen is. En hoe meer 
87Sr erin zit, hoe hoger de ratio 87Sr/86Sr is. En 
andersom: hoe jonger de grond, des te minder 87Sr 
er gevormd is, dus hoe lager de ratio 87Sr/86Sr zal zijn. 
Een efficiënte manier om geologische eenheden op 
basis van ouderdom en samenstelling van elkaar te 
onderscheiden.

Je bent wat je eet
In 1985 publiceerde onderzoeker Jonathon Ericson 
het eerste artikel waarin hij de potentie van deze 
methode voor archeologisch onderzoek belicht om 
de geologische herkomst van mensen te bepalen. 
Het onderzoek via strontiumisotopen in de archeolo-
gie is gebaseerd op het principe ‘Je bent wat je eet’. 
In de grond groeien planten die wij eten, of die door 
de dieren gegeten worden die wij vervolgens weer 
opeten. Hierbij wordt de ratio 87Sr/86Sr uit de 
ondergrond in ons lichaam opgeslagen, in onder 
andere ons haar en onze nagels én, belangrijker voor 
archeologisch onderzoek, in onze botten en tanden.
In de archeologie wordt om twee verschillende 
redenen vooral het tandglazuur van kiezen gebruikt 
voor onderzoek. Allereerst is tandglazuur het hardste 
materiaal dat wij in ons lichaam hebben. Met als 
gevolg dat het veelal in goede kwaliteit bij opgravin-
gen wordt aangetroffen, zelfs als het bot al bijna 
volledig verdwenen is. Daarnaast wordt het glazuur 
van onze permanente kiezen al in onze jeugd 
gevormd. Boven en onder, links en rechts hebben wij 
vier rijen van elk drie kiezen. Het glazuur van de 
eerste kies mineraliseert tussen de geboorte en het 
derde levensjaar, bij de tweede kies is dat tussen de 3 
en 8 jaar en bij de derde of verstandskies is dat 
tussen de 8 en 16 jaar. Wie van iemand deze drie 
kiezen analyseert, kan de geschiedenis in termen van 
geologische oorsprong van de eerste zestien jaar van 
zijn of haar leven achterhalen.

» Van lokale komaf
In de archeologie gaan we er vaak gemakshalve 
vanuit dat het gros van het genuttigde voedsel van 
lokale komaf was. Dus als iemand op een oude 
bodem leefde, dus een ondergrond die door een 
hoge ratio 87Sr/86Sr gekenmerkt wordt, en het gecon- 
sumeerde voedsel van diezelfde grond afkomstig 
was, dan zou ook de ratio 87Sr/86Sr in zijn tanden 
hoog moeten zijn. Als de ratio laag is, dan is dat een 
duidelijke indicatie dat die persoon zijn jeugd ergens 
anders heeft doorgebracht. Om de verkregen gege- 
vens accuraat te interpreteren is het van essentieel 
belang te weten welke ratio’s waar voorkomen. Voor 
Nederland is in 2016 de eerste strontium-isoscape-
kaart gepubliceerd, een strontiumisotopen-land-
schapskaart van de archeologische ondergrond.
Ons land kan worden opgedeeld in zes gebieden, 
‘isozones’, waar relatief lage of hogere ratio’s 
87Sr/86Sr gevonden worden. Door de menselijke 
87Sr/86Sr-gegevens te vergelijken met onder andere 
deze kaart kun je antwoord geven op de vragen:  
is deze persoon van lokale komaf en zo nee, waar 
zou hij dan wel vandaan kunnen komen? 

Kanttekening is de enorme overlap in 87Sr/86Sr-
waarden tussen de isozones en de onmogelijkheid 
om isotopisch bijvoorbeeld een Alkmaarder van een 
Zeeuw te onderscheiden. Onderzoek met strontium- 
isotopen is daarom bij uitstek een methode om juist 
uit te sluiten dat mensen van lokale komaf zijn, en 
niet om te bewijzen dat zij dat wel zijn.

Menselijke skeletten
Een bijzonder voorbeeld is onderzoek dat op 
menselijke skeletten uit de ijzertijd is verricht. In de 
Nederlandse ijzertijd, de laatste achthonderd jaar 
voor Christus, cremeerden de bewoners hier hun 
doden. Maar in het rivierengebied zijn de afgelopen 
jaren bijzonder veel begraven, geïnhumeerde, 
menselijke skeletresten aangetroffen. Soms betrof 
het een enkel inhumatiegraf tussen crematiegraven, 
maar ook werden er grafveldjes opgegraven waar 
een hoger percentage van de mensen begraven was. 
 

In enkele gevallen moet de  
persoon meer dan honderd  
kilometer gereisd hebben

Al voor de introductie van onderzoek met behulp 
van strontiumisotopen redeneerden archeologen 
over de mogelijke instroom van mensen uit andere 
culturen, uit andere gebieden, waardoor er een 
gemengd begrafenisritueel was ontstaan. Een 
hypothese die nu getest kon worden. Onderzoek 
via strontiumisotopen is uitgevoerd op 23 skelet-
ten. Hieruit blijkt dat maar liefst elf van die mensen, 
bijna de helft dus, met zekerheid niet uit het 
Nederlandse rivierengebied afkomstig waren.
In enkele gevallen moet de persoon meer dan hon- 
derd kilometer gereisd hebben en bij één vrouw is in 
combinatie met de archeologische vondsten zelfs 
een herkomst in het noorden van Frankrijk waar-
schijnlijk. Bovenal kunnen de hypothesen, waarvan 
een enkele al meer dan 25 jaar geleden gedefinieerd 
is, nu bevestigd worden. In het Nederlandse 
rivierengebied was in de ijzertijd sprake van een 
enorme instroom van mensen van buiten de regio, 
wat in ieder geval heeft geleid tot een verandering 
van het begrafenisritueel. Bij Nederlandse archeolo-
gen raakt onderzoek via strontiumisotopen 
ingeburgerd. Zij kennen de mogelijkheden en zien 
kansen. Daarin is Nederland uniek in Europa. En de 
ontwikkeling van het vakgebied gaat verder. De 
pijlen zijn nu gericht op verbrand botmateriaal, 
waardoor we in de toekomst wellicht nog meer leren 
over onze voorouders en hun culturele netwerken.  

Lisette Kootker, bioarcheoloog aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, doet onderzoek via strontiumisotopen,  
lisette.kootker@vu.nl. Nadere informatie via de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed: specialist archeozoölogie Roel 
Lauwerier, r.lauwerier@cultureelerfgoed.nl.

Wie iemands kiezen analyseert, kan zijn geologische oorsprong achterhalen

Collageen, het organische bestanddeel van bot, geeft inzicht in  
het genuttigde voedsel
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aangenaam kennis te maken

Marlijn Baarveld en Jon van Rooijen bij het Oliemolenkwartier in Amersfoort, een voormalig fabrieksterrein dat nieuw leven ingeblazen krijgt. Lodewijk van Roij kon niet bij de fotosessie zijn

W at doet een adviseur erfgoed en ruimte?
Jon van Rooijen: ‘Wij houden ons bezig met historische bouwwerken 
in hun omgeving, en ook met de historische omgeving zelf. Denk 
aan ontwikkelingen in oude binnensteden. En neem de Abdij van 

Berne, bij het Brabantse dorp Heeswijk. Dat is een groot complex, dat nieuwe 
functies krijgt. Ook met nieuwbouw. Ik denk mee hoe die op de historische 
omgeving kan aansluiten.’
Lodewijk van Roij: ‘Vaak ontstaat er een spanningsveld. Kunnen het nieuwe en het 
oude goed samengaan? En hoe doe je dat dan? Daarover geven wij advies aan de 
betrokken organisaties. Het gaat om allerlei soorten ruimtelijke ontwikkelingen, 
zoals een nieuwe weg die door een landgoed of werelderfgoed gepland is.’
Jon van Rooijen: ‘Zo ben ik zes jaar lang bij de Philips-fabrieken in Eindhoven betrok- 
ken geweest. Daar is met inzet van de oude fabrieksgebouwen een levendig, nieuw 
stadsdeel gecreëerd. Maar hoe doe je dat nou op zo’n manier dat het ook zo werkt?’
Marlijn Baarveld: ‘Denk ook aan zonnevelden en windenergie. Ook dat raakt histo- 
rische structuren. Daarbij stimuleren we vooral dat het erfgoed inspiratie biedt voor 
een oplossing. En dat vooraf de cultuurhistorische laag goed onderzocht wordt.’

Schuiven er voor een gebied meer organisaties aan tafel dan voor 
een enkel gebouw?
Lodewijk van Roij: ‘Zeker. Natuurverenigingen, meerdere gemeenten, andere 
ministeries, bewoners. Het zijn vaak heel brede gesprekken.’
Jon van Rooijen: ‘Laatst nog zaten we met tien organisaties om tafel. Allemaal heb- 
ben die zo hun ideeën en wensen. Soms hebben wij dan een intermediair-functie.’

Lodewijk van Roij: ‘Want erfgoed is een bindmiddel. Iedereen heeft daar wel iets 
mee. Het erfgoed is dan het cement van zo’n overleg. Soms kunnen we een 
win-winsituatie creëren. In de Nieuwe Hollandse Waterlinie kun je heel goed 
water in de inundatiegebieden opvangen, maar zorg dan wel dat je dat aan de 
juiste kant van de verdedigingslijn doet. Dat is nou echt zo’n oplossing waar 
meerdere betrokkenen blij mee zijn. Tussen alle verschillende belangen zoeken 
wij naar een gezamenlijk doel.’
Jon van Rooijen: ‘Onze inzet is dat het erfgoed geborgd blijft én ook iets toevoegt 
aan nieuwe maatschappelijke opgaven.’

Hoe raakt de Rijksdienst erbij betrokken?
Jon van Rooijen: ‘Vaak omdat bouwwerken of gebieden beschermd zijn, zoals een 
kloostercomplex of bijzondere stadswijk. Ook bij andere waardevolle gebieden 
wordt onze inbreng op prijs gesteld.’

Wat maakt dit werk mooi?
Marlijn Baarveld: ‘Ik word er blij van dat ik eraan bijdraag dat het prettig wonen 
blijft in Nederland.’
Lodewijk van Roij: ‘Het is de moeite waard om dingen te behouden en ervan te 
genieten. Dat hebben veel mensen. Ook ik heb dat altijd belangrijk gevonden.’
Jon van Rooijen: ‘Ik ben met werelden bezig waar mensen in bewegen. Daar doe je 
het voor.’  

Nadere informatie: l.van.roij@cultureelerfgoed.nl & j.van.rooijen@cultureelerfgoed.nl.

Lodewijk van Roij, Marlijn Baarveld en Jon van Rooijen zijn drie adviseurs erf-

goed en ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij zijn gespecia-

liseerd in erfgoed in de ruimtelijke ordening. Wat houdt hun werk in? dirk snoodijk
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‘Erfgoed is een bindmiddel’
Drie adviseurs erfgoed en ruimte

Kanttekening is de enorme overlap in 87Sr/86Sr-
waarden tussen de isozones en de onmogelijkheid 
om isotopisch bijvoorbeeld een Alkmaarder van een 
Zeeuw te onderscheiden. Onderzoek met strontium- 
isotopen is daarom bij uitstek een methode om juist 
uit te sluiten dat mensen van lokale komaf zijn, en 
niet om te bewijzen dat zij dat wel zijn.

Menselijke skeletten
Een bijzonder voorbeeld is onderzoek dat op 
menselijke skeletten uit de ijzertijd is verricht. In de 
Nederlandse ijzertijd, de laatste achthonderd jaar 
voor Christus, cremeerden de bewoners hier hun 
doden. Maar in het rivierengebied zijn de afgelopen 
jaren bijzonder veel begraven, geïnhumeerde, 
menselijke skeletresten aangetroffen. Soms betrof 
het een enkel inhumatiegraf tussen crematiegraven, 
maar ook werden er grafveldjes opgegraven waar 
een hoger percentage van de mensen begraven was. 
 

In enkele gevallen moet de  
persoon meer dan honderd  
kilometer gereisd hebben

Al voor de introductie van onderzoek met behulp 
van strontiumisotopen redeneerden archeologen 
over de mogelijke instroom van mensen uit andere 
culturen, uit andere gebieden, waardoor er een 
gemengd begrafenisritueel was ontstaan. Een 
hypothese die nu getest kon worden. Onderzoek 
via strontiumisotopen is uitgevoerd op 23 skelet-
ten. Hieruit blijkt dat maar liefst elf van die mensen, 
bijna de helft dus, met zekerheid niet uit het 
Nederlandse rivierengebied afkomstig waren.
In enkele gevallen moet de persoon meer dan hon- 
derd kilometer gereisd hebben en bij één vrouw is in 
combinatie met de archeologische vondsten zelfs 
een herkomst in het noorden van Frankrijk waar-
schijnlijk. Bovenal kunnen de hypothesen, waarvan 
een enkele al meer dan 25 jaar geleden gedefinieerd 
is, nu bevestigd worden. In het Nederlandse 
rivierengebied was in de ijzertijd sprake van een 
enorme instroom van mensen van buiten de regio, 
wat in ieder geval heeft geleid tot een verandering 
van het begrafenisritueel. Bij Nederlandse archeolo-
gen raakt onderzoek via strontiumisotopen 
ingeburgerd. Zij kennen de mogelijkheden en zien 
kansen. Daarin is Nederland uniek in Europa. En de 
ontwikkeling van het vakgebied gaat verder. De 
pijlen zijn nu gericht op verbrand botmateriaal, 
waardoor we in de toekomst wellicht nog meer leren 
over onze voorouders en hun culturele netwerken.  

Lisette Kootker, bioarcheoloog aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, doet onderzoek via strontiumisotopen,  
lisette.kootker@vu.nl. Nadere informatie via de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed: specialist archeozoölogie Roel 
Lauwerier, r.lauwerier@cultureelerfgoed.nl.
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Het internationale succes van de Petruskerk in Vught

recept
Het

Na de transformatie bezit de Petruskerk in Vught zijn ruimtelijkheid nog
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Het begon omdat er kalk uit het gewelf viel. 
De parochie maakte zich zorgen over de 
bouwkundige toestand van de Petruskerk, 
in Vught, Noord-Brabant. In 2005 sloot 

ze de kerk. Vorig jaar werd het gebouw feestelijk her-
opend. Tussen sluiting en heropening zat maar liefst 
dertien jaar. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Wie 
vanuit Den Bosch over de A2 richting Eindhoven rijdt, 
ziet uit het hart van Vught het majestueuze silhouet 
van de Petruskerk opdoemen. Deze enorme kerk is 
tussen 1881 en 1884 gebouwd, naar ontwerp van de 
Duitse architect Carl Weber. Tijdens de bouw stortte 
een gedeelte van het noordelijke transept in, waarbij 
acht personen om het leven kwamen.
De geplande gemetselde vieringkoepel werd niet 
meer gebouwd. Daarvoor in de plaats kwam een klei-
nere koepel van hout. De zogeheten kruiskoepelkerk 
bevat elementen in neoromaanse stijl en Rijnlandse 
gotiek. Binnen bevinden zich schilderijen en muur-
schilderingen van de Vughtse kunstenaar Carel Grips. 
Met de bouw van deze kerk maakten de katholieken 
in Vught zich weer zichtbaar in de samenleving. Bij 
de aanwijzing tot rijksmonument in 2001 werd de 
betekenis van de Petruskerk voor het aanzien van de 
dorpskern van Vught benoemd. Die is groot. 

Zeven lokale ondernemers 
besloten de kerk te redden

Een andere functie
In de jaren sinds de sluiting is de Petruskerk niet 
alleen weer in goede bouwkundige staat gebracht, 
maar kreeg het gebouw ook een andere functie. 
Het is onttrokken aan de katholieke eredienst. De 
Vughtenaren gaan nu elders ter kerke. Het meubilair 
staat tegenwoordig in een nieuwe kerk in de 
Oekraïense stad Lviv. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed is nauw betrokken geweest bij de transforma-
tie van de Petruskerk tot bibliotheek, Vughts Museum, 
Wereldwinkel en workshop-ruimten voor de stichting 
Anders Bezig Zijn. Vught heeft zich er internationaal 
mee op de kaart gezet. Buitenlandse media zoals CNN 
en het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes schreven 
enthousiast over deze geslaagde functieverandering. 
Grote aantallen bezoekers uit binnen- en buitenland 
weten de Petruskerk nu te vinden. Een forse groep 
vrijwilligers uit de Vughtse samenleving zet zich in 
voor het draaiende houden van de kerk.
Wat is nu het recept voor deze geslaagde ‘herbestem-
ming’? En is een periode van dertien jaar normaal 
bij een dergelijke aanpassing? Wie zitten er achter 
deze succesvolle transformatie? Elke herbestemming 

De monumentale Petruskerk in Vught functioneert tegenwoordig als biblio-

theek, museum, winkel en workshop-ruimte. De transformatie is geslaagd. 

En internationaal vermaard. Wat was het recept? En is het wel normaal dat 

zoiets dertien jaar duurt? arno schut

is maatwerk, maar enkele zaken vallen op in Vught. 
Allereerst het belangrijkste: de vele Vughtenaren 
die zich op verschillende manieren hebben ingezet 
voor het behoud van hun kerk. De vrees binnen de 
Vughtse gemeenschap was dat sluiting zou leiden 
tot de sloop van dit beeldbepalende monument. Een 
groep betrokken inwoners, die zich verenigden in de 
Stichting tot Behoud van de Petruskerk, wist aller-
eerst de bisschop ervan te overtuigen om de plannen 
voor een culturele bestemming goed te keuren.

Vele hobbels
Daarna volgden nog vele hobbels om te nemen. Bij 
de uitwerking van de plannen en voor de exploitatie 
werd een lokale woningbouwvereniging aangetrok-
ken. Deze trok zich halverwege terug. Toekomstige 
gebruikers haakten af. Maar zeven lokale onderne-
mers besloten de kerk te redden en richtten DePetrus 
BV op. De kerk werd in erfpacht overgenomen van de 
parochie. Rendementen uit de bv worden niet uitge-
keerd. Winst komt ten goede aan de lokale gemeen-
schap. De opeenvolgende uitdagingen maakten dat 
het proces dertien jaar duurde. Een lange, maar niet 
uitzonderlijk lange periode. Gelukkig hebben de 
initiatiefnemers van het eerste uur vastgehouden aan 
hun ideaal om de kerk voor Vught te behouden.
Zonder subsidie van de gemeente, de provincie en het 
Rijk was deze transformatie niet mogelijk geweest. 
Voor de cascorestauratie was een bedrag van € 2,4 
miljoen nodig. Daar droeg de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed ruim € 1,4 miljoen aan bij. Dat 
was een subsidie uit een regeling voor de restauratie 
van onder andere monumentale kerkgebouwen, 
mogelijk gemaakt door het extra geld dat het kabinet-

Balkenende I in 2008 vanuit een begrotingsoverschot 
beschikbaar stelde. Een andere belangrijke bijdrage 
leverde de gemeente Vught. Die was er in de eerste 
fase niet inhoudelijk bij betrokken. Wél stelde ze bud-
get beschikbaar voor de cascorestauratie. De betrok-
kenheid veranderde toen de gemeente in een nieuw 
bestuursakkoord erfgoed tot een van de speerpunten 
verklaarde. Ze stelde een projectleider aan en werkte 
actief mee aan het verplaatsen van de bibliotheek en 
van de stichting Anders Bezig Zijn naar de Petruskerk.

De nodige vraagtekens
Tijdens het proces gaf de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed de betrokkenen advies hoe je 
bepaalde aspecten van de transformatie het beste aan 
kon pakken. Hoewel de eerste plannen voor de nodi-
ge vraagtekens en discussie zorgden, adviseerde de 
dienst positief over de inbouw van balkons, die zich 
in vloeiende lijnen door het monument begeven, en 
over nieuwe aanbouwen aan de buitenkant. Door 
hier enkele bedrijven in onder te brengen konden 
de aanpassingen binnen bescheiden blijven en is de 
ruimtelijkheid van de kerk behouden gebleven.
De Rijksdienst was ook bij de restauratie betrokken. 
Een belangrijk discussiepunt betrof de leien. De leien 
die op het dak lagen, waren niet meer leverbaar en 
het alternatief dat er wat kleur betreft het beste bij 
paste, was te duur. Op basis van oude afbeeldingen en 
ontwerptekeningen is toen besloten om de viering-
toren van een goedkopere, antracietkleurige lei te 
voorzien en de overige te herstellen daken van een 
paarse en duurdere soort. 135 jaar na de bouw heeft 
de Petruskerk weer een centrale plaats in de Vughtse 
gemeenschap gekregen. Ook nu, nu de transformatie 
is afgerond, zijn er nog vele Vughtenaren actief bij de 
kerk betrokken. Elke bezoeker krijgt bij de ingang een 
hartelijk welkom van een van de vele vrijwilligers. 

Arno Schut, adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, was betrokken bij deze restauratie en 
transformatie, a.schut@cultureelerfgoed.nl.

In deze nis is de religieuze functie van het gebouw bewaard gebleven

De kerk is nu voorzien van enkele aanbouwen
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MOOISTE NATUUR 
ALS MENSENWERK

De Biesbosch, het waddengebied, de Veluwe 
en de Hollandse duinen. Samen met 
Staatsbosbeheer heeft de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed ‘biografieën’ laten schrijven 
van de vier mooiste natuurgebieden van 
Nederland. De boeken zijn gemaakt door 
bureau Overland en de Rijksuniversiteit 
Groningen en aan de beheerders aangeboden 
om te helpen er nationale parken van wereld-
klasse van te maken. De vier gebieden zijn 
door het publiek verkozen. Maar het zijn niet 
alleen natuurgebieden. Veel natuur is er in de 
loop der eeuwen ontstaan of veranderd door 
menselijke activiteit. Een Nederlands natuur-
gebied is daarom bij uitstek cultuurlandschap, 
met een eigen verhaal en een eigen karakter.
Her en der zijn in het waddengebied, op de 
Veluwe, in de Hollandse duinen en in de 
Biesbosch nog sporen van menselijk gebruik te 
ontdekken. Dat gebruik heeft hun landschap-
pelijke en ecologische rijkdom bevorderd, én 
de waardering door het publiek. De overheid 
wil deze gebieden versterken en internationaal 
op de kaart zetten. De landschapsbiografieën 
kunnen daaraan bijdragen door hun culturele 
kant centraal te stellen. Wie het verleden van 
een gebied begrijpt, kan beter werken aan de 
toekomst ervan. 

Bert Groenewoudt, specialist landschapsgeschiedenis bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, coördineerde 
deze uitgaven, b.groenewoudt@cultureelerfgoed.nl.  
Ze staan als pdf op www.cultureelerfgoed.nl.
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Na 1945 wist Nederland in korte tijd te  
herstellen van de enorme oorlogsschade. 
Na een moeilijke start vol schaarste 
kwamen er tot 1965 meer dan 2,5 miljoen 

nieuwe gebouwen bij, voor wonen en werken, leren 
en kerken, en winkelen en ontspannen. Die gebou-
wen waren veelzijdig ingericht. Dankzij overheids-
steun voor standaardisatie en mechanisatie werd er 
snelle en massale productie mogelijk van meubels 
en materialen voor de aankleding van de interieurs.
Intussen wordt het steeds moeilijker om nog 
volledig originele inrichtingen uit het midden van 
de twintigste eeuw te vinden. Dat komt deels 
door slijtage, deels door verandering van smaak 
en techniek, maar ook door onbekendheid en 
onderwaardering. Met de tentoonstelling Rijke 
eenvoud in het Van Eesteren Museum in Amsterdam 
en het boek Interieurs van herrijzend Nederland geeft 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meer 
bekendheid aan deze inrichtingen. Hierdoor ont-
staat er hopelijk meer waardering voor. Het boek 
verschijnt volgende maand.

Dwarsdoorsnede
Uit de collectie die de Rijksdienst beheert, zijn op 

de tentoonstelling meubels te zien van voor-
aanstaande ontwerpers als Coen de Vries, Hein 
Salomonson en Gerrit Rietveld. Aangevuld met 
meubilair van verzamelaars en beeldmateriaal 
van Het Nieuwe Instituut toont het Van Eesteren 
Museum hiermee een dwarsdoorsnede van huis-
raad uit de periode 1945-1965. De meubels geven 
een tijdsbeeld van het leven in een opkomende 
welvaartsstaat. Hoe beïnvloedden fabricagetech-
nieken de vormgeving? En welke veranderingen 
traden er op in het gangbare interieur en de opvat-
tingen daarover?
Daarnaast valt er op de expositie werk van heden-
daagse ontwerpers te zien, zoals Chris Slutter, Mina 
Abouzahra en de groep DAY collective. Met welke 
ideeën en visies uit de wederopbouwperiode zijn 
makers anno nu aan het werk? Wat valt er te leren 
van die tijd? En hoe verhoudt de massaproductie 
van toen zich tot de huidige tijd, waarin hergebruik 
en duurzaamheid belangrijk zijn?

Lingerie
In 1954 liet lingeriewinkel Spruyt van Rietschoten 
aan de Kalverstraat in Amsterdam een verbouwing 
uitvoeren naar ontwerp van architect Salomonson. 

Op de tentoonstelling staat een eenvoudige en 
functionalistische ladenkast uit deze winkel. In 
datzelfde jaar kreeg binnenhuisarchitect en meubel-
ontwerper Coen de Vries de opdracht om de woning 
annex huisartsenpraktijk van het echtpaar De Bult-
Vreugde in Amsterdam te verbouwen en opnieuw in 
te richten. Het was een donker, rommelig huis. De 
Vries veranderde de indeling en creëerde openheid 
en eenheid. Voor de restauratie van een wandmeu-
bel dat nu in het Van Eesteren Museum staat, had 
de Rijksdienst contact met de 100-jarige ontwerper. 
Het tafeltje is geheel gereconstrueerd naar voor-
beeld van foto’s uit de jaren vijftig.
Speciaal voor de expositie ontwierp De Vries een 
fauteuil en een eetkamerstoel. Ze bestaan elk uit 
slechts vier platen hout. En de inspiratie voor hun 
felle kleuren komt van een zeefdruk van Karel 
Appel, die hij thuis heeft hangen. Coen de Vries is 
op 17 december overleden. De derde grootheid op 
de tentoonstelling is Rietveld. In 1958 verrees in het 
zuidwesten van Parijs een nieuw hoofdkantoor voor 
UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties 
voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Het kan-
toor werd ingericht door tal van internationale en 
beroemde architecten en kunstenaars, die in diverse 
stijlen werkten. Rietveld ontwierp de perskamer, die 
gekenmerkt werd door halfzwevende bureaus en 
door linoleum, zowel op de vloer als op de bureaus. 
De expositie is nog tot en met 5 mei te zien. 

Sylvia van Schaik, conservator bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor de naoorlogse meubels 
in de collectie, s.van.schaik@cultureelerfgoed.nl. Nadere 
informatie over ‘Rijke eenvoud’: vaneesterenmuseum.nl.

Eenvoudig en functionalistisch, dat waren de nieuwe meubels uit de eerste 

twintig jaar na de oorlog. Kijk maar eens naar de bureaus en kasten van 

vooraanstaande ontwerpers als De Vries, Salomonson en Rietveld. Ze vallen 

nu te zien op een expositie in Amsterdam. sylvia van schaik

Eenvoudig en function alistisch
Meubels uit 1945-1965

Mina Abouzahra bekleedde een stoel van Rietveld uit 1958 met flarden Marokkaanse stof De expositie, met kast, bureaus en vloer van Gerrit Rietveld voor UNESCO uit 1958
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De meubels geven  
een tijdsbeeld van  
een opkomende 
welvaartsstaat

Eenvoudig en function alistisch

Een lingeriekast uit 1954, ontworpen door Hein Salomonson, wordt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed klaargemaakt 
voor de expositie ‘Rijke eenvoud’

Het wandmeubel van het echtpaar De Bult-Vreugde  
na 1965

Een wandmeubel uit 1954 van ontwerper Coen de Vries voor het 
echtpaar De Bult-Vreugde
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De toekomst van
een VOC-nederzetting

De Japanse stad Hirado heeft Nederlandse wortels uit de VOC-tijd. 

Tegenwoordig lijdt de plaats onder leegloop, leegstand en vergetelheid. 

Twaalf studenten identificeerden de kwaliteiten van de historische stad  

die hier een positieve wending aan kunnen geven. jean-paul corten

De Japanse stad Hirado

Het gereconstrueerde VOC-pakhuis in de baai van Hirado, mét 1639-gevelsteen
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Het was 1639 toen François Caron eindelijk zijn lang gekoesterde wens 
in vervulling zag gaan: een nieuw, voornaam pakhuis. Er was twee 
jaar aan gewerkt en het resultaat mocht er zijn. Het kloeke gebouw, 
dat geheel uit natuursteen was opgetrokken, mat maar liefst 46 bij  

13 meter. Met zijn fier oprijzende, hagelwitte gevels aan de monding van de baai 
van de Japanse stad Hirado domineerde het de hele omgeving. Het toonde ieder 
die de jonge handelsstad naderde direct welke machtige positie de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie er innam. In de voorgaande dertig jaren was de 
Nederlandse handel met Japan hier dan ook tot ongekende bloei gekomen. 

 Om de nieuwbouw te bezegelen liet Caron, opperhoofd van de handelsfactorij 
van de VOC in Hirado, een gevelsteen plaatsen met daarin het jaartal van opleve-
ring, 1639. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Op het moment dat dit de 
shogun, de Japanse legerleider, ter ore kwam, beval hij de onmiddellijke sloop 
van het gebouw. Caron, beducht voor een conflict dat de lucratieve handel in 
gevaar kon brengen, kon niet anders dan het bevel gehoorzaam opvolgen. Korte 
tijd later was er van het trotse gebouw geen steen meer over.
De plotse drift van de machtige shogun moeten we verklaren uit zijn gevoelig-
heid voor christelijke symboliek. En een gevelsteen met de inscriptie ‘1639’ 
werd als zodanig beschouwd. Het jaartal verwijst immers naar de geboorte van 
Christus. De vreemde godsdienst was het jonge shogunaat een doorn in het 
oog. Deze vormde een ernstige bedreiging voor de hegemonie die de shogun 
met moeite trachtte te vestigen over het verdeelde Japan. Eerder in datzelfde 
jaar had een conflict met fanatieke Portugese missionarissen ertoe geleid dat 
alle Portugezen het land waren uitgezet. Hoewel de Hollandse kooplieden de 
missiedrang van hun Portugese concurrenten ontbeerden, was een striktere con-
trole over hun reilen en zeilen geboden. Het incident in Hirado was een mooie 
aanleiding om de afgelegen Hollandse factorij te sluiten en te verplaatsen naar 
het centraal gelegen Nagasaki. De VOC kon zich daar vestigen op het kunstma-
tige schiereiland Deshima, dat kort daarvoor was verlaten door de Portugezen. 
Sindsdien verliep alle handel met Japan over die enkele brug die Deshima met de 
stad Nagasaki verbond. De aanwezigheid van de VOC in Hirado was daarmee tot 
een definitief eind gekomen. Zij had slechts van 1609 tot 1639 geduurd.

Een replica
Wie vandaag Hirado bezoekt, zal tot zijn verbazing oog in oog komen te staan 
met hetzelfde imposante bouwwerk dat François Caron vier eeuwen eerder had 
afgebroken. Dat wil zeggen, een replica daarvan. Het is in 2011 gereedgekomen, na 
langdurig en minutieus onderzoek door een uitgebreid team van Japanse experts. 
Het team werd bijgestaan door enkele Nederlandse restauratiearchitecten en won 
advies in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bouwtekeningen van 
het bewuste pakhuis zijn niet bewaard gebleven. Maar aan de hand van archeolo-
gische opgravingen, archivaal bronnenonderzoek en comparatieve studie van ver-
gelijkbare VOC-pakhuizen in Azië heeft het expertteam een reconstructie kunnen 
maken die vermoedelijk dicht grenst aan het zeventiende-eeuwse origineel.
De bouwvoorschriften zijn in de loop der eeuwen evenwel wat gewijzigd. Om 
aardbevingen te kunnen weerstaan is het bouwwerk van een stevige staalcon-
structie voorzien. Die hadden de bouwmeesters van de VOC niet voorzien. 
Met het nieuwe pakhuis heeft de historische structuur van de stad haar logica 
hervonden. De stad is nu weer herkenbaar als handelsnederzetting, met alle 
elementen die erbij horen. Hirado vertegenwoordigt daarmee een typologie die 
zo kenmerkend was voor VOC-nederzettingen: een beschutte baai waar schepen 
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De Nederlandse 
handel met 
Japan is hier 
tot ongekende 
bloei gekomen

De originele trap uit 1639 naar het VOC-pakhuis

De scheidingsmuur van de VOC-enclave in Hirado staat er nog
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kunnen aanmeren, een verdedigingswerk dat vijandige kapers op afstand houdt, 
een nederzetting met alle nodige voorzieningen en een pakhuis voor de opslag 
van de kostbare handelswaar.

Doortimmerd exploitatieplan
Toch blijkt in Japan, net als in Nederland, de historie een wankele basis voor 
behoud. Wanneer die historie geen actueel doel meer dient, slaat de lust al gauw 
om in een last. De reconstructie van het pakhuis was niet ingegeven door de noden 
van de stad en zijn inwoners, maar volgde uit de bevlogen idealen van de experts. 
In de hitte van het bouwproces ontbrak het aan tijd en energie voor een doortim-
merd exploitatieplan. Bij oplevering was er wel een mooi gebouw, maar geen 
noemenswaardig doel. Het museum dat er in gevestigd is, ontbeert een gedegen 
collectie. De evenementen die er plaatsvinden, ontbreekt het aan publiek. En de 
exploitatielasten van het pakhuis drukken almaar zwaarder op de gemeentelijke 
begroting. Tegelijk heeft de stad dringend behoefte aan nieuwe impulsen die zijn 
wankele bestaan versterken. Terwijl Hirado in de vorige eeuw nog gestaag groeide, 
is er nu sprake van voortgaande krimp. Wegtrekkende jeugd en vergrijzing zorgen 
ervoor dat de stad zijn aantrekkelijke woonklimaat verliest. Leegstand en verval zijn 
het gevolg. Temeer reden voor de resterende bewoners Hirado te verruilen voor een 
grote stad als Fukuoka met al zijn voorzieningen en diensten. 
Hoe kan het historisch zo belangwekkende Hirado weer aantrekkelijk worden 
voor wonen, werken en recreëren? Dit was de kernvraag voor een workshop 
die onlangs in Hirado werd gehouden. Op verzoek van lokale organisaties en 
gesteund door de Nederlandse ambassade in Tokio leidde de Rijksdienst deze 
workshop. De dienst deed dit samen met het Amsterdamse architectenbureau 
Space&Matter. Twaalf studenten van diverse Japanse universiteiten namen 
eraan deel. Zij identificeerden drie gebieden in Hirado waar nieuwe impulsen de 
bestaansbasis van de historische stad kunnen bevorderen: het rommelige water-
front, de karakteristieke hoofdstraat en de romantische kasteelheuvel.

Weidse vergezichten
Het waterfront van Hirado vormt de onvermijdelijke toegang tot de stad. Elke 
automobilist, bus- of bootpassagier en sporadische fietser arriveert aan de uit-
gestrekte baai met zijn weidse vergezichten. Als knooppunt van transport biedt 
het waterfront de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot overstappunt. Dat zal het 
gemak van zowel bewoners als bezoekers van de stad dienen. Een aantrekkelij-
kere inrichting zal het gebied uitermate geschikt maken als verblijfsruimte. Om 
de weidse baai begaanbaar en beleefbaar te maken en om hem te verbinden met 
de stad, stelden de studenten een promenade voor. Daarmee zal ook het nieuwe 
VOC-pakhuis beter ontsloten worden. 
De hoofdwinkelstraat in Hirado is tevens de oudste infrastructuur en de culturele 
ruggengraat van de stad. Het aantrekkelijke straatbeeld wordt gedomineerd door 
de vele winkel-woonhuizen in karakteristieke Japanse houtbouw. Dit is de plek 
waar de bewoners van Hirado elkaar treffen. Nu veel panden leegstaan, staat 
de cruciale rol van de hoofdstraat als voorzieningencentrum onder druk. De 
studenten identificeerden een aantal panden dat zich leent voor gedeeld gebruik. 
Boekwinkel en café kunnen bijvoorbeeld een pand delen, waarin op de boven-
verdieping een yogaruimte is gevestigd. De exploitanten kunnen elkaars klanten 
en tevens elkaars kosten delen. Het zal het voorzieningenniveau van de stad 
verbeteren en daarmee de vitaliteit ten goede komen.

Recente experimenten
De kasteelheuvel tot slot biedt kansen als recreatiegebied voor de stad. Het 
recent herbouwde kasteel, dat zijn oorsprong in 1599 had, torent weer hoog 
boven de stad uit. De recente experimenten met een toeristische exploitatie van 
het kasteel lijken hoopgevend en kunnen nieuwe bezoekers naar Hirado trek-
ken. Dit maakt ook de herinrichting van de heuvel als recreatiepark haalbaar. 
Het zal behalve toeristen ook bewoners dienen, en daarmee het woonklimaat 
verbeteren. 

De studentenvoorstellen laten zien welke 
mogelijkheden de stad in handen heeft

 

Hoewel de studentenvoorstellen niet van realiteitszin gespeend zijn, dienen zij 
in eerste instantie het publieke debat in Hirado. Zij laten zien welke mogelijk-
heden de stad in handen heeft. Welke van de geïdentificeerde potenties worden 
benut bepalen de publieke, private en civiele initiatieven ter plekke. Een 
belangrijke voorwaarde voor de revitalisering van Hirado lijkt de afstemming 
met de nabijgelegen miljoenenstad Fukuoka. In gezamenlijke afstemming kun-
nen zij elkaars complementaire kwaliteiten benutten. De rust die Hirado heeft 
te bieden kan voor sommigen een uitkomst zijn voor de hectiek van Fukuoka, 
en vice versa. 

Jean-Paul Corten, senior beleidsmedewerker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, leidde 
de workshop in Hirado samen met collega Gábor Kozijn, j.corten@cultureelerfgoed.nl.

De baai van Hirado

De studenten in actie De hoofdwinkelstraat van Hirado lijdt onder leegstand
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Van Doesburghuis monument

Afgelopen zomer was de warmste van de afgelopen decennia. De droogte 
had voor archeologen iets bijzonders in petto. Op meerdere plaatsen in 
Nederland werden in akkers en weiden ronde en vierkante vlekken zichtbaar. 
De mysterieuze ringen en lijnen waren vooral duidelijk te zien op satelliet- en 
dronebeelden. Verschillende verkleuringen werden bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed gemeld. Soms was er een eenvoudige verklaring te geven, 
maar soms ook niet. Daarom onderzocht de dienst in Overijssel enkele 
opvallende gevallen.
Zoals de grote ronde vlek omgeven door twee concentrische ringen in een 
weiland bij het dorp Wesepe. Grondboringen wezen uit dat de vlek uit een 
laagje opgeworpen grond bestaat. De ringen moeten grachten geweest zijn, 
nu opgevuld met zand en veen. Wellicht hebben we hier te maken met de 
resten van een middeleeuwse versterking. Uit oorkonden is bekend dat rond 
1230 edelman Wouter van Keppel in Wesepe actief was. Hij of een van zijn 
familieleden heeft misschien de versterking laten bouwen. Nader onderzoek 
kan uitsluitsel geven over de ouderdom van de resten. 

Mysterieuze ringen

Inheemse bomen bedreigd 

Overal in het Van Doesburg-Rinsemahuis bevinden zich bonte kleuren, zoals in de gang

Het Nederlandse landschap is na de Tweede Wereldoorlog drastisch veranderd. 
De meeste oude bossen, houtwallen, heggen, houtsingels en struwelen zijn 
verdwenen of vervangen, mede door gebrek aan doelgericht beheer. Wat er is 
overgebleven is niet alleen van groot cultuurhistorisch belang, maar ook van 
wezenlijk belang voor de natuur. De helft van de autochtone soorten bomen en 
struiken is namelijk bedreigd. Behoud van groen erfgoed is hier direct gekop-
peld aan het behoud van inheemse genen. Van de huidige groene landschaps-
elementen is slechts drie procent terug te voeren op 1850. Deze bevatten 
oorspronkelijk inheemse bomen en struiken.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft ze in kaart gebracht in de Atlas 
van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland. Het behoud van een deel van 
het genetische erfgoed is door Staatsbosbeheer geregeld via een genenbank. 
Maar de laatste resten van het groene cultuurhistorische erfgoed ter plekke zijn 
bedreigd. Om oplossingen aan te dragen analyseert de Rijksdienst dit momen-
teel in samenwerking met Ecologisch Adviesbureau Maes en Stichting Landschaps- 
beheer Flevoland. Het beheer van de laatste groeiplaatsen kan verbeterd 
worden om zo de bijzondere autochtone bomen en struiken te behouden. 

Vorige maand is museumwoning het Van Doesburg-Rinsemahuis in Drachten 
een rijksmonument geworden. Het rijtjeshuis staat in de Papegaaienbuurt,  
waar Stijl-kunstenaar Theo van Doesburg in 1921 een bont kleurenpalet voor 
ontwierp, met pittig rood, geel en blauw. Museum Drachten heeft de kleuren 
van de gevels en het interieur van de museumwoning teruggebracht in de 
oorspronkelijke staat. Aanwijzingen tot rijksmonument uit de periode 1850-
1940 komen nog maar weinig voor, gezien de terughoudendheid die de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betracht.
Toch heeft zij gemeend juist aan dit huis de status van rijksmonument toe te 
kennen vanwege de bijzondere waarde die het vertegenwoordigt. In de door 
architect Cees Rienks de Boer ontworpen middenstandswoning is de vertaling 
van het gedachtegoed van Van Doesburg uitzonderlijk goed tot uitdrukking 
gekomen. Het huis is tot stand gebracht op een voor Van Doesburg cruciaal 
moment in de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap, namelijk tijdens zijn 
verblijf aan het opleidingsinstituut Bauhaus in Weimar. Door de aanwijzing 
wordt de positie van Drachten in de geschiedenis van De Stijl versterkt. 

Door een enkele beuk te ringen krijgen eiken in het Speulder- en Sprielderbos groeiruimte

De vlek met ringen bij Wesepe op satellietbeeld van september 2018
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Vorig jaar is de Gulden Fenix, de prijs ter 
bevordering van hergebruik van gebou-
wen, gewonnen door het team rond de 
Blokhuispoort in Leeuwarden. Uit het 

juryrapport: ‘Architectonisch is ervoor gekozen om 
zoveel mogelijk te behouden, de nieuwe aanpas-
singen duidelijk zichtbaar te maken en sporen 
van eerdere aanpassingen zichtbaar te laten. De 
duidelijke huisstijl geeft de verschillende gebouw-
delen een gezamenlijke identiteit en is bewust door 
eigenaar BOEi aan alle huurders overgebracht. Zo 
is de eenheid van het complex bewaard gebleven.’ 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was nauw 
betrokken bij de transformatie van de uit 1870 
stammende gevangenis tot ontvangstruimte voor 
Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa. 
Eind 2007 is de Blokhuispoort gesloten als gevange-
nis, omdat het gebouw niet meer aan de nieuwste 
veiligheidseisen voldeed. Het rijksmonument diende 
in de tussenliggende jaren als cultuurcentrum.
Een driewekelijks ontwerpoverleg gold als advies 
aan de gemeente voor de omgevingsvergunning. 
Hiermee werd een slepend vergunningentraject 
voorkomen. Bij een dergelijk groot complex en 
de sneltreinvaart om het geschikt te maken als 

ontvangstruimte is dat het laatste waar je op zit te 
wachten. In het overleg zijn bij de start uitgangs-
punten voor het werk vastgesteld en dit zijn precies 
de elementen die terugkomen in het juryrapport. 
Onder leiding van BOEi, de Nationale Maatschappij 
tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van 
Industrieel Erfgoed, is gezamenlijk een visie bepaald, 
die houvast bood in de keuzes tijdens het traject. In 
het bouwhistorische rapport bijvoorbeeld werden 
alle wijzigingen uit de jaren 1980 aangemerkt als 
‘indifferent’, onbelangrijk. Maar de Blokhuispoort is 
een staalkaart van de manieren waarop er 137 jaar 
lang tegen het straffen van mensen is aangekeken. 
Het gescheiden circuit voor bewakers en gevan-
genen uit de jaren tachtig is daarin belangrijk. Niet 

het hele circuit is behouden gebleven. Dat zou een 
nieuwe ontwikkeling onmogelijk hebben gemaakt. 
Maar enkele herkenbare elementen wel en daardoor 
blijft ook dit deel van de geschiedenis van het 
gebouw herkenbaar.

‘Niet schilderen’
Een ander belangrijk uitgangspunt was om het func-
tionele karakter van de gevangenis te koesteren. Dat 
lukte door het gebouw niet te mooi te maken, en de 
ongemakkelijke, onhandige en onaangeraakte details 
te behouden. Er hingen tijdens de uitvoering bordjes 
met bijvoorbeeld ‘Niet schilderen’. Die ongemak-
kelijke onderdelen vallen niet precies te omschrijven, 
maar vergen een instelling van alle werklui om ze te 
herkennen. Rigoureus is een deel van een cellen-
blok gesloopt en vervangen door een bibliotheek. 
Opvallend is de gevel daarvan wel, maar hij eist niet 
de aandacht op en laat de oude gevel in zijn waarde. 
Binnen creëerde TWA Architecten met de combina-
tie van de oude cellenstructuur met een moderne, 
oranje trap een prikkelende sfeer. Dat kon omdat een 
ander cellenblok nagenoeg ongeschonden is geble-
ven. Het is nu in gebruik als budgethotel. Slapen in 
een gevangenis klinkt naar, maar door de zorgvuldige 

De Blokhuispoort, de oude gevangenis van Leeuwarden, is verbouwd tot 

ontvangstruimte van de stad. En tot bibliotheek, restaurant en budgethotel. 

Dat is zo zorgvuldig gedaan dat het team rond het rijksmonument er een 

belangrijke prijs mee won. nanette de jong
Eten achter tralies. In de oude gevangenis van Leeuwarden,  
de Blokhuispoort, is nu onder meer een restaurant gevestigd

Het functionele karakter van de gevangenis is behouden door haar 
niet te veel op te poetsen
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restauratie en een uitgekiend interieurontwerp waan 
je je in een duur boetiekhotel. Het kleurenschema is 
gebaseerd op de historische kleuren. Dat geldt voor 
het hele complex, waardoor de eenheid bewaard is.

De uitdaging om het gesloten 
karakter van de gevangenis 
te behouden was enorm

 

De uitdaging om het gesloten karakter van de gevan-
genis te behouden en tegelijkertijd het complex te 
verbinden met de stad was enorm. Dat de brug de 
enige openbare toegang is gebleven is knap. De rite 
de passage die aanstaande gevangenen ondergin-
gen als ze over de brug liepen en wisten dat ze hier 
voorlopig niet weg zouden komen is de essentie van 
het gebouw. Zij zouden nu wel op één ander punt 
uit kunnen breken en dat is door de grote glaspui 
van het restaurant. Er is veel gediscussieerd over de 

grootte van het nieuwe gat in de gevel voor deze 
pui. In andere gevallen houd je een nieuw gat in een 
monument zo klein mogelijk, maar de glazen pui 
is cruciaal voor de exploitatie van het restaurant, 
dat van buiten zichtbaar moet zijn. Eigenaar BOEi 
heeft er veel ervaring mee om een groot complex 
als de Blokhuispoort een nieuwe functie te geven. 
De organisatie wacht niet op bedrijven die aanklop-
pen, maar zoekt gericht naar huurders die zij bij het 
complex vindt passen. Gelukkig is de Blokhuispoort 
bijna geheel verhuurd. Want hoewel de deadline van 
opening op 1 januari 2018 is gehaald ten behoeve van 
de culturele hoofdstad, zijn er nog wel wat financi-
ele hordes op de weg gekomen. Daardoor heeft de 
aannemer het werk niet helemaal kunnen afronden. 
Hopelijk gaat dat in de loop van dit jaar gebeuren.

Twee enorme houtkachels
Als klap op de vuurpijl is de hele Blokhuispoort 
zo veel mogelijk energieneutraal gemaakt. Twee 
enorme houtkachels, die draaien op snoeiafval van 
de gemeente Leeuwarden, verwarmen het gebouw 
niet alleen, maar draaien in de zomer door voor 
de koeling. BOEi bestuurt de installatie op afstand 
vanuit Amersfoort. Ze is per ruimte te regelen, 
waardoor de energie efficiënt wordt gebruikt. De 
daken zijn aan de buitenkant geïsoleerd om binnen 
het bijzonder mooie houten dakbeschot in het 

zicht te kunnen laten. De oude ramen zijn voorzien 
van achterzetbeglazing. Hiervoor is niet naar een 
standaardproduct gegrepen, maar er is zorgvul-
dig nagedacht over het ontwerp en de details. 
Datzelfde geldt voor de zonnepanelen die op het 
platte dak zijn geplaatst. Het gebouw is op deze 
manier aangepast aan de eisen van deze tijd en de 
monumentale waarde ervan is behouden.
Om de benodigde pijperij op het dak kwijt te kun-
nen is er inspiratie gevonden in de lantaarns die 
oorspronkelijk op het dak stonden. Deze daklan-
taarns waren reeds lang verdwenen en dit verlies 
had de daken vlak en saai gemaakt. Door middel 
van foto’s en details van de constructie die nog 
aanwezig zijn, is de plaats van de lantaarns terug-
gevonden. Ze zijn teruggebracht, maar in moderne 
materialen uitgevoerd. Daardoor is het spannende 
aspect van de daken hersteld, herkenbaar als 
moderne aanvulling. Felicitaties aan het hele team 
rond de Blokhuispoort met het resultaat. Wat de 
Rijksdienst betreft niet alleen prijswinnend in de 
categorie Transformatie, maar ook in de categorie-
en Restauratie, Teambuilding en Duurzame aanpas-
sing van monumenten. 

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

Ga direct naar de 
gevangenis

De Blokhuispoort in Leeuwarden

Dat de brug de enige openbare toegang is gebleven is knap Bibliotheekboeken tussen celdeuren
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Historische kaarten helpen bij overlast

Last van te veel water in de stad? Of juist te weinig? Kijk dan eens op oude kaarten  

hoe de grachten vroeger liepen. Grote kans dat gedeeltelijk herstel van de historische 

waterhuishouding de problemen helpt oplossen. 

hanna pennock, menne kosian & ellen vreenegoor

 
De 
van oude
watersystemen
logica

Historische kaarten brachten aan het licht dat er in Hoorn drie verschillende watersystemen zijn, met drie verschillende waterpeilen
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De klimaatverandering laat zich voelen. 
De vorige zomer was extreem droog, we 
hebben vaker last van piekbuien, het 
waterpeil zakt en de ondergrond klinkt 

in. Overstroming dreigt vanuit de rivieren en door 
de stijging van de zeespiegel. Met dijkverzwaring 
en ruimte voor de rivier alleen zijn we er nog niet. 
Gemeenten moeten nu de kwetsbare locaties in 
kaart brengen als het gaat om wateroverlast, hitte en 
droogte. Vanuit het Deltaprogramma heeft het Rijk 
hiervoor een stresstest ontwikkeld. De Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed pleit ervoor altijd cultuur-
historische en bodemkundige informatie in deze test 
te betrekken. Het is de bedoeling dat er op tijd maat-
regelen getroffen worden, zodat Nederland in 2050 
‘klimaatbestendig en waterrobuust’ is ingericht. 
Schade door hitte, water en droogte moet zo min 
mogelijk toenemen.
Klimaatverandering raakt ook aan ons culturele 
erfgoed. Bodemdaling zorgt voor verzakking van 
monumenten, water, hitte en droogte tasten 
historische parken en tuinen aan en museale col-
lecties en archieven die ondergronds of op zolder 
zijn ondergebracht kunnen schade lijden door 
water of hitte. Maar het erfgoed biedt ook kansen. 
Cultuurhistorische kennis is essentieel om de logica 
van oude watersystemen te ontrafelen en zo de 
werkelijke knelpunten en kansen in beeld te krijgen. 
Op alle schaalniveaus van gebouw tot hoofdwater-
systeem zijn er lessen te trekken uit de historische 
manier van bouwen en inrichten. Veel knelpunten 
die te maken hebben met wateroverlast of juist 
een gebrek aan water worden veroorzaakt door het 
veronachtzamen van deze structuren.

Overkluisd, omgelegd of gedempt
Vrijwel al onze steden zijn in de middeleeuwen aan 
het water ontstaan. Vanzelfsprekend is er sindsdien 
veel veranderd. Wegen zijn verlegd, waterlopen 
overkluisd, omgelegd of gedempt, vestingwerken 
geslecht en vooral de naoorlogse woningbouw 
leidde tot grote veranderingen van onze leefomge-
ving. Van oudsher speelden de bodem en het water 
een grote rol in de keuzes die we maakten. Doordat 
we technisch steeds meer kunnen, lijken we deze 
verbinding met de ondergrond te verliezen. Toch 

spelen oude systemen nog altijd een rol van beteke-
nis. Kennis over het verleden biedt dan ook zowel 
inzicht in het watersysteem als aanknopingspunten 
voor oplossingen. Het ligt voor de hand dat voor 
de kwetsbaarste locaties al eerder oplossingen zijn 
bedacht. Soms zijn plekken kwetsbaar geworden 
omdat er niet zo handig in de waterhuishouding 
is ingegrepen. Juist daarom is cultuurhistorie een 
belangrijke kennisbron voor de klimaatstresstest.
Zo bracht in Hoorn een nadere studie van histori-
sche kaarten aan het licht dat er hier van oudsher 
drie verschillende watersystemen zijn, met drie 
verschillende waterpeilen. Het ene watert uit op het 

Markermeer, het andere komt uit in de Oosterpolder 
en nummer 3 komt in de Zuidpolder terecht. Met 
die kennis kan de gemeente bij de nieuwe inrich-
ting rond het stationsgebied rekening houden 
om te voorkomen dat de stad problemen met de 
waterhuishouding krijgt. En het oude centrum van 
de Brabantse plaats Lith had veel last van water op 
straat. Uit onderzoek met behulp van historische 
kaarten bleek dat er drie duikers, die dienden voor 
de afvoer van water, waren dichtgezet bij de aanleg 
van een nieuwbouwwijk. Na het heropenen van deze 
duikers was het waterprobleem opgelost.

Drooggelegd voor de landbouw
Uit historische bronnen zoals kaarten kunnen we 
afleiden dat de Limburgse stad Weert is gebouwd op 
een hoge, strategische plek tussen de Maas en het 
moerasgebied van de Peel. Ook is te zien dat er rond 
het kasteel en rond de stad een gracht lag, die door 
twee beken van water voorzien werd. Nu de Peel is 
drooggelegd voor de landbouw is de stand van het 
grondwater in het gebied twintig meter onder het 
Normaal Amsterdams Peil. Weert heeft last van hevige 
regenbuien, maar ook van droogte, omdat het water 
snel wegstroomt en in de ondergrond wegzakt.
Dat betekent dat het in de versteende binnenstad 
in de zomer extreem heet wordt en er nauwelijks 
verkoeling door groen en water mogelijk is. Bomen 
kunnen onvoldoende water vasthouden om te groei-
en en warme zomers te overleven. Water terugbrengen 
in de stadsgracht kan alleen met een betonnen bak, 

Veel knelpunten  
worden veroorzaakt  
door het veronacht- 
zamen van deze  
structuren

»

Twee beken voorzagen de gracht rond Weert van water

Lith had veel last van water op straat
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omdat anders het waterpeil zodanig verhoogd moet 
worden dat landbouw onmogelijk wordt. Op de 
markt is een paar jaar geleden bij archeologisch 
onderzoek een grote waterput met een reservoir aan-
getroffen. Dit type ondergrondse waterberging zou 
hier een oplossing kunnen bieden om regenwater op 
te vangen en vast te houden en in droge perioden te 
gebruiken als voedingsbron voor het groen.

Logische locaties
Op historische kaarten van steden zoals Zwolle, 
Zutphen en Zaltbommel is goed te zien hoe in de 
zeventiende eeuw de vestingwerken met grachten zijn 
aangelegd. Op de site www.topotijdreis.nl kan gevolgd 
worden wat er sinds 1820 met het water in en om 
de stad is gebeurd. Hiermee komen de van oudsher 
meest logische locaties voor oplossingen met te veel 
en te weinig water in beeld. Met deze kennis is vervol-
gens gericht onderzoek mogelijk op plekken waar de 
doorstroming stagneert en de kwaliteit van het water 
slecht is. Ook kan bekeken worden wat de mogelijk-
heden zijn voor extra waterberging. Oude structuren, 
zoals linies en bolwerken, die nu de groene longen 
rond de stad vormen en gebouwde elementen, zoals 
sluizen, keermuren en watermolens met hun vijvers, 
zijn meestal op de goede plek aangelegd. Ze kunnen 
in een aantal gevallen opnieuw een bijdrage leveren 
aan de verduurzaming van het gebied.
In Leiden zou een klimaatstresstest een probleem bij 
de Langebrug signaleren. Op kaarten uit de zestiende 
eeuw is de huidige straat Langebrug nog een gracht, 
de Vollersgracht. Hierop loosden de volders in de 
lakenindustrie het afvalwater van het vervilten van 
wollen stoffen. Vanaf het begin van de zeventiende 
eeuw werd deze gracht langzaamaan overkluisd. 
Op een kaart uit 1675 is de gracht verdwenen. Hij 
was echter niet gedempt. Het water kon onder de 

straat nog gewoon doorstromen. Pas in 1956 wordt 
de gracht definitief gedempt. Dit leverde nog steeds 
geen probleem voor de waterhuishouding in de bin-
nenstad op, omdat er, juist vanwege de belangrijke 
waterafvoerfunctie, een groot riool onder is aange-
legd. Als je voor de klimaatstresstest alleen zou kijken 
naar de huidige situatie aan het straatoppervlak zou 
je dergelijke belangrijke informatie kunnen missen.

Een eenvoudig stappenplan
De Rijksdienst heeft een methode ontwikkeld die 
gemeenten zelf kunnen toepassen. Het is een eenvou-
dig stappenplan, dat aansluit bij de klimaatstresstest. 
Knelpunten in stad, dorp of het landelijke gebied zijn 

vaak te verklaren vanuit de historie. De ontwikkelin-
gen zijn te volgen met behulp van oude bronnen zoals 
stadsplattegronden, negentiende-eeuwse kadastrale 
kaarten, waterschapskaarten en luchtfoto’s uit de 
twintigste eeuw. Deze informatie kun je koppelen aan 
gegevens over de ondergrond en aan de klimaatscena-
rio’s van www.klimaateffectatlas.nl. Als je dit vervol-
gens combineert met de kennis van deskundigen in de 
gemeente op het gebied van water, riolering, groen, 
ondergrond en erfgoed, leg je een goede basis.
De vier stappen komen op het volgende neer. 
Vergelijk historische kaarten en combineer ze met 
de gegevens van het waterschap en de gemeentelijke 
rioleringsdienst. Plaats deze gegevens in een bredere 
context om het grotere systeem van de waterhuis-
houding te kunnen ontrafelen. Betrek er verschil-
lende organisaties bij, vraag specialisten en benut 
lokale kennis. En bespreek de kansen en knelpunten 
in een ‘risicodialoog’ met de inwoners en betrokken 
organisaties, en stuur aan op praktische oplossin-
gen. De Rijksdienst heeft deze stappen nader uit-
gewerkt in een brochure, Cultuurhistorie als kennisbron 
voor de klimaatstresstest. De combinatie van historische 
systemen met moderne technologieën kan leiden tot 
innovatieve oplossingen. Klimaatadaptief ontwer-
pen is immers niets nieuws. Het is karakteristiek 
voor de manier waarop we al eeuwenlang onze 
leefomgeving inrichten en beschermen. 

Hanna Pennock, senior adviseur en projectleider, Menne 
Kosian, specialist ruimtelijke analyse, en Ellen Vreenegoor, 
senior adviseur erfgoed en ruimte, alle drie bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, ontwikkelden de methode, 
h.pennock@cultureelerfgoed.nl, m.kosian@cultureelerfgoed.
nl & e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl. Zie erfgoedenruimte.
nl voor de brochure ‘Cultuurhistorie als kennisbron voor de 
klimaatstresstest’.

De Rijksdienst  
heeft een methode 
ontwikkeld die 
gemeenten zelf 
kunnen toepassen

»

Zaltbommel met vestingwerken in 1620

In Leiden is de oude Vollersgracht overkluisd tot de huidige 
straat Langebrug
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Het is de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed gelukt teer textiel te onderzoeken 
zonder het aan te raken. Het gaat om 
resten kleding van een vrouw die tot 

voor kort begraven lag op de Slabroekse Heide,  
in Noord-Brabant. De vrouw leefde rond 600 
voor onze jaartelling. Ze is begraven op een 
uitgebreid grafveld, vol grafheuvels, waar 
vrijwel alle doden zijn gecremeerd en de resten 
in urnen zijn bijgezet. Op één overledene na. 
Haar lichaam is begraven, zorgvuldig 
neergelegd in een diepe grafkuil. Zo’n gewone 
lijkbegraving – ook wel inhumatie genoemd 
– is heel bijzonder. Dat was slechts voor een 
enkeling weggelegd. Van de kleren van de 
vrouw is nauwelijks iets bewaard gebleven. 
Archeologen vonden in haar graf wel drie 
bronzen armbanden en twee enkelbanden van 
hetzelfde materiaal terug, die de overledene 
tijdens de begrafenis droeg, net als een 
kledingspeld. Alleen direct tegen deze sieraden 
aan zijn kleine fragmenten van de kleding 
behouden. Het metaal heeft er namelijk voor 
gezorgd dat het textiel daar ter plaatse geminerali-
seerd is. De kledingresten zijn zeer fragiel. Om ze te 
kunnen onderzoeken heeft de Rijksdienst daarom eerst 
enkele monsters gescand en er digitale, driedimensionale 
reconstructies van gemaakt. Met deze geavanceerde 
techniek konden de onderzoekers het weefsel van alle 
kanten bekijken, zelfs van binnen, zonder het broze materiaal 
aan te hoeven raken. 

Deandra de Looff, student Archeologie aan de Universiteit Leiden, verrichtte dit 
onderzoek, deandradelooff@gmail.com. Nadere informatie via de Rijksdienst voor  
het Cultureel Erfgoed: specialist conservering en restauratie Ineke Joosten,  
i.joosten@cultureelerfgoed.nl.

ONDERZOEKEN ZONDER 
AAN TE RAKEN

het monster
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Het grote succes van de 
beschermde gezichten

Restaureren in plaats van slopen

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar veel 
historische steden stonden er in de jaren 
zestig zwaar vervallen bij. De verkrotte 
stadscentra en woonbuurten slopen en 

vervangen door grootschalige kantoorgebouwen en 
wegen werd gepresenteerd als de oplossing. Onder 

Vijftig jaar geleden werd er veel gesloopt in historische binnensteden. 

Gelukkig leverde daarna het aanwijzen van beschermde stads- en dorps-

gezichten een bijdrage aan de stadsvernieuwing. In plaats van afgebroken 

werd er gerestaureerd en erfgoedzorg werd onderdeel van de ruimtelijke 

ordening. Wat kunnen we daarvan leren? anita blom & peter timmer

het mom van ‘noodzakelijke vooruitgang’ hadden de 
bewoners weinig medezeggenschap in deze rigou-
reuze aanpak. Ze waren overgeleverd aan de grillen 
van ambitieuze wethouders of projectontwikkelaars. 
De rijksoverheid stimuleerde dit met subsidies aan 
gemeenten voor aankoop en sloop van slechte 
woningen en bedrijfspanden. Het maatschappelijke 
verzet hiertegen groeide echter en leidde begin jaren 
zeventig tot een radicale omslag. Bewoners kregen 
inspraak en stadsvernieuwing werd vooral woning-
renovatie en de leefomgeving verbeteren.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de 
voorloper van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, zette zich in voor restauraties van 
woningen en het opknappen van historische bin-
nensteden. Het Ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening en dat van Cultuur, Recreatie 

Historische binnensteden zijn tegenwoordig zeer in trek bij bewoners en toeristen. Nog niet zo lang geleden was dat wel anders
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en Maatschappelijk Werk trokken hierin samen op. 
Dit resulteerde in een versnelde bescherming van 
stads- en dorpsgezichten, gebieden met een bijzon-
der cultuurhistorisch karakter. Door de wettelijke 
bescherming en het reguleren van veranderingen 
blijft dit karakter behouden. In Nederland zijn 
meer dan 450 van deze beschermde gebieden. Ook 
subsidieerden beide ministeries restauraties van 
monumenten, beeldbepalende panden en open-
bare werken in de gezichten. Deze aanpak was een 
groot succes. Wat waren de resultaten en wat valt 
daar vandaag van te leren? Dat heeft de Rijksdienst 
recent onderzocht.

Omslag in denken
Monumentenzorg voor gebouwen is gebaseerd 
op behoud, met kennis van de cultuurhistorie en 
subsidie voor restauratie. Stedenbouwkundige 
monumentenzorg echter vereist inzicht in toe-
komstige ruimtelijke ontwikkelingen. Dat zorgde 
voor een omslag in denken over erfgoedzorg. De 
Rijksdienst was na de oorlog niet betrokken bij 
de reconstructie van de verwoeste historische 
stadskernen van bijvoorbeeld Middelburg, Rhenen 
en Wageningen. En in de jaren zestig nam de dienst 
vaak ook geen standpunt in bij saneringsplannen 
voor historische gebieden, zoals de Jordaan in 
Amsterdam, de Benedenstad van Nijmegen of het 
Noordenbergkwartier in Deventer.
Toch werden de eerste, voorzichtige stapjes in 
de richting van ‘gebiedsgerichte’ monumen-
tenzorg al in de jaren vijftig genomen. In het 
Stokstraatkwartier in Maastricht is toen niet geko-
zen voor sloop, maar voor het bloksgewijs opknap-
pen van de historische panden. Deze werkwijze 
bleek een succesvol alternatief voor grootschalige 
sloop en nieuwbouw in historische steden. Bij de 
eerste beschermingen van gezichten ging het om 
kleine, veelal agrarische nederzettingen. Hier waren 
geen grote maatschappelijke en economische ver-
anderingen gepland. Maar juist deze gebieden wer-
den getroffen door noodzakelijke schaalvergroting. 
Daardoor verschoof de aandacht van structuur en 
bouwvorm (beeld) naar ‘herbestemmen’ (functie) 
van de bedrijfsbebouwing. Denk aan Orvelte, het 
Drentse dorp dat een openluchtmuseum werd.

Samenspel
Bij een beschermd stads- of dorpsgezicht stelt de 
gemeenteraad een beschermend bestemmingsplan 
vast. In een bestemmingsplan regelt de gemeente 
niet alleen de omgeving van de beschermde gebou-
wen, maar vooral ook het samenspel van open 
ruimten, bebouwing, functies en infrastructuur. Voor 
de bescherming van een gezicht is daarom naast de 
minister van Cultuur ook de minister van Ruimtelijke 
Ordening verantwoordelijk. In 1975 presenteer-
den beide ministeries een praktische en integrale 
methode om de historisch-ruimtelijke betekenis 
van gebouwen en de openbare ruimte in beeld te 
brengen, en de bouwkundige staat en het gebruik 
per pand te inventariseren: Hersteld verleden van 
dorpen en steden. De methode werd onderdeel van de 
meerjarige rehabilitatieplannen en een opmaat voor 
het bijbehorende bestemmingsplan. 

De stad is collectief  
eigendom en een  
kwetsbaar ‘ecosysteem’

Bij het herstel werden ‘functies’ die de woonomge-
ving stoorden ‘gesaneerd’, zoals vervuilende 
fabrieken. In 1977 werd de Interim Saldo Regeling 
vastgesteld, aanvullende subsidie voor steden waar 
de verbetering zeer urgent was. Het ging bij het 
herstel niet alleen om gebouwen, maar ook om 
kademuren, bruggen en wallen. Ook voor het 
opknappen hiervan kregen de gemeenten subsidie. 
Zonder dit geld zouden het herstel van de 
Binnendieze in Den Bosch en van de vestingwerken 
van Gorinchem als belangrijke onderdelen van het 
beschermde stadsgezicht niet mogelijk zijn geweest.

Integrale aanpak
De kracht en effectiviteit van deze stadsvernieuwing 
zaten hem in de integrale aanpak van de achter-
standsgebieden. Daarbij stond het beschermen van 

de gezichten ten dienste van de verbetering van de 
historische binnensteden en negentiende-eeuwse 
woon- en industriegebieden. Dat bleek ook uit 
een onderzoek van de Universiteit van Leiden 
uit 1983, Monumentenzorg en effecten van centraal 
beleid, in opdracht van de Vooroverlegcommissie 
Beschermde Stads- en dorpsgezichten. Daarin is 
bovendien vastgesteld dat kennis van de cultuur-
historie een positieve invloed heeft op de omgang 
met de gebouwde omgeving en het te formuleren 
beleid daarvoor. De samenwerkingsregeling van 
de ministeries van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening en van Cultuur leerde eveneens dat 
monumentenzorg bij ruimtelijke processen voor het 
verbeteren van de leefomgeving op een toene-
mend maatschappelijk draagvlak kon rekenen. De 
integrale aanpak werd met de Wet op de stads- en 
dorpsvernieuwing uit 1985 bestendigd, met een 
gedecentraliseerd Stadsvernieuwingsfonds. In dat 
fonds was in de verdeelsleutel een historische factor 
opgenomen, waarmee op basis van het aantal 
panden binnen een beschermd gezicht en het aantal 
rijksmonumenten een bedrag werd toegevoegd aan 
het gemeentelijke stadsvernieuwingsbudget.

Wat deze periode van de stadsvernieuwing ons leert, 
is dat vernieuwing van de stad een integrale visie en 
bestuurlijke daadkracht vereist. Dit is te realiseren 
als de overheid en de samenleving gezamenlijk te 
werk gaan. Als integraliteit achterwege blijft, zoals 
in de jaren zestig, zal er maatschappelijk verzet 
groeien en komt de duurzaamheid van de stedelijke 
vernieuwing in het gedrang. De stad is namelijk 
geen op zichzelf staande verzameling van bewoners, 
gebouwen, functies en infrastructuur, laat staan een 
beleggingsobject. De stad is collectief eigendom en 
een kwetsbaar ‘ecosysteem’, dat bij eenzijdige en 
geïsoleerde vernieuwing uit balans kan raken. In 
plaats van maatschappelijk verzet tegen verandering 
op te wekken is het de kunst een maatschappelijke 
beweging voor duurzame verandering te creëren. 

Anita Blom, specialist historische stedenbouw, en  
Peter Timmer, senior adviseur erfgoed en ruimte, beiden bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gaven opdracht voor het 
onderzoek ‘Stadsvernieuwing in stroomversnelling’,  
a.blom@cultureelerfgoed.nl & p.timmer@cultureelerfgoed.nl. 
Zie www.cultureelerfgoed.nl voor het rapport.

In de jaren zestig en zeventig zijn oude panden massaal gesloopt, zoals in Den Haag

Het Stokstraatkwartier in Maastricht was een van de eerste buurten  
waar behoud van het historische karakter centraal stondFO
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publicaties

TERRACOTTA GEVELVERSIERING
Liza van Kuik, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 6 pag., gratis download via 
www.cultureelerfgoed.nl

Een eeuw lang hebben we in ons land met een 
goedkoop, nationaal materiaal huizen, scholen en 
andere overheidsgebouwen voorzien van ornamen-
ten: terracotta. Terracotta is ongeglazuurd aardewerk 
van veelal roodbakkende klei. Architect Willem Rose 
herintroduceerde het materiaal in 1839 in Nederland, 
nadat hij in Duitsland terracotta ornamenten in het 
werk van zijn collega Karl Schinkel had gezien. De 
steensoort nam ook bij ons een hoge vlucht. Maar 
omdat terracotta niet geschikt is om krachten op te 
vangen bleef de toepassing en daarmee de productie 
voornamelijk beperkt tot decoratieve gevelelemen- 
ten als omlijstingen en sierconsoles. Aangezien 
terracotta poreus is, zijn de ornamenten helaas snel 
vatbaar voor schade. Water, vorst en roest laten ze 
barsten. Gelukkig kunnen de sierelementen goed 
hersteld worden, of desnoods vervangen. Deze 
brochure reikt daarbij de hand.

CONSERVERING EN RESTAURATIE VAN 
HISTORISCHE STUCPLAFONDS
Wijnand Freling, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 8 pag., gratis download via 
www.cultureelerfgoed.nl

Rijk gedecoreerd met ornamenten en figuraties, of 
voorzien van een eenvoudige sierlijst. Stucplafonds 
vormen waardevolle onderdelen van historische 
gebouwen. Sommige zijn eeuwenoud en dikwijls ook 
nog in goede conditie. Niet altijd is de ouderdom of 
het bijzondere karakter direct herkenbaar. Dit komt 
door het regelmatige onderhoud dat het plafond 
heeft genoten, meestal het hanteren van een 
witkwast om roet en vuil aan het oog te onttrekken. 
Bij iedere nieuwe witkalk- of verflaag zijn details 
verder dichtgeslibd en is de scherpte van het reliëf 
afgenomen. Op welke manier is zo’n plafond het 
beste te onderhouden en hoe repareert de vakman 
schade? Deze brochure gaat daar dieper op in. 

WAAROM HET BELANGRIJK IS UW 
RIJKSMONUMENT TE ONDERHOUDEN
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 
3 pag., gratis download via www.cultureelerfgoed.nl

Rijksmonumenten zijn het behouden waard. 
Anders waren het geen rijksmonumenten 
geworden. Het is de bedoeling dat de kinderen  

van de kinderen van onze kinderen er nog steeds 
van kunnen genieten. Daarom is het belangrijk dat 
monumenten goed onderhouden worden. De 
rijksoverheid stimuleert dat met subsidies en met 
leningen met een lage rente. En ook de wet 
verplicht de eigenaren van rijksmonumenten ze zo 
goed te onderhouden dat hun monumentale 
waarde in stand blijft. Zij voldoen aan deze plicht 
als ze bijvoorbeeld het dak, de muren, het 
schilderwerk en de constructie van het monument 
goed onderhouden. Als een eigenaar zijn rijksmo- 
nument zo verwaarloost dat het behoud gevaar 
loopt, dan zal de gemeente met hem in gesprek 
gaan. Zij bespreken dan hoe het behoud van het 
monument weer kan worden gewaarborgd. Deze 
brochure vertelt daar meer over. 

HET LANDSCHAP BEWAARD
Natuur en erfgoed bij Natuurmonumenten
Michiel Purmer, Verloren, Hilversum, 472 pag., 
gebonden, € 39,-, ISBN 978 90 8704 751 1

Natuurbeheer is in Nederland niet los te zien van 
de integrale afweging van natuur en cultuur. In 
december promoveerde Michiel Purmer op dit 
onderwerp. Hij onderzocht hoe de vereniging 
Natuurmonumenten sinds 1945 om is gegaan met 
het culturele erfgoed in vier van haar gebieden. 
Onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed maakte de publicatie van dit boek finan-
cieel mogelijk. Purmer roept op om bij het beheer 
van natuurterreinen te denken vanuit het ensemble 
dat natuur en cultuur vormen. 

IN AFWACHTING VAN DE VIJAND ACHTER DE 
NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
Soldaten en burgers in het Land van Heusden en 
Altena tijdens de Mobilisatie 1914-1918
Kees van Maastrigt, Pictures, Woudrichem, 200 
pag., gebonden, € 17,50, ISBN 978 94 92576 16 3

In de Eerste Wereldoorlog was Nederland dan  
wel neutraal, maar ons leger stond paraat. Zo 
marcheerden er in 1914 duizenden soldaten de 
dorpen in het Land van Altena binnen, om het 
zuidelijkste deel van de verdedigingsgordel de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie te bemannen. Voor 
de dorpelingen werden grote delen van het gebied 
verboden terrein. Overal stonden wachtposten en 
de militairen sliepen aanvankelijk bij de mensen 
thuis. Fotografen trokken door de dorpen om de 
soldaten en burgers samen vast te leggen. Van  
de foto’s werden ansichtkaarten gemaakt, die  
de militairen naar hun familie stuurden om hun 
leven in de linie te laten zien. Vrijwilliger op Fort 
bij Giessen Kees van Maastrigt verzamelde er  
heel wat voor dit boek. Voorzien van grote 
snorren en pijpen poseren de soldaten in gezellige 
groepjes met de dorpelingen voor de school en de 
pastorie. Ook gaat Van Maastrigt dieper in op de 
betonnen groepsschuilplaatsen, die hier in 1916 
geplaatst zijn.

Een greep uit de belangwekkende uitgaven van 

de laatste tijd. Tenzij anders vermeld zijn alle 

boeken verkrijgbaar via de boekhandel. Zie 

www.cultureelerfgoed.nl voor meer publicaties 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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HISTORISCHE GEPLEISTERDE WANDEN
Wijnand Freling, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 8 pag., gratis download via 
www.cultureelerfgoed.nl

De befaamde architectuurhistoricus Ruud 
Meischke, buitengewoon hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden, schreef in 1966: ‘de 
dunne huid aan de binnenzijde van de muren is het 
meest essentiële van een monument. De pleister-
laag is belangrijker dan het gebouw, dat immers 
alleen dient om deze huid te dragen.’ Deze 
treffende uitspraak laat iedereen voortaan op een 
andere manier naar een gebouw kijken. 
Pleisterwerk verdient aandacht. Het bepleisteren 
van wanden kent een lange traditie. De grote 
verscheidenheid aan materialen en afwerkingen 
vertegenwoordigt dan ook een rijke cultuurhisto-
rie. Het is dus verstandig om bij onderhoud en 
herstel van een gepleisterde wand rekening te 
houden met waardevolle lagen die onder het 
oppervlak schuil kunnen gaan. Deze brochure 
vertelt daar meer over.

INTERIEURS VAN HET BINNENHOF
Verscholen erfgoed in beeld
Paula van der Heiden, Stokerkade, Amsterdam,  
240 pag., gebonden, € 29,50, ISBN 978 90 791 5645 0

In 1229 verkreeg graaf Floris IV een groot jachtge-
bied met een hof en daarbinnen een omgrachte 
binnenhof. Hij liet hier een aanzienlijk huis bouwen, 
dat uitgroeide tot een complex, waar nu al acht 
eeuwen lang ons landsbestuur zetelt. Er ontstond 
een dorpje bij, Den Haag, en op het Binnenhof is 
verbouwd, gesloopt en bijgebouwd. Op initiatief 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nam 
bouwhistoricus Van der Heiden een kijkje in de 
opvallendste vertrekken. Prenten en schilderijen 
laten de oudste situaties zien, en foto’s niet alleen 
de nieuwste, maar veelal ook de toestand rond 
1900. Van der Heiden beschrijft hoe elke ruimte 
door de eeuwen heen anders ingericht werd, wat 
het vertrek overigens niet altijd ten goede is 
gekomen. Zo dekken sinds 1870 twee grote tribunes 
voor pers en publiek de beide schouwen van de 
Plenaire Zaal uit 1666 af, waar tegenwoordig de 
Eerste Kamer vergadert. Maar de middeleeuwse 
ontvangstzaal, de Grote Zaal, meestal Ridderzaal 
genoemd, blijft indrukwekkend, met zijn hoge, 
houten dakconstructie. Het Torentje was in de 
veertiende eeuw het zomerprieel in de tuin van de 
graven van Holland. Sinds Lubbers in 1982 houdt de 
minister-president hier kantoor. Het Kabinet Mary 
Stuart I kreeg in 1642 een houten plafond, dat voor 
de 10-jarige bruid van prins Willem II volgens de 
laatste mode beschilderd werd met gestrikte linten, 
boeketten en bladranken. En fantastisch elegant is 
de bibliotheek van Justitie uit 1883, met haar rode, 
gietijzeren galerijen en spiltrap. 

Ook iets interessants het licht doen zien? Neem contact op via 
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.



voor & na

HET GAATJE IN HET DAK

Bij het Gelderse dorp Hummelo staat op landgoed 
Enghuizen een grote schuur. Hij is in het midden van 
de negentiende eeuw gebouwd als timmerschuur, 
paardenstal, houtloods of wagenschuur. Wie weet 
wat de oorspronkelijke functie is geweest mag het 
zeggen. Een paar jaar geleden leidde een gaatje in 
het dak tot een ravage. Bij de reparatie van het 
gaatje is al het aangetaste hout weggehaald. Zo 
ontstond er logischerwijs een groter gat. Maar na 
onenigheid tussen de gemeente en de eigenaar van 
het rijksmonument is het werk stilgelegd. Toen 

gingen het dak en de gebintconstructie snel 
achteruit en stond de schuur er slecht bij. Dankzij 
subsidie is hij nu toch nog gerestaureerd. Het was 
een enorme klus geworden. Voorafgaand voerde de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gesprekken 
met de eigenaar, gemeente, restauratiearchitect en 
aannemer over de gebintconstructie. De houten 
balken zouden namelijk vervangen worden door 
staal. Gelukkig werden alle betrokkenen het erover 
eens dat het hout moest blijven. Met moderne 
computerprogramma’s zijn alle constructieonder-
delen tot in detail berekend en getekend, waarna ze 
zijn gemaakt en op traditionele wijze met elkaar zijn 

verbonden. Een mooi resultaat, waar innovatie en 
ambacht bij elkaar kwamen. Daarnaast zijn het 
metselwerk, de goten, regenpijpen, ramen, deuren 
en vloeren hersteld, net als de ommuring van het 
terrein. Hummelo is trots op deze restauratie, 
uitgevoerd door twee plaatselijke aannemers, die 
speciaal hiervoor een samenwerking zijn aangegaan. 
De schuur is prachtig gerestaureerd en staat te 
springen om gebruik. 
 
Annet Kock-Rood, adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, begeleidde de restauratie,  
a.rood@cultureelerfgoed.nl.
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2017: Een gaatje in het dak van een schuur op landgoed Enghuizen leidde tot een ravage

2019: Hummelo is trots op de restauratie, waarbij de balken van hout zijn gebleven
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