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Digitaal genieten

4 | Pralend te paard
Maurits Lodewijk I van Nassau
zit pralend te paard. Zijn status
verhogende staatsieportret uit de
zeventiende eeuw is stevig hersteld.

FOTO RCE

Kunst zichtbaar en toegankelijk maken. Dat is een
van de dingen die ons drijven. De kunstcollectie
die onze Rijksdienst beheert wordt via bruiklenen
in tal van musea en andere maatschappelijke
instellingen getoond. Op die manier komen zo
veel mogelijk beeldende en toegepaste kunst
werken uit die rijke verzameling op de plek waar ze
hun verhaal kunnen vertellen.
De afgelopen tijd konden we door de coronacrisis
in de musea en op andere erfgoedlocaties helaas
veel minder van die rijkdom genieten. En toen
bleek de waarde van de digitaliseringsinspanning
die we in de laatste jaren geleverd hebben. Digitaal
ontsluiten we meer dan honderd museale col
lecties, met samen zo’n zes miljoen kunstobjecten,
via de website www.collectienederland.nl. Dat is
wezenlijk voor tentoonstellingsmakers en onder
zoekers en een schatkamer om in te grasduinen
voor het publiek.

8 | Zelf steenhouwen
Het Blauwe Bolwerk van Zierikzee
is schitterend gerestaureerd. Door
het coronavirus veranderden de
mannen op de bouw voor even in
steenhouwers.

FOTO LEENHOUTS

Op www.collectienederland.nl kun je ook alle
kunstwerken bekijken van de tentoonstelling
Een monument voor de BKR. Die is zodra de corona
maatregelen het toelaten in het echt te zien in het
Gorcums Museum, met een keramiekpendant in
Purmerend. Er zijn in Gorinchem honderd werken
geselecteerd, van Karel Appel tot Jan Wolkers. Ze
zijn allemaal op een zeker moment in de jaren
vijftig tot en met tachtig van de afgelopen eeuw
gemaakt. Het onderzoek naar de herkomst, naar de
makers, naar de kunstwerken zelf en de techniek
waarmee ze vervaardigd zijn, is in het boek dat de
expositie begeleidt vertaald in verhalen over de
unieke Beeldende Kunstenaarsregeling. Er zijn name
lijk twee dingen die de werken in de tentoonstel
ling met elkaar verbinden: dat ze door kunstenaars
voor deze regeling ingeleverd zijn en hun kwaliteit.
De expositie slaagt erin allerlei vergeten luikjes in
je hoofd te openen. Of het nu digitaal is of in het
museum: kijk, lees en beleef.

22 | In schilfers uiteen
Zo bijzonder zijn ze, die muur
schilderingen in de Mariakerk van
het Zeeuwse dorp Nisse. Het is alleen
spijtig dat ze in schilfers uiteen lijken
te vallen.
FOTO RCE, BAS KIJZERS
FOTO NATIONAAL RESTAURATIE CENTRUM, AGNES VAN ALPHEN

28 | Gevonden!
De rubriek Kunst Zoekt Plek bestaat
vijf jaar. Een mooi moment om te
kijken welke plekken de kunstwerken
hebben gevonden.

Susan Lammers, algemeen directeur
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Foto voorzijde Het grote staatsieportret uit 1680 van Maurits Lodewijk I van Nassau
had een stevige restauratie nodig. Zie pagina 4
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MEUBELS NAAR HUIS DE QUACK

TIPS VOOR BEGRAAFPLAATSEN
Het begint vaak met onvrede over iets wat niet goed gaat. Dat
speelt bij veel oude begraafplaatsen in Nederland. Beheerders
kunnen de cultuurhistorische waarde niet meer op peil houden.
Dan trekken buurtbewoners en anderen zich het lot van zo’n
begraafplaats aan. Ze worden er donerende ‘vrienden’ van. Steeds
vaker leiden die vriendenclubs tot stichtingen, om op een andere
manier restauratiegeld te verkrijgen, zoals recent in Apeldoorn.
Zulke initiatieven faciliteert de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed van harte met praktische tips, kennis en cursussen.
Nadere informatie: specialist funerair erfgoed Leon Bok,
l.bok@cultureelerfgoed.nl.

KERKEN TELLEN!

De Sint-Nicolaaskerk van Huisduinen

Wie smacht naar kunst moet als
dat weer kan zeker een kijkje
nemen in Museum Van Loon in
Amsterdam. In de centrale hal
hangt sinds december Margaretha
Bas, echtgenote van Willem van
Loon, te wachten op publiek. Het
portret is in 1642 geschilderd door
Jacob Adriaensz. Backer en wordt
tegenwoordig beheerd door de
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Na een grondige restaura
tie, waarbij vuil is verwijderd, vernis
Margaretha Bas in Museum
is vervangen en retouches zijn ver
Van Loon
nieuwd, heeft de dienst het aan Van
Loon uitgeleend. Margaretha Bas schittert nu naast haar directe
familieleden, schuin tegenover haar eigen huwelijksportret.

10 WRAKKEN IN
HOORNSE HOP
GEVONDEN
In het Hoornse Hop
liggen minstens tien
scheepswrakken. Dat
blijkt uit sonar-onderzoek
van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. En
misschien bevinden er
zich in deze inham voor
de stad Hoorn resten van
nog eens 24 schepen. Dat
is interessant, want hier
vond in 1573 de Slag op
de Zuiderzee plaats. De
Watergeuzen versloegen
toen de Spaanse vloot,
wat leidde tot de bloei
van Holland. Komende
zomer zullen duikende
archeologen de wrakken
nader onderzoeken. Dat
zal hopelijk uitwijzen
of deze schepen bij de
Slag op de Zuiderzee zijn
vergaan.

Maritime Stepping
Stones is een aan
zienlijk aantal verha
len rijker geworden.
Onlangs breidde
de Rijksdienst voor
het Cultureel Erf
goed deze online
gegevensbank
De Midsland alias de Hilma Hooker uit 1951
vol Nederlandse
scheepswrakken uit met de Caraïbische Zee. Dat niet alleen oude
wrakken een fascinerende geschiedenis kunnen hebben, zien we
bij de Hilma Hooker. Als de Midsland is dit schip in 1951 gebouwd
op de Van der Giessen-werf in Krimpen aan den IJssel. Na turbu
lente jaren met onder andere marihuanasmokkel zonk de Hilma
Hooker in 1984 bij Bonaire. Zie mass.cultureelerfgoed.nl.

BAS WACHT IN VAN LOON

ONDERGRONDSE NOODZETELS ONDERZOCHT

FOTO RCE, KEES VAN LEEUWEN

FOTO ARCH

Midden in Huisduinen, in de kop van Noord-Holland, staat de
Sint-Nicolaaskerk, ontworpen door architect Jacob Hunter. De
Huisduiner kerk is in 1896 in gebruik genomen, in 1993 aan de
eredienst onttrokken en tegenwoordig fungeert dit provinciale
monument als trouwzaal, expositieruimte en concertgebouw. Dat
vertelt de interactieve kaart Kerken tellen!, die sinds december op
www.cultureelerfgoed.nl
staat. Van meer dan 7100
gebedshuizen in ons land
heeft de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed
dit soort informatie
bijeengebracht. Met
behulp van de kaart kun
je bijvoorbeeld ook ont
dekken hoeveel gerefor
meerde kerkgebouwen
er zijn en hoeveel kerken
architect Tepe heeft
gebouwd.

Een jaar geleden is de
online beeldbank van de
Koninklijke Bibliotheek,
het Geheugen van Neder
land, van naam veran
derd. De site heet nu
Het geheugen, is te vinden
op geheugen.delpher.
nl, en bevat nog steeds
800.000 gedigitaliseerde
afbeeldingen uit meer
dan negentig bibliothe
ken, archieven en musea.
De naam Geheugen van
Nederland dient sinds
kort om de verzamelin
gen van 39 deels andere
organisaties mee in de
schijnwerpers te zetten.
De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed doet
aan beide mee. Het
nieuwe Geheugen van
Nederland is een initi
atief van het Netwerk
Digitaal Erfgoed, een
samenwerkingsverband
dat op instigatie van
het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap ontstaan is.
Zie www.geheugenvan
nederland.nl.

CARAÏBISCHE
WRAKKEN
ONLINE GEZET

In het diepste geheim
zijn er tijdens de Koude
Oorlog onder overheids
gebouwen schuilbunkers
gebouwd. Nadat de bom
was gevallen zouden de
ministers met hun staf
in deze ondergrondse
noodzetels nog een paar
weken door kunnen
regeren. Althans, dat was
het idee. Dikke beton
nen muren moesten
aanvallen met nucle
aire wapens en gifgas
weerstaan. Onlangs liet
de Rijksdienst voor het
De noodzetel van het Ministerie van Verkeer en
Cultureel Erfgoed de
Waterstaat in Middelburg, gebouwd in 1973
bouwgeschiedenis en het
functioneren van deze noodzetels onderzoeken. Dit leidt in maart
tot de publicatie In geval van nood, geschreven door specialist Kees
van Leeuwen. Zie dan www.cultureelerfgoed.nl.

FOTO MUSEUM VAN LOON

FOTO RENÉ TEN DAM

Een vrijwilliger aan het werk op Begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn

HET GEHEUGEN
VAN NEDERLAND

FOTO KRIS MIKAEL KRISTER

FOTO RCE

Je zit naast een theetafel, waarop je een kopje
thee geserveerd krijgt. Er staat een buffet in de
eetkamer, en verderop zie je een rank planten
tafeltje. Voor de inrichting van Huis De Quack in
Den Haag heeft de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed meerdere meubels uitgeleend. Ze mogen
door de bezoekers gebruikt worden, want het
gebouw opent dit voorjaar als Museumhuis. Het
pand is in 1878 gebouwd en werd in 1902 door
architect Jan de Quack grondig verbouwd tot
eigen woning. Bijzonder is dat je het huis ook
voor een korte vakantie kunt huren. Nadere
Het plantentafeltje informatie: www.hendrickdekeyser.nl.
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Maurits Lodewijk I van Nassau

tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 1 2021

Pralend te paard

Het grote ruiterportret uit 1680 van
veldheer Maurits Lodewijk I van
Nassau is prachtig gerestaureerd

Maurits Lodewijk I van Nassau zit pralend te paard, terwijl er achter hem nog
gevochten wordt. Dit statusverhogende staatsieportret uit de zeventiende eeuw is
vanaf volgende week in een prachtige conditie te zien op de tentoonstelling ‘Slavernij’
in het Rijksmuseum. Het is dan ook stevig gerestaureerd. eric domela nieuwenhuis
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Maurits Lodewijk I van Nassau

Pralend

te paard

E

Bloederige veldslag
Of Maurits Lodewijk veel tijd in Sluis doorbracht, is
niet bekend. Wel weten we dat hij regelmatig met
zijn neef stadhouder Willem III op veldtocht ging.
Zo was hij in 1674 onder leiding van de prins een van

FOTO’S RCE

en pigmentloze vlek heeft het paard op zijn
voorhoofd, een zogenoemde kol, en aan zijn
achterbenen witte sokken. Op de achtergrond is rechts een legerkamp te zien en
links de bestorming van een stadje. Misschien is dat
wel Seneffe, nu in België, waarvan door de opstijgende rook niet veel meer zichtbaar is dan een
kerktoren en delen van enkele andere gebouwen.
De ruiter stelt Maurits Lodewijk I van Nassau voor,
heer van de Lek en Beverweerd, en bastaardkleinzoon van prins Maurits. Na een studie in Leiden
koos Maurits Lodewijk voor een militaire loopbaan.
Hij werd kolonel van de cavalerie van het staatse
leger. In 1669 werd hij gouverneur van de vesting
Sluis, toentertijd onderdeel van de Staats-Spaanse
Linies. Die vormden in Zeeuws-Vlaanderen de verdediging van de Republiek tegen eerst de Spaanse
troepen tijdens de Tachtigjarige Oorlog en in het
rampjaar 1672 tegen de inval van de Fransen.
Gedurende anderhalf jaar heeft de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed hard gewerkt aan de restauratie van een groot ruiterportret van Maurits Lodewijk.
Het komt uit de kunstverzameling die de dienst
beheert. Uit de lange pruik en witte kanten bef
valt af te leiden dat het schilderij ongeveer in 1680
gemaakt is. Corona volente zal het vanaf volgende
week te zien zijn op de tentoonstelling Slavernij
in het Rijksmuseum. Daarna leent de dienst dit
uitzonderlijk grote, ruim twee en een halve bij twee
en een halve meter metende doek langdurig uit aan
Museum Het Belfort in Sluis. De redenen voor de
interesse van beide musea lopen uiteen. Voor Het
Belfort ligt de focus op de man op het paard, die
tenslotte gouverneur van Sluis is geweest. Voor het
Rijksmuseum gaat het om de Afrikaanse jongen die
links op het schilderij naar de ruiter opkijkt en diens
gepluimde helm vasthoudt.

Maurits Lodewijk erfde Kasteel Beverweerd bij Bunnik, hier op een prent uit 1698

Uit de pruik en bef valt af
te leiden dat het schilderij
ongeveer in 1680 gemaakt is
de legeraanvoerders tijdens de Slag bij Seneffe, een
stadje in Henegouwen tussen Brussel en Charleroi.
Tijdens deze bloederige veldslag tegen het Franse
leger raakte Maurits Lodewijk gewond. De ruiter op
het tweede plan op het schilderij, die ook bedoeld
lijkt te zijn als portret, zou Maurits Lodewijks jongere broer Hendrik kunnen zijn, heer van Ouderkerk.
Ook hij nam deel aan de Slag bij Seneffe en ook hij
raakte gewond. Wie de jongen op het schilderij is
en wat precies zijn relatie is tot Maurits Lodewijk,

is tot nu toe onbekend gebleven. Daar zal het
Rijksmuseum op de expositie aandacht aan besteden. Het museum vertelt daar tien waargebeurde
verhalen over mensen die in slavernij leefden en
over slavenhouders. Centraal staat de Nederlandse
koloniale periode, van de zeventiende tot en met de
negentiende eeuw.
De metalen kraag om de hals van de jongen naast
Maurits Lodewijk is een slavenband. Deze maakt
duidelijk dat de jongen als eigendom diende te

»
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Ook dit portret, afkomstig van Beverweerd, stelt waarschijnlijk Maurits Lodewijk voor

» worden beschouwd. Omdat slavernij officieel

verboden was in het Holland van de zeventiende
eeuw werden dit soort jongens vaak bedienden
genoemd. Maar voor hen was er geen sprake van
een vrijwillig dienstverband. In de Nederlandse
portretkunst komen Afrikaanse jongens wel vaker
voor. Op ruiterportretten soms, zoals hier, met
een helm in de handen, en soms houden ze het
paard aan de leidsels vast terwijl de ruiter ervoor
staat. Blijkbaar hadden deze jongens de reputatie
goed met paarden overweg te kunnen. Dit wordt
bevestigd in een pamflet waarin een uitgebreide
beschrijving staat van de zegetocht van Willem
III in de streek Exeter in Engeland. In de optocht
liepen tweehonderd mannen van de Nederlandse
plantages in Zuid-Amerika mee. Zij droegen zorg
voor de paarden in de stoet en kwamen oorspron
kelijk uit Afrika.

Vermoedelijk is dit Anna Isabella, de vrouw van Maurits Lodewijk

op het doek en allen zijn vastgelegd door voor het
hof actieve Haagse schilders. Op het portret van
Willem III staat de jongen op de achtergrond bij het
paard van de prins.
Maurits Lodewijk werd na het overlijden van zijn
vader beleend met de heerlijkheden Beverweerd bij
het Utrechtse dorp Bunnik en Van de Lek in ZuidHolland. Ook erfde hij een huis aan het Noordeinde
in Den Haag en kocht hij nog een huis aan de
Prinsessegracht in die stad. Enkele maanden voor
zijn aanstelling als gouverneur van Sluis trouwde
hij met Anna Isabella van Beieren van Schagen. Het
echtpaar kreeg één zoon, Maurits Lodewijk II. Al snel
na het huwelijk en de geboorte van hun zoon ging
Anna Isabella op Kasteel Beverweerd wonen. Zij zou
daar nog lang blijven, ook na het overlijden van haar
echtgenoot in 1683.

Een raadsel
Niet de eerste
Maurits Lodewijk was overigens niet de eerste Van
Nassau die zich in gezelschap van een Afrikaanse
jongen liet portretteren. Zo werd in opdracht van
Amalia van Solms, weduwe van stadhouder Frederik
Hendrik, omstreeks 1664 een postuum portret
van haar schoondochter Maria Stuart geschilderd.
Ongeveer een jaar later volgde een portret van
prinses Maria van Nassau en twee jaar daarna van
Johan Maurits van Nassau-Siegen, bijgenaamd de
Braziliaan, en in 1674 van stadhouder prins Willem
III. Allen staan zij samen met een Afrikaanse jongen

Welke schilder het grote ruiterportret van Maurits
Lodewijk heeft gemaakt, blijft vooralsnog een
raadsel. Mogelijk een Hollandse schilder, hoewel
het ook van de hand van een in de Nederlanden
werkende Fransman zou kunnen zijn. Het schilderij
is in 1937 door de eigenares van Kasteel Beverweerd,
Marguérite Christine barones van Heeckeren van
Enghuizen, gelegateerd aan de Staat der Neder
landen. Het maakte onderdeel uit van een collectie
van 114 schilderijen, tekeningen en miniaturen die op
Kasteel Beverweerd hingen. Het ruiterportet bevond
zich daar toen al minstens anderhalve eeuw. In een

boedelinventaris van het kasteel uit 1766 staat het
als volgt vermeld: ‘i Groot schilderije, sijnde de heer
grave van Nassau heer van de leck en beverweert,
gouverneur van stats vlanderen, te paard, in een
geele rijke lijst’.
In de ruimte van het portret hingen ook ‘8 groote
schilderije in swarte lijste, verbeelde, het gou
vernement, van Stats vlanderen’. Van deze acht
schilderijen zijn er zeven aan de Staat vererfd. Zes
hangen er tegenwoordig in een vergaderzaal van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
Deze stellen gezichten op de vestingsteden Hulst,
Philippine, Axel, Sas van Gent en IJzendijke voor en
op het zesde staan de forten Lillo en Liefkenshoek.
Het zevende, de belegering van Aardenburg in 1672,
heeft de Rijksdienst uitgeleend aan het Amsterdam
Museum. Wat er met het achtste doek is gebeurd
is onduidelijk. Dit kan heel goed Sluis hebben ver
beeld, maar ook Oostburg, Biervliet of Terneuzen. Al
deze vestingsteden en forten maakten deel uit van
de Staats-Spaanse Linies.

Zachte modellering
De serie landschappen hing op Beverweerd welis
waar in dezelfde ruimte als het ruiterportret, maar
ze is zeker niet van dezelfde hand. De zichtbare
moeite die de landschapsschilder met het per
spectief en de figuren heeft gehad maakt duidelijk
dat het hier om een ‘kleine meester’ gaat. Terwijl
het door met name de zachte modellering van
het gezicht van Maurits Lodewijk aannemelijk is
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dat de portretschilder veel vaker goed werk moet
hebben gemaakt.
Door zich als ruiter in harnas te laten schilderen
plaatste Maurits Lodewijk zich in een beeldtradi
tie die in de Noordelijke Nederlanden vooral door
de stadhouders gevolgd werd. Zowel Maurits als
Frederik Hendrik liet zich als ruiter portretteren
en later ook Willem III. Op hun beurt sloten zij
daarmee aan bij de internationale ruiterportretten
van vorsten, waarbij de bekendste van de hand van
schilders als Titiaan, Rubens en Van Dyck zijn. Veel
van deze vorstenportretten te paard hebben een
monumentaal karakter en kunnen als een opzich
zelfstaande vorm van staatsieportretten beschouwd
worden. In de Noordelijke Nederlanden is afgezien
van enkele grote ruiterportretten van stadhouders
het monumentale ruiterportret een zeldzaamheid.
Door te kiezen voor het zeer grote formaat stelt
Maurits Lodewijk zich op één lijn met de stadhou
ders en benadrukt hij zijn adellijke afkomst.

status als veldheer willen benadrukken.
Alleen al door het grote formaat was de restauratie
van het schilderij een enorm werk. Hier komt bij dat
het in de afgelopen 340 jaar geleden had, door de
tand des tijds en door onvakkundige behandelin
gen. Daardoor was het twintig jaar terug nodig om
loszittende verf met stroken Japans papier vast te
plakken. Het schilderij is eerder diverse keren geres
taureerd en met bedoekingen aan de achterkant

Schuinstreep

verstevigd. Ook hadden de vroegere restauratoren
de retoucheerkwast soms wel erg losjes gehanteerd
om sleetse partijen te maskeren. Opmerkelijk is
bijvoorbeeld dat de pruik achter de schouder was
ingekort. Dit was zo ingrijpend gedaan dat de laatste
bruikleenneemster, een erfgename van de schenk
ster, ruim veertig jaar na de restauratie nog over
deze ingreep klaagde.

Voor hem moet dat laatste aspect zeer belangrijk
zijn geweest. Omdat hij tot een bastaardtak van de
Nassau-Oranjes behoorde, mocht hij het familie
wapen alleen met een zogenoemde schuinstreep
voeren. Maurits Lodewijk en zijn broers verzochten
aan Willem III om deze ‘doorhaling’ weg te mogen
laten. Dit werd hun door hun neef geweigerd.
Vervolgens voerden zij het wapen toch zonder de
gewraakte schuine balk. Daarna verhief de RoomsDuitse keizer Leopold I de broers tot rijksgraven.
Ongetwijfeld speelde de ambitie om tot de erkende
adelstand te behoren mee bij de keuze voor het
grote formaat van het ruiterportret. Daarnaast
heeft Maurits Lodewijk met niet alleen de hoog
opgeheven veldheersstaf in de rechterhand, zijn
harnas, zijn fraaie sjerp en het kostbare paarden
dekkleed, maar ook de Afrikaanse jongen, zijn

Storende ‘uitslag’

röntgenfluorescentiespectrometrie. Dat bleek goed
mogelijk. Aan het begin van de recente restauratie
is eerst het oude vernis en vervolgens het overgrote
deel van de overschilderingen verwijderd. Toen
werd de matige conditie van het schilderij tot in
de details duidelijk. Vooral langs de verticale naad
tussen de twee grote doeken waaruit het portret is
samengesteld was er verfverlies opgetreden. Ook
werd duidelijk dat de verf waarmee het bestormde
stadje en het legerkamp geschilderd waren op veel
plekken wel heel dun was geworden.
Nadat ze met de kwast een tussenvernis hadden
aangebracht vulden de restauratoren lacunes en
werkten ze de voorstelling bij. Om de vullingen in
het midden van het schilderij te kunnen plaatsen
maakten zij gebruik van een speciaal gebouwde
brug. Op enkele plaatsen was er zo veel originele
verf verloren gegaan dat de restauratoren meerdere
details moesten reconstrueren. Bijvoorbeeld de
laars, waar de naad dwars doorheen gaat, de teugels
en het deel van de pruik dat bij de eerdere restaura
tie was weggeschilderd. Tijdens het retoucheren is
het schilderij met de kwast van een extra laag vernis
voorzien om de kleuren beter te verzadigen. Ten
slotte is er driemaal een spuitvernis aangebracht.
Ook de lijst uit de negentiende eeuw is gerestau
reerd. Dankzij al dit werk kan iedereen Maurits
Lodewijk I van Nassau weer met zijn statusverho
gende jongen zien. Eerst in het Rijksmuseum op de
tentoonstelling Slavernij en vervolgens permanent
en prominent in Museum Het Belfort.

Bij diezelfde laatste behandeling had de restaurator
bij zijn retoucheerwerk zinkwit gebruikt. Dat was in
de loop van de jaren op meerdere plekken zo sterk
gaan ‘uitslaan’ dat het leek of het schilderij was gaan
schimmelen. Om te bepalen of de zinkwitretouches
nu voldoende verwijderd konden worden om de
uitbloei van nieuwe storende ‘uitslag’ te voorko
men analyseerde de Rijksdienst ze met behulp van

Eric Domela Nieuwenhuis, conservator bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor dit schilderij,
e.domela@cultureelerfgoed.nl. Expositie ‘Slavernij’
12 februari tot en met eind augustus in het Rijksmuseum. Zie
www.rijksmuseum.nl. Zie ook www.belfortsluis.nl. Nadere
informatie over de restauratie: restaurator Barbara
Schoonhoven, b.schoonhoven@cultureelerfgoed.nl.

Alleen al door het grote
formaat was de restauratie
een enorm werk

Restauratoren Rika Pause en Barbara Schoonhoven vullen de naad in het midden

Specialist Sanne Berbers en restaurator Barbara Schoonhoven
analyseren de retouches, nog voor de pandemie

tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 1 2021

8

ZELF
Het Blauwe Bolwerk van Zierikzee

STEENHOUWEN

zelf steenhouwen
Aan de rand van Zierikzee ligt het Blauwe Bolwerk er weer schitterend bij. Uitzonderlijk is
dat bij de restauratie de grote blokken Naamse steen allemaal enige tijd uit het muurwerk
gehaald zijn. En voor iets nog uitzonderlijkers zorgde het coronavirus. De mannen op de
bouw veranderden voor even in steenhouwers. janneke hille

T

ot het eind van de zestiende eeuw was de haven van
Zierikzee alleen toegankelijk vanuit de Gouwe, een brede,
maar steeds ondieper wordende waterstroom. Om dat
probleem op te lossen groeven de Zierikzeeënaren een
kanaal vanuit de Oosterschelde. Daarbij moesten ze een deel van
de stadsgracht en de stadsmuur weghalen. Omdat de zuidkant van
de Zeeuwse stad hierdoor niet langer beschermd was, trokken de
inwoners twee bolwerken op aan weerszijden van het kanaal. Het
Oranje Bolwerk aan de overkant is in de negentiende eeuw weer
afgebroken toen de stadsomwalling haar functie als verdedigings
werk kwijtraakte. Maar aan de kant van de stad ligt het Blauwe
Bolwerk uit 1621 er tot op de dag van vandaag.
Het Blauwe Bolwerk is in feite een grote driehoek vol grond,
omgeven door een steile, stevige, hoge muur. Aan de blauwe kleur
van de stenen van die muur dankt het verdedigingswerk waarschijn

lijk zijn naam. Bovenop zijn later enkele huizen en een molen
gebouwd. Tegenwoordig is het Blauwe Bolwerk beschermd als rijks
monument. In het afgelopen jaar is het gerestaureerd. De Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed voorzag de gemeente daarbij van advies,
aangezien de restauratie nogal wat voeten in de aarde had.

Grote blokken
Het muurwerk van zeven meter hoog en zestig meter lang is
opgebouwd met grote blokken Naamse steen. Daarachter staat
een dikke muur van baksteen. Met regelmaat steken de steenblok
ken diep in het metselwerk, waardoor de buitenschil goed aan
de kern verankerd zit. Toch was deze degelijke muur dringend
aan restauratie toe. Op allerlei plaatsen werden de blokken door
binnensijpelend water en door wortels van bomen en struiken
naar buiten gedrukt. Door de eeuwen heen zijn er al meerdere

FOTO RCE, JANNEKE HILLE

Het Blauwe Bolwerk van Zierikzee onderging in het afgelopen jaar een buitengewoon bijzondere restauratie, met een prachtig resultaat
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FOTO LEENHOUTS

FOTO RCE, JANNEKE HILLE

In 2019 was goed te zien dat het verdedigingswerk dringend aan restauratie toe was

De grote blokken Naamse steen zijn door de mannen op de bouw zelf bewerkt

herstellingen verricht met baksteen en ledesteen, een zandige
soort kalksteen.
Ook is er getracht verdere zetting van de blokken te voorkomen
door nieuwe exemplaren toe te voegen, maar dit mocht niet baten.
Omdat veel stenen zodanig slecht geworden waren en de hechting
met het metselwerk deels was verdwenen, was demontage van
de buitenschil de enige oplossing. Een rijksmonument uit elkaar
halen is een grote stap. Er is dan ook uitgebreid bij alternatieven
stilgestaan. Voor de demontage zijn alle Naamse blokken opge
meten en op een overzicht ingetekend. Zo kon de muur weer zo
identiek mogelijk worden opgebouwd, inclusief zijn bolling.

Alhoewel geen van hen tot steenhouwer opgeleid was, wilden
zij de uitdaging aangaan zelf de stenen te bewerken. Omdat de
opleiding tot steenhouwer jaren oefenen in beslag neemt, is het
een utopie dezelfde kwaliteit te behalen. Onder deze uitzonder
lijke omstandigheden leverde de specialist natuursteen van de

Gelijmd
De eigenaar van het Blauwe Bolwerk, de gemeente SchouwenDuiveland, schakelde architectenbureau Rothuizen in om het plan
voor de restauratie in elkaar te steken. En aannemer Leenhouts
om dat uit te voeren. Iedere steen uit de muur is door de aanne
mer beoordeeld op hergebruik, ingetekend en genummerd op de
bouwplaats opgeslagen. Gebroken stenen zijn zo veel mogelijk
gelijmd. Wanneer dit niet kon, is er gekeken of de brokstukken nog
op kleinere plaatsen ingepast konden worden. De bouwplaats lag
vol met steenblokken voorzien van genummerde plaatjes.
Er zaten ook verrassingen tussen, zoals een deel van een gootsteen,
die op zijn kop in de muur was gezet. Veel stenen waren zo ernstig
gebroken dat ze niet hergebruikt konden worden. Er moest dus een
partij nieuwe komen. De keuze viel op een mengsel van Belgische
hardsteen en stenen uit de groeves van Longpré en Vinalmont, ook
allebei in België. Door de nieuwe blokken net als de oude stenen te
bewerken met een brede randslag en gespitste bossages, een ruwe
voorkant dus, sluiten ze goed bij elkaar aan.

Corona
Gefinancierd door onder meer de provincie en de Stichting
Monumenten Schouwen-Duiveland kon de restauratie begin vorig
jaar van start gaan. De werkzaamheden vlotten voorspoedig, tot
corona haar intrede deed. Ondanks dat het werk in aangepaste
vorm doorgang kon vinden, hadden de aannemer en de architect
een probleem. De nieuwe stenen werden bewerkt geleverd door
een Belgische steenhouwerij. En de Belgische steenhouwers zou
den in Zierikzee ook de oude stenen waar nodig bewerken. Maar
België ging op slot en dat gooide roet in het eten. De steenhouwers
konden niet naar Nederland komen.
Om de restauratie niet stil te laten vallen is er naar een alterna
tief gezocht. De mannen op de bouw kwamen met de oplossing.

Geen gemakkelijke taak,
aangezien de stenen zeer hard zijn
Rijksdienst graag zijn bijdrage. Hendrik-Jan Tolboom liet de heren
op de bouwplaats zien hoe en met welke gereedschappen de ste
nen bewerkt moesten worden. Geen gemakkelijke taak, aangezien
ze zeer hard zijn. Maar aan enthousiasme geen gebrek.

Afgesmeerde rollaag
Ook na bouwhistorisch onderzoek door bureau Rothuizen is er
nog geen bewijs dat de bovenkant van de hele muur met natuur
stenen elementen bedekt was, maar het vermoeden is er wel. In
ieder geval zat er vanaf het einde van de negentiende eeuw een
afgesmeerde rollaag op. Door de grote dikte van de muur blijft
een gemetselde rollaag een kritiek punt vanwege zowel de kans op
inwatering als het onderhoud dat deze oplossing vergt. In afwach
ting van een reconstructie van de natuurstenen laag is er daarom
tijdelijk een zinken afdekking op de muur aangebracht.
Dit bijzondere traject heeft niet alleen een mooi resultaat opge
leverd, maar ook de huidige tijdgeest afleesbaar gemaakt. Aan
diverse stenen in het muurwerk valt het leerproces van de mannen
op de bouw af te zien. Van de eerste stenen waarbij ze nog zoe
kende waren in het ambacht van steenhouwer, tot latere blokken
waarbij ze de bewerkingstechniek in de vingers kregen. Uiteraard is
de kwaliteit nauw in het oog gehouden. Blokken van onvoldoende
kwaliteit zijn niet in het Blauwe Bolwerk opgenomen. Samen met
de nieuwe blokken vormen ze weer een stabiel geheel. Zierikzee
ziet er hier weer goed beschermd uit.
Janneke Hille, adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
droeg met expertise bij aan deze restauratie, j.hille@cultureelerfgoed.nl.
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Al acht jaar raakt deze toogkast zoetjesaan
vergeten in het depot van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Jammer, hoor,
want het is zo’n bijzonder meubel. Wie wil
hem lenen? yuri van der linden

Wie wil
deze
toogkast
lenen?

K

en wie hem heeft gebruikt is niet bekend en kan
waarschijnlijk ook niet meer worden achterhaald.
Het gebeurt maar zelden dat je de geschiedenis
van een oud meubelstuk kunt reconstrueren. In
ieder geval lijkt het erop dat zijn achterkant ergens
in de negentiende eeuw hersteld is. Wat we zeker
weten is dat de toogkast tegen 1909 gekocht is voor
Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten in Delft.
Dat stond vol antieke meubels. Door teruglopende
bezoekersaantallen moest het museum in 2013
de deuren sluiten. Afgelopen jaar heropende het
als Museumhuis, maar met veel minder meubels.
Een deel van de overtollige collectie staat nu in
Museum Prinsenhof. En over de rest ontfermde
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich,
waaronder deze bijzondere toogkast. Hij staat nu
alweer acht jaar in het depot. Er is vast wel ergens
anders een betere plek voor. Wie neemt hem in
bruikleen?
Yuri van der Linden, conservator oude toegepaste kunst bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor deze
toogkast. Interesse? Neem contact op via bruikleenservice@
cultureelerfgoed.nl. Aan de bruikleen kunnen kosten
verbonden zijn.

Nog geen plek voor het Ei
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed om een plek
voor een van de zwaarste beelden uit de
kunstcollectie die de dienst beheert. Het
massieve ding weegt maar liefst 1700 kilo.
De grote witmarmeren bolvorm op zijn
witmarmeren sokkel draagt geen titel, maar
kreeg al snel ‘het Ei’ als bijnaam. In 1968
kocht het Rijk het werk rechtstreeks bij de
kunstenaar Jos Wong Lun Hing. Ondanks de
belangstelling van verschillende organisaties
heeft het beeld nog geen nieuwe plek
gevonden. Dit zware
Ei is op zoek naar
een vloer met
draagkracht. Wie
biedt zich aan?
FOTO’S RCE, MARGARETA SVENSSON

ijk die volle, rijpe druiventrossen nou
toch eens glanzen in de zwikken boven de
bogen. Dat is een goed stukje snijwerk,
hoor. Die bogen noem je togen. Vandaar
dat dit een toogkast heet. Ruim twee meter hoog
is hij. Vermoedelijk is de kast zo tussen 1650 en
1680 opgebouwd, uit eikenhout. Het basement
steunt op vijf bolpoten. De togen en de pilasters
zijn versierd met palissanderfineer, afgewisseld
met diamantkoppen. Ook het fries in de kap is
verfraaid met palissanderfineer, op verhoogde
paneeltjes. Die zijn omgeven door ebbenhouten
robbellijsten, met daarbij kunstig gesneden kopjes
van twee besnorde mannen en een vrouw. Het is
gebruikelijk om te spreken van ‘Utrechtse toogkas
ten’. Maar aangezien dit soort boogvormen overal
in de Noordelijke Nederlanden werd toegepast, is
er geen reden om aan te nemen dat deze kasten
uitsluitend in Utrecht zijn gemaakt. Meestal vormde
zo’n kast in het zeventiende-eeuwse interieur een
groot, centraal focuspunt in een vertrek, dat vooral
zal zijn gebruikt als bergmeubel. Voor linnengoed
bijvoorbeeld, maar ook wel voor losse voorwerpen
die geen andere plek in de kamer hadden. Waar
deze toogkast door de eeuwen heen heeft gestaan
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De Eerste Nederlandse Cement Industrie
FOTO RCE, LOEK TANGEL

Waarmee vul je een

LEGE
CEMENTFABRIEK?
Waarmee vul je een lege cementfabriek
Het is nog onzeker welke
functie de tientallen gebouwen
en installaties gaan krijgen

De mergelgroeve wordt natuur. Er zijn al terrasjes bij. Maar
welke functie kunnen de gesloten fabrieksgebouwen van de
Eerste Nederlandse Cement Industrie bij Maastricht krijgen?
Daar buigt het resterende bedrijf zich over, sinds kort bijgestaan
door de rijksbouwmeester. Want het cultuurhistorische belang
van de cementfabriek is groot. jon van rooijen

V

orig jaar is de Eerste Nederlandse Cement Industrie bij
Maastricht gesloten. De fabriek is in 1924 opgericht om
van mergel uit de Sint-Pietersberg cement te maken.
Omwille van het milieu was de onderneming al in 2018
gestopt met het winnen van de kalksteen. Een jaar later hield ook
de productie van cementklinkers op. Aanvankelijk zou het deel
van de fabriek dat de klinkers tot cementpoeder vermaalt in bedrijf
blijven, maar ook dat is vorig jaar om economische redenen stil
gelegd. Daarmee is een einde gekomen aan de bijna honderdjarige
geschiedenis van het grootste cement producerende bedrijf van
Europa. Het fabriceerde elk jaar meer dan een miljoen ton cement,
waar een groot deel van de Nederlandse huizen mee is gebouwd.
Hoewel de fabriek niet als monument is beschermd, is zij vanwege
haar unieke geschiedenis en haar aandeel in de bouw zeker van
nationaal belang.
Daarom vroeg minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur onlangs
rijksbouwmeester Floris Alkemade een advies uit te brengen over
de ontwikkelingsrichtingen voor de fabriek. De uitdaging is daarbij
om het complex met behoud van de sporen van het verleden een
toekomst te geven. Om dit met meer kennis en inzicht te doen trekt
het Atelier Rijksbouwmeester hierin op met de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed. Momenteel wordt onderzocht hoe de cultuur
historie van de cementfabriek inspiratie voor de toekomst kan
bieden. Groeve en fabriek beslaan meer dan tweehonderd hectare
en er staan tientallen gebouwen en installaties.

Natuur
In afstemming met allerhande betrokkenen bestudeerde het
resterende cementbedrijf al menig plan. Inmiddels heeft het de
groeve aan de Vereniging Natuurmonumenten overgedragen. De
vereniging bevordert nu de natuur in de imposante groeve en heeft
het terrein voor bezoekers toegankelijk gemaakt. Zo is er tegen
een steile wand een trap met uitzichtpunt aangebracht. Dit is nu
het startpunt van het Pieterpad geworden, een bekende, lange
wandelroute van de Sint-Pietersberg helemaal naar Pieterburen
aan de Waddenkust. Het verpakkingsgebouw is in een creatieve
broedplaats veranderd en de zone tussen de groeve en de fabriek
krijgt een recreatieve bestemming. Wanneer de restaurants weer
opengaan kun je daar op enkele terrassen van het uitzicht op de
groeve genieten.
Maar het lastigste is de ontwikkeling van de fabriek zelf. De
Eerste Nederlandse Cement Industrie is onderdeel van de
Heidelberggroep, de op een na grootste beursgenoteerde bouw
onderneming ter wereld. De uitdaging is om zowel de belangen
van de investeerders als die van het erfgoed te dienen. Bovendien
zou het goed zijn als dit industriële erfgoed weer een gunstige rol
kan spelen voor het hele omringende gebied. Na het sluiten van
de mijnen was de cementfabriek namelijk een van de belangrijkste
werkgevers in Zuid-Limburg. Het is spannend om te zien hoe al
deze krachten de komende tijd het functioneren van de fabrieks
gebouwen gaan bepalen.
Jon van Rooijen, adviseur erfgoed en ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, draagt bij aan het advies van de rijksbouwmeester, j.van.rooijen@
cultureelerfgoed.nl.
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Al voor de coronauitbraak nemen
de Molukkers van
Vaassen symbolisch
driehonderd
videobanden mee
naar huis met film
beelden van hun
eigen gemeenschap
uit 1980 tot 1997

De verbindende waarde van erfgoed

‘Iedereen heeft een stem’
H
Cultureel erfgoed heeft een verbindende waarde voor
de samenleving en iedereen kan die versterken. Een

hele reeks initiatieven wordt nu in kaart gebracht. Vier
ervaringsdeskundigen vertellen hoe dat nou gaat, anderen
bij de zorg voor de erfenis van ons verleden betrekken.
Lukt dat? En wat is er nog meer nodig? anne versloot

istorische brugwachtershuisjes die
nu een tweede leven als hotelkamer
krijgen. Nederlanders die graven van in
de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde
Amerikaanse soldaten ‘adopteren’. Of oudere vrij
willigers die de stadsarcheoloog hun persoonlijke
herinneringen aan relatief recente, opgegraven
voorwerpen vertellen. Het zijn bijzondere initiatie
ven op het gebied van erfgoedparticipatie die de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed momenteel
in kaart brengt. In 2005 sloot de Raad van Europa
een verdrag in de stad Faro, aan de zonnige zuid
kust van Portugal. Volgens dat Verdrag van Faro
gaan de Europese landen ervan uit dat cultureel
erfgoed een middel kan zijn om mensen te verbin
den. Aan hun plek in de wereld, die snel aan het
veranderen is, en aan elkaar. Ook kan erfgoed een
andersoortige maatschappelijke rol spelen. Zoals in
een fort uit de negentiende eeuw waarin tegen
woordig mensen kunnen werken die daarvoor een
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FOTO RCE

In de Nicolaas
kerk, hier
rond 1900,
ondernemen de
inwoners van
Kloosterburen nu
niet-religieuze
activiteiten

FOTO TOON LEATEMIA
FOTO WIJNAND GROENEN

‘De filmbeelden bieden een
waardevolle aanvulling op het
huidige beeld van Molukkers’
Weldoener Johan ‘de Broodvader’ is toekomstig immaterieel erfgoed van Rotterdam

zekere ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hadden.
In 2019 sprak minister Van Engelshoven van Cultuur
de intentie uit om het verdrag te ondertekenen.
Daarbij wil ze dat initiatieven vanuit de samenleving
en de inzet van vrijwilligers voor erfgoed gewaar
deerd worden en de ruimte krijgen. Om die reden
onderzoekt de Rijksdienst op dit moment in nauwe
samenwerking met andere erfgoedorganisaties hoe
je dat initiatief en die participatie het beste kunt
stimuleren. Voor de ene gemeente of erfgoedin
stelling zullen initiatief en participatie van anderen
een nieuwe manier van werken betekenen. En voor
andere organisaties, waarin de mens al centraal
staat, vormen ze een drijfveer om op de ingeslagen
weg verder te gaan.

Gloedvol meepraten
Hoe dit in de praktijk werkt, daarover kunnen vier
ervaringsdeskundigen gloedvol meepraten: muse
umconservator Nicole van Dijk, projectleider Jeftha

Pattikawa, blogger Alma Hoekstra en gemeente
raadslid Menno Welling. Participatie, meerstem
migheid en inclusiviteit zijn onderdeel van een
maatschappelijke trend, zegt Welling. Hij is voor
Progressief Oegstgeest lid van de gemeenteraad
van zijn woonplaats en heeft cultuur in zijn porte
feuille. ‘De mens staat vooraan. Iedereen praat mee
aan tafel. Erfgoed is niet langer alleen een aantal
beschermde gebouwen die door een commissie zijn
geselecteerd. Iedereen heeft een stem. De sociale
waarde van een historisch gebouw kan dan belang
rijker worden dan zijn architectonische waarde.’
Dat beaamt Nicole van Dijk, conservator en pro
grammaleider hedendaags erfgoed en participatie
in Museum Rotterdam. ‘In 2012 ben ik begon
nen alle Rotterdammers bij ons museum en de
stad te betrekken.’ Op die manier ontstond Echt
Rotterdams Erfgoed, een digitaal archief op www.
museumrotterdam.nl. Dat is gevuld met mensen
en initiatieven die door en door Rotterdams zijn,

en er kan nog veel meer bij. Zo staat het in 2003
gecreëerde calorierijke gerecht kapsalon ertussen,
net als Johan de Broodvader, die sinds twee jaar
kinderen met een lege maag boterhammen geeft.
Dat lijkt allemaal eerder toekomstig dan heden
daags erfgoed te zijn, en grotendeels immaterieel.
‘Het gaat er telkens om dat mensen in het hier en
nu iets betekenisvols voor elkaar en Rotterdam
doen’, zegt Van Dijk. ‘Het archief wordt samen met
Rotterdammers gevuld, want zij weten immers
wat en wie er momenteel in hun omgeving
belangrijk zijn.’

300 videobanden
Ook voor Jeftha Pattikawa is deze aanpak de
gewoonste zaak van de wereld. Zo’n zes jaar
geleden vond hij driehonderd videobanden op de
zolder van een man die deel had uitgemaakt van
een filmgroep in een Moluks barakkenkamp bij
het Gelderse dorp Vaassen. Daar is Pattikawa zelf

»
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» ook opgegroeid. Zeventien jaar lang filmde die

Iets hoopvols
Jeftha Pattikawa is het daarmee eens: ‘Erfgoed
hoort te verbinden. De beelden op de videoban
den hebben iets hoopvols. Dat is ook belangrijk
voor andere nieuwkomers in ons land.’ Inmiddels
worden de banden gedigitaliseerd en opgenomen
in het Gelders Archief. Straks zijn ze voor iedereen
toegankelijk. Dat is geweldig natuurlijk. Maar zijn
er volgens deze vier mensen uit de praktijk ook
verbeterpunten voor erfgoedparticipatie? Wat zijn
hun adviezen aan de Rijksdienst en aan de minister?
Alma Hoekstra is het meest kritisch. Bij haar inter
views merkte ze dat de participanten vooral mensen

‘Het is van
belang dat
er mensen
bij komen
uit niet voor
de hand
liggende
hoeken’
FOTO JEFTHA PATTIKAWA

groep met professionele apparatuur het dagelijkse
leven in de gesloten Molukse gemeenschap. ‘Die
vondst leverde een goudmijn op’, zegt Pattikawa.
‘De filmbeelden bieden een unieke en waardevolle
aanvulling op het huidige beeld van Molukkers.’
Aangezien de eerste rond 1980 gemaakt is, vormen
de videobanden recent erfgoed. Er zijn bewoners
op te zien die opbloeien en sport-, muziek- en
kinderactiviteiten organiseren.
Hoofdredacteur van de website De Erfgoedstem Alma
Hoekstra spreekt menig initiatiefnemer voor haar
blog over participatie. Zo bezocht ze de Nicolaaskerk
in het Groningse dorp Kloosterburen. De kerk is in
1843 gebouwd, maar haar toren stamt nog uit 1658,
en in die toren hangt zelfs een nog veel oudere klok,
uit 1501. De Nicolaaskerk fungeert nu als locatie
voor allerhande niet-religieuze activiteiten, waarbij
de inwoners elkaar ontmoeten. Dat houdt het dorp
leefbaar. Of neem Kampeervereniging Aardenburg
in het Noord-Hollandse dorp Wijk aan Zee, opge
richt in 1950. Die is in haar voortbestaan bedreigd en
wordt inmiddels door toedoen van de kampeerders
zelf officieel als immaterieel erfgoed beschouwd.
Misschien is dat niet voldoende, maar het is toch
een steuntje in de rug. Hoekstra ziet dat cultureel
erfgoed op deze manier dicht bij alle mensen komt.
‘Iedereen heeft in zijn dagelijkse leven met erfgoed
te maken. Meedoen aan de zorg ervoor maakt men
sen daar bewust van en het vergroot hun wereld.’

Het Gelders Archief beheert voortaan de Molukse videobanden

zijn die al deel uitmaken van de erfgoedwereld.
‘Zoals de leden van een historische vereniging of
archeologische werkgroep’, zegt ze. ‘Maar het is
van belang dat er mensen bij komen uit niet voor
de hand liggende hoeken. Meer vers bloed dus.’
Volgens Menno Welling mag er nog wel iets gebeu
ren op lokaal niveau. ‘Veel ambtenaren mogen zich
bewuster worden van het maatschappelijke belang
van erfgoed in hun gemeente. Cultuur staat nogal
eens onder aan het actielijstje. Er is namelijk veel te
doen op het gebied van woningbouw, minima en
jeugdzorg.’ Een fraaie, oude boerderij met ruim land
eromheen waar de buurt zo gezellig bijeenkomt en

FOTO MENNO WELLING

Oegstgeestenaren
drommen samen,
toen corona ons nog
niet bereikt had, om
de Romeinse ‘Schaal
van Oegstgeest’

barbecuet, zal wellicht toch worden afgebroken als
je op die locatie ook tweehonderd nieuwe woningen
kunt neerzetten. ‘Die spanning tussen erfgoed en de
dagelijkse praktijk blijft’, constateert Welling.

Arbeidsintensief
‘Voor de museale wereld is het goed als er meer
ruimte voor erfgoedparticipatie komt’, zegt Nicole
van Dijk. ‘Alleen zou er structureel meer geld voor
vrijgemaakt moeten worden. Met Echt Rotterdams
Erfgoed heb ik gemerkt dat het ongelooflijk interes
sant, maar ook enorm arbeidsintensief is. Daarvoor
heeft ons museum eigenlijk meer personele inzet
nodig.’ Welling wil nog benadrukken dat gemeenten
door de provincies te weinig op hun erfgoedpar
ticipatietaken worden gewezen. ‘Zo kunnen deze
blijven steken in goede bedoelingen en wachten
de gemeenten rustig af wanneer de erfgoedwereld
weer eens met een leuk initiatief komt.’
Participatie moet wat hem betreft geen eenrich
tingsverkeer zijn, maar moet doorzakken tot in de
haarvaten van de samenleving. Cultureel erfgoed
kan verbinden en verrijken, daarvan zijn ze alle vier
overtuigd. Ze hopen dat alle musea, archieven en
erfgoedorganisaties meer ruimte zullen maken voor
participatie. En daarbij eens kritisch naar hun eigen
instituut kijken en zich afvragen: hoe relevant zijn
we en sluiten wij nog aan bij de huidige tijd? Want
daar komen de mooiste ideeën uit voort.
Nadere informatie: Melanie Tangkau, programmasecretaris
Erfgoed & Participatie bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, m.tangkau@cultureelerfgoed.nl.
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De programmaleider Archis

De brug tussen
archeologen en technologen
FOTO RCE, RUBEN SCHIPPER

Lianne Wilmink in het depot van archeologische vondsten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Lianne Wilmink is de programmaleider Archis van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Archis is een
groot overzicht, dat van belang is voor iedereen die in de archeologie werkzaam is. Welke rol speelt zij
daarin? En wat staat er allemaal in Archis? dirk snoodijk

W

at doet de programmaleider Archis?

Kan iedereen een vondst in Archis melden?

‘We verbeteren Archis momenteel door het vollediger te
maken en door handige functies toe te voegen. Ik ben
het contactpunt voor vragen over wat we precies gaan
doen, ik bepaal in welke volgorde dat gebeurt en ik werk mee aan de
manieren waarop we die verbeteringen uitvoeren. Daarbij vorm ik de
brug tussen de archeologen en de technologen. Met kleine stappen
maken we het systeem beter, zodat het werk van iedereen die het gebruikt
gemakkelijker wordt.’

‘Zeker, dat kan via www.cultureelerfgoed.nl. Vaak neemt iemand van de Rijksdienst
dan nog even contact op om extra informatie te krijgen. Want het draait niet
alleen om de als rijksmonument beschermde terreinen, maar om alle plekken in
Nederland. Overal waar maar iets met archeologie gebeurt, zoals bij bouwwerk
zaamheden, inspecties van monumenten en duikactiviteiten naar erfgoed onder
water. Dat geldt ook voor bureauonderzoeken, waarbij archeologen alleen van
achter een bureau iets bestuderen. We krijgen meer dan zesduizend meldingen per
jaar. Er gebeurt binnen de archeologie meer dan de meeste mensen denken.’

Wat is Archis?

Waarom houdt juist de Rijksdienst dit overzicht bij?

‘Het archeologische informatiesysteem van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed hebben we Archis genoemd. Met dat computersysteem
zorgen we ervoor dat er op internet een overzicht staat van de archeologie
in Nederland. Alle lopende onderzoeken vind je erin, net als de rapporten
van de studies die afgerond zijn. Ook staat er informatie over vondsten
in. Archis is bedoeld voor alle mensen die professioneel in de archeologie
werkzaam zijn. Voordat zij ergens aan een opgraving beginnen, kunnen
ze aan de hand van het overzicht inschatten wat de kans is dat ze daarbij
archeologische resten aan zullen treffen. Ze zien wat er eerder allemaal in de
buurt gevonden is. Ook gemeenten en provincies maken er veel gebruik van
als ze zich over plannen voor een gebied buigen. De Rijksdienst zelf gebruikt
het ook, als we advies geven over geplande graafwerkzaamheden en om er
onze eigen onderzoeken in te registreren.’

‘Het is een belangrijke bron voor onderzoek en om de cultuurhistorische waarde van
archeologische resten te kunnen bepalen. Er is inmiddels zo veel informatie in ver
zameld dat Archis voor alle mensen die in de archeologie werken belangrijk is. Het
is wettelijk verplicht om je archeologische activiteiten in Archis aan te melden en
het systeem bestaat al sinds 1992. Daardoor ontstaat er een steeds beter overzicht.’

Wat maakt dit werk mooi?
‘Ik ben zelf archeoloog en voordat ik bij de Rijksdienst kwam, heb ook ik Archis
gebruikt. Maar ik heb eveneens een achtergrond in de informatiekunde. Er zijn
maar weinig plekken waar ik deze mooie combinatie van computertechnologie
en archeologie had kunnen vinden.’
Nadere informatie: l.wilmink@cultureelerfgoed.nl.
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Het verkommerende grafmonument van Marius Bogaardt

Ontvoerd en vermoord
Op de gemeentelijke begraaf
plaats van Brummen staat
een tragisch grafmonument te
verkommeren. Het moet nodig
gerestaureerd worden. Dit is het
rijkst uitgevoerde monument
van de hele begraafplaats,
met een treurige zuil en een
baldakijn. En er ligt een jongen
begraven die in 1880 groot
nieuws was. Marius Bogaardt
is toen ontvoerd en vermoord.
leon bok

Het verkommerende
grafmonument van
Marius Bogaardt

Ontvoerd
en vermoord

FOTO RCE, LEON BOK

Juist het achterliggende verhaal over het jongetje dat hier begraven ligt, maakt het rijkst uitgevoerde grafmonument van de gemeentelijke begraafplaats van Brummen markant
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Zoon van een planter
Maar hoe zit dat met het jongetje? Hier in Brummen
ligt een jongen begraven die in 1880 groot nieuws
was. Het gaat om de 13-jarige Frederick Marius
Bogaardt, zoon van de vermogende planter Frederick
Bogaardt en Maria Elizabeth van der Schalk. Het
gezin woonde in Den Haag in een villa op de hoek
van de Sophialaan en Plein 1813. In die stad werd
Marius, zoals de roepnaam van de jongen luidde,
ontvoerd. Een vreemde man haalde hem van school,
met de boodschap dat diens vader op hem wachtte.
Dat wekte geen argwaan bij Marius en hij vertrok
met de man in een huurkoets. Nadat ze bij de Laan
van Meerdervoort waren afgezet nam de man Marius
mee de duinen in en vermoordde hem. Zeker van
zijn zaak had de ontvoerder al een losgeldbrief op de
post gedaan, geadresseerd aan vader Bogaardt. De
boodschap in de brief was dat hij Marius tegen beta
ling van 75.000 gulden vrij zou laten.

Marius’ vader deed na het lezen van de brief onmid
dellijk aangifte bij de politie. Die stelde meteen een
grootscheeps onderzoek in en startte een zoektocht
naar Marius. Naar een beschrijving van de koetsier
pakte de politie de volgende dag op de afgesproken
plaats voor de overhandiging van het losgeld een
man op. Maar die ontkende en na een lang verhoor
werd hij heengezonden. De koetsier had ook verteld
waar Marius en zijn ontvoerder uitgestapt waren. In
de duinen vond de politie niet lang daarna het ont
zielde lichaam van Marius, omgebracht door twaalf
steken, waarschijnlijk van een degen.

Veel commotie
De moord op de jongen had ondertussen voor veel
commotie in Den Haag gezorgd. Dat kwam onder
andere doordat de losgeldbrief in verscheidene
kranten was afgedrukt. En ook doordat Frederick
Bogaardt een premie van 10.000 gulden had uit
geloofd voor het aanhouden van de moordenaar.
Dit was allemaal vrij ongewoon en het bedrag was
voor die tijd astronomisch hoog. Het afdrukken van
de handgeschreven losgeldbrief zou leiden tot het
vinden van de dader. De manier waarop de man het
woord ’s-Gravenhage geschreven had, met een kop
pelteken, zou hem fataal worden.
Vandaag de dag is dit koppelteken in deze plaats
naam de gewoonste zaak van de wereld, maar
destijds was het zeer ongebruikelijk. Een journalist
had die vreemde schrijfwijze opgemerkt en er in
de krant de aandacht op gevestigd. Een lezer kon
daarop aangeven dat diens vriend, Willem de
Jongh, met wie hij samen in Nederlands-Indië had
gediend, wel eens de dader kon zijn. De Jongh bleek
dezelfde als de eerder opgepakte man en hij werd
opnieuw gearresteerd en in staat van beschuldiging

De boodschap was dat hij
Marius tegen betaling van
75.000 gulden vrij zou laten
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nder de tientallen bijzondere, als rijks
monument beschermde grafmonumen
ten in Nederland bevinden zich extra
markante exemplaren. Eén daarvan staat
op de gemeentelijke begraafplaats van de Gelderse
plaats Brummen. Reden om dit grafmonument te
beschermen is het feit dat het een rijk gedenkteken
uit het eind van de negentiende eeuw is. Het is van
cultuurhistorische waarde vanwege het opvallende
baldakijn en het neogotische hekwerk. Wat bij de
aanwijzing als rijksmonument niet meegewogen
heeft, is het achterliggende verhaal over het jonge
tje dat hier begraven ligt. Juist dat verhaal maakt
het monument markant.
Het grafmonument is in verval geraakt en dringend
aan restauratie toe. Een lokaal initiatief heeft dui
delijk gemaakt dat de familie geen interesse in de
restauratie heeft. Dit leidde ertoe dat de gemeente
is gevraagd om de rechten op dit graf over te dragen
aan een op te richten stichting. Die gaat het herstel
en het beheer van het rijksmonument organiseren.
Met behulp van subsidie is het de bedoeling dat
de stichting samen met de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed het herstel oppakt. Zo zullen de
twee organisaties kunnen voorkomen dat dit voor
Nederland bijzondere grafmonument nog verder
ten prooi valt aan de tand des tijds.

De jonge Marius
Bogaardt is in
1880 tragisch
aan zijn eind
gekomen

gesteld. Hij bekende dat hij Marius om het leven
had gebracht. Eind december 1880 werd De Jongh
veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf.

Grote lijkstoet
De begrafenis van Marius vond plaats op 27 sep
tember 1880 op begraafplaats Eik en Duinen in Den
Haag. In de kranten stonden de dag erop uitgebreide
verslagen van de uitvaart en van de enorme menigte
die op de been was om maar niets te missen van de
grote lijkstoet. Later is er op het graf een imposant
gedenkteken geplaatst. Niet lang na de moord
verhuisde de familie naar Brummen, waar Bogaardt
Kasteel Groot Engelenburg had gekocht. De stoffe
lijke resten van Marius zijn naar de begraafplaats van
Brummen overgebracht, samen met het grafmonu
ment. Het grafmonument voor Marius is het rijkst
uitgevoerde exemplaar op de begraafplaats.
Het is omgeven door een gietijzeren hekwerk in
neogotische stijl, met een dubbel draaihek aan
de voorkant. Achter een eenvoudige marmeren
zerk staat een afgebroken zuil, ook van marmer,
die omklemd wordt door een klassiek geklede
vrouw. Zij heft haar hoofd met een emotionele blik
omhoog. De afgebroken zuil staat symbool voor het
te vroeg afgebroken leven en de knielende treur
figuur ernaast is een uitdrukking van het intense
verdriet dat hierdoor veroorzaakt werd. Het geheel
wordt beschermd door een baldakijn met tonge
welf, gedragen door zes slanke, gietijzeren zuiltjes.
Het afgeplatte schilddak van de overkapping is
belegd met bitumen ‘leien’. Er zijn vergevorderde
plannen om het vervallen monument te restaure
ren. Jammer genoeg heeft corona een stokje voor
de uitvoering daarvan gestoken. De eerste overleg
gen die gepland stonden, zijn uitgesteld, waardoor
het herstel enige vertraging oploopt. Om het
grafmonument niet verder aan te laten tasten heeft
de gemeente nu een afdekzeil over het baldakijn
getrokken. Hopelijk kan de restauratie snel van start
gaan, om het tragische verhaal van Marius Bogaardt
niet nog tragischer te maken.

FOTO RCE, LEON BOK

Leon Bok, specialist funerair erfgoed bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, zet zich met expertise voor deze restauratie
in, l.bok@cultureelerfgoed.nl.
Het grafmonument van Marius Bogaardt is dringend aan restauratie toe
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HOVENIERS
EN DE HISTORIE
Volgende week begint er een opleiding
waarin hoveniers leren hoe ze een historische
tuin kunnen onderhouden en restaureren.
Zo’n opleiding bestond nog niet eerder.
Voor Hovenier historisch groen ontwikkelde
het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen
samen met de Stichting Kennisontwikkeling
Groen Erfgoed een reeks lessen. De tuinlieden
zullen hun vaardigheden zo veel mogelijk
in parken en tuinen oefenen. Ze leren
historische groenstructuren herkennen en
doen kennis op van oude tuinmaterialen,
bijzondere planten en bomen, van
landschapsarchitectuur, tuinstijlen en de
geschiedenis van het hoveniersvak. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was
nauw bij de ontwikkeling van het lesmateriaal
betrokken. Er is tot in detail in uitgezocht
hoe het tuinieren vroeger precies in zijn
werk ging en wat je nu met die kennis kunt.
Alle onderwerpen uit de Uitvoeringsrichtlijn
hovenierswerk historische tuinen en parken van
de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit
Monumentenzorg komen aan bod. Op
11 februari gaat de eerste module van
start, over stinsenplanten, geïmporteerde
voorjaarsbloeiers op landgoederen. De
opleiding duurt drie jaar.
FOTO DEKEMASTATE

Nadere informatie via de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed: specialist tuinen en parken
Natascha Lensvelt, n.lensvelt@cultureelerfgoed.nl.
Inschrijven: www.erfgoedopleidingen.nl.
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Aandacht voor de Beeldende Kunstenaarsregeling

De artistieke
tegenprestatie
Na de Tweede Wereldoorlog bestond er bijna vier decennia
lang een financiële voorziening voor kunstenaars. Deze
‘Beeldende Kunstenaarsregeling’ was voor velen een
krachtige steun in de rug. Als artistieke tegenprestatie
maakten ze de meest uiteenlopende kunstwerken. Twee
exposities en een boek doen deze geschiedenis nu uit de
doeken. fransje kuyvenhoven

D

e kunst op de twee exposities komt uit de jaren vijftig,
zestig, zeventig en tachtig. Behalve die afgebakende
tijdspanne, en daardoor ook de smaak, de mode, de stijl
van die periode, is er een onzichtbare band die de werken
bindt. Iets wat je niet aan de kunst zelf ziet, maar wat op de achter
grond speelt. Het gaat hier ten eerste over de honderd schilderijen,
tekeningen, sieraden, beeldhouwwerken en installaties van honderd
verschillende kunstenaars die op het moment dat de musea weer
open mogen in het Gorcums Museum
de tentoonstelling Een
monument voor de BKR

In het Purmerends
Museum staan straks
aardewerken sculpturen,
zoals ‘Vos’ uit 1973 van
Joop Hilbers

vormen. Tussen die honderd kunstenaars bevinden zich naoorlogse
beroemdheden als Karel Appel, Corneille, Marlene Dumas, Lucebert
en Jan Wolkers. Wie van Gorinchem in Zuid-Holland overwipt
naar Noord-Holland, kan daar dan ten tweede in het Purmerends
Museum de expositie Keramiek uit de Rijkscollectie bezoeken.
De aardewerken sculpturen daar zijn gemaakt door onder meer
Lotti van der Gaag, Vilma Henkelman, Geert Lap, Johan Polet en
Han Rädecker. Ook allemaal in de jaren vijftig, zestig, zeventig en
tachtig dus, en ook dit is allemaal verbonden door die onzichtbare
band. Beide musea lenen alle kunstwerken voor deze twee tentoon
stellingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En, het
bindende element, de kunstenaars hebben deze werken allemaal
gemaakt in het kader van de Beeldende Kunstenaarsregeling. Voorts is
er over de kunst die betaald is via deze financiële voorziening een
boek verschenen, ook Een monument voor de BKR geheten. In het boek
wordt de geschiedenis van de regeling geïllustreerd met een keuze
uit de maar liefst twintigduizend kunstwerken die de Rijksdienst
eruit heeft overgehouden. Dat zijn twintigduizend werken van
museale kwaliteit. Die keuze van iets meer dan honderd werken
had zo vervangen kunnen worden door honderd andere represen
tatieve werken.

Sociale hulp
Na de Tweede Wereldoorlog gaven de meeste grote steden sociale
hulp aan kunstenaars. Om daar uniformiteit in aan te brengen
kondigde de minister van Sociale Zaken in 1949 de Beeldende
Kunstenaarsregeling af. Daarmee kreeg een armlastige kunstenaar
in ruil voor een artistieke tegenprestatie tijdelijk een inkomen.
Die tegenprestatie kon een kunstwerk zijn of een dienst, zoals een
tentoonstelling organiseren. Vanaf het begin kreeg de regeling
kritiek. Ze had een open einde, zonder vast bedrag op de rijksbe
groting. Dit had tot voordeel dat iedereen werd toegelaten die aan
de criteria voldeed, maar als nadeel dat de kosten niet konden
worden beheerst.
Op langere termijn bleken kunstenaars te veel op dit
vangnet te vertrouwen en niet genoeg te ondernemen
om zelfstandig een artistieke loopbaan vorm te geven.
Dat was extra moeilijk omdat ze
bij de overheid voor

21

Nederland was in 1987 ruim een
half miljoen kunstwerken rijker

FOTO’S RCE

Honderd werken zijn
binnenkort in het Gorcums
Museum te zien, zoals
‘Slapend meisje’ uit 1952
van Jef Diederen

hun werk soms drie keer zo veel kregen als op de vrije markt. Vanaf
1969 groeide het aantal kunstenaars en kunstwerken in de regeling
zo hard dat er moest worden ingegrepen. Het Rijk scherpte de toela
tingseisen aan en stelde de voorziening ter discussie. Nieuwe aan
passingen leidden tot protestacties, zoals bezettingen van musea.
Ten slotte vond de regering de regeling te exclusief en te duur en
hief haar op 1 januari 1987 op.

Publieke instellingen
De aangekochte kunstwerken werden tussen de gemeenten en het
Rijk verdeeld. Die van het Rijk kwamen in beheer bij voorgangers
van de Rijksdienst. Die leenden ze zo veel mogelijk aan publieke
instellingen uit. In 1987 beschikte de dienst over 221.000 werken.
De gemeenten hadden er 300.000. Toen is het rijksdeel gesplitst.
Ongeveer 20.000 werken kregen een museale status. De overige
201.000 zijn overgedragen aan de instellingen die ze al leenden,
terug aan de kunstenaars gegeven en op de markt gebracht.
De regeling kreeg in die vier decennia een steeds slechtere reputa
tie. Er deden in toenemende mate verhalen de ronde over kunste
naars die expres waardeloze, snel in elkaar geflanste schilderijen
inleverden, want ze kregen hun uitkering toch wel, over prutsers
die nooit kunstenaar zouden zijn geworden als deze financiële
voorziening niet had bestaan, over een onafzienbare kunstberg, die
met opzet op tochtige zolders en in vochtige kelders werd opgesla
gen en over buitenlandse kunstenaars die zich speciaal vanwege
deze luxeregeling in Nederland vestigden. En dat allemaal op
kosten van de belastingbetaler.

Professioneel
Onderzoek wijst uit dat twintig procent van de kunstenaars de
regeling inderdaad oneigenlijk gebruikte. Maar dat tachtig procent
zich professioneel aan zijn vak wijdde, hard werkte en serieuze

kunst inleverde. Sommige kunstenaars maakten er hun hele car
rière gebruik van, maar de meeste deden dat slechts een bepaalde
periode. Of het de reden was dat buitenlandse kunstenaars zich
hier vestigden, valt te betwijfelen. Velen van hen kwamen uit lan
den waar de politieke situatie in die jaren onrustig was. De opslag
van de kunst verdiende inderdaad geen schoonheidsprijs. Maar dat
was geen moedwil. Mettertijd werd de toestroom zo groot dat het
Rijk het beheer niet meer aankon.
De Beeldende Kunstenaarsregeling was uniek. Nergens anders ter
wereld heeft een voorziening bestaan die kunstenaars in staat
stelde zich onbelemmerd te ontwikkelen, zonder de druk te voelen
van de vrije markt waaraan ze moesten voldoen wilden ze hun werk
kunnen verkopen. 5.668 kunstenaars hadden op enig moment in
die 38 jaar een inkomen. Zij konden dankzij de regeling een start
maken met hun carrière, zich ontplooien, experimenteren of een
financieel moeilijke periode overbruggen. Nederland was in 1987
ruim een half miljoen kunstwerken rijker, waarvan vandaag de dag
een groot deel in musea, ministeries, ambassades, ziekenhuizen,
scholen, bibliotheken en andere instellingen wordt getoond. Ze
bieden een mooi overzicht van de Nederlandse kunstgeschiedenis
uit de tweede helft van de vorige eeuw.
Fransje Kuyvenhoven, conservator bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, schreef het boek, f.kuyvenhoven@cultureel
erfgoed.nl. ‘Een monument voor de BKR’ tot en met 9 mei in het
Gorcums Museum. Zie www.gorcumsmuseum.nl. ‘Keramiek uit de
Rijkscollectie: Vier decennia BKR’ tot en met 19 september in het
Purmerends Museum. Zie www.purmerendsmuseum.nl. ‘Een
monument voor de BKR: De geschiedenis van een spraakmakende
kunstenaarsregeling (1949-1987)’, Fransje Kuyvenhoven, Waanders,
Zwolle en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 306
pag., gebonden, € 35,-, ISBN 978 94 6262 311 8.
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Christoffel en Maria in Nisse

SCHILFERS
AAN HUN

VOETEN
Zo bijzonder zijn ze, die muurschilderingen in de Mariakerk
van het Zeeuwse dorp Nisse. Van Maria in verschillende
scènes en van de reus Christoffel. Ze zijn in de zestiende eeuw
aangebracht. Het is alleen spijtig dat ze in schilfers uiteen
lijken te vallen. Onderzoek wijst uit wat daar het beste aan
gedaan kan worden. bernice crijns & rutger morelissen

H
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De kleine Jezus zit tegenwoordig haast onzichtbaar
op de nek van Christoffel

et wekt geen verbazing dat het een offici
eel beschermd dorpsgezicht heeft. Nisse,
in de zogeheten Zak van Zuid-Beveland
in Zeeland, is werkelijk een schilderachtig
dorp. En de kerk op het groene Dorpsplein, die kun
je niet missen. De rijksmonumentale Mariakerk
staat hier al sinds de vijftiende eeuw. Binnen loop je
er over grafzerken langs beelden van de apostelen
uit de bouwtijd, een met rijk houtsnijwerk versierde
kansel, een pracht van een ambachtsherenbank en
een fraai koorhek. Tussen het schone metselwerk
duikt op de muur boven het noordportaal opeens
een groot bepleisterd stuk op met een schildering
van Christoffel, uit het begin van de zestiende
eeuw. Het is nog maar vaag te zien dat de reusach
tige heilige het kindje Jezus over een rivier draagt.
Ook de grote triomfboog tussen het schip en het
oude koor is versierd met schilderingen uit die tijd.
En ook die zijn zo vervaagd dat iemand haast moet
uitleggen wat je precies ziet.
Linksonder komt de aartsengel Gabriël Maria vertel

len dat God haar uitverkoren heeft om de moeder
van zijn zoon te worden. Rechtsonder zien we Jesse
liggen slapen, de vader van koning David. Uit zijn
borst groeit een stamboom. Zijn nakomelingen
komen uit de vruchten tevoorschijn, met bovenin
Maria die de kleine Jezus in haar armen vasthoudt.
En boven aan de boog is Maria voor een derde keer
te zien. Hier kroont Jezus haar na haar dood tot
koningin van de hemel en de aarde. De schilderin
gen werpen je vijfhonderd jaar terug in de tijd. Dat
is prachtig. Het vervelende is alleen dat er onder de
voeten van Maria en Christoffel soms schilfers verf
en pleisterwerk op de grond liggen. Het lijkt niet
goed te gaan met de bijzondere muurschilderin
gen. Op verzoek van de kerkgemeenschap heeft de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nu onder
zocht wat daaraan gedaan kan worden.

Met lijm geïnjecteerd
In de jaren tachtig van de vorige eeuw speelde die
afschilfering ook. Toen zijn de pleisterlaag en de
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FOTO RCE, BAS KIJZERS

Vanaf een hoogwerker inspecteren de onderzoekers de muurschildering van de kroning van Maria op de triomfboog in de Mariakerk in Nisse, al voor de anderhalvemeterregel

schilderingen uitgebreid met lijm geïnjecteerd. Nu,
ruim dertig jaar later, ligt er een vergelijkbaar plan
op tafel. Maar is dat wel de juiste oplossing? In
samenwerking met adviesbureau Duivenvoorden
Muurschilderingen beoordeelde de Rijksdienst deze

Het lijkt niet goed te
gaan met de bijzondere
muurschilderingen

FOTO RCE, ARJAN BRONKHORST

eerdere restauratie op haar effectiviteit. Bovendien
bepaalde de dienst in welke mate er nu een
behandeling noodzakelijk is en wat er dan het beste
kan gebeuren. De onderzoekers inspecteerden de

schildering op de triomfboog vanaf een hoogwerker
en analyseerden in het laboratorium monsters van
de verf en het pleisterwerk. Verder raadpleegden zij
archieven om de geschiedenis van de restauraties en
het onderhoud in kaart te brengen.
Rond 1920 heerste de opvatting dat oude kerken
oorspronkelijk ongepleisterd waren. Toen is ook
in de Mariakerk van Nisse het pleisterwerk van de
muren gebikt. Daarbij zijn de vijf eeuwen oude schil
deringen in het zicht gekomen. Restaurator Jacob
Por legde ze zo zorgvuldig mogelijk bloot en bracht,
zoals hij zelf in zijn verslag schrijft, terughoudend
retouches aan. De muurschilderingen zijn na 1920
nog meerdere malen gerestaureerd, waaronder
dus in de jaren tachtig. Dat vastzetten met lijm is
effectief gebleken. De schilderingen zijn nu over
het algemeen goed gehecht aan de ondergrond.
Het is onnodig ze helemaal opnieuw te injecteren.
Maar destijds is er weinig onderzoek gedaan naar
de oorzaak van het loslaten van de verf en het pleis
terwerk. Bovendien is dit onvoldoende verholpen. »

De Mariakerk staat in het schilderachtige Nisse op
het groene Dorpsplein
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FOTO JORIEN DUIVENVOORDEN

gemeenschap en God, als verwijzing naar haar rol als
bemiddelaar. Een paneel van Dirk Bouts uit ongeveer
1450 vertoont opvallende overeenkomsten met de
compositie in Nisse. De figuren van God en Jezus
zijn hetzelfde wat plaats en houding betreft. Ook de
geblokte tegelvloer en mogelijk zelfs de troon en het
baldakijn lijken op beide verbeeldingen op elkaar.

Haar gewaad

Eerder
aangebrachte,
te harde
restauratie
pleister zorgt
ervoor dat er
pleisterwerk
afvalt

» Evenmin is er stilgestaan bij de effecten van het

vastlijmen op de lange termijn. Het zou zomaar
kunnen dat dit juist bijdraagt aan het verdere verval.
Er liggen tenslotte weer schilfers op de grond.

Uitwerpselen
Dat die schilfers daar liggen, heeft meerdere oor
zaken. Er is sprake van bouwkundige gebreken,
zoals scheuren, waardoor er water de kerk binnen
dringt. Tijdens evenementen gaan er gaskachels
aan. Verder bevinden er zich gaten in het gewelf
waarin vleermuizen huizen. Hun uitwerpselen
plakken overal op de geschilderde boog en tasten
de verf aan. Ook zitten er vullingen met restaura
tiepleisters in de boog die harder en dichter zijn
dan het originele pleisterwerk. Bovendien is er een
afsluitende fixeerlaag over de gehele schildering
aangebracht. Dit alles veroorzaakt uitbloeiend zout,
schimmel, blaren en ook het afschilferen van het
pleisterwerk en de verf.

Maria zal dus voor de
troon hebben geknield,
maar is verloren gegaan

Stippelpatroon
Er zijn geen foto’s bekend van de situatie zonder
retouches, direct na het vrijleggen van de muurschil
deringen in 1920. Jacob Por bracht grote vullingen
aan op de plaatsen waar er pleisterwerk verloren
was gegaan. Daarop trok hij de contouren van de
afbeeldingen in een lichtere tint door en vulde de
vlakken in een stippelpatroon aan. Op deze manier
zijn de aanvullingen te onderscheiden van het
origineel. Toch is het door latere retouches niet altijd
duidelijk wat hij heeft aangevuld en wat er origineel
is. Het onderzoek van de Rijksdienst toont aan dat
de missende delen zodanig zijn geïnterpreteerd en
aangevuld dat ze de schilderingen onrecht aandoen.
Zo identificeerde Por de linker figuur boven in de
triomfboog als Maria. Vermoedelijk ging hij daarbij
uit van voorstellingen van haar kroning van voor
1400. Daarop zijn doorgaans twee personen te zien,
Christus en Maria, zittend op een bank of troon.
Jezus plaatst dan in veel gevallen een kroon op het
hoofd van zijn moeder.
Maar in de loop van de vijftiende eeuw komt er een
ander type van de Maria-kroning in zwang. Maria
wordt dan gekroond door de Heilige Drie-eenheid.
Christus en God zitten op de troon en de Heilige
Geest zweeft erboven in de vorm van een duif of
soms in menselijke gedaante. En Maria knielt voor
de troon om de kroon op haar hoofd te ontvan
gen. Zij neemt zo een positie in tussen de geloofs

Bernice Crijns, specialist kleur en schilderingen, en Rutger
Morelissen, specialist conservering en restauratie, beiden bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, verrichtten mede dit
onderzoek, b.crijns@cultureelerfgoed.nl & r.morelissen@
cultureelerfgoed.nl.

FOTO AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE, WENEN

Uit het onderzoek van de Rijksdienst komt naar
voren dat het nodig is om onder leiding van een
ervaren restaurator eerst eens enkele zaken
gedurende enige tijd nader in de gaten te houden.
Het gaat dan om de bouwkundige gebreken, het
binnenklimaat en de schilderingen zelf. De infor
matie die dit oplevert, zal handvatten voor de
noodzakelijke maatregelen geven. Na de reparatie

van de scheuren en de gaten kan de loszittende
verf met het pleisterwerk vastgezet worden. Als die
goed gehecht zijn, kunnen het stof, de schimmel en
de uitwerpselen worden weggehaald. De muur
schilderingen hebben nu met name te lijden onder
ongelukkig gekozen eerdere ingrepen en mogelijk
ook onder de verwarming. Het helpt niet om ze
met allerlei restauratiemiddeltjes op te knappen,
want daarmee zou je de kwetsbare verfhuid juist
aantasten.

Midden voor de troon is er in de kerk voldoende
ruimte voor de knielende figuur van Maria, zoals
op Bouts’ schilderij. Ter hoogte van de voeten van
Christus en God lijken er fragmenten bewaard te
zijn van een deel van haar gewaad. Wellicht werd de
troon in Nisse eveneens geflankeerd door heiligen
of engelen, net als bij Bouts. Doordat de centrale
persoon Maria door beschadiging is verdwenen lijkt
het of de twee anderen geen verband met elkaar
hebben. Maar dat hadden zij dus oorspronkelijk
waarschijnlijk wel. Zij waren op Maria gericht. De
linker figuur heeft duidelijk een stralenkrans met
een kruis erin om zijn hoofd. Dit kan Maria niet zijn,
want doorgaans wordt alleen Christus met een kruis
in zijn krans voorgesteld. Por lijkt deze persoon
bij de restauratie enigszins vrouwelijke contouren
te hebben gegeven. De rechter figuur is evenmin
een vrouw. Het ligt meer voor de hand dat het hier
om God gaat. Maria zal dus voor de troon hebben
geknield, maar is verloren gegaan. Van de duif daar
entegen rest geen enkel spoor.
Opvallend genoeg zijn de ingrepen van Por en van
latere restauratoren niet eerder kritisch onderzocht.
De misinterpretaties en slechte conditie doen overi
gens niets af aan het belang of de cultuurhistorische
waarde van de schilderingen in de Mariakerk, want
een beschilderde triomfboog uit de zestiende eeuw
is in Nederland buitengewoon zeldzaam. Ook de
kroning van Maria komt hier als muurschildering
nauwelijks voor. Het schilderachtige Nisse mag er
trots op zijn. Zeker als er straks geen schilfers meer
naar beneden komen.

Dit paneel van Dirk Bouts lijkt sterk op de schildering van de
kroning in de Mariakerk

drie dingen
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Vereeuwigde Zeeuwen

FOTO STADHUISMUSEUM ZIERIKZEE, FRANK VAN DER PLOEG

Nog nooit eerder is er een expositie georganiseerd over portretten van Zeeuwse
schilders uit de zeventiende eeuw. In het Stadhuismuseum Zierikzee valt er op
Portretten door Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw meteen na de heropening van
de musea een groot aantal vereeuwigde Zeeuwen te bewonderen. Deftige heren,
elegante dames, kinderen met rammelaars of hele families. Uit de collectie van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hangen er vijf portretten. Van onder meer
bijna vergeten meesters als Salomon Mesdach en Justinus Arondeaulx en van
leden van Zeeuwse families als Radermacher en Van Hoorn.
Van Arondeaulx hangt er het portret van de 1-jarige Emerentia van de Voorde uit
1621. Dit is het enige gesigneerde schilderij dat van de meester bekend is. Jongens
en meisjes van die leeftijd droegen vrijwel dezelfde kleding: rokken met schorten en
kanten mutsjes. Dat het hier inderdaad om een meisje gaat, is te zien aan de kralen
ketting die over beide schouders voorlangs hangt, terwijl jongens die als een sjerp
over één schouder droegen. In het boek bij de tentoonstelling presenteert gast
conservator Frank van der Ploeg nieuw onderzoek over de Zeeuwse portretschilders
en hun vooraanstaande opdrachtgevers. Zie ook www.stadhuismuseum.nl.
De tentoonstelling wordt ingericht, met bovenaan de 1-jarige Emerentia van de Voorde

Het verdronken Doggerland

FOTO RMO

In de prehistorie lag de Noordzee grotendeels droog. Er leefden tal van mensen
in dit ‘Doggerland’. De komende vijf jaar neemt de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed deel aan een groot onderzoek naar deze bewoningsgeschiedenis, onder
leiding van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers richten zich op de
vele, door enthousiaste vrijwilligers verzamelde, aangespoelde en opgeviste
voorwerpen van been, gewei en vuursteen uit het verdronken Doggerland. Oud
DNA uit menselijke botten informeert ons over de genetische relaties tussen de
bewoners. Isotopen geven aanwijzingen over hun dieet. En de enorme hoeveel
heid gebruiksvoorwerpen, afval en dierlijke botten geeft inzicht in hun culturele
ontwikkelingen en dagelijkse leven.
In combinatie met een groot aantal koolstofdateringen gaan deze gegevens helpen
om nieuwe kennis te ontwikkelen over de invloed van zeespiegelstijging en de daar
mee verbonden verandering van het sociaal-culturele leven. Een problematiek die
we tegenwoordig maar al te goed kennen. Dat dergelijk onderzoek tot belangrijke
inzichten kan leiden is recentelijk aangetoond door een ander onderzoek waaraan
de Rijksdienst heeft meegewerkt. Zo is vastgesteld dat de aangespoelde harpoen
punten niet altijd van dierenbot gemaakt zijn, maar ook van mensenbot.
Een 13.000 jaar geleden versierd bot van een groot rund

Begraven in het buitenland

FOTO STICHTING DODENAKKERS.NL, RENÉ TEN DAM

In december is www.sharedcemeteries.net online gegaan. De tweetalige web
site staat vol informatie over historische Nederlandse begraafplaatsen in het
buitenland. De site is ontwikkeld door de stichting Dodenakkers.nl. Die werkt
nauw met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen als het om ‘gedeeld’
funerair erfgoed in andere landen gaat. Op www.sharedcemeteries.net worden
de oude Nederlandse begraafplaatsen in het buitenland beter in kaart gebracht.
Onderzoekers en lokale organisaties krijgen op die manier de mogelijkheid om
deze kennis te delen.
Het begraaferfgoed van Suriname en Japan staat inmiddels op de site. Later dit
jaar volgen de begraafplaatsen in ruim twintig andere landen, waaronder de
Caraïbische eilanden. De website biedt naast overzichten van de begraafplaatsen
en waardevolle grafmonumenten ook verklarende woordenlijsten, een aanklikba
re wereldkaart en een beeldbank. Bovendien voorziet de site in ondersteunende
documentatie ten aanzien van het beheer en het behoud van de begraafplaatsen.
Adviezen die de stichting samen met de Rijksdienst heeft uitgebracht worden als
praktijkvoorbeelden op www.sharedcemeteries.net gepresenteerd.
Begraafplaats de Nieuwe Oranjetuin in Paramaribo in Suriname is in 1756 gesticht
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Archeologisch gevonden metaal

Het geheim

van Venus
Het geheim van Venus en Leda
en Leda
Metalen voorwerpen die uit een
archeologische opgraving tevoor
schijn komen, kunnen eeuwenlang
onaangeroerd zijn. Dat biedt unieke
mogelijkheden om er van alles over
te weten te komen. Zo is er een ver
gulde doos uit het Palmhoutwrak bij
Texel opgedoken, versierd met Venus
en Leda. Onderzoekers zijn de dames
met tal van technieken te lijf gegaan.
janneke van der stok

FOTO ARCHEOLOGIE WEST-FRIESLAND, FLEUR SCHINNING

Deze Venus-enLeda-doos is de
afgelopen 350 jaar
niet door mensen
handen aangeraakt

D

e Rede van Texel was tot in de negentien
de eeuw een belangrijke en drukbezochte
ankerplaats voor handelsschepen. De
scheepslui wachtten daar naast het eiland
op gunstig weer om uit te varen, sloegen proviand
in en hevelden lading over. Maar verraderlijke
stormen zorgden er regelmatig voor dat hier schepen
vergingen. Zo komt het dat er daar op de Waddenzeebodem veel wrakken liggen en dat het gebied als
archeologisch rijksmonument beschermd is. Uit een
van de wrakken zijn enige jaren geleden bijzondere
zaken gehaald, zoals een ongekende hoeveelheid
textiel. Daarvan spreekt een intacte zijden japon het
meest tot de verbeelding. Het wrak staat bekend als
het Palmhoutwrak, omdat de lading grotendeels uit
stammetjes buxushout bestond, ook wel palmhout
genoemd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
onderzocht de scheepsconstructie, het wrakhout
en de bewapening. Daaruit blijkt dat het schip in de
zeventiende eeuw in Nederland gebouwd is. Het is
waarschijnlijk voor de koopvaardij gebruikt.
Ook zijn er uit dit wrak pronkbekers van verguld
zilver opgedoken, zilveren kommetjes, zilveren
bestek, een zilveren lampetkan met bijpassende
zilveren schaal en gouden knopen. De afgelopen 350
jaar zijn deze voorwerpen niet door mensenhanden
aangeraakt. Die ongereptheid biedt een unieke kans
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om meer te weten te komen over hun maakwijze,
gebruik en belang voor de samenleving in die tijd.
Het is zaak om zo vroeg mogelijk te bepalen wat je
met opgegraven vondsten wilt doen en wat je ervan
wilt weten. Archeologen kunnen ze dan voorzich
tig vrij leggen, de context bestuderen en als dat
noodzakelijk is ook omliggend sediment meene
men. Dit is bij de voorwerpen uit het Palmhoutwrak
helaas niet gebeurd, omdat sportduikers ze illegaal
geborgen hebben. Daarom zochten de Universiteit
van Amsterdam en de Rijksdienst naar een andere
manier om informatie uit deze zilveren en gouden
spullen te halen.

Goed overzicht
Dat deden de twee organisaties door verschillende
analytische technieken toe te passen. Een goed
overzicht van de mogelijkheden die de technieken
bieden, te verwachten resultaten, mogelijke kosten
en de volgorde van onderzoek helpt om besluiten te
nemen en vragen effectief te beantwoorden. Deze
lente verschijnt er een brochure waarin dit overzicht
staat. Je kunt verschillende stappen zetten om zo
optimaal mogelijk relevante informatie te onttrek
ken aan een opgegraven voorwerp van metaal. Een
voorbeeld. Op een ovaal metalen doosje uit het
Palmhoutwrak staan op de ene kant Venus en Amor
afgebeeld en op de andere Leda met de zwaan.
Ondanks hevige corrosie zijn er sporen van vergul
ding op te zien. Het doet vermoeden dat het hier om
een vergulde zilveren poederdoos gaat, passend bij
een spiegel, een kam en een tafelkleed die eveneens
in het wrak gevonden zijn. Om de samenstelling van
het metaal op niet-destructieve wijze te achterhalen,
maakten de onderzoekers gebruik van röntgenflu
orescentiespectrometrie. Daaruit blijkt dat de doos
helemaal niet van zilver is gemaakt, maar van een
legering van koper en zink, messing dus. Daarop is
met behulp van kwik een laagje goud aangebracht.
Na een dergelijke vuurvergulding werd het uiterlijk
vaak nog aangepast door middel van kleurbehan
delingen. Recepten hiervoor uit die tijd beschrijven
het gebruik van was en ijzerhoudende pigmenten,
zogenaamde gloeiwas.

monsters geanalyseerd op de aanwezigheid van
was. Daarnaast is de doos in Parijs bestudeerd met
Rutherford-terugverstrooiingsspectrometrie, die
resten was zou kunnen detecteren. Met alle drie de
technieken zijn die helaas niet gevonden.
Ook de constructie van de Venus-en-Leda-doos
zou aanknopingspunten kunnen bieden. Zit er een
spiegel in? En nog poeder? De doos is fragiel en kan
niet meer open. Om de binnenkant toch in beeld te
krijgen zijn er röntgenfoto’s genomen en is er bij het
Centrum Wiskunde & Informatica en de Technische
Universiteit Delft gebruikgemaakt van tomografie.
Bij deze tomografie is er met röntgenstralen of
neutronen een digitale reconstructie van de doos
gemaakt, die je virtueel door kunt snijden zodat je
de binnenkant kunt ‘zien’. Daaruit blijkt dat er geen
spiegel in zit en dat deze er waarschijnlijk ook niet in
heeft gezeten toen het schip ten onder ging. Poeder
of andere inhoud is helaas ook niet ontdekt. Venus
en Leda bewaken hun geheim voorlopig nog.

Elkaar aanvullen
In ieder geval laat het onderzoek zien dat er niet één
allesbepalende techniek is om een antwoord te vin
den. Meestal zullen er meerdere, elkaar aanvullende
technieken nodig zijn. Daarbij is het vaak wenselijk
om zo veel mogelijk analyses uit te voeren voordat
het opgegraven voorwerp schoongemaakt wordt.
Maar soms is er eerst conservering nodig om een teer
object te kunnen hanteren. Daarom ontwikkelden
de onderzoekers een strategie voor zowel onderzoek
als conservering.

FOTO’S PROVINCIE NOORD-HOLLAND, KEES ZWAAN; RESTAURA EN RCE, ARENT VOS

Uit het Palmhoutwrak zijn heel wat voorwerpen van zilver en goud opgedoken

Deze is toepasbaar op alle voorwerpen van metaal
die opgegraven worden, onder water en op het land.
Behalve in de brochure verwerken de universiteit en
de Rijksdienst de resultaten in een handreiking, de
nieuwe Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie Leidraad
metaal. Ook die zal deze lente verschijnen. Bovendien

Er is niet één alles
bepalende techniek om
een antwoord te vinden
geven de twee organisaties er aan het eind van het
jaar workshops over. Tot slot verschijnt er begin 2022
een boek over de unieke, ongerepte voorwerpen van
zilver en goud uit het Palmhoutwrak.
Janneke van der Stok, specialist glas en moderne materialen bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en onderzoeker
archeologisch metaal aan de Universiteit van Amsterdam,
draagt bij aan het onderzoek en de publicaties, j.van.der.stok@
cultureelerfgoed.nl. Met dank aan Tonny Beentjes, Maarten van
Bommel en Elisabeth Kuiper. Het onderzoek (AMOR; 34260003)
is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek en de provincie Noord-Holland.

Minuscule monsters
FOTO THOMAS ROEBERS

Maar nog nooit is er een voorwerp gevonden waarop
die was bewaard is gebleven. Op deze doos, die 350
jaar niet is gepoetst, zijn sporen van ijzer en gele ver
kleuringen te zien. Die zijn nu met röntgendiffractie
gemeten om te zien of het hier om een pigment
gaat. Ook zijn er met massaspectrometrie minuscule
Onder meer in Parijs is de doos bestudeerd om resten was te detecteren. Dit was nog voor de coronamaatregelen
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Gevonden!
5 jaar Kunst Zoekt Plek

De rubriek Kunst Zoekt Plek in het Tijdschrift van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bestaat vijf
jaar. In die vijf jaar zijn er 19 beeldende en toegepaste
kunstwerken in de schijnwerpers gezet. Een mooi
moment om te kijken welke plekken ze hebben
gevonden en hoe ze daar functioneren. simone vermaat &
dorian meijnen

D

e kunst in bruikleen geven. Dat is de belangrijkste
manier om de collectie zichtbaar te maken die de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert. De
verzameling is rijk en divers en telt 120.000 werken van
beeldende en toegepaste kunst. Dat varieert van schilderijen,
beeldhouwwerken en installaties tot meubels, sieraden en affi
ches. Ze bevat werk van bekende kunstenaars zoals Rembrandt
en Mondriaan, maar ook van onbekende meubelmakers,
ontwerpers en keramisten. De Rijksdienst leent de kunst uit aan
onder meer musea, Nederlandse ambassades in het buitenland,
kastelen en de werkkamers van ministers. De meeste musea
weten de weg naar de Rijksdienst goed te vinden. Dat geldt ook
voor niet-museale organisaties zoals het Verhalenhuis Belvédère
in Rotterdam. Daarnaast brengt de dienst zelf gericht kunst
werken bij musea en instellingen onder de aandacht en verstrekt
zo ruimhartig mogelijk bruiklenen. Afgelopen jaar gingen er
achthonderd de deur uit.

Sommige kunstwerken hebben
wat meer moeite dan andere om
uit het depot te komen

MUSEUM MARTENA

FOTO MUSEUM MARTENA, ROBERT JANSEN

‘Voor Museum Martena was deze prenten
standaard een geschenk uit de hemel’, vertelt
museumdirecteur Manon Borst. ‘We wilden
onze fantastische tekenvoorbeelden laten
zien, maar door een tekort aan wanden lukte
dat niet. De prentenstandaard heeft dat voor
ons opgelost en hij voegt ook nog veel aan
de sfeer van de zaal toe.’ De notenhouten
standaard is in de negentiende eeuw door
een meubelmaker in neorenaissancestijl
vervaardigd. Nadat hij vier jaar in depot had
gestaan vroeg de Rijksdienst de lezers in
2016 via Kunst Zoekt Plek om een nieuwe
locatie. Het Friese Museum Martena, het
stadsmuseum van Franeker, hapte snel toe.
Bezoekers kunnen zelf de bladen van de
standaard omslaan en zo actief kennismaken
met het lesmateriaal van de in 1811 opgeheven
Universiteit van Franeker.
Directeur Manon Borst bij de prentenstandaard in Museum Martena
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NATIONAAL RESTAURATIE CENTRUM

FOTO NATIONAAL RESTAURATIE CENTRUM, AGNES VAN ALPHEN

Het klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem aan
de rand van Amersfoort is in 1933 gebouwd.
Tegenwoordig is het Nationaal Restauratie
Centrum er gevestigd. Het Centrum ontvangt
jaarlijks vierhonderd cursisten die werkzaam
zijn in de wereld van het culturele erfgoed.
Sinds vorig jaar hangt er een imposant drieluik
van Willem van Konijnenburg uit 1916. Het
is getiteld De atmosfeer, het land en het water,
die respectievelijk in het midden, links en
rechts te zien zijn. Na 27 jaar depot en een
oproep in Kunst Zoekt Plek in 2018 sieren de
drie schilderijen nu het Nationaal Restauratie
Centrum. Het klooster ademt kunst en cultuur
en het Centrum ziet De atmosfeer, het land en het
water als mooie toevoeging aan de kunst die er
al in en rondom te vinden is. Voor de cursisten
vormt het drieluik een prachtig discussiestuk.

‘De atmosfeer, het land en het water’ in het Nationaal Restauratie Centrum

KASTEEL ARCEN

FOTO HET LIMBURGS LANDSCHAP

‘Zonder deze fantastische boekenkast
hadden we het kasteel niet van een stijlvaste
bibliotheek kunnen voorzien’ verklaart
Edmond Staal van stichting Het Limburgs
Landschap. ‘Bezoekers verwachten zo’n ruimte
in een kasteel.’ Het buitenhuis Arcen is in de
achttiende eeuw gebouwd, waarbij er rondom
fraaie tuinen zijn aangelegd. Na drie jaar in
het depot te hebben gestaan en een oproep in
Kunst Zoekt Plek verrijkt een vier meter brede
neorococo-boekenkast uit de negentiende
eeuw sinds 2018 de bibliotheek van Kasteel
Arcen. Hij is nu gevuld met antieke boeken. Er
pronkt zelfs weer een kaststel bovenop, zodat
hij in ere is hersteld. Het indrukwekkende
meubelstuk van eikenhout staat te midden
van een neorococo-ligbank en negentiendeeeuwse tafels en stoelen. Het is goed toeven
zo, in deze kasteelbibliotheek.

De neorococo-boekenkast in de bibliotheek van Kasteel Arcen

Maar sommige kunstwerken hebben wat meer moeite dan andere
om uit het depot te komen. Door hun formaat, gewicht, complexi
teit of omdat er weinig over bekend is, leiden deze werken vaak
ten onrechte een sluimerend bestaan. Ze wachten tot de pas
sende locatie of geïnteresseerde bruikleennemer zich meldt. Juist
voor deze categorie bedacht de dienst vijf jaar geleden voor het
Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de rubriek
Kunst Zoekt Plek. Door de kunstwerken met een forse foto en een
verhaal onder de aandacht van de grote groep lezers te brengen
zoekt de dienst naar passende plekken.

Geschikt
Bij de selectie voor de rubriek kijken de conservatoren en restau
ratoren van de Rijksdienst of de werken geschikt zijn voor een
niet-museale plek en of ze wel echt ‘moeilijk plaatsbaar’ zijn. Een
schilderij van Karel Appel of een zeventiende-eeuws paneel zul

je daarom ook niet gauw in Kunst Zoekt Plek aantreffen. Het is
zaak dat de nieuwe locatie een publiek karakter heeft en dat het
binnenklimaat en de veiligheid bij het kunstwerk passen. Als het
Tijdschrift bij de abonnees op de deurmat valt, is het altijd weer
verrassend om te merken waar de reacties vandaan komen. En het
is spannend om te bezien op welke van de aangeboden plekken
het werk het beste past.
Tussen eind 2015 en nu heeft de dienst 19 objecten in Kunst
Zoekt Plek aangeboden. Te weten: drie grote schilderijen, een
geschilderd drieluik, een zwaar mozaïek, een etalageraam, twee
wandkleden, een kachel, een prentenstandaard, twee kasten van
formaat, een duo kroonluchters, een staande klok, een bureau,
een moderne vergadertafel, een borstbeeld en twee flinke sculp
turen. Hiervan is twee derde al binnen enkele maanden na de
presentatie in het Tijdschrift uitgeleend. De rest vond na een iets
langere periode een gastvrij onderkomen.

»
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STADHUIS VAN ZOETERMEER

FOTO GEMEENTE ZOETERMEER

Maar liefst 38 jaar stond er een zwaar
scherfmozaïek uit 1966 in het depot. In ruil
voor een tijdelijk inkomen via de Beeldende
Kunstenaarsregeling leverde Theo Elfrink
het bij de overheid in. Ook nadat het werk
van stukjes tegels, borden en kopjes in
2017 in Kunst Zoekt Plek stond, duurde zijn
slapende depotbestaan nog even voort.
Maar sinds begin vorig jaar hangt het in
het vergadercentrum van het stadhuis
van Zoetermeer. Naast een ander mozaïek
van Elfrink, dat de gemeente al had laten
herstellen. Zij reageerde op de oproep in het
Tijdschrift om naar eigen zeggen de ‘tweeeiige tweeling’ bij elkaar te brengen. Net
als zijn tweelingbroer is het mozaïek van de
Rijksdienst gerestaureerd met zowel vaatwerk
uit kringloopwinkels en van werknemers in het
stadhuis als de voorraad keramiekscherven uit
de nalatenschap van de kunstenaar.

Het mozaïek van Elfrink in het stadhuis van Zoetermeer, met rechts zijn ‘tweelingbroer’

De kunstwerken hebben
bijna allemaal een plek gevonden
waar ze gezien worden
» Klooster, kerk, kasteel

Simone Vermaat en Dorian Meijnen, conservatoren bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dragen bij aan Kunst
Zoekt Plek, s.vermaat@cultureelerfgoed.nl & d.meijnen@
cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.museummartena.nl,
www.restauratiecentrum.nl, www.kasteeltuinen.nl,
www.nationaalorgelmuseum.nl en www.zoetermeer.nl.

NATIONAAL ORGELMUSEUM
‘De buste van Richard Hol past
uitstekend in onze Organisten
kamer’, zegt conservator Maarten
Seijbel van het Nationaal Orgel
museum in Elburg. ‘Het beeld
trekt zeker de aandacht van het
orgelminnende publiek.’ De
portretbuste van componist,
dirigent en organist Hol is in 1896
uit marmer gehakt door beeld
houwer Arend Odé. Hij maakte
het beeld voor diens zeventigste
verjaardag. Na slechts een jaar
depot en vervolgens Kunst Zoekt
Plek in 2019 staat het borstbeeld
nu op een sfeervolle plek in het
Gelderse museum. Dat huist in
een stadskasteel uit 1394. Aan de
hand van onder meer bespeel
bare orgels en maquettes wordt
hier de ontwikkeling van het
Nederlandse pijporgel getoond,
vanaf de middeleeuwen tot van
daag. Hol wordt er omringd door
bustes en andersoortige portret
ten van collega-organisten.

FOTO NATIONAAL ORGELMUSEUM, WILMA SEIJBEL

Dat nieuwe thuis wordt onder andere gevormd door
een klooster, een kerk, een kasteel, een Museum
huis, een ministerie en een stadhuis. En grote en
kleinere musea, waaronder Museum Bronbeek,
Museum Martena en het Rijksmuseum. De kunst
werken hebben bijna allemaal een plek gevonden
waar ze gezien worden, vooral als we de corona
beperkingen eindelijk achter ons hebben kunnen
laten, en functioneren in een passende context.
Alleen de sculptuur ‘het Ei’ en de schilderijen IJsberen
beklimmen een ronddrijvende sloep en Schilderij met
blauw vlak zijn nog beschikbaar.
Sommige geïnteresseerden die het werk uitein
delijk niet in bruikleen kregen, leenden een ander
kunstwerk uit de collectie en konden zo alsnog
kennismaken met de bruikleenmogelijkheden bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Kunst Zoekt
Plek is een succesvolle rubriek, die voor alle partijen
een win-winsituatie oplevert. Reden te meer om er
zeker nog eens vijf jaar mee door te gaan. Te begin
nen op pagina 10 van dit nummer.

De buste van Richard Hol in het Nationaal Orgelmuseum
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tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 1 2021

31

HET ORIGINELE GROEN VAN
LANTAARNS ONTDEKT

FOTO ARSIS STREET LIGHTING

D

e originele kleur groen van de lantaarns
op de Waalseilandbrug in Amsterdam
is ontdekt. En wel door de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, bij
onderzoek op verzoek van de gemeente. De
Waalseilandbrug is ontworpen door de archi
tecten Jo van der Mey en Piet Kramer en is
gebouwd in 1914. Hij ligt vlak bij het imposante
Scheepvaarthuis, dat ook op hun naam staat.
Het is een pracht van een brug, in de stijl van de
Amsterdamse School. Hoekig, met vier expres
sieve straatlantaarns, die zowel stoer industrieel
ogen, met klinknagels en zware staanders, als
sierlijk. Zeepaardjes en fijne slingers kronkelen
omhoog. Momenteel laat de gemeente het rijks
monument restaureren. Daarbij wordt het histori
sche uiterlijk teruggebracht. De bijzondere ijzeren
bruglantaarns zijn vaak opnieuw geschilderd, waarbij
de oude verf is verwijderd. Gelukkig was er in een hoekje
nog een stukje te vinden dat bij het schuren steeds is over
geslagen. Daar is de verf helemaal opgehoopt. Door de jaren
heen zijn de lantaarns met veel verschillende tinten groen en
blauw bedekt geweest. De drie lagen aan de rechterkant van de
verfdoorsnede zijn de originele afwerking: oranje menie tegen de
roest, lichtgroen en daarop donkergroen. Dat betekent dat de lan
taarns donkergroen blijven, maar dan in een iets andere schakering.
Sanne Berbers, specialist conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, verrichtte dit onderzoek in samenwerking met restaurator
Janine van Reekum, s.berbers@cultureelerfgoed.nl.
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4 meter dik dak
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Bijzondere boerenbunker te koop

4 METER DIK

DAK

Binnenkort staat er op de grens van Wassenaar een boeren
schuur te koop. Dat is niet opmerkelijk, zou je zeggen. Wel
als je weet dat het dak van vier meter dik beton gemaakt is.
De schuur is namelijk een vermomde bunker. Hij is tijdens
de Tweede Wereldoorlog gebouwd voor de hoogste nazi in
Nederland, Arthur Seyss-Inquart. ben de vries

O

p de historische buitenplaats Clingendael staat tussen
eeuwenoude bomen een imposante boerenschuur
verscholen. Het is een hermetisch gesloten gebouw
zonder ramen, van dertig bij zestig meter, voorzien
van een opvallend groot en hoog dak. Op de nok pronken twee
enorme schoorstenen. De muren zijn uit rode baksteen opge
trokken. Maar niks is hier wat het lijkt. Het is een nepboerderij.
De bakstenen zijn op de muren geschilderd en de schoorstenen
blijken bij nader inzien observatietorens en opstelplaatsen voor
luchtafweer. Deze camouflage, de ongenaakbare verschijning en
de gecombineerde functies schuilen, wonen, opslag en comman

dovoering maken deze bunker, want dat is het, zeldzaam, zowel in
Nederland als erbuiten.
De bunker tussen Wassenaar en Den Haag is in 1942 speciaal
gebouwd voor nazikopstuk Arthur Seyss-Inquart. Die was vlak na
de capitulatie tot rijkscommissaris van Nederland benoemd. Hij
woonde op stand, in Huize Clingendael. Zijn bunker in de tuin
daar is tegenwoordig beschermd als rijksmonument. De eigenaar
ervan is het Rijksvastgoedbedrijf, maar die gaat het gebouw bin
nenkort in de verkoop zetten. Bij de aankondiging daarvan in 2018
ontstond er al snel maatschappelijk protest. Tegenstanders zijn van
mening dat een dergelijk icoon van de Duitse bezetting beter als
nationaal museum kan dienen. Dit protest was mede de aanleiding
voor minister Van Engelshoven van Cultuur om de rijksbouwmees
ter in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed een leidraad op te laten stellen.

Inzichtelijk
Deze Leidraad afstoot monumenten zorgt ervoor dat rijksmonumenten
die het Rijk niet langer nodig heeft op een inzichtelijke manier
worden verkocht. Dat betekent dat de overheid bij de verkoop
de zaken in het belang van het culturele erfgoed goed onderling
afstemt. Daar hoort een heldere communicatie met buurtbewo
ners en andere betrokkenen bij. Uitgangspunt is dat de toekom
stige functie van de bunker bij Huize Clingendael bijdraagt aan
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een duurzame ontwikkeling van de landgoederenzone en het
Atlantikwall-gebied waarmee hij onlosmakelijk verbonden is.
Nadat de Duitse luchtmacht de Slag om Engeland had verloren
en zijn troepen zich vastliepen in de Russische modder, besloot
Hitler de gehele westkust van Europa te ‘verbunkeren’. Er moest
een onneembare vesting komen: de Neue Westwall, later Atlantikwall
genoemd. Alles werd in het werk gesteld om een geallieerde inva
sie tegen te houden.
Hitlers bevel pakte desastreus uit voor een aantal Nederlandse kust
plaatsen, waaronder Scheveningen. Veel straten moesten wijken
voor de sloophamer en bijna 150.000 mensen werden gedwongen
hun koffers te pakken. Daarvoor in de plaats kwam de ene na de
andere bunker, soms gebouwd door Nederlandse aannemers.

Zelfs Hitlers eigen bunker
in Berlijn was kleiner
Binnen deze verdedigingsgordel liet Seyss-Inquart een atypische
bunker bouwen, die wat formaat betreft zijn weerga niet kende. Dit
tot ergernis van Hitler, want zelfs zijn eigen bunker in Berlijn was
kleiner. Die van Seyss-Inquart bestaat uit tweeënhalve bouwlaag
met wanden van tweeënhalve meter dik en een dak van maar liefst
vier meter dik. Het dak wordt gevormd door een betonnen con
structie met betonnen spanten, ter plaatse uit één stuk gegoten.
Daar bovenop liggen betonplaten als dakbeschot.
FOTO’S RCE, BEN DE VRIES

Het dak van Commando
bunker Clingendael uit 1942
wordt gevormd door een
betonnen constructie met
betonnen spanten, ter plaatse
uit één stuk gegoten

Halfdonker en muf
Een bezoek aan deze bunker is een speciale ervaring. Want als de
gepantserde, gasdichte deuren opengaan, dan stap je als het ware
een tijdcapsule binnen. Het is er halfdonker en het ruikt er muf.
Achter een stalen deur opent zich een lange gang met installatie
ruimtes, slaapvertrekken en kantoortjes. Daar waar nu landkaar
ten en ouderwetse telefoons aan de muur hangen, was ooit het
appartement van Seyss-Inquart. Zeker op de zolderverdieping is de
ruimtelijkheid overweldigend. Op het dak, staande op de ‘schoor
steen’, word je omringd door oneindig groen.
Architect August Kubitza ontwierp de bunker in een zogenaamde
Heimat-stijl, een boerderijachtige vormgeving die zeer geliefd was

In 1943 is er
een dubbele
keukenbunker
aan toe
gevoegd. De
inventaris is
naoorlogs

bij Duitse architecten. Aanvankelijk diende het bouwwerk enkel
om in te schuilen. Een jaar later fungeerde de bunker na een
verbouwing ook als commandopost. Er kwam een tweede appar
tement bij, vermoedelijk voor SS-leider Hanns Albin Rauter, die
verantwoordelijk was voor de bewaking van het gebied. Rondom
ontstond een veranda onder de grote dakkap, die later deels met
metselwerk en betonwanden is dichtgezet en een camouflage
beschildering kreeg. In 1943 is er een dubbele keukenbunker
aan toegevoegd. Eromheen lagen sloten, loopgraven, vier kleine
geschutsbunkers en piramidevormige betonblokken, waaraan de
tuien van de zendmast waren vastgemaakt. Het terrein werd opge
hoogd om de schaduw korter te maken en zo de afmeting van de
bunker vanuit de lucht kleiner te laten lijken. Extra bomen en gras
maakten de vermomming compleet.

Communicatiecentrum
Na de oorlog trok de Koninklijke Landmacht in de bunker bij
Huize Clingendael. De betonkolos functioneerde toen als com
mando- en communicatiecentrum voor de bevelhebber van de
Landstrijdkrachten. Tijdens de Koude Oorlog coördineerde de
bevelhebber vanuit hier de inzet van het Nederlandse leger in
het buitenland. Er zijn toen vertrekken samengevoegd, apparte
menten ontmanteld en installaties vervangen. Voor een betere
akoestiek zijn er wanden van zachtboard voorzien en plafonds met
eierdozen afgedekt.
Na de val van de Muur verhuisde het crisiscentrum naar de binnen
stad van Den Haag en raakte Commandobunker Clingendael in
verval. In 2014 kwam hij in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf,
dat uitgebreid bouwhistorisch onderzoek liet uitvoeren. Daarbij
onderzocht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de kleuren
van het schilderwerk. De afgelopen twee jaar kreeg de bunker
een onderhoudsbeurt. Vergane houten gootbakken, kozijnen
en kapotte dakpannen zijn vervangen, er is betonwerk versterkt,
asbest verwijderd en de uitkijktorens zijn verstevigd. Deze bijzon
dere boerenbunker kan er dus weer even tegenaan.
Ben de Vries, programmaleider Militair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, houdt zich bezig met de Atlantikwall, b.de.vries@
cultureelerfgoed.nl. Zie www.rijksoverheid.nl voor de ‘Leidraad afstoot
monumenten’.

De bunker is gecamoufleerd als imposante boerenschuur
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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.

BILJOEN
Kasteel, bewoners, landgoed
Eric Blok, Rudolf Bosch e.a., Wbooks, Zwolle, 360
pag., gebonden, € 39,95, ISBN 978 94 625 8385 6
Bijzonder is de grote zaal, die in 1782 van stucde
coraties van klassieke bouwwerken en obelisken in
Rome is voorzien. De zaal was in die tijd gevuld met
Romeinse souvenirs, zoals olielampjes, een bronzen
jongetje en een marmeren beeld van Venus. Het
rijksmonumentale Kasteel Biljoen bij het Gelderse
dorp Velp is in 1531 gebouwd in opdracht van hertog
Karel van Gelre. Toen heette het nog Bouillon,
vernoemd naar het kasteel uit de middeleeuwse
sage Historie vanden ridder metter swane. Het is bij
verbouwingen altijd vierkant gebleven, met ronde
hoektorens, en omgeven door een brede slotgracht.
Interieurspecialist Eloy Koldeweij van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed schreef voor deze uitgave
enkele hoofdstukken. Ook staan er foto’s uit de ver
zameling van de dienst in en maakte een financiële
bijdrage van onder meer de Rijksdienst het verschij
nen ervan mogelijk.

AMERSFOORTS SINT-JORISKERK
Van de middeleeuwen naar morgen
Marja Brak, Gerard Raven en Jaap van der
Steeg, Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk,
Amersfoort, 128 pag., gebonden, € 10,-, te verkrijgen
via vrienden@joriskerkamersfoort.nl
De beroemde architect Jacob van Campen ligt erin
begraven. Er werd een stukje doornenkroon van
Jezus bewaard. En van heinde en verre kwamen pel
grims hier om genezing bidden bij hosties die wonder
boven wonder ongeschonden een stadsbrand had
den doorstaan. Wie de Sint-Joriskerk in Amersfoort
binnengaat, loopt in feite nog steeds door de basiliek
van 1534. Ze lijkt sprekend op zo’n Romeins handelsen gerechtsgebouw, een basilica. De vroege chris
tenen gebruikten basilica’s als kerk. Met veel fraaie
foto’s belichten de auteurs de bouwgeschiedenis
van de Joriskerk. Bijzonder is dat de kleinere versies
uit 1200 en 1300 zich nog min of meer in het huidige
gebouw bevinden. Natuurlijk hebben de protestan
ten bij de Reformatie flink huisgehouden, maar Sint
Joris die de draak verslaat, heeft dat op verschillende
muurschilderingen overleefd. Net als een hardstenen
doopvont uit de dertiende eeuw en het rijk gedetail
leerde doxaal uit 1450. Niet veel Nederlandse kerken
hebben die wand voor het koor nog staan.

DE ZWAARTE VAN DE MATERIE
Het architectonisch werk van A.J. Kropholler
(1881-1973)
Herman van Bergeijk, Nai010, Rotterdam, 340 pag.,
gebonden, € 44,95, ISBN 978 94 6208 519 0
Landhuis Donia State in Hilversum wekt op het
eerste gezicht de indruk er al een stuk langer te staan
dan sinds 1913. Dat geldt voor meer gebouwen van
de architect Alexander Kropholler. Hij werkte in een
onverwoestbare, haast tijdloze stijl, in de geest van
Cuypers en Berlage. Ook voor hem moest architec
tuur weer gemeenschapskunst worden, die met
beeldhouwkunst en schilderkunst een geheel vormt.
Zo was een van zijn eerste werken het fantasierijke
verzekeringskantoor De Utrecht uit 1906 aan het
Damrak in Amsterdam, dat hij samen met Jan Staal
ontwierp. Precies: met die intrigerende beelden van
Joseph Mendes da Costa aan de gevel. In dit boek
komen alle gebouwen van Kropholler aan de orde,
geïllustreerd met historische foto’s.

GODINNEN VAN DE ART NOUVEAU
Martijn Akkerman, Els de Baan e.a., Wbooks, Zwolle,
200 pag., gebonden, € 34,95, ISBN 978 94 625 8404 4
Flamboyant en fataal zijn ze, de vrouwen in de art
nouveau, maar ook feministisch. Veel vrouwen stre
den rond 1900 voor hun kiesrecht. In die tijd lieten
kunstenaars ze vaak versmelten met de natuur op de
nieuwste reclameposters, boekbanden en tegel
tableaus. De vrouwen symboliseren vaak deugden
en verleidingen. Naast Nederlandse bespreken de
auteurs in dit boek tal van toegepaste kunstwerken
uit andere Europese landen.

VIKINGEN
IJzeren eeuwen om de Noordzee
Jan J.B. Kuipers, Walburg Pers, Zutphen, 160 pag.,
gebonden, € 29,99, ISBN 978 94 6249 488 6
Waarom vertoont het stratenpatroon van
Middelburg in het centrum een perfecte cirkel? Dit
is wat er rest van de ringwalburg die de Zeeuwen
op hadden geworpen om zich tegen de Vikingen
te beschermen. Achter de aarden omwalling met
brede gracht konden alle omwonenden met hun vee
schuilen. Ook in onder meer Rijnsburg en Zutphen
liggen nog sporen van zo’n ringwalburg. Nadat er in
810 tweehonderd langschepen vol Deense piraten
aan de kust verschenen, volgden er twee eeuwen
van bloeddorstige terreur. Regelmatig plunderden
de Vikingen handelsplaatsen als Nijmegen, Deventer,
Maastricht, Utrecht en Tiel. Dorestad, Witla en het
dorp Walcheren kwamen daar nooit meer bovenop
en verdwenen van de kaart. Van de buit hebben we
niet veel teruggezien. Alleen op Wieringen is een
aardewerken pot gevonden, vol munten, zilverbaren
en sieraden. Een Viking had die onder de grond
verborgen om zijn kapitaal veilig te stellen tegen zijn
collegaplunderaars. Deze uitgave verkent allerhande
aspecten van de Vikingcultuur.
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GRAFFITI IN DE KEMPERING
Sanne van Doorn, Aileen Middel e.a., Dutch
Graffiti Library, Santpoort, 168 pag., € 20,-,
ISBN 978 90 90338 20 0
Graffiti zijn vergankelijk. Een ander zet er iets over
heen, de muur wordt schoongemaakt of het gebouw
wordt afgebroken. Daarom vinden degenen die hun
schuilnamen op de muren van de parkeergarage
Kempering hadden gespoten niet dat deze behou
den hoefden te blijven. De verloederde en verlaten
garage in de Bijlmermeer in Amsterdam was begin
jaren zeventig uit beton opgetrokken en stond al eni
ge tijd op de nominatie om gesloopt te worden. Het
was geen plek ‘waar je voor de lol kwam,’ zegt een
van de graffitispuiters terugkijkend, ‘maar waar je
als flatbewoner wel noodgedwongen je auto moest
parkeren.’ Een jaar geleden bespraken omwonenden
met erfgoedorganisaties, waaronder de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, welke delen van de
garage het beste bewaard konden blijven. De graffiti
niet dus. De foto’s en de interviews met de spuitgas
ten in dit boek vormen er een herinnering aan.
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Tussen 1923 en 1934 voerde de archeoloog Albert
van Giffen een opgraving uit in de wierde van het
Groningse dorp Ezinge. Hij vond in de opgeworpen
woonheuvel de resten van maar liefst 85 boerderijen
en 60 bijgebouwen uit de periode van 500 voor tot
500 na Christus. Maar Van Giffen publiceerde slechts
enkele resultaten, omdat de analyse van de vele
vondsten te complex was om met de middelen van
zijn tijd te kunnen voltooien. Die analyse is nu met
digitaal gereedschap en betere dateringsmogelijk
heden hervat. Het grootste deel van dit boek is een
catalogus van alle opgegraven vlakken.
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In een oerwoud vol gevaarlijke dieren de spoorbaan
inspecteren voelt toch anders dan op het talud tussen
Woerden en Alphen aan den Rijn. In de koloniale tijd
lieten Nederlandse ingenieurs op Java en Sumatra
het dubbele aantal kilometers spoorweg aanleggen
vergeleken met wat er door het moederland liep.
Zij bouwden er spectaculaire viaducten. Hoe het
tegenwoordig gaat met de sporen vermeldt de auteur
helaas niet. Actuele foto’s heeft hij niet in zijn boek
opgenomen. Wel veel historische, van zwoegende
arbeiders, toekijkende heren in wit tropenkostuum,
rokende locomotieven en houten stationnetjes.
Ook iets interessants het licht doen zien? Neem contact op via
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.

Bibliotheek en archief
Open ma t/m vr 9-17 uur
033 – 421 7 444
bibliotheek@cultureelerfgoed.nl
Raadpleeg de catalogus op www.cultureelerfgoed.nl.
Vestiging Amsterdam
Hobbemastraat 22 | 1071 ZC Amsterdam

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

Het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. Het
hout dat dient als grondstof voor het papier komt uit
verantwoord beheerde bossen. De biofolie waar het blad
in wordt verstuurd is biologisch afbreekbaar.
Geef de toekomst een verleden.
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2020: Uitzettend roest ontwrichtte de begraafplaatspoort in Enschede steeds meer
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2021: Alleen waar de duimen van het hekwerk zitten, zijn de steenblokken vervangen

ONTWRICHTENDE
DUIMEN
In slechts zes uur brandde het historische centrum
van Enschede compleet af. Het was 7 mei 1862. De
Overijsselse stad hing nog vol versieringen voor
het bezoek van de koning een week ervoor, het
had tijden niet geregend en veel huizen waren van
hout. Blussen was ondoenlijk. In paniek renden
de Enschedeërs door de twee stadspoorten het
veld in. Van twee pijlers van de Espoort uit 1806 is
na de brand een nieuwe toegangspoort gemaakt

voor de stadsbegraafplaats daar vlakbij. Deze
toegangspoort van Bentheimer zandsteen bestaat
dus uit zeldzame resten van het Enschede van voor
1862. Tegenwoordig is het bouwwerk dan ook
beschermd als rijksmonument. Sinds 1924 wordt
er op de begraafplaats aan de Espoortstraat niet
meer begraven, maar as verstrooien is hier nog wel
mogelijk. De gemeente heeft de poort nu vakkun
dig laten restaureren. Op advies van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed is er beperkt ingegrepen.
Alleen op de plaatsen waar de duimen van het
hekwerk in de pijlers zitten, moesten de steenblok
ken helaas worden vervangen. Uitzettend roest

ontwrichtte de poort steeds meer. De delen van het
ijzerwerk binnen in de pijlers zijn daarom nu van
roestvast staal. De nieuwe blokken zijn zorgvuldig
op de juiste wijze afgewerkt. Als sluitstuk kreeg de
monumentale toegangspoort een vers gesmeed
hek in een passende, klassieke stijl.
Marcel Meijer Hof, secretaris van de adviescommissie
cultuurhistorie van de gemeente Enschede, was betrokken
bij deze restauratie, mapmeijer@yahoo.de. Nadere
informatie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
specialist natuursteen Hendrik-Jan Tolboom, h.tolboom@
cultureelerfgoed.nl.

