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Elementaire thema’s

4 | 3200 stenen
Maar liefst 3200 stenen werktuigen
raapte een oud-leraar van akkers
tussen Esbeek en Diessen. Ze zijn
gemaakt door neanderthalers.
FOTO’S PIET VAN GISBERGEN

De drijvende markten in Banjarmasin, een stad op
Borneo, ooit bekend als het Venetië van Indië. Een
oud-leraar die gereedschap van neanderthalers
opspoort op het Brabantse platteland, zo’n
40.000 tot 60.000 jaar oud. Een groot historisch
waterbouwkundig laboratorium dat kenmerkend
is voor Nederland als waterland. Bossen die ons
iets vertellen over ons leven voor 1880 en nog veel
langer geleden. Hoe Chagalls verf ons niet alleen
inzicht geeft in zijn schilderkunst, maar ook in zijn
dagelijkse bestaan. Het is een greep uit de diversiteit
aan onderwerpen in dit nummer van ons Tijdschrift.

20 | Marc Chagall
Jaar in, jaar uit gebruikte
kunstschilder Marc Chagall verf op
basis van dezelfde pigmenten. Dat
blijkt uit nieuw onderzoek.

FOTO RCE

Wat opvalt, is niet alleen het brede scala, maar vooral
ook hoeveel verschillende mensen en organisaties
betrokken zijn bij ons culturele erfgoed. De zorg
daarvoor is iets van ons allemaal. We bepalen met
elkaar wat erfgoed is en hoe we ermee omgaan.
‘Erfgoed maak je samen’ en ‘erfgoed is van iedereen’
dus. Dit zijn twee van de vier elementaire thema’s
die de rode draad vormen in het dagelijkse werk
van onze organisatie. De andere twee zijn ‘erfgoed
vraagt om kennis’ en ‘erfgoed is een vak apart’. Ook
die thema’s zie je terug in dit nummer. Zoals de
metallograﬁsche analyse van de sabels die in 1740 op
de bodem van de zee zijn beland. Zeer gespecialiseerd
laboratoriumwerk. Of de adviseurs die musea
bijstaan om hun collectiestukken in optima forma
te beheren. En de specialisten die scherp in de gaten
houden of een laag extra grond de ploegscharen
voldoende tegenhoudt om de archeologische
overblijfselen daaronder intact te laten. Een
buitengewoon nuttig experiment.

26 | Verborgen in het bos
FOTO STICHTING PROBOS, MARK VAN BENTHEM

Bossen zijn cultuurhistorische
schatkamers. Zeker in die van voor
1880 liggen veel sporen uit het
verleden verborgen.

28 | Even kijken

We zijn er trots op deze experimenterende,
onderzoekende en nieuwsgierige deskundigen in
huis te hebben. Op die manier kan onze Rijksdienst
een waardevolle en vooruitstrevende bijdrage leveren
aan de erfgoedzorg die eigenaren, professionele
organisaties, vrijwilligers, provincies en gemeenten
dag in dag uit invullen. Samen werken we eraan om
onze toekomst een verleden te geven en ons verleden
een toekomst.

Piekfijn pleisterwerk? Of juist
water dat in de dakgoot blijft staan
en scheuren in de muur? Op de
Monumentenmonitor is het te zien.

FOTO FENICKS
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FOTO’S PIET VAN GISBERGEN

FOTO RCE, JARNO PORS

Foto voorzijde Bij Esbeek vond amateurarcheoloog Piet van Gisbergen meer dan 3200 stuks gereedschap
van de neanderthalers. Zie pagina 4.
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MIDDELEEUWSE KELDERS GEVONDEN

BOERDERIJENFONDS VAN START

ROMEINSE GRENS
GENOMINEERD

Van 1 maart tot en met
30 april kunnen particuliere eigenaren van een
rijksmonument met een
woonfunctie subsidie
aanvragen. Het gaat om
de vorig jaar gemaakte
kosten. De aanvraag
wordt behandeld door
de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De
kosten die de huiseigenaren maken in 2020
kunnen zij meenemen in
de aanvraag van volgend
jaar. De instandhoudingssubsidie vervangt
een belastingaftrek. In
tegenstelling tot deze
fiscale regeling is de
subsidie alleen bedoeld
voor kosten van reguliere onderhouds- en
restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het
rijksmonument. Er staan
36.252 rijksmonumentale huizen in Nederland.
De subsidie wordt dit
jaar voor het eerst ter
beschikking gesteld.
Nadere informatie: www.
cultureelerfgoed.nl.

De overblijfselen van
de Neder-Germaanse
Limes zijn op 9 januari genomineerd als
werelderfgoed. Dit
Nederlands-Duitse deel
van de grens van het
Resten van een Romeinse moerasbrug in Utrecht,
Romeinse Rijk ligt langs
onderdeel van de weg langs de grens
de deels voormalige
loop van de Rijn. Het culturele erfgoed bestaat uit archeologische
vindplaatsen van forten, schepen, wegen en kanalen. De nominatie past in het streven om de gehele rijksgrens van de Romeinen
als werelderfgoed te laten erkennen. Van Schotland via het
Midden-Oosten tot Marokko. In Nederland is er een Limes-fietsen -wandelroute, kunnen er resten van forten bekeken worden en
zijn er nog vele andere interessante punten langs deze grens.

4 GEMEENTEN
VOORGEDRAGEN

FOTO AEN

Het Boerderijenfonds zal restauratie, verduurzaming en ‘herbestemming’ stimuleren

CATEGORIEËN MONUMENTEN UITGEBREID

De vuurtoren van Ameland uit 1881
is een ‘kust- en oevermarkering’

Op oudejaarsavond
brandde korenmolen
Ceres bij het NoordHollandse dorp
Bovenkarspel geheel
uit. Vuurwerk was hier
vrijwel zeker de oorzaak
van. De Rijksdienst
voor het Cultureel
Erfgoed kwam kort na
de brand in actie. De
dienst ondersteunt de
De overblijfselen van de door vuurwerk vereigenaar van de molen
woeste korenmolen Ceres bij Bovenkarspel
en de gemeente om zo
goed mogelijk met de overblijfselen van het rijksmonument om
te gaan. Het is de bedoeling dat de met riet gedekte stellingmolen
uit 1849 weer wordt opgebouwd. Uit onderzoek moet blijken of
een deel van de constructie daarbij hergebruikt kan worden.

KERKEN OP DE KAART
Historische kerken en begraafplaatsen vormen karakteristieke
bakens in ons landschap. De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed brengt ze komend voorjaar letterlijk in kaart op www.
cultureelerfgoed.nl. Ook de prehistorische begraafplaatsen die
boven de grond zichtbaar zijn, de hunebedden en de grafheuvels,
krijgen een plaats op de landelijke kaart Kerken en begraafplaatsen.

FOTO RCE, FRANS KABEL

FOTO RCE, JOOP DE KONING

Hoeveel tuinen, parken en plantsoenen zijn er rijksmonument?
En bestaan er ook grachten die deze status hebben? Ook op dit
soort vragen is nu een antwoord
te vinden, omdat de categorieën
in het Rijksmonumentenregister
op www.cultureelerfgoed.nl
uitgebreid zijn. Sinds 1 januari
maakt ook www.erfgoedmonitor.
nl hier gebruik van. De aangepaste indeling bestaat uit veertien
hoofdcategorieën en maar liefst 67
subcategorieën. Deze variëren van
‘bijzondere woonvorm’ tot ‘bomvrij militair object’ en van ‘kapel’
tot ‘kust- en oevermarkering’.

Voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2020 heeft de
jury Alkmaar, Appingedam, Noordenveld en
Schouwen-Duiveland
voorgedragen. Een bedrag
van € 25.000 wordt op
22 april voor de tiende
keer uitgereikt aan de
beste erfgoedgemeente
van Nederland. Met
deze prijs wil vereniging
Kunsten ’92 andere
gemeenten inspireren. In
de jury heeft onder meer
Susan Lammers zitting,
de algemeen directeur
van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. Bij
de beoordeling nemen
de juryleden onder meer
participatie, communicatie, innovatie en daadkracht onder de loep.

VUURWERK
VERWOEST
KORENMOLEN

FOTO RCE, GERARD TROOST

In het voorjaar zal het Boerderijenfonds van start gaan. Het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt vijf miljoen euro bij aan dit stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en ‘herbestemming’ van agrarisch erfgoed. Het initiatief
komt van stichting Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking
met het Restauratiefonds. Het Boerderijenfonds zal eigenaren van
agrarisch erfgoed ondersteunen met kennis en geld. Om hiervoor
in aanmerking te komen dienen de transformaties een waardevolle rol te spelen in actuele maatschappelijke kwesties als het
platteland leefbaar houden, de klimaatadaptatie en de energietransitie. Nadere informatie: www.agrarischerfgoed.nl.

HUISEIGENAREN
OPGELET

FOTO ERIK GRAAFSTAL

FOTO RCE, DIRK JAN DE VRIES

Het bedrijf Bureau
voor Bouwhistorie
en Architectuurgeschiedenis vond vorig
jaar allerlei onderaardse
ruimten. Ze bevinden
zich onder het huis
uit de vijftiende eeuw
aan Het Zand 39 in
Amersfoort. De kruisDe teruggevonden kelders horen bij het
gewelven grenzen aan
middeleeuwse Sint-Aegtenconvent
een smalle watergang
onder het huis. Dit is het Oude Spui, met een toegangsboog aan
de stadsbinnengracht, dat vroeger doorliep tot buiten de stad. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hielp bij het onderzoek. De
conclusie is dat dit huis met kelders de middeleeuwse woonvleugel was van het Sint-Aegtenconvent. Via een niet meer aanwezige spiltrap konden de kloosterzusters de aangrenzende, nog
bestaande kapel bereiken.

De kaart ‘Kerken en begraafplaatsen’ is in de maak
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Maar liefst 3200 stenen
werktuigen raapte een
oud-leraar de afgelopen
jaren van akkers tussen
Esbeek en Diessen. Ze
zijn in de laatste ijstijd
gemaakt door neanderthalers. Meer dan 40.000
jaar geleden. Hoe kan
het dat dit prehistorische
gereedschap gewoon
aan het oppervlak ligt?
Archeologen gingen op
onderzoek uit. EELCO RENSINK
& JAN-WILLEM DE KORT

3200

Neanderthaler-gereedschap tussen Esbeek en Diessen

stenen

Bij Esbeek vond amateurarcheoloog Piet van Gisbergen meer dan 3200 stenen werktuigen van de neanderthalers, zoals vuistbijlen, schaven en rugmessen

5

N

lers van Esbeek. Neanderthalers verschilden niet
veel van de moderne mens. Ze waren wat kleiner
en robuuster, met vooruitstekende wenkbrauwen
en een terugwijkend voorhoofd. Ze leefden vanaf
250.000 jaar geleden en stierven ongeveer 40.000
jaar geleden uit. In kleine groepen jaagden ze op
dieren, vilden die met de vuistbijlen, sneden het
vlees met de rugmessen in stukken en schraapten de huiden met de schaven schoon. De huiden
sloegen ze om en ze gebruikten ze als deken, tegen
de barre ijstijdkoude. Ze naaiden er vermoedelijk geen kleren van. Naalden van been zijn nooit
aangetroffen tussen de gebruiksvoorwerpen van
neanderthalers.
In Nederland zijn vele duizenden neanderthalerwerktuigen gevonden. De oudste zijn meer dan
200.000 jaar geleden gemaakt. Die zijn opgegraven
in onder andere de Belvédère-groeve bij Maastricht.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzocht
de Universiteit Leiden daar de overblijfselen van een
tiental kampementen van vroege neanderthalers.
Bij zeefinstallaties en in storthopen in groeves bij

In kleine groepen
jaagden de neanderthalers
op dieren en ze vilden die
met de vuistbijlen

Mammoeten

FOTO STEFAN SCHEER

iet ver van de Belgische grens ligt een
bijzonder grote en rijke archeologische
vindplaats. Daar, tussen de Brabantse
dorpen Esbeek en Diessen, verzamelde
oud-leraar Piet van Gisbergen meer dan 3200
stenen. Allemaal zijn ze bewerkt door neanderthalers. Sinds dertien jaar loopt hij een paar keer per
week akkers af en raapt hij stenen op. Er zitten veel
vuistbijlen, schaven en zogeheten rugmessen tussen. De meeste zijn voor neanderthaler-begrippen
behoorlijk klein, vaak kleiner dan vijf centimeter.
Het gereedschap is tussen de 60.000 en 40.000 jaar
oud, toen hier de laatste ijstijd heerste. In 2018 en
2019 onderzochten archeologen van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed de vindplaats.
Gezien de grote hoeveelheid vondsten hebben
de neanderthalers het gebied bij Esbeek vermoedelijk regelmatig bezocht, tijdens hun jaarlijkse
trektochten. Waar ze precies vandaan kwamen,
kunnen we niet met zekerheid zeggen. De aan
Limburg en Noord-Brabant grenzende delen van
Duitsland en België komen als herkomstgebied
zeker in aanmerking. Zo is er de beroemde vondst
in 1856 van skeletresten van late neanderthalers
in het Neandertal, niet ver van Düsseldorf. Ook uit
de grot van Spy, bij Namen, en andere grotten in
de Belgische Ardennen zijn fossiele overblijfselen
bekend. Deze locaties liggen op minder dan 150
kilometer van Esbeek. Ze kunnen heel goed deel
uitgemaakt hebben van het leefgebied van dezelfde
groepen neanderthalers die bij Esbeek verbleven.

Neanderthalers verschilden niet veel van de moderne mens

Uit onderzoek naar restanten van planten in de
ondergrond van Nederland blijkt dat de vegetatie in
de laatste ijstijd hoofdzakelijk bestond uit grassen
en mossen zoals we die kennen van de hedendaagse
steppe en toendra. Bomen groeiden hier alleen in
struik- of dwergvorm. In dit zeer open ijstijdlandschap trokken grote grazers rond, zoals wolharige
mammoeten en neushoorns, reuzenherten en wilde
paarden. Dit was de leefwereld van de neandertha-

Rhenen en Veenendaal is gereedschap van minstens
140.000 jaar oud verzameld. De belangrijkste vindplaats in Noord-Nederland is een akker bij Assen.
Onder de vondsten bevinden zich fraai bewerkte
vuistbijlen van noordelijke morenevuursteen. Deze
zijn tussen de 100.000 en 40.000 jaar oud. Dit is de
periode van de late neanderthalers.

Creatiever

FOTO’S PIET VAN GISBERGEN

De laatste vijfduizend jaar van het bestaan van de
neanderthalers trokken er ook moderne mensen
door West-Europa. De gebruiksvoorwerpen die
zij fabriceerden, zien er anders uit. Vandaar dat
het zeker is dat de werktuigen van Esbeek door
neanderthalers gemaakt zijn. De moderne mens,
de nieuwkomer, homo sapiens sapiens, was wellicht
creatiever en vond betere manieren om de kou
van de ijstijd te overleven. Helemaal zeker weten
we niet waarom de neanderthaler stilletjes van het
toneel verdween, maar dit zou eraan bij hebben
kunnen dragen. Skeletresten van neanderthalers
zijn uitermate zeldzaam in Nederland, vooral omdat
natuurlijke grotten en overhangende rotsen hier
ontbreken. In landen zoals België, Duitsland en
Frankrijk waren deze beschutte locaties belangrijke
verblijfplaatsen van neanderthalers. Dankzij de
goede conserveringsomstandigheden zijn hun botten er vaak goed bewaard gebleven.
Van de Noordzeebodem voor de kust bij Zeeland

is tot nu toe het enige bekende Nederlandse
neanderthaler-fossiel afkomstig. Het gaat om een
stukje schedelkap van een jonge man, waarvan de
ouderdom tussen de 100.000 en 40.000 jaar wordt
geschat. Esbeek is een belangrijke, nieuwe stip op de
kaart van neanderthaler-vindplaatsen in ons land.
De vindplaats bestaat grotendeels uit akkers en is
met enkele tientallen hectaren uitzonderlijk groot.
Er bestaat een goed overzicht van de vondstrijke en
de vondstarme percelen hier. Ook zijn er akkers in
dit gebied waar geen neanderthaler-werktuigen aan
het oppervlak worden gevonden, bijvoorbeeld in
het dal van het Spruitenstroompje. Daar is de grond
relatief jong en liggen er geen afzettingen uit de
laatste ijstijd aan het oppervlak.

Vuursteen en kwartsiet
Piet van Gisbergen vond op de Esbeekse en
Diessense akkers uitsluitend stenen gereedschap.
Een belangrijk deel ervan is gemaakt van vuursteen
dat afkomstig is uit oude afzettingen van de Rijn
en de Maas. Bijzonder is dat de neanderthalers
hier ook andere steensoorten gebruikten, zoals
kwartsiet, kwarts, ftaniet en zandsteen. Veel van
de bewerkte stenen zijn kleiner dan neanderthalergebruiksvoorwerpen die elders zijn gevonden. Dat
komt omdat de rivieren de stenen in onze contreien
tot kleinere formaten geslepen hebben dan meer
stroomopwaarts. In Duitsland en Frankrijk, maar

»
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FOTO ROYAL VICTORIA MUSEUM, THOMAS QUINE

allerlei geologische processen zijn verplaatst. Ook
de ontginningen in de middeleeuwen en daarna,
de grootschalige ruilverkavelingen in de twintigste
eeuw en de voortdurende agrarische bewerking
zoals ploegen hebben ertoe geleid dat ze verspreid
zijn geraakt. Duidelijke concentraties werktuigen
van neanderthalers aan het oppervlak zijn uiterst
zeldzaam in ons land. Wel doen mensen losse
vondsten op akkers, maar deze worden meestal niet
geselecteerd voor archeologisch vervolgonderzoek.
De eventuele andere overblijfselen die zich nog
in deze akkers bevinden, zijn daarmee kwetsbaar
voor verdere verstoring of vernietiging als gevolg
van agrarisch grondgebruik en niet-archeologische
graafwerkzaamheden. Er heeft in de laatste decen-

Wat zijn de archeologen te
weten gekomen over de
ondergrond van Esbeek?

Gelijktijdig met de neanderthalers liepen er hier mammoeten rond

» ook Zuid-Limburg, was het beschikbare uitgangsmateriaal gewoonweg groter dan hier. Eén vuistbijl
die Van Gisbergen vond, heeft een lengte van ruim
tien centimeter en is daarmee voor Esbeek een van
de grootste werktuigen vervaardigd van vuursteen. Gereedschap van kwartsiet heeft doorgaans
grotere afmetingen, zoals een fraaie, tweezijdig
bewerkte vuistbijl, met een lengte van bijna dertien
centimeter.
Gezien de kleine afmetingen hadden de neanderthalers veel van de werktuigen waarschijnlijk
vastgemaakt in een stuk hout of been. In een spleet
geklemd, dichtgebonden met een strook dierenhuid, en misschien wel vastgelijmd met pek. Zo is
er vier jaar geleden op het strand in de buurt van

Den Haag tussen het opgespoten zand afkomstig
uit de Noordzee een werktuigje van de neanderthalers gevonden met de berkenpek er nog aan. In de
laatste ijstijd kon je van Nederland zo naar Engeland
lopen. Ook daar was toen een open steppevlakte.
Geen zee. De pek aan dit scherpe werktuigje is in de
natte bodem van de latere Noordzee mooi bewaard
gebleven. In het droge zand bij Esbeek is de pek
allang vergaan.

Verspreid geraakt
In veruit de meeste gevallen worden de gebruiksvoorwerpen niet op de plek gevonden waar
de neanderthalers ze hebben achtergelaten.
Gedurende vele duizenden jaren kunnen ze door

nia vrijwel geen onderzoek van oppervlaktevindplaatsen uit de oude steentijd plaatsgevonden. Dat
is jammer, want deze vormen in grote delen van
Nederland de enige informatiebron over het leven
van de neanderthalers.
De vindplaats bij Esbeek biedt dan ook een uitgelezen mogelijkheid om een grote en plaatselijk
zeer dichte spreiding van gereedschap van neanderthalers te onderzoeken. Een belangrijke vraag
die daarmee beantwoord zou kunnen worden is
waarom stenen die minimaal 40.000 jaar geleden
bewerkt zijn aan het hedendaagse oppervlak liggen.
Wat is de verklaring hiervoor? En bevinden er zich in
het gebied ook door aarde afgedekte en niet-aangeploegde bodemlagen met neanderthaler-stenen?

Nederland was tijdens de laatste ijstijd hoofdzakelijk met gras en mos begroeid
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Bovendien kun je het terrein benutten als leerschool
voor het verder verbeteren van methoden en technieken van onderzoek naar de oude steentijd.

Monsters

FOTO RCE

In mei 2018 maakte de Rijksdienst gretig gebruik
van deze mogelijkheid. De dienst zette in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en
TNO boringen in enkele zandwegen in het gebied
bij Esbeek. Ook is er een proefputje gegraven in een
stuk bos. Uit de opgeboorde aarde en uit de wanden
van het putje namen de archeologen talrijke monsters voor specialistisch onderzoek. Wat zijn ze te
weten gekomen over de ondergrond van Esbeek?
Uit de analyse van de bodemmonsters blijkt dat
deze voor een groot deel bestaat uit smeltwaterafzettingen van ongeveer 55.000 jaar oud. Ondanks
de grote ouderdom ervan liggen deze afzettingen
op sommige plekken aan het huidige oppervlak.
Waar dit niet het geval is, worden ze afgedekt door
leemrijke grond. Dit wijst op vochtige plekken in het
ijstijd-landschap, misschien wel ondiepe meertjes of
plassen, waarin fijne zandkorrels zijn gewaaid.
De ouderdom van de leemrijke laag kan 35.000
tot 40.000 jaar zijn. Maar de dateringen zijn niet
heel betrouwbaar door latere verstoringen van de
laag door planten en dieren. Het was daarom nog
onduidelijk of de leemrijke laag oudere grond met
neanderthaler-werktuigen afdekt of dat deze laag
in hun tijd juist het loopvlak was. In oktober 2019
voerde de Rijksdienst een tweede campagne uit

Archeologen zetten boringen in enkele zandwegen in het gebied bij Esbeek

om hier helderheid over te krijgen. Op een plaats
waar Van Gisbergen zeer veel gereedschap bij elkaar
vond, groeven de archeologen vier kleine proefputten. Ook deze keer namen zij uit de wanden grondmonsters. De uitgegraven aarde is per laag gezeefd,
waarbij de archeologen tientallen stenen voorwerpjes verzamelden. Specialisten van de Universiteit
Gent verrichtten geofysische metingen in een van de
proefputten.

verspreiding en diepteligging van deze en andere
bodemlagen, zonder dat er gravend onderzoek
nodig is. Met deze informatie kun je voorspellen
waar er in het onderzoeksgebied nog niet ontdekte
concentraties bewerkte stenen kunnen liggen. Voor
het toetsen van de geofysische meetresultaten
dienen er dan wel boringen te worden gezet. Of
archeologen bij Esbeek deze voorspellingen kunnen
gaan doen is nu nog niet duidelijk. En de vragen
waarom Van Gisbergen bij Esbeek neanderthalergereedschap van minstens 40.000 jaar oud zo kan
oprapen en of er zich niet-aangeploegde lagen met
neanderthaler-werktuigen bevinden, zijn met dit
onderzoek ook nog niet beantwoord.
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betreft
een goede communicatie. Met de eigenaren van de
grond, met de bewoners van de naburige dorpen
Esbeek en Diessen, met de gemeente Hilvarenbeek,
met leden van de plaatselijke heemkundevereniging
en met andere geïnteresseerden in de vroegste
bewoningsgeschiedenis van Noord-Brabant.
Jaarlijks houden de archeologen informatiebijeenkomsten waarin zij verslag doen van het onderzoek. Ook vindt er afstemming en overleg met de
grondeigenaren plaats en zijn de bevindingen van
het veldwerk in een nieuwsbrief samengevat. Tot
slot een punt van aandacht. Het onderzoeksgebied
bij Esbeek wordt hoofdzakelijk voor agrarische doeleinden gebruikt. Het betreden van de akkers en het
uitvoeren van onderzoek is gebonden aan strikte
afspraken met de eigenaren en de pachters. Piet van
Gisbergen heeft die netjes gemaakt.

Voorspellen
De vraag daarbij was of je de leemrijke laag uit de
putten en de boringen ook met geofysische meettechnieken kunt herkennen. Als dit het geval is, dan
kun je op een snelle manier inzicht krijgen in de

FOTO RCE, LIESBETH THEUNISSEN

FOTO APL

Amateurarcheoloog Piet van Gisbergen laat een grote neanderthaler-vuistbijl zien

Eelco Rensink, specialist vroege prehistorie, en Jan-Willem de
Kort, veldarcheoloog, beiden bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, verrichtten samen met anderen dit
onderzoek, e.rensink@cultureelerfgoed.nl & j.de.kort@
cultureelerfgoed.nl.
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Een nieuwe toekomst voor Banjarmasin en Muntok

De RIVIERENSTAD
en het TINCENTRUM

B

anjarmasin op het eiland Borneo stond
ooit bekend als het Venetië van Indië. De
drijvende markten van de Indonesische stad
zijn bekende toeristische trekpleisters. Op
en langs de vele rivieren en kanalen liggen historische kampongs. Deze wijken zijn voor een groot deel
op palen gebouwd. Iedere kampong heeft zijn eigen
karakter, zowel wat bebouwing betreft, als cultuur en
economische activiteit. Maar de traditionele manier
van bouwen en leven met water wordt minder populair, mede vanwege gebrekkige voorzieningen en
toegenomen vervuiling. De stad groeit snel, waarbij
wegverkeer en moderne bebouwing de overhand
hebben. De kampongs langs de rivieren dreigen te
vervallen tot sloppenwijken met illegale bouwsels.
Banjarmasin zoekt naar manieren om zijn bijzondere
identiteit als rivierstad te behouden en de kampongs
te revitaliseren.
In Muntok is de situatie anders. Deze kleine stad
op het eiland Bangka, bij Sumatra, kampt juist met
teruglopende economische activiteit. Muntok was
het centrum van de tinwinning van NederlandsIndië. Er werd toen een Europese wijk aangelegd,
compleet met kerken, scholen, een gevangenis,
parken en ambtenarenwoningen. Bij de haven ligt
de Chinese wijk en daar rondom kampongs voor
de Maleisische bevolking. Muntok is allang niet
meer het tincentrum. Leegstand is een probleem en
door nieuwe ontwikkelingen verdwijnen langzaam
de bijzondere kenmerken die de stad zijn karakter
geven. Gebouwen voor de vogelnestjes-industrie en
ook de gevolgen van de tinmijnbouw veranderen het
karakter van de stad en vervuilen de rivier en de zee.
Muntok is op zoek naar een nieuwe toekomst en wil
zijn culturele erfgoed daarbij inzetten.

Nieuw leven inblazen
Sinds 2011 biedt UNESCO, de culturele tak van de
Verenigde Naties, een methode aan om oude steden

nieuw leven in te blazen, Historic Urban Landscape.
Via deze aanpak breng je allereerst het karakter van
de stad in beeld, net als de ontwikkelingen die er
spelen. Vervolgens zoek je naar oplossingen en voorstellen om die uit te voeren. Het culturele erfgoed
kan daarbij als katalysator dienen. In Nederland hebben we met deze werkwijze ruim ervaring.
Nederland en Indonesië werken veel samen als het
gaat om zogenoemd gedeeld cultureel erfgoed, dat
stamt uit de koloniale tijd. Vanuit Indonesië komt er
geregeld een verzoek om te vertellen hoe wij omgaan
met historische binnensteden. De Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelde daarom
een methode om de stappen van de UNESCObenadering in een kortere tijd te doorlopen. In
Indonesië werkt de Rijksdienst hierbij samen met de
Trisakti-Universiteit, de Universiteit van Indonesië,
de Landbouwuniversiteit uit Bogor en het bureau
Heritage Hands-On. Lokale kennis en expertise,
interviews met bewoners en betrokkenheid van de
lokale overheid zijn belangrijk om haalbare ideeën
te genereren. Maar ook om partijen met elkaar te
verbinden, te stimuleren en bovenal te inspireren
om deze werkwijze verder te gebruiken.

Steeds meer
Indonesische
steden hebben oog
voor hun culturele
erfgoed. Maar hoe
knap je zo’n stad
op als verval, leegstand en vervuiling
grote problemen
zijn? Er bestaat
nu een methode
om hier een aanknopingspunt

De rivieren weer centraal
In Banjarmasin namen studenten en jonge vakmensen op het terrein van architectuur, toerisme, sociologie en politicologie afgelopen november deel aan
een workshop van de Rijksdienst. De gemeente, de
Universitas Lambung Mangkurat en andere organisaties, zoals Bank Indonesia, waren erbij betrokken.
In korte tijd presenteerden de deelnemers verschillende voorstellen die de rivieren weer centraal
stellen. Bijvoorbeeld openbaar vervoer op het water
langs bijzondere kampongs. De oude markt krijgt
een op het water gericht afvalverwerkingsysteem. De
rijstmarkt zou niet gesloopt moeten worden, maar
behouden met het oog op cultuurtoeristen.

voor te vinden. De
steden Banjarmasin
en Muntok beten
het spits af.

PETER

TIMMER & JACQUELINE
ROSBERGEN

FOTO’S RCE, PETER TIMMER

Het hoofdbureau van de tinwinning uit 1915 in Muntok, in de
Europese wijk

Studenten op verkenning in Muntok, met op de achtergrond blinde zwaluwhuizen

9

Ook een kampong gespecialiseerd in de lokale batiktraditie sasirangan krijgt een toeristische functie, en
een systeem dat het vervuilde water zuivert dat vrijkomt bij het verven van de stoﬀen. Oude drijvende
huizen worden toeristencafés. Woningbouw die de
traditionele opzet volgt, is ook voorgesteld, drijvend
of op palen langs het water. Dit in plaats van de bouw
van een impopulair en duur appartementencomplex
daar. Het is slechts een greep uit de vele ideeën, die
als kleine tentoonstelling verschillende plekken in
de stad aandoen. Deelnemers aan de workshop richten
momenteel een erfgoedvereniging op en zijn in
gesprek met de overheid, de Bank Indonesia en de
universiteit om de ideeën verder uit te werken.

Oevers opnieuw inrichten
Studenten architectuur en landschapsarchitectuur
richtten zich een jaar eerder tijdens een vergelijkbare
Rijksdienst-workshop op Muntok. Het erfgoednetwerk
Pansumnet, het tinwinningsbedrijf PT TIMAH en het
Tin Museum sloten zich hierbij aan. De studenten
kwamen tot de conclusie dat de rivier en de zee terug
aan de stad moeten worden gegeven, door deze
schoon te maken en de oevers opnieuw in te richten.
Een analyse van de bijzondere eigenschappen van
verschillende wijken werd gemaakt voor het opstellen van bouwrichtlijnen. Op verzoek van de overheid
is er nadrukkelijk gekeken naar de toename van het
aantal zwaluwnesthuizen in de Chinese wijk. Deze
worden gebruikt voor het kweken van zwaluwnesten,
die als lekkernij een fortuin kosten op de Chinese
markt. Als ﬂatgebouwen domineren ze het histori-

Het culturele erfgoed kan
als katalysator dienen
sche stadsbeeld met hun blinde gevels en blokkeren
ze het zicht op de bergen rond de stad. Het voorstel
was de bouw ervan te stoppen en de ﬂats via groene
aankleding beter in de omgeving te laten passen.
Onder meer bezoekerscentra en activiteiten gerelateerd aan tin moeten voor een impuls zorgen.
De aandacht voor het behoud en de ontwikkeling van
historische binnensteden zit in de lift in Indonesië.
Met de snelle methode is er nu een handvat om die
aandacht om te zetten in concrete acties. Meer experimenten zijn gewenst om ervaring op te bouwen. Er
bestaat veel belangstelling voor vanuit de academische wereld en van jonge, creatieve vakmensen,
architecten en stedenbouwkundigen, en van de vele
erfgoedverenigingen en de overheid. De betrokken
universiteiten bij beide workshops, die de methode nu
ook zelf hebben toegepast, gaan haar in hun leerplan
opnemen. Zij pakken dit ook landelijk op met een
cursus voor andere geïnteresseerde universiteiten.
Peter Timmer en Jacqueline Rosbergen, beiden adviseur erfgoed
en ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gaven
deze workshops, p.timmer@cultureelerfgoed.nl &
j.rosbergen@cultureelerfgoed.nl.
In de Indonesische stad Banjarmasin dreigen de kampongs langs de rivieren te vervallen tot sloppenwijken

ǃǧǊǞǤǾǏƤǃǤǘǅƤǃ
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Waar gaat
Bla Bla Bla naartoe?
De vergadertafel Bla Bla Bla staat al
drie 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? SIMONE VERMAAT

W

Simone Vermaat, conservator bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor Bla Bla Bla. Interesse?
Neem contact op via bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl.
Aan de bruikleen kunnen kosten verbonden zijn.

Loketkast naar het Nationaal Archief
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed om een plek voor
een loketkast uit de achttiende eeuw. Hij
is ruim drie meter hoog. In de 120 vakken
borgen de Staten van Holland, de huidige
Provincies Noord- en Zuid-Holland, archiefstukken op. Eind negentiende eeuw verhuisde
de kast naar het Rijksarchief, dat tegenwoordig het Nationaal Archief heet. Later ging
hij naar het Provinciehuis van Zuid-Holland.
Na de oproep is de loketkast teruggegaan
naar het Nationaal Archief, maar dan in het
nieuwe gebouw in Emmen. Daar is hij zodanig
neergezet dat bezoekers hem bij binnenkomst
goed kunnen zien.

FOTO RCE, MARGARETA SVENSSON

e hebben allemaal weleens in een
vergadering gezeten die te lang
duurde en waarvan je na afloop
eigenlijk niet meer wist wat er
besproken was. Niet voor niets vroeg de Rijksdienst
Beeldende Kunst, een van de voorgangers van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in 1987 aan
Cubic 3 Design om een tafel waaraan het oncomfortabel vergaderen was. Die opdracht stond niet op
zichzelf. Het jonge ontwerpersduo Ton Hoogerwerf
en Gerwin van Vulpen richtte namelijk het nieuwe
onderkomen van deze Rijksdienst in. Het statige
Logement van Amsterdam uit 1737 in Den Haag
was lang gebruikt als Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Het gebouw was behoorlijk uitgewoond en
er was geen budget voor een grondige renovatie.
Het duo week af van functionele vormgeving en
bedacht een licht ontregelende inrichting, die de
deplorabele staat juist accentueerde. Ze sausden

de muren in alle kleuren van de regenboog. In
grillige vormen geknipte stukken bloemetjestapijt
deden dienst als vloerbedekking. Gerecycled stalen
kantoormeubilair spoten ze goud, mintgroen en
lila. En de lift was van binnen en van buiten met
een zebrapatroon beschilderd. De vijf meter lange
tafel werd op maat gemaakt voor de vergaderzaal.
Hij kreeg brede, wigvormige poten op vernikkelde
voeten. Daarop ligt een blad van esdoornhout met
een golvende rand, dat in twee kleuren gebeitst is
en waarin drie messing schijven gelegd zijn. In de
middelste staat Bla Bla Bla gegraveerd. Deze tekst
kwam terug in de wandschildering van de zaal. Of
er aan de onconventionele vergadertafel daadwerkelijk korter vergaderd werd, is nooit onderzocht.
In ieder geval stonden er twintig houten Janskystoelen van ontwerper Bořek Šípek omheen,
waarop het zeker niet comfortabel achteroverleunen is. Nadat de Rijksdienst Beeldende Kunst in
1997 opging in het Instituut Collectie Nederland is
Bla Bla Bla twintig jaar uitgeleend geweest aan de
D66-fractie in het gebouw van de Tweede Kamer.
Maar inmiddels staat de eigenzinnige tafel alweer
drie jaren in het depot van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De dienst zoekt er sindsdien een
geschikte plek voor. Met of zonder de stoelen. Wie
weet er een?
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Conditie archeologische rijksmonumenten

Achterstallig
onderhoud,

natuurlijk verval
en schatgraverij
FOTO BAAC

Een van de archeologen beschrijft de conditie van het terrein in de Brabantse plaats Rosmalen waar
tussen 1400 en 1572 eerst kasteel Rodenborch en daarna klooster Annenborch stond

Is er soms sprake van achterstallig onderhoud,
natuurlijk verval en schatgraverij? Sinds eind vorig
jaar krijgen alle archeologische rijksmonumenten
van Nederland bezoek. Archeologen onderzoeken de
conditie van de vindplaatsen. Veel is met het blote oog

voorbeeld als akker. Of is het terrein deels bebouwd? En waarmee
is het begroeid? Bomen kunnen een gevaar vormen. Hun wortels
beschadigen vaak de archeologische resten en als ze omwaaien,
dan trekken ze een grote kluit uit het monument. Ook verstoringen zoals kuilen, konijnenholen en sporen van schatgraverij
worden genoteerd. Soms zullen de archeologen boringen zetten.
Uit de samenstelling en chemische kenmerken van de ondergrond
kunnen zij afleiden hoe goed deze de resten conserveert.

waar te nemen. GUIDO MAURO
Oogsttijden en het vogelbroedseizoen

N

ederland telt ruim 1450 archeologische rijksmonumenten. De vindplaatsen bevatten overblijfselen van nederzettingen uit de prehistorie, van Romeinse forten, van
middeleeuwse grafvelden en nog veel meer. Soms zijn
ze boven de grond te zien, zoals de hunebedden. Een groot deel
echter is niet zichtbaar. Dan gaat het om fundamenten, verkleuringen, scherven en dergelijke onder de grond. Al deze restanten
vormen een bron van kennis over ons verleden. Ondanks hun
beschermde status zijn niet alle monumenten in optimale staat.
Achterstallig onderhoud, natuurlijk verval en schatgraverij tasten
de waardevolle sporen aan. Om deze bijzondere terreinen te
behouden stelt het kabinet extra geld beschikbaar. Daarmee
zoekt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed momenteel uit
wat hen bedreigt en wat je hier het beste tegen kunt doen.
In opdracht van de dienst bezoekt het bedrijf Bureau voor
Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie
in twee jaar alle archeologische rijksmonumenten. Het onderzoek
bestaat uit twee onderdelen: visuele inspectie en boren. Veel is
met het blote oog waar te nemen. Daarbij letten de archeologen
van het bureau op het gebruik van de monumentale grond, bij-

De archeologen van het bureau zijn eind vorig jaar van start
gegaan. Het onderzoek is een grote logistieke uitdaging. Zij dienen
met veel zaken rekening te houden, zoals zaai- en oogsttijden en
het vogelbroedseizoen. Maar het bezoek vormt ook een mooie
gelegenheid om met de eigenaren van de terreinen in contact te
treden. Zij spelen een cruciale rol in het behoud van de monumenten. Daarom bieden de archeologen hun aan om samen de
resultaten van het veldwerk te bespreken. Daarbij vragen zij waar
de eigenaren bij het beheer nog behoefte aan hebben.
Aan de hand van de verkregen gegevens zal de Rijksdienst een
uitspraak doen over de huidige en de te verwachten staat van alle
archeologische rijksmonumenten. Op basis van deze nulmeting
ontwikkelt de dienst een systeem om een vinger aan de pols te
houden. Archeologen zullen periodiek de staat van de monumenten blijven vastleggen. De terreinen regelmatig bezoeken
helpt ook om in contact te blijven met de eigenaren. Zo kunnen
eigenaren en archeologen zich gezamenlijk in blijven zetten voor
het behoud van deze monumentale vindplaatsen.
Guido Mauro, adviseur archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
leidt de nulmeting, g.mauro@cultureelerfgoed.nl.
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Dat een molen meer is dan een maalmachine blijkt
uit zijn erf. De moestuin, de waslijn, een visnet,
zij getuigen allemaal van het leven van de molenaar. Om die geschiedenis tastbaar te houden is er
aandacht nodig voor deze kleine elementen in de
directe omgeving van molens. Reden genoeg voor
een handreiking. ELLEN STEENDAM & GERARD TROOST

De directe
De
directe omgeving
omgeving van
van molens
molens

Erf-goed
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e monumentale waarde van een historische molen reikt verder dan het gebouw
zelf. Ook het ambacht van de molenaar en
de inventaris van de molen zijn cultuurhistorisch gezien waardevol. De huidige internationale erkenning van het ambacht als immaterieel
erfgoed laat dit duidelijk zien. Net als de monumentale interieurs van enkele molens die tegenwoordig
als toonbeeld worden beschouwd. Hier is nu een
hoofdstuk aan toegevoegd: een handreiking voor de
omgang met de directe omgeving van molens. Op
het erf van een poldermolen is van oudsher vaak een
schuur gebouwd, een gemak en een bakhuisje met
een oven. Er staan hekken en een waslijn. Er ligt een
moestuin, met een kasje, een boomgaard en wilgen
voor de tenen. In het water dobbert een bootje, met
aan de kant een boenstoep, voor de was.
De handreiking bevat aanwijzingen om dergelijke
cultuurhistorisch waardevolle elementen op een
goede manier te behouden. Ze is geschreven voor
het erf van Zuid-Hollandse poldermolens, maar
is hanteerbaar voor ieder type molen, overal in
Nederland. Het idee is geboren vanuit een vraag van
de stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland. Welk cultuurhistorisch onderzoek zou er in de omgeving van
molens uitgevoerd kunnen worden? Hierbij werd
gedacht aan de kennis die al voorhanden was over
het boerenerf en die voor wat betreft het molenerf
nog niet was ontsloten. Hier wist de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed een antwoord op. De dienst
had de wens om de onderdelen van de molenerven
van Nederland te inventariseren.

Op dit erf staan onder meer een schuur met hooiberg, witte hekken
en een bakhuisje

Geïnventariseerd is welke ‘groene elementen’,
bestrating en kleinere en grotere bebouwing er
zich bevinden, gerelateerd aan leven en werk op de
molens. Verrassend zijn een bloementuin, een taanketel om visfuiken in te conserveren, een geknotte es
waar stelen voor gereedschap van gemaakt worden

Op het erf is vaak een schuur
gebouwd, een gemak en een
bakhuisje met een oven

Leven en werk
Door zo’n inventarisatie komen namelijk de verschillende historische elementen van het erf aan het
licht. En die elementen vertellen veel over leven en
werk op de molen. In het bijzonder het erf van de
poldermolen is interessant, omdat er meestal op of
bij deze soort molens wordt gewoond. Meer dan op
korenmolens. Het wonen op de molen is kenmerkend voor bijvoorbeeld werelderfgoed Kinderdijk.
De negentien poldermolens staan er sinds de achttiende eeuw. In 2013 inventariseerden het toen nog
bestaande Landschapsbeheer Zuid-Holland en het
Erfgoedhuis hun erven.

en een schuurtje dat opgebouwd is uit afgedankte,
houten molenroeden. Deze inventarisatie is tezamen
met een beeldkwaliteitsplan onderdeel geworden
van een gebiedsvisie op de omgang met het werelderfgoed Kinderdijk. Het behoud van de historisch
ingerichte erven is daarmee steviger verankerd.

Meerdere eeuwen
Een molenerf is in de loop der jaren ontstaan en
soms al meerdere eeuwen oud. Meerdere historische
lagen liggen er over elkaar heen, zou je kunnen
zeggen. Zo staan er bomen voor hout en fruit, en

FOTO RCE, LEEN SMIT

Vrijwilligers
van Stichting
De Schiedamse Molens
onderhouden
het erf van de
Babbersmolen
bij Schiedam,
gebouwd in
1710

»

Kort na 1900: vrouw en zoons van de Kinderdijkse molenaar Van Hofwegen, met rechts hun moestuin
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» bouwwerkjes als varkensstallen en hooibergen

FOTO PAUL VAN KRIMPEN

uit verschillende periodes. Samen vertellen zij de
geschiedenis van het wonen en werken op de molen.
Het erf geeft de molen meerwaarde. Om de ontwikkeling van het erf te kunnen laten zien, is het van
belang om de historische gelaagdheid te behouden.
Dit betekent dat het het beste is als veranderingen
zoals nieuwbouw of sloop zich verhouden tot de in
de loop der tijd ontstane cultuurhistorische waarde
van het erf. Dat houdt overigens niet in dat initiatieven geen ruimte mogen krijgen. Zo’n erf is immers
altijd in beweging. Op de molens in Kinderdijk en op
veel andere poldermolens wordt nog altijd gewoond.
De gelaagdheid vraagt wel om een voorzichtige aanpak bij wijziging van het erf. Denk aan het verleggen
of bestraten van paden, het reconstrueren van een
gemak of het verwijderen van een fruitboom.

Tiny house
Hoe zag het leven op de molen eruit? Dat een
molenaar vroeger met zijn hele gezin in zo’n kleine
molen kon wonen was al een wonder op zich.
Tegenwoordig zou je het een tiny house noemen. Het
erf was dan ook een logische plek voor veel van zijn
werkzaamheden. Bovendien hielden de verdiensten
van een molenaar niet over. Omdat het leven op een
molen een arm bestaan was, was hij soms deeltijdjager, -visser of -boer. Hij was zelfvoorzienend met
eieren uit een kippenhok, groente uit een moestuin
en vruchten van fruitbomen.
Met een visraam in de waterloop ving hij de paling,
baars of snoek die de malende molen aantrok. De
fuiken werden te drogen gehangen aan de molenwieken. Vandaag de dag zouden mensen zo’n gezin
behoorlijk duurzaam vinden. Er stonden kleine
schuurtjes op het erf voor konijnen, schapen, een
enkele koe en voor de opslag van gereedschap. In
een hooimijt taste de molenaar hooi en stro op. Een
zomerhuis met bakoven stond er voor wanneer de
winter weer voorbij was.

Onder meer een schuur, knotwilgen, fruitbomen en een kas naast de Hoge Molen uit 1740 bij Kinderdijk

Een klap van de molen
Om met de molen te kunnen werken waren er grenzen nodig. Denk aan grenzen die voor veiligheid zor-

FOTO BERT DENTERS

Bij molen De Vlieger uit 1621 bij Voorburg wordt weer een moestuin aangelegd

gen, zodat niemand een klap van de molen krijgt, en
aan de begrenzing van het erf. Deze werden gemarkeerd met grenspalen, waarop duidelijk zichtbaar
was wie de eigenaar was, of hekken voorzien van een
klaphek. Dat kleuren ook functioneel kunnen zijn
blijkt uit de witte hekken boven op de waterlopen,
die maken dat ze ook in het donker goed zichtbaar
zijn. Het kwam wel eens voor dat de molenaar zowel
overdag als ’s nachts de molen moest laten draaien
om de polder leeg te krijgen.
In de vorige eeuw zijn er veel molens buiten gebruik
gesteld. Dit zorgde ervoor dat er ook elementen
van hun erven zijn weggehaald, zoals de schuren,
moestuinen en boomgaarden. Die waren veelal
niet beschermd als onderdeel van het monument.
Gelukkig bezitten heel wat molens nog een erf
waarop historische zaken terug te vinden zijn. Op
verschillende locaties worden die tegenwoordig
hersteld. Zoals bij de Babbersmolen bij Schiedam.
De molen is in 1710 gebouwd als stenen opvolger
van een houten exemplaar, dat de Babberspolder
bemaalde. Het is de oudste stenen poldermolen van
Nederland. Tot 1955 deed hij dienst als watergemaal.
Toen werd deze taak overgenomen door elektrische
gemalen in de omgeving. In de jaren zeventig kocht
de gemeente hem.

maakt dit verhaal zichtbaar en tastbaar.
De handreiking Het molenerf van de Zuid-Hollandse poldermolen is gemaakt om eigenaren en beheerders van
molens te inspireren. En om te stimuleren dat zij de
kennis over hun erf verzamelen en delen. Het boek
biedt ook andere erfgoedzorgers handvatten om

Moestuin, wilgen, eendenkooi

Ellen Steendam, consulent erfgoed en ruimte bij Erfgoedhuis
Zuid-Holland, en Gerard Troost, specialist molens en
waterbouwkundige constructies bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, werkten mee aan de handreiking,
steendam@erfgoedhuis-zh.nl & g.troost@cultureelerfgoed.nl.
‘Het molenerf van de Zuid-Hollandse poldermolen:
Geschiedenis, beschrijving en tips
voor (her)inrichting’. Debby
Gerritsen, Onno Helleman en Ellen
Steendam, Erfgoedhuis ZuidHolland, Delft, en Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort,
112 pag., € 15,-, verkrijgbaar via
www.erfgoedhuis-zh.nl.

Op dat moment was de Babbersmolen incompleet
en niet in goede staat. In 2003 werd Stichting De
Schiedamse Molens er eigenaar van. Meteen startte
de stichting een restauratie. De molen draait sinds
enkele jaren weer. Niet alleen de molen is in oude
luister hersteld, maar ook het bijbehorende erf.
Er is weer een moestuin aangelegd. Op stroken
hoger gelegen buitendijkse grond, vlietlanden, zijn
weer wilgen geplant. En er is weer een eendenkooi
gemaakt. De stichting laat op die manier een compleet beeld zien. Niet alleen een draaivaardige molen,
maar ook een inkijkje in het leven en het werk van de
molenaar en zijn gezin. Het erf van de Babbersmolen

Niet alleen een draaivaardige molen, maar ook
een inkijkje in het leven van
de molenaar
goed met de cultuurhistorisch waardevolle elementen van het erf om te gaan en om er kwaliteit aan toe
te voegen. Bovendien ligt de handreiking helemaal
in lijn met de aandacht voor de omgeving van monumenten in de Omgevingswet, die nu in de maak is. De
basis is er dus om het historische molenerf in heel
Nederland de toekomst in te loodsen.

ƑƑǊƯƤǊƑƑǉǃƤǊǊƶǞǤƤǉƑǃƤǊ
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Twee specialisten
p
roerend erfgoed
fg

In dialoog met de musea
FOTO RCE, RUBEN SCHIPPER

Tessa Luger en Arjen Kok in het Spoorwegmuseum in Utrecht

Musea beheren ‘roerend’ cultureel erfgoed, net als aardig wat andere instellingen. In dat
beheer kunnen zij handige assistentie krijgen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Twee specialisten roerend erfgoed van de dienst vertellen hoe zij dat aanpakken. DIRK SNOODIJK

W

at doet een specialist roerend erfgoed?

Tessa Luger: ‘Roerend erfgoed is alles van vroeger wat verplaatsbaar is en wat de samenleving de moeite waard vindt om
door te geven aan volgende generaties. Wij ontwikkelen en
verspreiden kennis en handreikingen om dat erfgoed beter te behouden en te
beheren.’
Arjen Kok: ‘Wij zijn de gesprekspartners van musea en tal van andere organisaties
en particulieren als het gaat om de zorg voor hun collectie. Hoe voer je die zorg
zo goed mogelijk uit?’

Hoe gaat dat in zijn werk?
Tessa Luger: ‘Momenteel adviseren wij bijvoorbeeld het Spoorwegmuseum in
Utrecht bij het vaststellen van de kerncollectie. Het museum doet dat om prioriteiten te kunnen stellen in het verzamelen, in het beheer van de treinen en in
de presentatie daarvan. Met behulp van onze methode Op de museale weegschaal
scherpt het museum het collectieproﬁel aan. Het kan zo beter onderbouwde
beslissingen nemen.’
Arjen Kok: ‘Ook werken wij nu aan een handreiking voor musea voor het maken
van een kennisagenda. Vanouds zijn musea instellingen van kennis en onderzoek. Het is belangrijk voor de maatschappij en subsidieverleners dat de musea
kunnen verwoorden waarom ze bepaald onderzoek verrichten. Zij leveren namelijk een bijdrage aan het welzijn van de samenleving.’
Tessa Luger: ‘Bovendien actualiseren we de handreiking voor het schrijven van een
collectieplan.’

Maken musea veel gebruik van die handreikingen?
Tessa Luger: ‘Ja, ze vinden het ﬁjn dat er al een basis is. De musea zelf komen aan
het ontwikkelen van zo’n handreiking niet toe. En voor de markt is het ﬁnancieel
niet interessant om te doen. Wij hebben de kennis, de ervaring en de middelen,
en als overheid ook de taak om de musea te faciliteren.’
Arjen Kok: ‘Het Rijk, als vertegenwoordiger van de samenleving, heeft de opdracht
om te zorgen voor het erfgoed. In dialoog met de musea geven wij dan aan hoe
je dat op een professionele manier doet. En sommige provincies en gemeenten
hebben meer behoefte aan assistentie dan andere.’
Tessa Luger: ‘Wij komen veel in musea zelf, want het is belangrijk om ter plekke de
voorwerpen te bekijken waar het over gaat. En het is inspirerend. Dit is wat ons
motiveert.’

Wat maakt dit werk mooi?
Tessa Luger: ‘Historische voorwerpen en kunst vind ik fascinerend. Ze zijn mooi
om naar te kijken, maar de verhalen eromheen vind ik nog interessanter. Het is
prachtig om mensen te adviseren hoe zij hier goed voor kunnen zorgen. Door
ons helikopterperspectief kunnen wij hen assisteren om tot nieuwe inzichten te
komen. Die processen begeleiden enthousiasmeert mij zeer.’
Arjen Kok: ‘Ik vind het schitterend dat museale voorwerpen voor mensen betekenis hebben. Het is fenomenaal dat we deze objecten in kunnen zetten om een
collectief gevoel te ontwikkelen.’
Nadere informatie: a.kok@cultureelerfgoed.nl & t.luger@cultureelerfgoed.nl.
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Schaalmodel in het Waterloopbos gerestaureerd

<Yh[c`ə
weer in de
;c`ɋU_
De Golfbak doet het weer. Door het schaalmodel in het
Waterloopbos rollen als vanouds golven. Veertig jaar lang
testten ingenieurs hier in het klein waterstaatkundige
werken. Het was nog lastig om het werktuig er na de restauratie niet al te netjes uit te laten zien. HENRY VAN DER WAL &
EVA WIJDEVELD

V

ereniging Natuurmonumenten is nu zo’n
vijftien jaar eigenaar van het Waterloopbos. En dat is een bijzonder eigenaarschap, vooral sinds het gebied vier jaar
geleden een rijksmonument werd. In het bos bij
Marknesse in de Noordoostpolder liggen namelijk restanten van onderzoeksmodellen. Van 1951
tot 1995 was dit terrein het Waterloopkundig
Laboratorium De Voorst. Meer dan veertig jaar
testten ingenieurs hier met grote schaalmodellen de Deltawerken, kanalen, de stabiliteit van
constructies, havens, geheime explosies en hoe
golven effect hebben op de kust. Alles op dit terrein
stond in het teken van deze onderzoeken, waar
de ingenieurs vanuit de gehele wereld opdrachten
voor kregen. Voor elk onderzoek werd een nieuw
schaalmodel gebouwd om in het klein een situatie
na te bootsen en te testen. Of ze pasten daarvoor
een vorig model aan, vernieuwden het volledig of
sloopten het.
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FOTO NATUURMONUMENTEN, MARTIJN HAMER

In deze bak zijn dammen
en grindstranden getest,
en veranderingen aan
de bodem
deelden hun herinneringen. Herinneringen aan de
manier waarop hier alles in zijn werk ging, waar wat
gebeurde, wat de onderzoeken inhielden en aan
de collegiale en wetenschappelijke sfeer die er in
het Waterloopkundig Laboratorium heerste. Deze
herinneringen uit de eerste hand resulteerden in
2017 in een boek met veel afbeeldingen. Zo is het
bijzondere verhaal van het Waterloopbos onder de
aandacht gebracht.

In de Golfbak
in het Waterloopbos
beproefden
ingenieurs
waterstaatkundige
werken, met
achteraan een
felgekleurde
rolbrug

De Golfbak is een rechthoekig bassin met zeven
imposante golfmachines. Via de Romijnstuw in
de hoek stroomt er water de bak in, waar met de
machines golven in gemaakt worden. In deze bak
zijn dammen en grindstranden getest, en veranderingen aan de bodem als je daar een boorplatform
of brugpijler in bouwt. Door de restauratie kun je
de Golfbak met de bijbehorende watergang en
Romijnstuw weer als werkend schaalmodel ervaren.
Hier is er nadrukkelijk voor gekozen om de natuur
niet haar gang te laten gaan. De Golfbak hoefde er
dan wel niet langer als een ruïne uit te zien, maar de

De uitdaging was dat de Golfbak uit zou blijven stralen dat het een
werktuig is

uitdaging bij het herstel was dat het mooi zou zijn
als hij uit zou blijven stralen dat het een werktuig is.
Niet elke barst of oneffenheid is gelijk een probleem. Het model diende om de effecten van golven
mee te onderzoeken en hoefde dus niet te blinken.
De restauratiepraktijk blijkt dan weerbarstig. Welke
bouwvakker heeft nu eer van zijn werk als het er niet
te netjes uit mag zien? Bij het ene onderdeel is dit
dan ook beter gelukt dan bij het andere. En geschilderd is er sowieso. Dat zorgt voor blikvangers aan
beide uiteinden van de Golfbak. Aan de ene kant
staan de zeven golfmachines te pronken, als patsers
in kleurrijke zwembroeken op het strand. Aan de
overkant ligt een opvallende rolbrug boven het
water, die lijkt te wachten op de eerste badgasten.
Vanaf de verrijdbare rolbrug verrichtten de ingenieurs destijds metingen. Het is gelukt om twee van
de machines dusdanig te herstellen dat ze weer een
golfslag teweeg kunnen brengen. Daarmee maakt
dit model tastbaar hoe Nederland op het gebied van
watertechniek ook in vorige decennia toonaangevend was in de wereld.
Henry van der Wal, adviseur bouwkunde, en Eva Wijdeveld,
adviseur architectuurhistorie, beiden bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, begeleidden deze restauratie, h.van.der.
wal@cultureelerfgoed.nl & e.wijdeveld@cultureelerfgoed.nl.
Zie ook www.natuurmonumenten.nl.

FOTO NATUURMONUMENTEN, MARTIJN HAMER

Die veranderlijkheid maakt het mogelijk om ook nu
nog aanpassingen aan de monumentale schaalmodellen te doen. Natuurmonumenten past de
modellen niet alleen aan, maar restaureert en
onderhoudt ze ook, en laat sommige exemplaren
expres vervallen, zodat ze opgaan in de natuur. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert de
vereniging hierbij. Onlangs is na een ingrijpende
restauratie de zogeheten Golfbak opgeleverd. Dit
model ligt vlak achter de entree. Dat maakt de
Golfbak bij uitstek geschikt om direct een goed
beeld van het voormalige laboratorium te geven
aan de bezoekers die er voor een korte wandeling
komen.

Imposante golfmachines

FOTO RCE, HENRY VAN DER WAL

het rijksmonument. De betonnen restanten van de
goot zijn zo aangepast dat er een overweldigend
kunstwerk ontstond, van 7 bij 250 meter, niet ver
van de Golfbak. Om een verkeersinfarct voor te
zijn is in 2018 net buiten het bos een parkeerplaats
aangelegd, met een buslus.
Oud-ingenieurs die hier decennialang hebben
gewerkt stelden voor het huidige beheer van het
terrein hun kennis beschikbaar. Zij diepten informatie op uit archieven die zij gered hebben en

Romijnstuw
Drie jaar geleden is in het bos de eerste restauratie
van een schaalmodel voltooid, van een zogenoemde Romijnstuw. In het jaar daarop is de Deltagoot
ontmanteld, die overigens geen deel uitmaakt van
Tegenwoordig wekken twee van de zeven golfmachines de golven op
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TERUG NAAR 1893
Tussen 1893 en 1904 was het gloednieuwe
Oud Holland in Delft de woning van de
kunstverzamelaar Lambert van Meerten
en zijn zus Dina. Zij hadden het gebouw
ingericht met antieke meubels. Na zijn dood
opende Oud Holland als Rijksmuseum Huis
Lambert van Meerten in 1909 zijn deuren. En
die sloten weer in 2013. De Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed ontfermde zich over de
inboedel en Vereniging Hendrick de Keyser
kocht het pand. Na een restauratie opent
het in april als zogenoemd Museumhuis. In
de Museumhuizen van de vereniging mogen
de bezoekers bijna alles aanraken en op de
stoelen zitten. In de inrichting van Huis Van
Meerten staat het decennium centraal waarin
de Van Meertens het bewoonden. De woning
is weer gevuld met antieke meubels, keramiek
en schilderijen. Van Meerten had ook allerlei
nieuw meubilair laten maken. Voor ze naar
het huis terugkeerden, heeft de Rijksdienst
de meubels gerestaureerd. Bij sommige
zat er alleen maar een stukje fineer los, dat
gemakkelijk gelijmd kon worden. In andere
waren grote scheuren in panelen ontstaan,
omdat de constructie geen ruimte bood
voor het werken van het hout. Wie straks in
Huis Van Meerten de trap bestijgt, verwacht
dat Lambert en Dina van Meerten zelf elk
moment uit een kamer kunnen stappen.

FOTO RCE, MICHEL MEES

Yuri van der Linden, conservator oude toegepaste
kunst, en Stephan de Vries, meubelrestaurator,
beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
dragen zorg voor deze meubels, y.van.der.linden@
cultureelerfgoed.nl & s.de.vries@cultureelerfgoed.nl.
Zie ook www.museumhuizen.nl.
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Marc Chagall gebruikte altijd dezelfde kleuren

Cadmiumgeel,
viridiaan,
_cVU`hj]c`Yh
Jaar in, jaar uit gebruikte Marc Chagall verf op basis van dezelfde pigmenten.
Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ook blijkt daaruit dat de kunstenaar in zijn
arme beginjaren zelfs weleens op een tafellaken schilderde. En Chagall was een
van de eersten die met titaanwit werkte. KLAAS JAN VAN DEN BERG

M

arc Chagall is een van de bekendste kunstenaars van
de twintigste eeuw. Daarom was het een verrassing
te constateren dat zijn schilderijen nauwelijks waren
onderzocht op techniek en materiaalgebruik. In de
afgelopen paar jaar deed de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
dat wel, in samenwerking met het Stedelijk Museum in Amsterdam
en de restauratoren Meta Chavannes en Madeleine Bisschoﬀ.
Uitgebreid bestudeerden de onderzoekers Chagalls negen schilderijen uit het museum. Hiervan zijn er drie langdurig in bruikleen
uit de rijkscollectie die de dienst beheert. Door het onderzoek is er
nieuw inzicht ontstaan in Chagalls manier van werken.
Chagall heeft een lang leven en een lange carrière gehad, en we
weten daar relatief veel van. Hij is in 1887 geboren in de omgeving
van Vitebsk, dat nu in Wit-Rusland ligt, in een Joodse familie. In 1910
ging hij voor het eerst naar Parijs. Hij werkte vervolgens in Rusland,
Israël en de Verenigde Staten en weer in Frankrijk, waar hij in 1985
overleed, bijna honderd jaar oud. In de laatste drie landen maakte
Chagall de negen onderzochte schilderijen, tussen 1912 en 1947. Hij
liet zich inspireren door zijn Russische, Joodse jeugd, vol muzikanten, geiten en rabbi’s. Zijn stijl was dromerig, expressionistisch ook,
kubistisch en fauvistisch. En hij gebruikte veel felle kleuren.

Voor vragen die niet met deze techniek konden worden beantwoord namen de onderzoekers minuscule verfmonsters. Hiermee
verkregen zij informatie over de grondering, het bindmiddel van
de verf en de verdeling van de pigmenten. Ook analyseerden zij
uit de monsters componenten die je niet of heel moeilijk kunt
identiﬁceren met een röntgenﬂuorescentiespectrometer, zoals
organische pigmenten en het helderblauwe ultramarijn. De analyses vergeleken ze met monsters van het palet dat Chagall en zijn
assistent, de Nederlander Paul Versteeg, in 1964 gebruikten voor de
plafondschilderingen in de Parijse Opéra.

Zonder grondering
Het onderzoek heeft interessante inzichten opgeleverd. De oudste
drie schilderijen komen uit de rijkscollectie, De violist, Zelfportret
met zeven vingers en De zwangere vrouw. Chagall maakte ze in 1912 en
1913 in Parijs, zonder grondering. De verf is vaak dun aangebracht,
waarbij het doek hier en daar zelfs onbeschilderd is gelaten.

Loszittende verf

Voor zijn typische groenblauwe verf
gebruikte Chagall nooit pure kleuren

Aanleiding voor het onderzoek was de slechte conditie van enkele
van de negen schilderijen. Deze vertoonden gebreken als loszittende verf, die aandacht van restauratoren behoefden. Voor het
herstel was het belangrijk meer te weten over de opbouw van de
lagen verf en de interactie daartussen. Elk schilderij werd uitgebreid gefotografeerd en bestudeerd met microscopie, ultraviolet
licht en strijklicht. Ook maakten de onderzoekers röntgenfoto’s en
keken ze naar de ondertekeningen. Zij verzamelden zo veel mogelijk informatie met een röntgenﬂuorescentiespectrometer. Die gaf
een eerste idee van de pigmenten in de verf.

Omdat het doek in de loop van tijd is verkleurd, zijn deze partijen
donkerder geworden. Met name in De violist en in het Zelfportret is
de verdonkering pregnant. Dit heeft te maken met het feit dat deze
werken bedoekt zijn geweest. Bij een traditionele bedoeking wordt
er aan de achterkant van een schilderij een extra doek aangebracht
met bedoekingsspecie van bijvoorbeeld warme was en hars.
Deze dringt door tot in de verf, waardoor het originele doek wordt
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‘De zwangere vrouw’
onder de microscoop

FOTO’S RCE

Uitgebreid bestudeerden onderzoekers de negen schilderijen van Chagall uit het
Stedelijk Museum in Amsterdam, waaronder ‘De violist’
Ook ‘Bella in het groen’ uit 1935 is onderzocht

verstevigd en loszittende verf weer vast komt te zitten. De behandeling is met name voor niet-gegronde schilderijen ingrijpend.
De bedoekingsspecie is niet meer te verwijderen en vooral de
harscomponent donkert sterk na, zodat de esthetische verandering van deze schilderijen heel groot is. Daarom wordt bedoeking
tegenwoordig nauwelijks meer toegepast. In deze eerste jaren in
Parijs verkeerde Chagall in vrij armoedige omstandigheden. In zijn
autobiograﬁe kunnen we lezen dat de kunstenaar schilderde op
alles waar hij de hand op kon leggen. Zo gebruikte hij voor De violist
een linnen tafellaken. Het blokjespatroon daarvan, ingeweven met
blauwe katoenen draden, speelt een duidelijke rol in de compositie, zoals in de broek van de man.

Grotendeels dezelfde
Een belangrijke uitkomst is dat in de meer dan vijftig jaar die het
onderzoek bestrijkt Chagall zich van verf met grotendeels dezelfde
pigmenten bediende. Zo werkte hij met cadmiumgeel, ultramarijn
en kobaltblauw, blauwgroen viridiaan en Schweinfurter-groen,
helderrood vermiljoen, kobaltviolet en bijna geen zwart. Voor zijn
typische groenblauwe verf gebruikte hij nooit pure kleuren, maar
allerlei combinaties van groene, gele en blauwe pigmenten. Dit
waren deels vrij dure pigmenten. En die eerste schilderijen hebben
ook nog eens een groot formaat. Dit lijkt in tegenspraak met de

armoedige omstandigheden waarin Chagall toen naar eigen zeggen
verkeerde. Maar het is bekend dat hij in het begin ﬁnancieel werd
ondersteund door de Russische jurist en politicus Maxim Vinaver.
Een uitzondering op dit consistente gebruik van pigmenten en
tegelijkertijd een bijzondere vondst was het pigment titaanwit. Dat
zit in het portret van zijn dochter uit 1924, Ida bij het raam. Het is nu
een alomtegenwoordig pigment, dat in de twintigste eeuw samen
met zinkwit het giftige loodwit volledig heeft vervangen. Maar
in 1924 was titaanwit nog maar zeer kort op de markt, zeker in
Europese verf. In Amerika werd het in 1921 voor het eerst verkocht,
onder de naam Permalba. Deze vondsten zijn belangwekkend. Of
Marc Chagall ze zou hebben gewaardeerd, is de vraag. Hij heeft
ooit gezegd: ‘Regarde jamais comment c’est fait, regarde la chimie.’
Daarmee bedoelde hij: kijk nooit hoe het is gemaakt, maar kijk
hoe de kleuren zich tot elkaar verhouden. Toen Chagall dit zei, had
hij er waarschijnlijk geen idee van dat sommige van zijn werken
zouden verkleuren en zo kwetsbaar zouden zijn.
Klaas Jan van den Berg, specialist materiaaltechnische aspecten van schilderkunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bijzonder hoogleraar aan
de Universiteit van Amsterdam, verrichtte dit onderzoek met Suzan de Groot,
Henk van Keulen, Art Ness Proaño Gaibor en Inez van der Werf, k.van.den.
berg@cultureelerfgoed.nl. Kijk ook eens op YouTube onder ‘onderzoek Chagall’.
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Een experiment met de terp Tjessens

De ploegproef
Het begon met een rechtszaak. Boer Hessel Hiddema wilde de Friese terp Tjessens omploegen. Maar
dat zou de archeologische sporen in deze rijksmonumentale heuvel wel eens kunnen beschadigen. De
zaak mondde uit in een uniek experiment en een vruchtbare samenwerking. JOS STÖVER & MARIJE DU PAU

N

iet ver van de Waddenzee, tussen de
Friese dorpen Waaxens en Holwerd, zal
het alleen de oplettende automobilist
opvallen. Hier duikt de bolling van een
terp op. Deze draagt de naam Tjessens. In de
ondergrond is de geschiedenis van deze plek nog
tastbaar aanwezig. Vanwege de archeologische
resten van tweeduizend jaar bewoning is de terp
beschermd als rijksmonument. Hij dankt zijn
naam aan het adellijke geslacht Tjessens. In de
late middeleeuwen had die familie in dit gebied
meerdere bezittingen, waaronder deze terp.
Tegenwoordig is het hellende terrein als akker
in gebruik. De boer die de akker bewerkt en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voeren hier
momenteel een uniek experiment uit. Een extra
laag grond beschermt de scherven, verkleuringen, funderingsresten en andere archeologische
overblijfselen.
Die kunnen namelijk cultuurhistorisch gezien zeer
waardevol zijn, want de Tjessens-terp stamt waarschijnlijk al van voor het begin van onze jaartelling.
In die tijd overstroomde de zee deze kuststreek nog
regelmatig. Om in het natte, uitgestrekte kweldergebied veilig te kunnen wonen en in hun levensonderhoud te kunnen voorzien richtten de bewoners

terpen op. Zij staken plaggen uit en verhoogden
daarmee een stuk land, waarop zij hun huis, hun
weiden en hun akkers droog hielden. De nazaten
van deze mensen moesten hun terp steeds weer
wat ophogen om droge voeten te blijven houden.
Zo ontstond er op deze plek een heuvel die rond het
jaar 1000 op het hoogste punt drie meter boven het
omringende land uitstak.

Verdedigbaar huis
Het is goed mogelijk dat er al in de middeleeuwen
een verdedigbaar stenen huis met boerderij op de
terp is gesticht. Dat gebeurde op veel plaatsen in
Friesland en Groningen. Veel van deze zogenoemde
stinsen werden in de dertiende eeuw gebouwd. Van
sommige zijn resten teruggevonden, maar vaak is er
van de huizen weinig bekend. In ieder geval wordt er
in archieven in 1505 een Ulbe Tjessens als bewoner
van een stins op deze terp genoemd. De Tjessensstins werd in de eeuwen daarna uitgebouwd tot
state, een groot adellijk huis met de allure van een
buitenplaats.
Het huis had ‘ellef magnifique en royale Kameren’,
een ‘braaf ruime keuken’ en een ‘fraye Stallinge voor
ellef Paarden’. Vanaf de openbare weg bereikte je
het via een kaarsrechte oprijlaan. Dat de state aan-

Dat de state aanzien
had, blijkt wel uit
het bezoek van
koning Willem I

Op proef beschermt een extra laag grond nu de scherven, verkleuringen, funderingsresten en andere archeologische overblijfselen in de Tjessens-terp

zien had, blijkt wel uit het bezoek van koning Willem
I in 1818. Slechts twee particulieren bezocht hij toen
in Friesland, waaronder de weduwe die dan op
Tjessens woont en die ‘de eer mogt genieten, aan
Zijne Majesteit een dejeuné aan te bieden, en zich
gedurende den tijd van twee uren, over het verblijf
aldaar te verheugen.’

Waterpartijen
In de negentiende eeuw lag achter het geheel
omgrachte huis een uitgestrekt park, door nog meer
grachten doorsneden en ook van andere waterpartijen voorzien. Op foto’s van destijds zie je duidelijk

FOTO RCE

FOTO JAN VISSER

Een windvaan van de Tjessens-state, met het familiewapen

FOTO RCE, DAVID VROOM

De state Tjessens in 1896, vlak voor het huis afgebroken werd

verval. Tegen 1900 is het huis afgebroken, maar pas
gedurende de strenge winters van de oorlogsjaren
tussen 1940 en 1945 zijn de laatste bomen gekapt
voor brandhout. De omringende bewoners mochten
de stronken uitgraven. Het leverde hun gratis
brandstof op en maakte tegelijk het terrein geschikt
als weiland. Als zodanig is de terp sinds de oorlog
gebruikt. Tot voor kort deed boer Hessel Hiddema
dat. Hij huurt de grond van de Van Harinxma thoe
Slooten Stichting, die is vernoemd naar latere
bewoners van Tjessens.
Op een dag in 2011 ontdekte de gemeente Dongeradeel, sinds vorig jaar gefuseerd tot Noardeast-

Fryslân, dat de terp werd omgeploegd. De werkzaamheden werden stilgelegd, begrijpelijkerwijs tot
frustratie van Hiddema. Hij was namelijk bezig om
het grasland naar akker om te zetten. Hiddema is
eigenaar van een akkerbouwbedrijf dat zich specialiseert in pootaardappels en zag hier geen kwaad in:
‘Ik hield er aanvankelijk schapen, maar dat leverde
te weinig op. Bovendien is zo’n terp erg goede landbouwgrond. Dus ik dacht: ik vorm het om en zet er
wisselende teelt op. Eerst eens pootaardappels, dan
weer een jaar mais enzovoort. Ik wist dat het een
archeologisch rijksmonument was en dat je er niet
mocht graven en zo, maar ik had geen idee dat je
»
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» voor teeltwisseling toestemming van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed nodig hebt. Voor mij is
dat gewoon agrarisch gebruik. Dat doe ik overal op
mijn akkers.’

Niet toegestaan
Op archeologische rijksmonumenten is het omzetten
van gras naar akkerland in de regel niet toegestaan.
Hoe minder grondbewerking hoe kleiner de kans dat
de overblijfselen in de bodem worden beschadigd.
Grasland is hiervoor uitermate geschikt. Akkers
worden jaarlijks geploegd en uit onderzoek blijkt dat
het afvlakken van de grond ervoor kan zorgen dat
er archeologische resten bloot komen te liggen en
vervolgens vergaan. Hessel Hiddema heeft daarop
een vergunning bij de Rijksdienst aangevraagd om
zijn werkzaamheden voort te kunnen zetten. Hij
wilde onder meer een klein restant van een van de
grachten van de state dempen. ‘Ook al hoefde ik niet
dieper te ploegen dan 25 centimeter,’ vertelt hij, ‘de
vergunning werd geweigerd. Zodat mij niets anders
overbleef dan de zaak voor te laten komen.’
Voor de rechter ontvouwde Hiddema een plan om
de terp met dertig centimeter op te hogen. Op die

manier zou de ploeg de archeologische sporen
sparen. De rechter besliste in het voordeel van de
Rijksdienst, maar de rechtszaak was voor de dienst
wel een aanleiding om het voorstel van de boer serieus in overweging te nemen. En zo startte een uniek
experiment. Na ampel intern beraad verleende de
dienst aan de heer Hiddema een vergunning voor
de duur van tien jaar om de terp op te hogen en als
akkerland te gebruiken. Elk jaar mag hij het terrein
tot 25 centimeter diep ploegen. De Rijksdienst
volgt de grondbewerking nauwgezet met jaarlijkse
hoogtemetingen. Slijt de ophogingslaag door het
ploegen? Dan kan de vergunning worden ingetrokken. Hiddema: ‘Hier kon ik goed mee leven, want ik
had er vertrouwen in dat de laag het zou houden.’

TEKENING IDS WIERSMA

Boer Hessel
Hiddema
poseert trots
naast een van
de twee gereconstrueerde
hekpijlers

In 1907 was het park op de terp nog niet verdwenen

manier waarop je om kunt gaan met de uitdagingen
die een dergelijk monument met zich mee brengt.
Stonden de Rijksdienst en de gemeente aanvankelijk tegenover Hessel Hiddema, nu is er sprake
van een vruchtbare samenwerking. De dienst werkt
momenteel aan vergelijkbare, soms onorthodoxe
oplossingen om ook andere archeologische rijksmonumenten in stand te houden. Het contact met

Halverwege kan wel gezegd
worden dat de resultaten
zeer bemoedigend zijn

Geringe verschillen

FOTO RCE, JOS STÖVER

Vijf jaar geleden is het hele monument met dertig
centimeter extra grond bedekt. Na de eerste teelt
bleek dat er geen noemenswaardige verschillen
waren opgetreden in de dikte van deze ophogingslaag. Ook uit de metingen in de daaropvolgende
jaren bleken geen significante veranderingen.
Geringe verschillen wijzen erop dat er weliswaar
grond wordt verplaatst, maar dat dat bij volgende
ploegbeurten wordt gecorrigeerd. Wat de boer er
bij het naar beneden rijden af ploegt, voert hij bij
het heuvelop rijden weer aan. Halverwege de proef
op de Tjessens-terp kan wel gezegd worden dat de
resultaten zeer bemoedigend zijn. Daarmee pakt
het experiment uit als een mooi toonbeeld van de

hun eigenaren en beheerders staat hierbij voorop.
De toegevoegde waarde die zij leveren, blijkt wel uit
het geslaagde experiment op de terp Tjessens. Om
dit te markeren en om de herinnering aan de rijke
historie van het stateterrein levend te houden, zijn
afgelopen herfst bij de voormalige entree feestelijk
twee hekpijlers onthuld. Het familiewapen van het
roemrijke geslacht Tjessens is erop geschroefd.
Jos Stöver, adviseur archeologie bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, begeleidt dit experiment, j.stover@
cultureelerfgoed.nl.
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Beveilig kerken tegen brand

TEKENING RCE

‘Dat zal ons niet overkomen, want wij laten één keer per jaar de brandblusser
controleren.’ Of: ‘Wij zijn goed verzekerd, dus bij ons geen brand.’ Helaas, dit
zijn geen maatregelen die een brand voorkomen. Branden in kerken en kloosters
doen zich regelmatig voor. Meestal gaat het om kleine brandjes die snel te
blussen zijn. Maar van de 430 branden in kerken en kloosters in de afgelopen
tien jaar zijn er 38 verwoestend geweest. Daarom zette de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed in samenwerking met andere organisaties tips op een rij om
kerken uit te rusten tegen brand. Ze staan op een poster, Brandveiligheid in kerken.
Preventie is het belangrijkst. De meeste winst is te halen met het creëren van
bewustwording van brandgevaarlijke situaties bij mensen in en om de kerk.
Denk aan vrijwilligers die helpen bij een dienst of evenement, maar ook aan de
loodgieter of schilder die er aan het werk is. Zorg dat beveiligen tegen brand
een onderwerp van gesprek is. Spreek met de brandweer af om jaarlijks een
gezamenlijke oefening te houden. Continue aandacht om brand te voorkomen
is nodig voor het behoud van onze kerken en kloosters. Vraag de poster aan via
info@cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.cultureelerfgoed.nl.
Een poster vol tips helpt om brand in kerken en kloosters te voorkomen

Hoogstamboomgaarden

FOTO FRANS VAN DEN BOOM

In de loop van dit jaar zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de digitale kaart Groen erfgoed verrijken met zogeheten hoogstamboomgaarden.
De kaart is te vinden op www.cultureelerfgoed.nl. Ruim een eeuw lang waren
boomgaarden met hoge fruitbomen niet weg te denken uit het Nederlandse
cultuurlandschap. Maar vanaf 1950 moesten ze op grote schaal plaatsmaken voor lage bomen met onder meer appels, peren en pruimen. Met
lage bomen kun je gemakkelijker bij de vruchten. Daarmee zijn de kosten
van het plukken lager. Ook vallen insecten eenvoudiger te bestrijden en is
de opbrengst hoger. Met de hoge bomen verdwenen ook veel historische
fruitrassen.
Hoogstamboomgaarden zijn tegenwoordig zeldzaam. Onder meer gemeenten
en provincies verlenen subsidie om hun voortbestaan te stimuleren. Ook worden vrijwilligers via zogenoemde hoogstambrigades gemobiliseerd voor het
onderhoud. Op verzoek van de Rijksdienst inventariseert het Nederlands Fruit
Netwerk momenteel de historische hoogstamboomgaarden van ons land.
Op de kaart Groen erfgoed zijn al veel oude landschapselementen opgenomen,
zoals eendenkooien, monumentale bomen en tuinen op buitenplaatsen.
Hoogstamboomgaarden zijn tegenwoordig zeldzaam

In ’t oude café

FOTO RCE, PETRA APPELHOF

De porseleinen biertap is overwoekerd met sierlijke art-nouveauranken. Dat
is niet het enige authentieke detail van Café Laros in het Gelderse dorp Velp.
Ook het glaswerk, de wandafwerking, de stoelen en de tafels horen bij het
originele interieur uit 1912. In de afgelopen jaren kreeg het rijksmonument de
opknapbeurt waar het al tijden naar snakte. Daarbij liet eigenaar Max Franken
de caféruimte in zijn huis in oude staat. Dit als eerbetoon aan zijn grootouders,
die het café hadden gekocht van de laatste kroegbaas en het volledig intact
hadden gelaten. Zijn zus, architect Vera Franken, leidde de restauratie.
Tijdens de uitvoering zijn ze voortdurend in gesprek gebleven, de eigenaar,
de architect, de bouwbedrijven, de gemeente Rheden en de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. Als je zo’n samenwerking vroeg begint, kun je optimaal
gebruikmaken van elkaars kennis en neem je elkaar mee in het proces. In één
moeite door is het monument energiezuinig gemaakt. Het gebouw uit 1866
blijft tegenwoordig op temperatuur met bodemwarmte via wand- en vloerverwarming. Dankzij een ademende isolatietechniek kampt het voormalige
dorpscafé niet met condens. Bij speciale gelegenheden is Café Laros open.
Als eerbetoon aan zijn grootouders liet de eigenaar de caféruimte in oude staat
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Culturele sporen en oerbomen

VERBORGEN

IN HET BOS
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p kaarten van rond 1900 zie je in Nederland maar weinig
bos. Gemeenschappelijke bossen werden in die tijd
strak beheerd door markgenootschappen, zoals het
Speulder- en Sprielderbos bij Garderen op de Veluwe.
Onze voorouders gebruikten de bomen intensief, want hun
behoefte aan hout was groot, voor gereedschap, voor huizenbouw,
voor het stoken. In de markebossen die er nog staan, heeft dat
eeuwenlange gebruik zijn sporen nagelaten. Denk aan oude wallen, wegen en zaagkuilen. En een geoefend oog herkent tussen de
bomen vlechtheggen, houtwallen en hakhout. Op de Veluwe lieten
leerlooiers vooral eikenhakhout groeien. Zij hadden de gedroogde
bast nodig om de huiden tegen bederf te beschermen.
In de negentiende eeuw was ons land nog voor een fors deel met
heide bedekt. Dorpsbewoners hadden die ‘woeste gronden’ gezamenlijk in gebruik. Na 1870 werd dat gemeenschappelijke gebruik
van de hei bij wet opgeheven en zijn deze terreinen stuk voor
stuk bebost. Ook in die recent aangeplante bossen kun je oudere

Hoe kun je in duurzaam bosbeheer
rekening houden met deze sporen?
sporen aantreﬀen, omdat het dus gebieden waren die de dorpssamenlevingen voorheen gebruikten. Sporen van greppels, kuilen,
wegen en wallen bijvoorbeeld. Maar ook sporen van schansen en
landweren, die op de open hei een militaire of territoriale functie
vervulden. En er liggen in onze bossen sporen uit veel oudere
perioden, van prehistorische akkers, urnenvelden en grafheuvels.
En uit nieuwere tijden, uit de Tweede Wereldoorlog, zoals ondergrondse schuilplaatsen. Bossen zijn dus ware schatkamers. Daarom
liet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hier onlangs een
handleiding voor maken, Erfgoed in het bosbeheer.

Onmisbaar

FOTO STICHTING PROBOS, MARK VAN BENTHEM

In het bos bij het
Gelderse dorp Uddel
ligt een markante wal,
die honderden jaren
geleden door mensen is
opgeworpen

Deze handleiding reikt de beheerders kennis aan over het ‘wat’,
maar vooral over het ‘hoe’. Hoe kun je in duurzaam bosbeheer
rekening houden met deze sporen? Welke wetten en regels gelden
hierbij? En welke benaderingen en strategieën kunnen de beheerders gebruiken? Daarmee is deze handleiding onmisbaar voor
vrijwel alle bosbeheerders. Vanwege hun belangrijke cultuurhistorische waarde heeft de Rijksdienst de bossen bovendien opgenomen op de digitale kaart Groen erfgoed op www.cultureelerfgoed.nl.
Ook op deze manier hoopt de dienst bij te dragen aan een grotere
bewustwording van het feit dat de cultuurhistorische elementen
van ons bos het behouden waard zijn.

FOTO RCE, HENK BAAS

FOTO MARTIJN BOOSTEN

Door het bos op de Grebbeberg in de provincie Utrecht loopt een eeuwenoude laan

Een wellicht al middeleeuwse eikenhakhoutstoof in de Loonse en Drunense Duinen
in Noord-Brabant

Bomen zelf kun je ook als erfgoed beschouwen. Natuurlijk erfgoed,
zou je kunnen zeggen. De bossen van voor 1870 herbergen vaak
boomsoorten die al twaalfduizend jaar lang in ons land groeien,
sinds de laatste ijstijd. Hierdoor heeft zich rond deze bomen een
ﬁjnsnarig ecosysteem kunnen ontwikkelen van mossen tot vogels
en zoogdieren die voor hun voortbestaan van de bomen en van
elkaar afhankelijk zijn. Oude bossen kennen dan ook een hoge
biodiversiteit. Ook zijn de oerbomen door hun lange geschiedenis
helemaal aangepast aan de wisselingen in het klimaat in ons land.
Ze zijn daarom ook goed bestand tegen toekomstige klimaatveranderingen. De waarde van hun genenbronnen is hierdoor groot.

Zuinig zijn
Naar schatting echter is maar drie procent van het bos in Nederland
terug te voeren op deze oude bomen. We moeten dan ook zuinig
zijn op deze laatste resten. In de context van het klimaat worden er
momenteel nieuwe bossen geplant. Veelal betreft het een uitbreiding van een bos, maar soms gaat het om geheel nieuw bos. Ook
zullen nieuwe heggen, houtwallen en boomsingels het cultuurlandschap weer als vanouds omlijsten. Het zou goed zijn om hierbij gebruik te maken van genetisch inheemse bomen, opgekweekt
uit exemplaren die hier vanouds voorkomen.
Staatsbosbeheer heeft deze ter beschikking, maar de vraag is of dit
voldoende is. Vandaar dat de Rijksdienst afgelopen najaar een plan
publiceerde, Behoud groen erfgoed, opgesteld door specialist Bert
Maes en stichting Landschapsbeheer Flevoland namens het provinciale samenwerkingsverband LandschappenNL. Zij onderzoeken
samen met Staatsbosbeheer hoe deze kennis verder kan worden
verspreid onder bosbeheerders en hoe het aanbod van geschikte
bomen vergroot kan worden. De Rijksdienst beveelt het plan en de
handleiding Erfgoed in het bosbeheer in ieder geval al aan bij de grote
terreinbeheerders van ons land.
Henk Baas, hoofd Landschap, en Otto Brinkkemper, specialist paleo-ecologie,
beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, begeleidden deze
publicaties, h.baas@cultureelerfgoed.nl & o.brinkkemper@cultureelerfgoed.
nl. ‘Erfgoed in het bosbeheer: Handleiding voor het integreren van erfgoedwaarden in het beheer’. Martijn Boosten en Joyce Penninkhof, Probos,
Wageningen, 97 pag., gratis download via www.probos.nl. ‘Behoud groen
erfgoed: Plan voor het
behoud van bedreigde
wilde bomen en struiken
in Nederland’. Lodewijk
van Kemenade en Bert
Maes, Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed,
Behoud
groen erfgoed
Amersfoort, 96 pag.,
gratis download via www.
cultureelerfgoed.nl.
1

Erfgoed in het bosbeheer

Handleiding voor het integreren van erfgoedwaarden in
het beheer

Rapportage Onderzoek
Nederlands Cultuurlandschap

Plan voor het behoud van
bedreigde wilde bomen en
struiken in Nederland

Martijn Boosten & Joyce Penninkhof

Wageningen, oktober 2019
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Even kijken
j
De Monumentenmonitor

Piekfijn pleisterwerk? Of juist water dat in de dakgoot blijft staan en

scheuren in de muur? Op de Monumentenmonitor is het te zien. Provincies
en Rijk kunnen in dit systeem de bouwkundige staat van rijksmonumenten
terugvinden. Fotografen leggen de situatie vast vanaf de openbare weg.
MAARTJE DE BOER & NINA WIJSBEK
Met de Monumentenmonitor kunnen de provincies zien in welke staat
de rijksmonumenten zijn, en ook of die in de loop der tijd verbetert

H

et idee voor de Monumentenmonitor
komt van de provincies Utrecht en
Noord-Holland en het bedrijf Fenicks.
Adviseurs cultureel erfgoed Ernst van
der Kleij van Noord-Holland en Inge Huisinga van
Utrecht leggen uit hoe het initiatief tot stand kwam.
‘De Monumentenmonitor is ontstaan vanuit de
behoefte om inzicht te krijgen in wat er allemaal
gerestaureerd moet worden’, vertelt Van der Kleij.
‘Wij beschikten alleen over gegevens van gebouwen waar Monumentenwachters zijn geweest. We
zochten naar een alternatieve inspectiemethode.’
‘In Utrecht was een politieke vraag de aanleiding’,
zegt Huisinga. ‘Ook hier was er behoefte aan inzicht
in komende restauraties en aan duidelijkheid over
de monumenten die voor restauratiesubsidie in
aanmerking komen. Met de monitor kunnen wij
zien in welke staat de gebouwen zijn, en ook of die
in de loop der tijd verbetert. En dus of er sprake is
van doelmatige besteding van de subsidie.’
Sinds 2017 rijden de fotografen van Fenicks door
heel Nederland. Zij stoppen bij elk rijksmonument
dat geen woning is. Vanaf de openbare weg maken

zij foto’s van het bouwwerk. Daarop is dan te zien
hoe het schilderwerk erbij staat, of de dakpannen
recht liggen en hoe het pleisterwerk eruit ziet. De
rijksmonumentale archeologische vindplaatsen
fotograferen ze ook. Voordat de opnames van start
gaan, worden de eigenaren van de monumenten
daar in bijna alle provincies per brief over geïnformeerd. Hierin staat ook vermeld hoe zij de foto’s
kunnen opvragen. Fenicks controleert de beelden
op gezichten, kentekens en andere tot personen
herleidbare kenmerken. Deze worden vaag gemaakt
voordat de foto’s in het digitale systeem terechtkomen dat de Monumentenmonitor is gedoopt. De
provincies en het Rijk hebben hier toegang toe. De
informatie in de monitor is niet openbaar.

als uitgangspunt. Fenicks, Noord-Holland en Utrecht
vonden elkaar, met de Monumentenmonitor als
resultaat. Gelderland en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed sloten zich erbij aan. Zij spraken
met de overige provincies af om de monitor in heel

‘Zo kunnen we terugzien
dat de buitenplaatsen bij
subsidie een hoge prioriteit
geven succesvol is’

Eén standaard
Het was de directeur van Fenicks, Jan-Hylke de Jong,
opgevallen dat er bij het Centraal Bureau voor de
Statistiek cijfers ontbraken over de staat van onderhoud en het actuele gebruik van monumenten. Hij
kwam met het idee om die informatie te leveren op
basis van één standaard en met landelijke dekking

Nederland uit te rollen. Inmiddels is de landelijke
dekking nagenoeg gerealiseerd. Alle provincies hebben een nulmeting laten uitvoeren. Met behulp van
vervolgmetingen zullen elke vier jaar alle gegevens
geactualiseerd worden.
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Het hoofddoel is inzicht in de aankomende restauraties krijgen

Toegevoegde waarde

FOTO’S FENICKS

Alle provincies hebben inmiddels een nulmeting laten uitvoeren

Met de landelijke monitor ontstaat er een betrouwbaar beeld van de actuele staat van vrijwel alle
rijksmonumenten die geen woning zijn. Dat is
zo’n 45 procent van het geheel. Een ander groot
voordeel is dat provincies en Rijk hiermee beschikken over vergelijkbare gegevens. Inge Huisinga van
Utrecht noemt als pluspunt dat je de monumenten
per categorie kunt bekijken: ‘Zo kunnen we in de
Monumentenmonitor terugzien dat onze strategie
om de buitenplaatsen bij subsidieverstrekking een
hoge prioriteit te geven succesvol is. Ze staan er
nu veel beter bij dan voorheen. En we kunnen op
basis van de monitor voor de komende jaren onze
restauratie-aanpak verfijnen.’

Alleen de buitenkant
Op de foto’s vanaf de weg staat natuurlijk alleen
de buitenkant van het monument. Jan-Hylke de
Jong van Fenicks benadrukt dat ze vooral nuttig
zijn voor het genereren van strategische informatie en als aanvulling op de inspecties door
de Monumentenwacht: ‘Die inspecties zijn zeer
waardevol, maar te kostbaar en tijdrovend voor de

overheid om bij alle monumenten uit te voeren.
De Monumentenmonitor voorziet de overheid in
korte tijd van relatief veel basisinformatie en tegen
geringere kosten.’ De technologische ontwikkelingen gaan hard. Zo test Fenicks momenteel
warmtecamera’s om grootschalig en gestructureerd
energielekken in beeld te brengen. Het is hiermee
ook mogelijk om vanaf straatniveau te controleren
of er onverhoopt water in een dakgoot blijft staan.
De foto’s verwerken tot driedimensionale modellen
van de monumenten is een andere nieuwe ontwikkeling. Zo’n computerbeeld draagt er naar verwachting
aan bij om de staat van onderhoud nog beter te
kunnen beoordelen. Ook deze techniek bevindt zich
nog in een testfase. Beide methoden worden alleen
gebruikt bij openbare gebouwen of met toestemming
van de eigenaar. Een ontwikkeling die al een stap
verder is, is het energieverbruik van de monumenten
in kaart brengen. Deze informatie is essentieel om de
klimaatopgave voor ons erfgoed inzichtelijk te kunnen maken. Want ook rijksmonumenten ontspringen
de dans niet. In de loop van dit jaar kunnen geïnteresseerden de verbruiksgegevens inzien.

De Rijksdienst is niet alleen bij de Monumentenmonitor betrokken omdat de provincies veel
rijksgeld in monumenten investeren, maar ook
omdat deze van toegevoegde waarde is voor het
werk van de dienst. Het hoofddoel is hetzelfde
als bij de provincies: inzicht in de aankomende
restauraties krijgen. De doelstelling is om die onder
de tien procent te houden. Frank Vehof, financieeleconomisch medewerker bij de Rijksdienst, legt uit:
‘De informatie uit de provinciale monitors gebruiken
wij om te zien welke categorieën monumenten het
moeilijk hebben. Door nadere analyse kunnen we
kijken wat de oorzaken daarvan zijn. We gaan de
cijfers benutten bij bijvoorbeeld de evaluatie van de
Subsidieregeling instandhouding monumenten.’
‘De gegevens verwerken we ook in de Erfgoedmonitor,’ vervolgt Vehof, ‘de site waarop we laten
zien hoe het gaat met het erfgoed. De onderhoudsstaat en noodzakelijke restauraties zijn daar belangrijk bij.’ Van de woningen krijgt de Rijksdienst begin
dit jaar een representatief beeld via een steekproef.
Ook het werelderfgoed wordt in de gaten gehouden. Onlangs zijn van de Stelling van Amsterdam
2600 militaire bouwwerken gefotografeerd en toegevoegd aan de Monumentenmonitor. ‘Met name
veel waterstaatkundige werken die tegenwoordig
geen functie meer hebben, blijken in een slechte
staat te zijn’, besluit Ernst van der Kleij. ‘Ineens
nam daardoor het aantal noodzakelijke restauraties
nogal toe.’
Maartje de Boer, programmaleider bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, is betrokken bij de Monumentenmonitor,
m.de.boer@cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.monumenten
monitor.nl en www.erfgoedmonitor.nl.
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Het Hem

Kunst
in een

De kunst is in de schiettunnel in de vochtige kelder van Het Hem tentoongesteld

Welke kunst overleeft nou een vochtige schiettunnel

biedt de dienst een nieuw publiek en een kans om op regelmatige
basis kunst aan uit te lenen. Inclusief inventieve oplossingen.

onder in een kogelfabriek? Het nieuwe kunstcentrum
Verliefd

Het Hem heeft er onder meer tekeningen en leren
wandkleden opgehangen. Met de tekeningen veilig in
een klimaatvitrine. DAPHNE NIEUWENHUIJSE & MARJORIE VERHOEK

V

rijwel direct was het duidelijk voor de gastcurator. Vier
leren wandkleden van Carla van Riet zouden op de tentoonstelling een plek vinden. De zachte kleden zijn van
oude kleren gemaakt, tussen 1975 en 1981. Drie tekeningen daarentegen, van Christie van der Haak uit begin jaren
tachtig, waren misschien wel het minst geschikt voor het vochtige
deel van Het Hem in Zaandam. Maar een speciale klimaatvitrine
en regelmatige controles boden de oplossing. De kleden en de
tekeningen hangen momenteel op de expositie Chapter 3hree, die
is samengesteld door stylist Maarten Spruyt. Samen met conservator Rieke Vos koos hij ze uit het depot van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. De kunst is in de tweehonderd meter lange
schiettunnel in de kelder tentoongesteld. De wandkleden aan het
behoorlijk droge begin, de tekeningen aan het vochtige einde.
Hier werden voorheen wapens getest, want Het Hem is gevestigd
in een voormalige kogelfabriek. Het centrum voor eigentijdse
cultuur is vorig jaar geopend. Elk kwartaal richt een gastcurator er
een expositie in. Hij of zij zoekt hiervoor kunst bij elkaar, aangezien
het centrum geen eigen collectie heeft. Om dit mooie initiatief te
steunen bood de Rijksdienst aan om hierbij ook te putten uit de
kunstverzameling van de Staat die de dienst beheert. Het centrum

Op het Hembrugterrein in Zaandam werd ondernemer Alex
Mulder direct verliefd op de lange Kogelfabriek. Hij investeert op
grote schaal in kunst en cultuur, en kocht het pand. Er komt een
hotel op poten bovenop te staan. Tot die tijd probeert directeur
Kim Tuin uit hoe exposities er het beste tot hun recht komen. De
Kogelfabriek dateert uit 1956 en is tegenwoordig een gemeentelijk monument. Er zijn miljoenen kogels geproduceerd tot zij in
2002 sloot. Daarna besteedde de gemeente met ondersteuning
van het Rijk vier miljoen euro om alle 59 monumenten op het
Hembrugterrein klaar te maken voor een andere functie.
De naam Hembrug verwijst naar de spoorbrug die daar tussen
1878 en 1983 over het Noordzeekanaal lag. Hem is een ander
woord voor buitendijks land, in dit geval in het IJ. Na de aanleg
van het kanaal is hier een landtong opgehoogd. Op dat terrein
is Nederlands grootste wapen- en munitiefabriek gebouwd, de
Artillerie-Inrichtingen. Achter hoge hekken en met strenge beveiliging zijn er vanaf 1895 vuurwapens en munitie voor het leger
gemaakt. De plek is zorgvuldig gekozen achter de verdedigingslinie
van de Stelling van Amsterdam. Samen met werk van onder meer
Elspeth Diederix, Desiree Dolron en Juul Kraijer zijn Van Riets
kleden en Van der Haaks tekeningen tot en met 3 mei in de schiettunnel te zien.
Daphne Nieuwenhuijse, adviseur bruiklenen bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, verzorgt deze bruiklening en Marjorie Verhoek, nu programmaleider
Erfgoed Deal bij de dienst, heeft vanuit de gemeente Zaanstad de transformatie
van het Hembrugterrein begeleid, d.nieuwenhuijse@cultureelerfgoed.nl &
m.verhoek@cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.hethem.nl.

FOTO HET HEM, MENNO KOK

vochtige
schiettunnel
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FOTO ROOSWIJK-TEAM

Z

onder handvat waren nieuwe sabels
gemakkelijker te vervoeren. In 1740
n
had de Rooswijk er een hele partij van
aan boord. De stalen wapens waren
bedoeld voor Nederlands-Indië. Voor soldaten
n
van de lichte cavalerie, aan vorm en formaat
te zien. Maar het schip van de Vereenigde
Oostindische Compagnie verging helaas,
al bij Engeland. In de afgelopen jaren zijn
onder meer de sabels uit het wrak gehaald.
Het zijn er honderden. De Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed onderzocht er enkele
op materiaaltechnische manier, wat nog
nooit eerder gedaan is met blanke wapens
uit de eerste helft van de achttiende eeuw.
De smalle stukjes waar de handvatten nog
omheen moesten komen, de angels, zijn
onbewerkt. Dat bewijst dat de sabels zonder
handvatten werden vervoerd. Zoals gebruikelijk
ijk
zijn aan de angels stukken ijzer gesmeedlast.
IJzer kan beter dan staal schokken opvangen.
Dwarsdoorsnedes wijzen onder een rasterelektroktronenmicroscoop uit dat de sabels uit gelaagd staal
gesmeed zijn. Door het staal enkele malen dubbel
ubbel
te vouwen en weer uit te smeden zijn onzuiverheden
erheden
verkleind en beter verdeeld. Dat leverde minder
der zwakke
plekken op. Bovendien toont metallograﬁsche
he analyse
aan dat het staal met hitte minder hard, maarr wel ﬂexibeler
is gemaakt. Het onderzoek helpt de ontwikkeling
eling van de sabel
te begrijpen. Enkele gerestaureerde exemplaren
ren uit de Rooswijk
zijn te zien in het Zeeuws Maritiem MuZEEum
m in Vlissingen.
Ineke Joosten, specialist conservering en restauratie bijij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, begeleidde dit onderzoek van Maurice
rice Versteegh, student
osten@cultureelerfgoed.nl.
Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, i.joosten@cultureelerfgoed.nl.
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Bijbels Museum stoot collectie af

De verdeling
Dertigduizend historische bijbels, prenten, maquettes, archeologische
vondsten: het Bijbels Museum draagt momenteel zijn hele collectie over.
Aan andere musea. Dat is een ingewikkelde en gevoelige operatie. Hoe is de
verdeling tot stand gekomen? TESSA LUGER

H

et komt niet vaak voor dat een museum
zijn volledige collectie afstoot. Museum
IJkwezen deed het in 2001. Het volkenkundige Museum Nusantara sloot zijn
deuren recenter, in 2013. Dus toen het Bijbels
Museum om financiële redenen besloot afstand te
doen van zijn verzameling waren er maar weinig
voorbeelden voorhanden van de manier waarop
je zoiets aanpakt. Het museum moet dus in veel
opzichten het wiel opnieuw uitvinden. ‘Zo’n proces
doorloop je maar één keer’, vertelt museumdirecteur Carolien Croon. ‘We willen daarom niet alleen
zo goed mogelijk gebruikmaken van de beschikbare
kennis, maar ook met onze ervaring bijdragen aan
de kennis van andere musea.’
Het Bijbels Museum is in 1851 opgericht en huist
sinds 1975 in een monumentaal pand aan de
Herengracht in Amsterdam. Het museum beheert
dertigduizend stuks protestants erfgoed. De eerste
gedrukte bijbel van Nederland, de Delftse Bijbel
uit 1477. Een eerste druk van de Statenvertaling uit
1637. Maquettes van de Tempels van Salomo en
Herodes. Archeologische vondsten uit de tijd van

Jezus. En prenten, schoolplaten, schilderijen. Dat er
voor alle bijzondere stukken een goede bestemming
moest worden gevonden stond buiten kijf. Niet
alleen uit verantwoordelijkheid ten opzichte van de
geschiedschrijving van ons land, maar ook om recht
te doen aan de museumachterban van tienduizend vaste donateurs. In de eerste fase gebeurde
dat onder begeleiding van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.

Niet zonder hartzeer
Het museum is nog tot en met 1 juni open. Kort
daarna wordt de overdracht van de museale objecten aan onder meer Museum Catharijneconvent,
het Nationaal Onderwijsmuseum en het Nederlands
Openluchtmuseum afgerond. Het spreekt vanzelf
dat dit niet zonder hartzeer gaat. Croon is zich van
meet af aan bewust van de gevoeligheden rondom
het proces. ‘Voor een museum met religieuze kunst
is het extra belangrijk dat je ongelooflijk zorgvuldig bent. Zo zijn aan ons bijbels toevertrouwd die
jarenlang in een familie zijn geweest. Je doet een
bijbel nu eenmaal niet in de papierbak.’ Het Bijbels

Museum verhuist eind dit jaar naar de Protestantse
Diaconie Amsterdam. Vanuit daar zal het met in
opdracht gemaakte kunst en met geleende museale
voorwerpen reizende exposities organiseren.
De beslissing om zonder collectie verder te gaan is
uit nood geboren. Toen het Amsterdams Fonds voor
de Kunst in 2017 de structurele subsidie aan het
museum stopzette, waren scherpe keuzes noodzakelijk om te kunnen overleven. De combinatie
van de huisvesting in het dure grachtenpand, een
bescheiden bezoekersaantal en een ‘moeilijk’ thema
noopte tot een radicale koerswijziging. Croon:
‘Het bestuur besloot reizende tentoonstellingen
centraal te stellen. Om die te maken hoef je niet
per se museale stukken in eigendom te hebben. We
hebben gehandeld in het belang van de collectie.
Anderen kunnen er beter voor zorgen dan wij.’

Kogel door de kerk
Toen die kogel eenmaal door de kerk was, was
het de vraag hoe de museumstukken een zo goed
mogelijke plaats konden krijgen in Nederlandse
musea en andere openbare instellingen. De ver-

FOTO’S BIJBELS MUSEUM
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Het Bijbels Museum
verdeelt zijn dertigduizend museumstukken
over andere musea

zameling van dertigduizend objecten was te groot
en te divers om op één plek onder te brengen. Een
commissie van experts op het gebied van protestants erfgoed stelde de waarde van de voorwerpen
vast. Dat gebeurde volgens de methode Op de
museale weegschaal, onder leiding van de Rijksdienst.

‘ We hebben ons bij alles
afgevraagd: waar komt dit
het beste tot zijn recht?’
Wat beschermwaardig is, komt in aanmerking voor
plaatsing in een geregistreerd museum. Maar ook
voor de rest blijken andere musea belangstelling
te hebben. Wat daarna nog overblijft, krijgt een
bestemming buiten de museale sector, door een
schenking of verkoop via www.museumdepotshop.

nl en www.onterfdgoed.nl.
De kern van de verzameling, in de negentiende
eeuw bijeengebracht door dominee Leendert
Schouten, voldoet ruimschoots aan het beschermcriterium. Deze voorwerpen vertellen het verhaal
van het toenmalige protestantse geloof in ons land.
Het ensemble krijgt dan ook haast vanzelfsprekend onderdak in Museum Catharijneconvent, het
rijksmuseum voor religieuze kunst en cultuur in
Utrecht. Een model van de Tempelberg zal daar een
permanente plek in de presentatie krijgen. Croon
is tevreden met de manier waarop de commissie
haar taak vervuld heeft. ‘Elke deelnemer had als
vertegenwoordiger van een instelling een eigen pet
op. Dat was onvermijdelijk, aangezien de kring van
experts op dit gebied nu eenmaal niet heel groot
is. Maar we hebben hen gevraagd die pet even af
te zetten, opdat iedereen vrijuit kon spreken. In
de fase van waardebepaling
rdebepaling
epaling hebben we dan ook
bewust nog niet gesp
gesproken
roken
ken over wat waarwaar
naartoe zou kunnen
nen gaa
ggaan.’
an.’

Vrouwelijke dominee
omin
nee
Dat gebeurde daarna.
aarna..
Een aantal museumstukumsttukkT
ea
ken is afkomstig van Th
Thea
n de eer
eeerrBarnard, een van
ste vrouwelijke domi-nd.
nees in Nederland.
Tijdens haar velee
reizen naar Israëll
or
legde zij een door
de Bijbel geïnspi-reerde archeologische
gischee
verzameling aan.. In
combinatie met haar

fotoboeken, reisverslagen en een gefilmd interview
geven de archeologische voorwerpen een bijzonder
beeld van de trek van Nederlandse christenen naar
het ‘Heilige Land’ in de tweede helft van de twintigste eeuw. Dominee Barnard, zelf afkomstig uit
Leiden, ziet het Leidse Rijksmuseum van Oudheden
als ideale nieuwe bestemming voor haar stukken.
Gelukkig is dit museum dezelfde mening toegedaan
en zal het zich erover ontfermen.
Zowel de wens van de schenkers als de motivatie van de ontvangende organisatie telt zwaar
voor het Bijbels Museum bij de beslissing waar
de voorwerpen naartoe gaan. ‘We hebben ons bij
alles afgevraagd: waar komt dit het beste tot zijn
recht?’ aldus Croon. ‘Voor de 4.500 bijbels konden
we maar één plek bedenken: de Vrije Universiteit
Amsterdam. Het grote voordeel van het onderbrengen van de boeken bij een universiteitsbibliotheek
is dat deze optimaal toegankelijk worden voor
onderwijs en onderzoek, veel meer dan dat ooit bij
een museum het geval zal zijn.’ Als alles volgens
planning verloopt, zullen alle voorwerpen uit het
Bijbels Museum in september verhuisd zijn.
Tessa Luger, specialist roerend erfgoed bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, begeleidde de waardebepaling, t.luger@
cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.bijbelsmuseum.nl.

ǘǧƛǅƶƜƑǤƶƤǞ
TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 1 2020

34

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.

KASSEN IN NEDERLAND
1650-1950
A. Bakker, C. van Dam e.a., Stichting In Arcadië
met o.a. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort, 780 pag., gebonden, € 95,-, ISBN 978
90 8165 584 2. Via www.kasseninnederland.nl.
De eerste plantenkas ter wereld stond in Nederland,
vanaf 1682 in de hortus van Amsterdam. Tegenwoordig kent ons land geen kassen van voor 1825
meer. Want het zijn behoorlijk fragiele bouwwerken,
met al dat glas, en de oudste waren verder ook
nog eens geheel van hout. Pas tegen 1850 werd
dat door ijzer vervangen. Dat dan weer vlot wegroest vanwege al het vocht en de warmte die de
planten nodig hebben. Oude kassen kunnen dan
ook in een sterk verwaarloosde situatie verkeren. Dit vuistdikke boek bevat richtlijnen om ze
te restaureren, naast een schat aan kennis die de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opdeed bij
het in kaart brengen van de historische exemplaren. Die staan vooral in glastuinbouwgebieden als
Vleuten, op buitenplaatsen in Utrecht, Gelderland
en Overijssel, en in botanische tuinen, zoals die
van Leiden. Voor het boek verrichtte de dienst veel
pionierswerk.

HISTORISCHE ATLAS VAN AMERSFOORT
Middelpunt van Nederland
Jaap Evert Abrahamse, Vantilt, Nijmegen, 80 pag.,
gebonden, € 24,50, ISBN 978 94 6004 447 2
Al sinds de negentiende eeuw vallen discussies
over monumenten er vaak uit ten gunste van het
behoud ervan. Meteen vanuit de trein valt het
dan ook op, met die middeleeuwse Koppelpoort:
Amersfoort bezit een van de best bewaarde historische binnensteden van Nederland. En een van
de oudste oudheidkundige verenigingen. Er is dan
ook veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis, de archeologie en de architectuur van de stad.
Samen met het feit dat dit het geografische middelpunt van ons land is, is het logisch dat steeds
meer nationale erfgoedorganisaties Amersfoort
als vestigingsplaats kiezen. Jaap Evert Abrahamse,
specialist historische stedenbouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beschrijft in
deze atlas soepeltjes haar geschiedenis. Daar waar
een zeer oude landroute via een doorwaadbare

plaats de rivier de Eem kruiste, een voorde door
de Amer, stichtte de bisschop van Utrecht in de
twaalfde eeuw een hof. De handel in ossen, bier en
laken deed de stad bloeien. En een mirakel zorgde
ervoor dat dit de belangrijkste bedevaartsplaats
van de Noordelijke Nederlanden werd. Overal in
Europa zijn pelgrimsinsignes uit Amersfoort teruggevonden. De stad kreeg een centrale plek in het
spoorwegstelsel. Dat trok fabrieken, een villawijk,
kazernes, kloosters en inrichtingen aan. En het
middeleeuwse centrum doorstond al deze ontwikkelingen glorieus. Het boek is niet echt een atlas,
zoals de titel suggereert, maar er staan wel veel
historische kaarten in.

WIJ VIKINGEN
Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage
Landen
Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, Egge Knol e.a.,
Waanders, Zwolle, 168 pag., gebonden, € 24,95,
ISBN 978 94 6262 266 1
Voor hij rond 850 verder op plundertocht trok,
begroef een Viking zijn zilver veilig op het eiland
Wieringen. Waarschijnlijk overleefde hij de tocht
niet, want pas een paar jaar geleden zijn de baren,
sieraden en munten weer opgegraven. Wieringen
hoorde destijds bij Frisia, de noordelijke rand van
het Frankische rijk. De streek besloeg de gehele
Nederlandse kuststrook van nu, tot een stuk in
Duitsland. Het achterland was een veenwildernis.
Op andere plaatsen in ons land zijn kammen en
kledingspelden van de Vikingen gevonden. En in
Utrecht, Tiel en Wijk bij Duurstede planken en een
spant van hun schepen. In dit boek vertelt Martijn
Manders, maritiem archeoloog van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, dat de Vikingen niet
alleen in drakars voeren, ranke oorlogsschepen.
Ze gebruikten ook rondere handelsschepen met
veel laadruimte, knarren. Beide hadden een
mast met een groot, vierkant dwarszeil. Nog
tot en met 15 maart wijdt het Fries Museum in
Leeuwarden een tentoonstelling aan de Vikingen
in Nederland.

TIJDSCHRIFT VOOR HISTORISCHE GEOGRAFIE
Landschap, stad, geschiedenis
Nr. 3, 2019, Verloren, Hilversum, 84 pag., € 10,-,
ISSN 2468-2187
In de redactie van dit tijdschrift zetelen enkele
deskundigen van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Gastredacteur van dit themanummer is
Dré van Marrewijk, de voormalige coördinator
werelderfgoed van de dienst. Centraal staat de
spanning tussen het behoud van een werelderfgoed-gebied en het aanpassen ervan aan de
eisen van de tijd. Zo zou de volop in modern
gebruik zijnde Nieuwe Hollandse Waterlinie een
voorbeeld voor de rest van de wereld kunnen
worden, mocht dit gebied over enige jaren ook
werelderfgoed zijn.
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EXPERIMENTELE WONINGBOUW IN NEDERLAND
1968-1980
64 gerealiseerde woonbeloften
Marcel Barzilay, Anita Blom en Ruben Ferwerda,
Nai010, Rotterdam, 176 pag., € 29,95, ISBN 978 94
6208 534 3

Tijdschrift van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed

In reactie op de monotone woonwijken uit de
twintig jaar daarvoor gingen architecten in de jaren
zeventig experimenteren. Grijze appartementen
op palen boven een parkeerterrein bijvoorbeeld,
bruine kubussen op hun punt en een getrapte flat
van beton. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
beschrijft in dit boek 64 van die experimenten.

Redactieraad Mieke van Bers, Menno van der Heiden,
Janneke Hille, Roland Huguenin, Geertje Huisman,
Esther Jansma, Ineke Joosten, Gábor Kozijn, Dolf Muller,
Daphne Nieuwenhuijse, Ben Kooij, Patricia van Ling, Birgit
Reissland, José Schreurs, Marike Snoek, Huub van de Ven
en Jeroen Westerman

Verschijnt vier maal per jaar.
Jaargang 12, nummer 1, februari 2020
Eindredactie Dirk Snoodijk
(d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl)

Teksten Vrijwel alle artikelen zijn geschreven door medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

WILLEM UPPINK
Behangsel- en landschapsschilder
George Slieker, Honig Breethuis, Zaandijk, 204 pag.,
€ 24,95, ISBN 978 90 819428 1 2
Wandelaars op een zandweg langs de rivier. Wat
koeien en schapen, een enkele ruiter. Een kar, een
bruggetje, een meid die de was doet. Landhuizen,
theepaviljoens, tuinlieden, herten en zeilscheepjes.
En veel bomen. Het kamerbrede behang dat Willem
Uppink begin negentiende eeuw in verschillende
huizen beschilderde, straalde rust uit. Alsof je
rondom naar een idyllische omgeving keek. Uppink
maakte de behangsels met olieverf op doek, dat op
de wanden gespannen werd. Zes stuks overleefden
de tijd, voornamelijk in Amsterdam en Zaandijk. Na
1832 waren ze uit de mode. Op veel kleiner formaat
vervaardigde de laatste behangselschilder van
Nederland toen zijn zoete landschappen op losse
schilderijen. Onderzoeker George Slieker zet leven
en werk van Uppink op een rij, met enige foto’s van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

HET DOKSAAL VAN DE CUNERAKERK IN RHENEN
Anton van Run, Matrijs, Utrecht, 160 pag., gebonden,
€ 29,95, ISBN 978 90 5345 352 0
Het is aan de protestanten te danken dat het doksaal
van de Cunerakerk in Rhenen bewaard is gebleven.
Na de Reformatie gebruikten zij het koor erachter als
opslagruimte. Hun dienst speelde zich ervoor af. Als
de kerk van de katholieken was gebleven hadden die
de scheidingswand uit 1550 vast een keer weggebroken, zoals ze in de meeste andere kerken deden.
Achter de stenen wand voerden de katholieke priesters de mis op. De andere gelovigen keken de hele
mis naar het rijke beeldhouwwerk voor hun neus.
Dat vormde een oproep om deugdzaam te leven.
Tussen zuilen, frontons, putti, leeuwenkoppen en
naakte, geketende wildemannen zagen zij personificaties van onder meer voorzichtigheid, matigheid en
hoop. En prominent de levensfasen van jong tot en
met de dood. Met enkele foto’s van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed.
Ook iets interessants het licht doen zien? Neem contact op via
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.
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HERWONNEN ALLURE
In Nijmegen is op 30 november Concertgebouw De
Vereeniging feestelijk heropend. De afgelopen vijf
jaar is het hoogtepunt in het oeuvre van architect
Oscar Leeuw namelijk stap voor stap gerenoveerd.
Het was een uitdaging om het rijksmonument,
beroemd om zijn geweldige akoestiek, aan de
wensen van de 21e eeuw te laten voldoen en tegelijkertijd in oude luister te herstellen. Daar droeg de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met kennis en
expertise aan bij. De Vereeniging kent sinds de oplevering in 1915 een lange geschiedenis aan verbouwin-

gen. Hierdoor raakte haar heldere structuur steeds
verder vertroebeld. Het resulteerde in een donker en
ontoegankelijk gebouw, waarin veel cultuurhistorisch
waardevolle delen aan het zicht waren onttrokken.
De renovatie onder leiding van architectenbureau
Braaksma & Roos bracht de grandeur van Leeuw
terug. De voorgevel en de foyer zijn weer transparant. Het restaurant en het café zijn samengevoegd,
de garderobe is verplaatst en de toiletten zijn gemoderniseerd en uitgebreid. Aan de achterkant zijn er
geheel nieuwe artiestenvertrekken gerealiseerd.
Vooral de foyer laat de herwonnen allure en kwaliteit
zien. De Vereeniging is weer een representatieve

en gastvrije publiekstrekker, waarin de samenhang
in ere is hersteld. Er is daarbij niet voor een exacte
reconstructie gekozen, maar voor het scheppen van
helderheid en een nieuwe interpretatie van de feestelijke sfeer van honderd jaar geleden. Bovendien is
de grondige renovatie aangegrepen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Dit is
uitstekend gelukt. Nijmegen en omgeving kunnen in
De Vereeniging weer volop genieten.
Maurits van Putten, adviseur architectuurhistorie bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, begeleidde deze
renovatie, m.van.putten@cultureelerfgoed.nl.
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FOTO BRAAKSMA & ROOS

2014: Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen was door allerlei verbouwingen donker en ontoegankelijk geworden
2020: Vooral de foyer laat na een grondige renovatie de herwonnen allure en kwaliteit zien
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