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een modern kantoor lag de nadruk op duurzaamheid. Zie pagina 4
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Luiken en gordijnen
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Op deze koude avond in de herfst heb ik de luiken en 
gordijnen gesloten en zit ik met een fijn vest aan dit 
voorwoord te schrijven. Veel eigenaren van monu-
menten zullen dit herkennen. De verwarming staat 
nooit hoog. Als je het koud hebt, doe je maar een 
trui aan. Terwijl ik het tegen mijn kinderen zeg, hoor 
ik mijn moeder. In deze tijd is de urgentie hoger. 
Verduurzamen is noodzaak, ook voor cultureel 
erfgoed. Natuurlijk zijn monumenten vanwege hun 
ouderdom al duurzaam van zichzelf, maar in hun 
energiehuishouding valt er veel te winnen.

Eigenaren, monumentenwachten, gemeentes, 
aannemers, Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumentenzorg, wetenschap en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed werken samen om 
monumenten een toekomst te bieden. Vorige 
week zag ik een aansprekende presentatie van de 
manier waarop Vereniging Hendrick de Keyser de 
verduurzaming van haar meer dan vierhonderd 
historische huizen aanpakt. In de kern werkt 
dezelfde aanpak voor particuliere eigenaren. Doe 
het stap voor stap en op logische momenten, dus 
bijvoorbeeld bij onderhoud of restauratie. En altijd 
eerst isolatie, dan installatie. Belangrijke factoren 
ook blijven het gebruik van het gebouw en het 
gedrag van zijn gebruikers. De kunst is om een 
balans te vinden tussen maximale verduurzaming 
en het behoud van de cultuurhistorische waarde.

In dit Tijdschrift vind ik in de artikelen over 
een ketelhuis in Delft en Pieter Teylers Huis 
in Haarlem inspirerende voorbeelden. En ook 
de filmpjes die online te vinden zijn onder het 
motto ‘Zien verduurzamen doet verduurzamen’ 
reiken tal van goede voorbeelden aan. We blijven 
thuis de luiken en gordijnen gebruiken en 
onderzoeken ondertussen de mogelijkheden van 
zonnepanelen en andere vormen van verwarming. 
Want uiteindelijk is niets zo duurzaam als een 
verduurzaamd monument.

Susan Lammers, algemeen directeur
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in kort bestek

MUURSCHILDERINGEN ONTDEKT
In een pand in het Friese 
dorpje Bakhuizen zijn 
deze zomer spectacu-
laire muurschilderingen 
ontdekt. Belgische 
soldaten die daar in de 
Eerste Wereldoorlog 
geïnterneerd waren, 
schilderden gevechts-
taferelen op de muren. 
Inclusief geweren, 
kanonnen en zelfs een 
vliegtuig. Het huis heeft 
geen monumentale status. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed liet de schilderingen onderzoeken. Duidelijk is dat deze 
bijzonder zijn. Weliswaar kennen we in enkele forten bescheiden 
scènes, maar wandvullende strijdschilderingen uit een van beide 
wereldoorlogen leken in ons land niet te bestaan. De muurschil-
deringen in Bakhuizen bewijzen het tegendeel. Ze zullen achter 
voorzet wanden aan het zicht onttrokken worden.

De ontdekte muurschilderingen zijn bijzonder

OUDE INFRASTRUCTUUR OP DE KAART
De Atlas historische infrastructuur en mobiel erfgoed laat zien hoe 
vanaf 1850 vaar-, rijks-, spoor- en tramwegen Nederland tot een 
transportland aaneensmeedden. Bovendien legt deze digitale 
kaart een verband met de rijke verzamelingen schepen, auto’s, 
treinen en trams in ons land. Vanaf 9 december is de kaart 
beschikbaar via www.cultureelerfgoed.nl.

Een stoomtrein in ’sGravenpolder in Zeeland

MODERNE KLOOSTERLINGEN
In Museum Krona in Uden opent op 6 november de tentoonstelling 
Kloosters in beweging. Uit de kunstcollectie die de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed beheert, zal er onder meer K.H. Wilhelmina en 
Paus Johannes 23 in de wereld van nu te zien zijn. Dat is in 1967 door 
Geertruida Giezen geschilderd. De expositie vertelt het verhaal van 
de modernisering die het Tweede Vaticaanse Concilie in de jaren 

1960 in het religieuze 
Brabant teweegbracht. 
Klooster lingen konden 
de mis voortaan beter 
in het Nederlands dan in 
het Latijn opdragen en 
hun habijten door eigen-
tijdse kleding vervangen. 
Zie ook www.museum
krona.nl.

‘K.H. Wilhelmina en Paus Johannes 23 in de 
wereld van nu’

BRUIKLEENDAG
Maandag 29 november is 
Bruikleendag bij de Rijks-
dienst voor het Cultureel 
Erfgoed in Amersfoort. 
Op deze bijeenkomst 
in het Collectie centrum 
Nederland zijn met name 
de kleinere Nederlandse 
musea welkom. Zij kun-
nen in het depot een 
kijkje komen nemen in 
de kunstcollectie die 
de Rijksdienst beheert. 
Daarbij krijgen de deel-
nemers informatie over 
het lenen van de 80.000 
beeldende en toegepaste 
kunstwerken die daar 
opgeslagen zijn. Boven-
dien maken zij kennis 
met het bruikleenteam 
van de dienst. De Bruik-
leendag is een proef 
en zal bij succes vaker 
worden georganiseerd. 
Nadere informatie: com-
municatiemedewerker 
roerend erfgoed Adinda 
van Wely, a.van.wely@
cultureelerfgoed.nl.

ERFGOED
ACADEMIE
Al 35 jaar geven het Nati-
onaal Restauratie fonds 
en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed 
onder de naam Erfgoed-
Academie cursussen. 
De praktijk van profes-
sionele erfgoedzorgers 
vraagt tenslotte continu 
om nieuwe vaardig-
heden. Daarom biedt de 
academie niet alleen cur-
sussen over bijvoorbeeld 
verduurzamen, beek-
herstel en boerderijen, 
maar ook een leergang 
filosofie. Daarnaast 
organiseert het instituut 
participatielabs. Hierin 
gaan de deelnemers aan 
de slag met de vragen 
hoe de maatschappe-
lijke waarde van erfgoed 
centraal te stellen is en 
hoe zij het beste met 
alle betrokkenen samen 
kunnen werken. Nadere 
informatie: www.
erfgoedacademie.nl.

WATERLOOPBOS WINT GARDEN AWARD
In september won het Waterloopbos de European Garden Award 
in de categorie Bescherming of ontwikkeling van een cultuur-
landschap. Het Waterloopbos is het rijksmonumentale Water-
loopkundig Laboratorium De Voorst in de Noordoostpolder. Hier 
zijn van 1952 tot 1995 met 35 grote schaalmodellen van zeearmen 
en havens proeven gedaan. Zo konden ingenieurs de invloed van 
waterbouwkundige werken op de loop van het water voorspel-
len. Met de prijs zet 
het European Garden 
Heritage Netwerk 
inspirerende tuinen op 
de kaart. De hui-
dige eigenaar Natuur-
monumenten heeft 
de prijs vooral gewon-
nen door de gedurfde 
transformatie van een 
golfbak tot het kunst-
werk Deltawerk//. Het kunstwerk Deltawerk//

KUNSTBOEKEN 
VERHUISD
Niet alleen de kunstcollectie  
die de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed beheert, is naar 
Amersfoort verhuisd. Nu zijn ook 
de kunstboeken en het kunst-
archief uit de opgeheven Rijswijkse 
vestiging overgebracht. Vanuit 
203 groene ‘meterbakken’ zijn die 
toegevoegd aan de bibliotheek 
van de dienst op het Smallepad. 
Het gaat om onder meer kunste-
naarsmonografieën, boeken die 

voor 1900 gepubliceerd zijn, tentoonstellings- en collectiecatalogi, 
audio visueel materiaal en tijdschriften. Iedereen kan ze in komen 
zien. Zie daarvoor www.cultureelerfgoed.nl.

Vanuit groene bakken zijn de kunst
boeken in de bibliotheek gezet

PROEF RIJKSMONUMENTEN 19651990
Welke gebouwen uit de periode 1965-1990 gaan er rijksmonument 
worden? Om dat uit te zoeken is de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een proef gestart. Hierin verkent de dienst hoe je bij de 
selectie het beste een stem aan de gebruikers van deze gebouwen 
kunt geven. Wat zijn hun ideeën? En welke ervaringen hebben 
gemeenten met de participatie van bewoners en gebruikers op 
dit gebied? Komend jaar moet de proef resulteren in een beperkt 
aantal gebouwen die voor bescherming als rijksmonument in aan-
merking komen. Nadere informatie: www.cultureelerfgoed.nl. 

Het Hilversumse woonerf Wandelmeent is in 1977 gebouwd
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Duurzaam de toekomst in

van ketelhuis naar kantoor

Onlangs is een meer dan honderd jaar oud ketelhuis in Delft verbouwd tot 

kantoor met café. Daarbij lag de nadruk sterk op duurzaamheid. Het bijzondere 

is dat ook de ontwerpers van deze transformatie in het ketelhuis werken. 

Hoe pakten zij het aan? tirzah schnater

VAN KETELHUIS
NAAR KANTOOR
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Een ketelhuis uit 1903 in Delft fungeert 
nu als duurzaam kantoor

Het Vakwerkhuis is net open, maar het is 
al sinds 2018 de thuisbasis voor Vakwerk 
Architecten. Architect Rikkert van Bellen 
en zijn collega’s trokken er meteen in 

toen ze hoorden dat ze een van de oude ketelhui-
zen van de Technische Universiteit Delft mochten 
transformeren. ‘In het vertrek waar nu het café 
in zit, hadden we tijdelijk een kantoor gemaakt. 
Een van mijn collega’s kwam met een tafeltennis-
tafel aanzetten en dat werd de maquettetafel. 
Voordat we ervoor gingen ontwerpen wilden we 
het gebouw helemaal begrijpen.’ Vakwerk was 
toen net uit de bus gekomen als winnaar van een 
prijsvraag van de woningcorporatie DUWO. Sinds 
2000 is de corporatie eigenaar van het ketelhuis en 
de gebouwen eromheen. Dit is een wijk in Delft met 
een rijke hoeveelheid monumentale onderwijs-
gebouwen van de halverwege de negentiende eeuw 
opgerichte Polytechnische School, tegenwoordig de 
Technische Universiteit.

‘ Bij het ketelhuis bleek  
de oplossing in de half
verdiepte vloer te zitten’

Het ketelhuis dateert uit 1903. Het is ontworpen 
door Jacobus van Lokhorst, destijds rijksbouw-
meester voor onderwijsgebouwen, en vormt een 
ensemble met een dynamohal. Destijds had Delft 
nog geen gemeentelijk elektriciteitsnet. Om de 
sierlijke, neogotische schoolgebouwen in de wijk 
van stroom te voorzien was er deze kleine elektrici-
teitscentrale bij neergezet. De elektriciteit werd met 
een dynamo opgewekt, die vanuit het ketelhuis met 
kolen aangedreven werd, daarna met olie, toen met 
gas. Ook werden de schoolgebouwen verwarmd 

vanuit het ketelhuis. Lange tijd heeft het ketelhuis 
als energievoorziening voor een groot deel van deze 
wijk gediend.

Rechts het ketelhuis vlak na de bouw, naast de bijbehorende dynamohal

Voldoende tijd
Adviseur architectuurhistorie Jacqueline von Santen 
was namens de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed bij de transformatie van dit rijksmonument 
betrokken: ‘Bij het ketelhuis ging het om zowel een 
verandering van functie als verduurzaming als een 
opbouw. Daarom was de gemeente verplicht om 
voor een vergunning daarvoor de Rijksdienst om 
advies te vragen. Gelukkig zijn we al uitgenodigd 
bij het vooroverleg, zodat er voldoende tijd was 
om in gesprek te gaan. De Rijksdienst stimuleert de 
verduurzaming van monumenten. Dat goed op een 
monument afstemmen vraagt veel inventiviteit en 
creativiteit van een transformatiearchitect.’
‘Bij het ketelhuis in Delft bleek de oplossing voor de 
ingrepen in de halfverdiepte vloer te zitten’, vervolgt 
Von Santen. ‘Belangrijke karakteristieken van het 
monument bleven daardoor overeind. Zoals de 
ruimtelijke werking van de hallen, de dakkap met 
zogenoemde polonceauspanten en de afwerking 
van de binnenkant. Ook het behoud van de ramen 
en kozijnen en het hergebruik van oude bouwma-
terialen vormen een plus hier.’ De Rijksdienst heeft 
de transformatie van het ketelhuis niet alleen met 
een positief advies ondersteund, maar ook met een 
subsidie voor het bouwkundige herstel van de bij-
behorende machinistenwoning. Door de functiever-
andering, verduurzaming en het verbeteren van de 
toegankelijkheid kwam de transformatie bovendien 
in aanmerking voor een subsidie van de provincie 
Zuid-Holland.

De laatste in het rijtje
Door groei en modernisering breidt de Technische 
Universiteit al jaren naar het zuiden uit. De oude 
gebouwen aan de noordkant stoot ze af. De woning-
corporatie is bezig om er kantoren en studenten-
woningen van te maken. Het ketelhuis is een van de 
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laatste in het rijtje. 25 jaar heeft het leeggestaan. Dat 
kwam vooral omdat het vanwege de indeling moei-
lijk was om een geschikte functie voor het gebouw te 
vinden. Het heeft geen structuur die zich makkelijk 
om laat vormen, zoals de gangen met leslokalen 
in veel van de andere schoolgebouwen. Tijdens de 
grootschalige renovatie van de buurt is het ketelhuis 
daarom veelal als opslagplek gebruikt voor onderde-
len van andere panden die bewaard moeten worden. 
En daarom is er een prijsvraag uitgeschreven.
‘Er waren zeven andere inzendingen voor de prijs-
vraag’, vertelt architect Van Bellen. ‘Van zweefvlieg-
tuighangar via bierbrouwerij tot soortgelijke ideeën 
als dat van ons: een kantoor met cowerkplekken 
en een café als ontmoetingsplaats voor de buurt.’ 
Met name dat laatste, het activeren van de buurt, 
maakte dat Vakwerk het pand van de corpora-
tie over mocht nemen. Eenmaal in het ketelhuis 
getrokken zijn de architecten het ruimte voor ruimte 
gaan onderzoeken. ‘Het gebouw heeft een heldere 
structuur’, zegt Van Bellen, ‘echt bedacht door een 
ingenieur. Een aaneenschakeling van een kolenhok, 
een ketelruimte, een machineruimte. Bij elk vertrek 
stelden we ons de vragen: wat zijn de kwaliteiten en 
waar worden we door verrast?’

De nieuwe opbouw links steekt boven de vorig jaar verbrede Sebastiaansbrug uit 1963 uit

Mooie lichtstraten
‘De zichtbare dakconstructie viel daarbij op,’ ver-
volgt Van Bellen, ‘met karakteristieke stalen spanten 
en mooie lichtstraten. En al dat stucwerk dat met 

aandacht is aangebracht. Als je bedenkt dat het 
slechts een gebouw was om warmte en elektriciteit 
in op te wekken is het bijzonder mooi vormgege-
ven.’ Ook de 25 jaar leegstand was te merken. Van 
Bellen: ‘Je kon zien dat er gelapt is als het echt niet 
meer kon. Op een paar plekken was veel schade, 

waarschijnlijk omdat het dak was gaan lekken. 
Vochtproblemen, zwammen, verzakkingen van de 
fundering. Behoorlijke gebreken. Dat krijg je als je 
het niet onderhoudt.’
Vakwerk betrok de gemeente er al in een vroeg 
stadium bij, praktisch meteen toen het tijdelijke 
kantoor was opgezet. ‘Ik vond het bijzonder dat 
Vakwerk er al in zat voordat de renovatie begon’, 
zegt erfgoedadviseur Ilse Rijneveld van de gemeen-
te. ‘En dat ze het ontwerp voor de transformatie 
hebben gemaakt vanuit hun gebruik van het nog 
niet gerenoveerde pand.’ Architect Rikkert van 
Bellen: ‘Onze plannen waren best ambitieus. We 
zagen veel mogelijkheden, maar ook veel ruimtes 
die we daarvoor met elkaar wilden verbinden. Dan 
heb je wel flink wat doorbraken nodig. Bovendien 
wilden we op het dak een stuk toevoegen. Een 
monument wil je met zorgvuldigheid aanpakken. 
Daar wilden we de gemeente zo vroeg mogelijk in 
meenemen. Met elkaar in gesprek gaan over de 
vraag: waar kunnen we elkaar vinden in wat we 
gaan behouden en wat we mogen afbreken?’

Zo herkenbaar mogelijk
Uit die gesprekken volgde het besluit om de 
afzonderlijke vertrekken zo herkenbaar mogelijk 
te laten en de dakconstructie zichtbaar te houden. 
Wel kon de vloer worden vervangen. Al met al is 
Vakwerk een keer of vijf bij de Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit van de gemeente langs 
geweest. Daar is een aantal zaken uitgebreid aan 
de orde geweest, zoals de nieuwbouw op het dak, 
van 250 vierkante meter. ‘Dat nieuwe stuk was best 
spannend’, zegt Rijneveld van de gemeente. ‘We 
hebben goed besproken hoe dat eruit ging zien.’ 
‘Met die opbouw’, vertelt architect Van Bellen, 
‘zagen we de kans om het gebouw beter op onze 
wensen aan te laten sluiten. Bovendien zagen we 
hier de mogelijkheid om het monument uit de scha-
duw van de Sebastiaansbrug te halen.’
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De brug is pal naast het ketelhuis gebouwd toen 
dat er al zestig jaar stond. ‘Met de uitbreiding 
bovenop’, zo complimenteert Jacqueline von 
Santen van de Rijksdienst, ‘is er ontwerpkwaliteit 
aan de kant toegevoegd waar het monument door 
de Sebastiaansbrug stedenbouwkundig wat in 
de verdrukking was gekomen. Die brug is in 1963 
gebouwd en vorig jaar flink verbreed.’ ‘Ja,’ vult Van 
Bellen aan, ‘je kunt het nieuwe stuk goed vanaf de 

brug zien, waardoor het gebouw minder wegvalt en 
nu juist nieuwsgierigheid wekt.’ De gesprekken met 
de gemeente hebben zeker aan een beter resultaat 
bijgedragen, vindt Van Bellen. ‘De opbouw bijvoor-
beeld hadden we aanvankelijk grilliger van vorm 
bedacht, maar ik ben nu blij dat hij eenvoudiger is 
geworden en beter bij het oude ketelhuis past. Ook 
als ik er langsrijd, denk ik: ja, dat is goed geweest.’

Verwarmen en koelen
Dat de vloer kon worden vervangen was goed voor 
de verduurzaming van het monument. ‘De nieuwe 
vloer is van leidingen voorzien waarmee we het 
ketelhuis met water op lage temperatuur kunnen 
verwarmen en koelen’, legt Van Bellen uit. ‘Verder 
wilden wij ventileren met grote machines, maar 
die hadden we liever niet in het zicht. De ruimte 
om ze in weg te werken hebben we in de hoogte-
verschillen in de vloer gevonden. Daar zitten de 
luchtbehandelingskast in en de elementen van de 

luchtwarmtepompen.’ Er is daarbij bewust voor vijf 
compacte installaties gekozen, die je per vertrek in 
kunt stellen. De oude rookafvoerkanalen naar de 
grote schoorsteen die onder het hele gebouw door 
lopen, worden nu gebruikt om de luchtventilatie 
in te organiseren. Ilse Rijneveld van de gemeente 
is daar zeer over te spreken: ‘Ik vind dat Vakwerk 
goed gekeken heeft naar de plek waar ze het beste 
konden verduurzamen: in de vloer, waar toch al veel 
moest gebeuren.’
Ook hergebruik van bouwmaterialen speelt een rol 
in de verduurzamingsslag. ‘Het werd een sport om 
oude materialen te vinden’, vertelt Van Bellen. ‘Er 
liggen nu bijvoorbeeld dakpannen op het ketelhuis 
van een ander gebouw uit Delft. Dat gebouw stamt 
uit dezelfde periode en het werd vernieuwd. Die 
oude pannen, dat is een stuk mooier dan gloed-
nieuwe.’ Voor de ramen kon iets beters worden 
verwezenlijkt dan gedacht. Want ondanks jarenlang 
achterstallig onderhoud bleken de kozijnen nog 
verrassend goed.

De verduurzaming is 
helemaal geïntegreerd 
in de verbouwing

In het café kan de buurt koffie komen drinken

Dun dubbelglas
‘Aanvankelijk hadden we nieuwe ramen met regulier 
dubbelglas voorgesteld’, zegt Van Bellen. ‘Maar 
omdat de kozijnen en ramen nog zo goed waren, 
hebben we in overeenstemming met de gemeente 
dun dubbelglas in de oude ramen gezet. Het aan-
zicht aan de buitenkant wilden we niet aantasten, 
dus moesten we de glassponningen dieper uitfre-
zen. Vervolgens is het glas met een stopverfvervan-
ger in de ramen geplaatst. Dit was overigens iets 
wat we zelf hebben uitgevoerd. Dat hebben we bij 
meer klussen gedaan. Bij zeer specifiek werk bleek 
het namelijk lastig om de juiste vaklui te vinden.’
De volgende stap zal zonne-energie zijn, om deels 
zelfvoorzienend te worden. ‘Zonnepanelen op één 
kant van het dak zullen te zichtbaar zijn’, vertelt 
Van Bellen. ‘Daarom komen ze op de lantaarns, de 
historische opbouwen met ramen, die daglicht van 

boven het gebouw in laten schijnen. De voorberei-
ding daarvoor is klaar. Maar eerst is het hard nodig 
om de oude, torenhoge schoorsteen te renoveren. 
De zwavel uit alle rook die erdoor is gegaan heeft 
zijn voegen aangetast. In het transformatieplan 
hebben we nog een glazen volume staan, dat om de 
schoorsteen heen gebouwd wordt. Een ruimte om 
in te vergaderen. Die gaat er zeker komen.’

Ongepolijst en pragmatisch
Ilse Rijneveld en haar collega Berber Westerhuis van 
de gemeente kijken tevreden op de transformatie 
terug. ‘Het was een ongepolijst en pragmatisch 
ingericht gebouw’, zegt Westerhuis. ‘Die sfeer is 
goed behouden, vind ik. Het is niet te opgepoetst, 
niet compleet gestuct en niet glad getrokken. Ook 
de verduurzaming is geen sausje achteraf, maar 
helemaal geïntegreerd in de verbouwing. En dat 
past goed bij het ketelhuis. Het oude en het nieuwe 
vullen elkaar aan.’
‘Dat ze de wanden kaal gehouden hebben,’ zegt 
Rijneveld, ‘is vanuit het karakter van het gebouw 
gemotiveerd. Voor verduurzaming is dat een 
uitgesproken keuze, omdat je vaak als eerste aan 
de muren isoleren denkt. Dat dat hier niet gebeurd 
is, dat is vanwege behoud van de sporen van de 
gebruikers, de stokers van destijds, vanuit de 
geschiedenis van het gebouw.’ Vanuit een ander 
perspectief licht architect Rikkert van Bellen dat toe: 
‘We hebben de vloer wel gedaan, het dak ook, en de 
ramen hebben dubbelglas gekregen, maar de muren 
zijn niet geïsoleerd. Wat is dan het percentage aan 
warmteverlies dat je voor lief neemt? Dat valt moei-
lijk te berekenen. Je zoekt naar de balans. Het zou 
altijd beter kunnen, maar je houdt er rekening mee 
dat het een monument is.’ 

Nadere informatie: adviseur architectuurhistorie Jacqueline 
von Santen, j.von.santen@cultureelerfgoed.nl. Zie ook  
www.vakwerkhuis.com.
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Restauratoren Nadia Wilting en Madeleine Vaudremer retoucheren ‘Hoenders in het park met landhuis’. 
Het ontdekte jongetje neemt nu een prominente plaats in

Jongetje verschijnt op schilderij

Een onverwachte gast
Ze haalden wat later aangebrachte verf weg, en plots doken 

er twee voeten op. De restauratoren wisten niet wat ze zagen. 

Ze waren bezig met een schilderij met kippen van iemand die 

de beroemde Melchior d’Hondecoeter navolgde. Na grondig 

onderzoek kwam er een heel jongetje tevoorschijn. zeph benders
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Je ziet een haan, kippen en kuikens naast een ste-
nen zuil naar voedsel pikken. In de eerste weken 
van de restauratie van Hoenders in het park met 
landhuis leek het om een doorsnee behandeling 

te gaan. Schoonmaken, hier en daar iets herstellen. 
Het kunstwerk is toegeschreven aan een navolger 
van Melchior d’Hondecoeter, de beroemde vogel-
schilder uit de zeventiende eeuw. Deze navolger 
schilderde de Hoenders in het begin van de achttiende 
eeuw. Tegenwoordig maakt het doek deel uit van 
de kunstverzameling die de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed beheert. Het is het eerste schil-
derij dat de dienst in de ateliers van het dit jaar in 
Amersfoort geopende Collectiecentrum Nederland 
restaureerde.
Nadat de restauratoren de vergeelde vernislaag 
hadden verwijderd waren de overgeschilderde 
partijen aan de beurt. Want uit vooronderzoek met 
ultraviolet licht was al duidelijk dat enkele delen van 
het schilderij later met andere verf waren bedekt. 
Onder dit licht zijn overschilderingen als donkere 
vlekken zichtbaar. In de rechterbenedenhoek bleek 
een kuikentje aan het oog onttrokken. Dit was de 
voorbode van een veel grotere ontdekking links op 
het doek, de wat lege kant met de zuil. In de linker-
benedenhoek kwam namelijk een stel blote voeten 
onder een dubbele overschildering tevoorschijn. 
Dat was vooral een verrassing omdat d’Hondecoeter 
en zijn navolgers nauwelijks mensen bij hun vogels 
afbeeldden. Toen de restauratoren voorzichtig meer 
verf weghaalden, zagen ze namelijk al snel dat er een 
heel mens onder verborgen zat.

Pas op de plaats
De ontdekking zorgde voor twee prangende 
vragen en maakte een pas op de plaats noodzake-
lijk. Betekende dit dat deze navolger op Hoenders 
in het park met landhuis inderdaad een mens had 
geschilderd? En zo ja, hoeveel was daar dan nog 
van bewaard gebleven? Om een antwoord op deze 
vragen te kunnen geven onderzochten de restaurato-
ren drie verklaringen voor de mensfiguur. Een eerste 



mogelijkheid was dat er van een hergebruikt doek 
sprake was. In dat geval heeft de kunstenaar over een 
ander werk heen geschilderd, misschien zelfs van 
een collega, eentje waar een mens op stond.
Wat veel vaker voorkwam, was dat iemand zich tij-
dens het creëren bedacht en elementen van zijn eigen 
werk wegschilderde. We spreken in dat geval van een 

pentimento. Dit zien we ook terug op schilderijen 
van d’Hondecoeter, waarop hij soms in een laat sta-
dium volledig uitgewerkte vogels liet verdwijnen. Het 
was dus niet uit te sluiten dat de schilder zelf van de 
figuur af wilde. Een derde scenario luidt dat het mens 
tot het oorspronkelijke kunstwerk behoorde, maar 
dat iemand anders hem later heeft verborgen.

Natinnat
Nadere bestudering van het schilderij leverde enkele 
belangrijke aanwijzingen voor deze laatste optie op. 
Zo gaan de verf van het mens en die van de achter-
grond naadloos in elkaar over. De figuur is duidelijk 
nat-in-nat geschilderd. Mens en achtergrond zijn dus 
tegelijkertijd op het doek gezet. Niets wijst erop dat 
er ooit een originele laag verf over de mensfiguur 
heeft gezeten, die dan bij een eerdere restauratie 
verwijderd zou zijn. De twee bruine lagen over elkaar 
hoorden onbetwistbaar niet bij het oorspronkelijke 
schilderij. Daarnaast was er een mooie en duidelijk 
authentieke slagschaduw van de verborgen persoon 
op de rand van het stenen plateau zichtbaar.
Dwarsdoorsneden, minuscule verfmonsters waar-
mee je de opbouw en samenstelling van de lagen 
verf zichtbaar maakt, bevestigden deze hypothese. 
Dat iemand anders het mens later heeft wegge-
werkt was ook de spannendste verklaring, want dit 
betekende dat de restauratoren het origineel nu 
weer volledig tevoorschijn konden halen. Maar dan 
moest hij wel goed genoeg bewaard zijn gebleven. 

Het was dus van groot belang om te weten wat er 
precies onder de overschildering zat. Daarom keek 
de Rijksdienst met een röntgenfluorescentiespectro-
meter door de verflagen heen. Met deze techniek 
kun je hun chemische samenstelling grafisch weer-
geven. Lagen die verschillend samengesteld zijn, kun 
je dan op het computerscherm van elkaar scheiden. 
Op deze manier is het mogelijk om door de lagen 
te ‘bladeren’.

Vrijwel geheel intact
Tot ieders verbazing werd hierbij algauw duidelijk 
dat er zich onder de overschildering een vrijwel 
geheel intact jongetje bevond. Op de scans zag je 
dat hij tot in detail goed bewaard was. Je kon zelfs 
de blosjes op zijn wangen zien. Het apparaat maakte 
een jongetje in een klassiek gewaad zichtbaar. Met 
zijn linkerarm draagt hij een metalen kom en met 
zijn rechterhand maakt hij een strooigebaar. Dit past 
goed bij de rest van de voorstelling, waarop we zien 
dat het pluimvee van rechts komt aanlopen om de 
gestrooide graankorrels op te pikken. Op basis van al 
deze bevindingen konden de restauratoren welover-
wogen de overschildering verwijderen. Het resultaat 
is een terugkeer naar het kunstwerk zoals de schilder 
het bedoeld heeft.
De overschildering is zoals gebruikelijk moeilijk te 
dateren. Het zijn er in feite twee, dus twee lagen verf. 
De eerste zou uit het einde van de negentiende eeuw 
kunnen stammen. De tweede is er waarschijnlijk aan 
het begin van de twintigste eeuw overheen gezet. 
Waarom iemand toen de behoefte voelde om het jon-
getje weg te schilderen is onduidelijk. Tegenwoordig 
denken we dus dat een navolger een of meer decen-
nia na het overlijden van de meester Hoenders in het 
park met landhuis heeft gemaakt, maar rond 1900 
ging het werk voor een echte d’Hondecoeter door. 
Wellicht heeft het overschilderen van het jongetje 
met d’Hondecoeters reputatie als vogelspecialist te 
maken. Een nog veel echtere d’Hondecoeter, met 
daarop alleen vogels en geen mensen, was gewilder 
en leverde bij verkoop meer op. 

Zeph Benders, restauratiespecialist schilderijen bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, coördineerde deze 
restauratie, z.benders@cultureelerfgoed.nl. Met dank aan de 
restauratoren Nadia Wilting en Madeleine Vaudremer en 
technisch specialist Luc Megens.

Op de scans zag je dat 
het jongetje tot in detail 
goed bewaard was
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Het schilderij voor de restauratie. Niets doet vermoeden wat er in 
verborgen zit

De röntgenfluorescentiespectrometer in actie. Op de laptop 
verschijnt een jongetje
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kunst zoekt plek

Wie wil de
Zwarte 
Madonna 
hebben?
Al veertien jaar raakt dit stuk Zwarte Madonna zoetjesaan  

uit zicht in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

Jammer hoor, want het is een tastbaar aandenken aan een contro versieel  

gebouw uit de jaren tachtig. Wie wil het hebben? frank bergevoet

Vanaf de oplevering in 1985 zorgde de 
Zwarte Madonna voor controverse. 
Voorstanders noemden dit gebouw van 
architect Carel Weeber helder, eerlijk, 

perfect geproportioneerd en een sterk gebaar. 
Bovendien roemden zij het hoogwaardige bouw-
materiaal. Tegenstanders gebruikten kwalificaties 
als hard, dominant, autoritair, onmenselijk, gena-
deloos, verpletterend eentonig, star, onbeweeg-
lijk en gevoelloos. En de bewoners? Die huisden 
over het algemeen met veel tevredenheid in de 
betaalbare flats. Sinds 2007 is de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed in het bezit van een gevel-
element van het gebouw. De Zwarte Madonna was 

een wooncomplex in Den Haag in de nabijheid van 
het Centraal Station. Het had een vlakke, zwart 
betegelde gevel van geprefabriceerde betonpla-
ten, die van relatief kleine ramen voorzien was. De 
monotonie en massiviteit van het gebouw waren 
opvallend, en eigenlijk bedoeld om het een te laten 
worden met de kantoren eromheen. Vanaf eind 
jaren tachtig verrezen er steeds meer reusachtige 
kantoortorens van ministeries rond Weebers flat, 
waardoor deze tot een dwerg gereduceerd werd. 
In 2000 was er voor het eerst sprake van sloop, en 
dat voor een gebouw van slechts vijftien jaar oud. 
Ook op de plek van de Zwarte Madonna moesten 
ministerietorens komen, die beter bij de uitstraling 
van de hofstad pasten. De dreigende sloop leidde 
opnieuw tot veel reuring. Bewoners waren boos en 
spraken van kapitaalvernietiging. Enkele verzet-
ten zich met succes tegen de huuropzegging door 

de gemeente. Diverse rechtszaken vertraagden de 
sloop tot juni 2007. Toen viel het doek voor het 
complex. Met gevoel voor recente bouwgeschiede-
nis bemachtigde de Rijksdienst een van de gevel-
elementen, zo’n zwart betegelde betonplaat met 
een raam. Momenteel zoekt de dienst een andere 
bestemming voor zijn collectie bouwfragmenten. In 
plaats van onzichtbaar in een depot te liggen kun-
nen ze beter elders hun verhaal vertellen. Daarom 
vraagt de dienst om een plek voor het geveldeel 
met een gewicht van zes ton. Het gaat ditmaal in 
deze rubriek dus niet om een bruikleen, maar om 
verandering van eigenaar. De gemeente Den Haag 
heeft geen belangstelling. Wie wel? 

Interesse? Frank Bergevoet, adviseur roerend erfgoed bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, coördineert deze 
overdracht, f.bergevoet@cultureelerfgoed.nl.

Harnas naar Burcht Wedde
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed om een plek voor een Duits 
steekspel-harnas uit de zestiende eeuw. Uit meer 
dan tien enthousiaste reacties, van onder andere 
zes kastelen, is de keuze op de Wedderborg 
gevallen. Sinds 1360 staat dit omgrachte kasteeltje 
in het oosten van Groningen. Tegenwoordig is 

het onder de naam Burcht Wedde als kinderhotel 
ingericht. Er verblijven kinderen uit gezinnen die 
zelf niet de mogelijkheid hebben om met vakantie 
te gaan. In de Ridderzaal van de burcht kunnen 
de jonge jonkvrouwen en ridders nu met een echt 
harnas kennismaken. Het glanzende staal zal hen 
vast tot een toernooi inspireren.
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Op pad rond het eiland Urk

De verdwenen grens

Eeuwenlang maakte elke storm het eiland Urk kleiner en kleiner

Urk staat bekend als vissersdorp. Dat het eiland Urk voor de aanleg van 

de Noordoostpolder groter was, is een beetje in de vergetelheid geraakt. 

Maar onlangs haalde de gemeente bij de Urkers een schat aan verhalen 

op. Daarmee is het verleden van het gehele eiland beter zichtbaar 

gemaakt, op een nieuwe wandel- en fietsroute. lidewey van eldik

Eeuwenlang waren de Urkers geen visser, maar boer. Het 
grondgebied van Urk was toen groter. In de Zuiderzee 
strekte het eiland van destijds zich nog honderden meters 
richting het noorden uit. Urk had tot het eind van de 

zeventiende eeuw geen goede zeewering en de golven knabbelden 
voortdurend aan het eiland. Het dorp lag hoog en droog op de 
Urker Berg, een keileembult die in de prehistorie door smeltend 
ijs is achtergelaten. Maar bij stormen spoelde het zoute water over 
het lage deel van het eiland, het Top, en nam stukken land mee 
de zee in. Urk werd steeds kleiner. Dit maakte dat het boerenland 
verdween en de visser verscheen.
Sinds 1942 is het eiland in de nieuwe Noordoostpolder in het 
IJsselmeer opgenomen. Terwijl het voormalige eiland Schokland 
even verderop in de polder werelderfgoed is en veel aandacht aan 
zijn historie besteedt, wordt er op Urk weinig achterom gekeken. 
Vanuit levenslust en werkethos kijkt de Urker juist graag naar de 
toekomst. Mogelijk dat dit ervoor heeft gezorgd dat bepaalde 
historische schatten onvoldoende zijn belicht. Maar daar is nu 
verandering in gekomen met een route langs de eilandcontour. 
Wandelend of fietsend langs een gereconstrueerde zeewering, 
een paalscherm, verken je de in het noorden, oosten en zuiden 
verdwenen grens tussen land en water. Op tien plekken vertellen 

informatiepanelen wat er daar gebeurde. Hier leverde de Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed kennis voor aan en de dienst 
dacht bovendien mee over de herinrichting. Maar de informatie 
is vooral samen met Urkers boven water gehaald en dat heeft een 
route met verrassende verhalen opgeleverd.

Urker kachels
Je staat stil bij onder meer de boerengeschiedenis, de eerste haven, 
de Zuiderzeevisserij en de continue strijd tegen het water. In de pas 
drooggevallen Noordoostpolder was de oude grens tussen land en 
water nog even te herkennen aan het nu overbodige paalscherm. 
Totdat het hout tijdens de Tweede Wereldoorlog stukje bij beetje in 
de Urker kachels verdween. Na 1960 had de gemeente het Top voor 
uitbreiding van het dorp nodig. De een na de andere boer moest 
zijn land verkopen om ruimte voor huizen te maken. Het bete
kende het einde van de landbouw binnen de contour van het oude 
eiland. Alleen de straatnamen in deze buurt herinneren nog aan de 
boerengeschiedenis van Urk, zoals Hooiland en De Akkers.
Dat er ‘achter de palen’ ooit vis zwom en zeehonden in het zon
netje lagen te rusten leek vergeten. Pas in de jaren zeventig kwam 
er weer aandacht voor het rijke eilandverleden. Urk bouwde 
een reconstructie van het paalscherm. Die is de afgelopen vijf 
jaar compleet vernieuwd. Het scherm is 1.196 meter lang, vormt 
samen met de hoogteverschillen een belangrijke markering van 
de contour van het historische eiland en maakt onderdeel uit van 
het beschermde dorpsgezicht Urk. Wandelend of fietsend langs de 
nieuwe route zie je die verdwenen grens prachtig opduiken uit de 
mist van het verleden. 

Lidewey van Eldik, beleidsmedewerker recreatie, toerisme en cultuur bij de 
gemeente Urk, werkte mee aan de route, gemeente@urk.nl. Nadere 
informatie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: adviseur erfgoed en 
ruimte Peter Timmer, p.timmer@cultureelerfgoed.nl. Zie voor de route  
www.touristinfourk.nl.
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Kasteel geeft geheimen prijs

Ontdekt op Biljoen
De geschiedenis van Biljoen is 

herschreven. Net als het omliggende 

park en landgoed vroeg het kasteel 

om herstel. Naar aanleiding hiervan 

deed een team specialisten grondig 

onderzoek. Dit resulteerde in vele 

ontdekkingen. Zelfs de beroemde 

stuczaal gaf geheimen prijs. jorien jas 

& eloy koldeweij

Ontdekt
op Biljoen
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Maar liefst dertien klassieke Romeinse bouwwerken van prenten van Piranesi zijn in de grote zaal van Kasteel Biljoen in stuc vertaald, zo is nu ontdekt



Tussen het Gelderse dorp Velp en de IJssel 
staat al bijna vijfhonderd jaar het mach-
tige Kasteel Biljoen. Maar achterstallig 
onderhoud kenmerkte het rijksmonument 

dat Johan Lüps bij zijn overlijden in 2006 achterliet. 
Wat hij ook naliet, was zijn wens dat het kasteel 
particulier bewoond zou blijven en het landgoed als 
eenheid in stand zou worden gehouden. Deze laat-
ste wil vormde het uitgangspunt bij de openbare 
verkoop van Biljoen. Als nieuwe eigenaar staat de 
stichting Geldersch Landschap & Kasteelen garant 
voor deskundig beheer en voor het nakomen van 
deze wensen. Lüps’ overgrootvader, de Duitse 
industrieel Heinrich Lüps, verwierf het kasteel 
in 1872. Na een aanvankelijke periode van bloei 
volgde geleidelijke neergang.
Jarenlange leegstand verleende Biljoen in 1937 zelfs 
een twijfelachtige eer. Het onbewoonde kasteel 
kreeg een prominente positie in het alarmerende 
pamflet De nood onzer kasteelen van het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg, de voorloper van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de Tweede 
Wereldoorlog keerde de familie Lüps noodge-
dwongen op het kasteel terug. Ze bleven er wonen, 
maar in toenemende mate achter gesloten deuren. 
Slechts een enkeling kreeg toegang tot het impo-
sante bolwerk. In partnerschap met de nieuwe 
bewoners liet Geldersch Landschap & Kasteelen in 
de afgelopen jaren alle noodzakelijke conserverings-
werkzaamheden uitvoeren. Daarbij zijn de expertise 
en faciliteiten van de Rijksdienst op vele momenten 
ingezet. Het kasteel werd aangepast aan heden-
daagse bewoningseisen, maar wel zodanig dat de 
ingrepen omkeerbaar zijn.

Ontrafelen
Vijftien specialisten togen aan het werk om de 
geschiedenis van het kasteel te ontrafelen, dat in 
1531 voor hertog Karel van Gelre gebouwd is. Dit 
interdisciplinaire team van tuin- en landschapsspe-
cialisten, historici, kunsthistorici en bouwhistorici 
realiseerde zich al snel dat deze op tal van punten 
herschreven moest worden. Dat is dan ook gebeurd 
in het onlangs verschenen boek Biljoen. Terwijl 
bouwsporen van bijna vijf eeuwen nog duidelijk 
zichtbaar waren, bleek een in de kademuur gemet-
selde wapensteen van de bouwheer in vergetel-
heid geraakt. Tegelijkertijd bleken de archieven van 
enkele kasteeleigenaren rijker en overdadiger dan 
tot nu toe bekend. Bronnen als het journaal van 
Constantijn Huygens of het dagboek van de Friese 
stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz 
leverden nieuwe kennis op over de bewoningsge-
schiedenis. Net als meters nooit eerder bestudeerde 
archiefstukken, aangevuld door talloze kranten-
berichten en -advertenties.
Met behulp van twee potloodschetsen achter op 
een kaart van de befaamde geograaf Nicolaes van 
Geelkercken uit 1653 kon in de bouwmassa het 
kasteel van hertog Karel worden geïdentificeerd. 
Gecombineerd met bouw- en interieurhistorisch 
onderzoek plaatste dit zeventiende-eeuwse verbou-
wingen in een nieuw daglicht. Nadat de kap dendro-
chronologisch tussen 1674 en 1686 was gedateerd, 

bleek al snel dat de grote zaal, in tegenstelling tot 
eerdere vermoedens, uit hetzelfde tijdvak dateerde. 
Alexander van Spaen, die het kasteel in 1661 kocht, 
liet de poorttoren en traptoren slopen. De bin-
nenplaats maakte plaats voor een ruime hal en 
daarboven, over de hoogte van twee verdiepingen, 
ontstond de grote zaal, met een modieus gewelfd 
houten plafond.

De archieven van de kasteel
eigenaren bleken overdadiger 
dan tot nu toe bekend

Bliksemcarrière
Het nieuwe onderzoek zet deze verbouwing op 
naam van stadhouderlijk architect Maurits Post. 
Van Spaen was op jonge leeftijd page aan het hof 
van Frederik Hendrik. Vervolgens maakte hij een 
bliksemcarrière als hoge militair en stadhouder van 
het Duitse hertogdom Kleef. Met regelmaat was hij 
in Den Haag en diverse keren was hij bij de koning-
stadhouder te gast op het coucher. Dit voorrecht 

om met Willem III in diens kamer met het grote 
staatsiebed allerlei staatszaken te bespreken was 
slechts voor enkelen weggelegd. Dat Van Spaen 
tot de vertrouwelingen van de koning-stadhouder 
behoorde, was in de geschiedschrijving nooit eerder 
onderkend. Hun band werd bevestigd toen zowel 
Alexander als zijn oudste zoon een dubbele gouden 
kroningspenning kreeg toebedeeld.
Ook Johan Frederik Willem van Spaen, Alexanders 
achterkleinzoon die in de jaren 1764-1827 Biljoen 
bezat, had een goede band met de stadhouderlijke  »
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Kasteel Biljoen is in 1531 voor hertog Karel van Gelre gebouwd
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familie. Stadhouder Willem V bezocht Kasteel 
Biljoen verschillende keren. Dit tijdvak was de 
grootste bloeiperiode van het kasteel. Van Spaen 
liet de grote zaal moderniseren, die nog geheel uit 
de tijd van zijn overgrootvader dateerde. De inspi-
ratie hiervoor deed hij op tijdens zijn grand tour. 
Op deze reis kocht hij prenten van de Italiaanse 
kunstenaar Giovanni Battista Piranesi. Tot nu 
toe werd aangenomen dat hij zes prenten uit de 
beroemde serie Vedute di Roma op de wanden van 
de zaal liet weergeven. Nu is vast komen te staan 
dat maar liefst dertien van zijn prenten op Biljoen 
in stuc zijn vertaald. Voor de architecturale context 
waarin deze zijn gevat dienden prenten van de 
Franse architecten Delafosse en De Neufforge als 
inspiratie.

Achtpuntige sterren
Ook in de spectaculaire, met achtpuntige sterren 
ingelegde mahoniehouten parketvloer is de invloed 
van De Neufforge herkenbaar. Deze vloer blijkt uit 
dezelfde periode te dateren en behoort daarmee 

tot de vroegste ingelegde parketvloeren van ons 
land. Voor Van Spaen was zijn omringende land-
goed minstens zo belangrijk als zijn kasteel. Het aan 
Biljoen grenzende Beekhuizen transformeerde hij 
tot een van de meest grootschalige landschapspar-
ken van zijn tijd. De drie keer herdrukte wandelgids 
Geldersch Arkadia en een fraaie prentenreeks waren 
hier voor bezoekers te koop. In de salon direct naast 
de grote waterval schreven honderden wandelaars 
uit het hele land hun naam en zielenroerselen in 
het gastenboek, waarvan onlangs een tweede deel 
tevoorschijn is gekomen.

Biljoen behoorde destijds 
tot de vroegste kasteel
musea van ons land

Kasteeleigenaar Alexander van Spaen liet de grote zaal al in 1678 bouwen, blijkt nu De meubilering van de Oosterse Kamer blijkt van een wereldtentoonstelling te komen

In december 1849 overhandigde de schilder Jan 
Adam Kruseman op Biljoen zijn portret van de 
recent overleden koning Willem II aan diens wedu-

we Anna Paulowna. Zij verbleef er bijna een jaar, 
ver weg van het Haagse hof. Er is nu ontdekt dat 

er voor haar komst in allerijl een nieuwe brug 
over de gracht is gebouwd. En dat er in het 

kasteel tal van werkzaamheden plaats heb-
ben gevonden om het geschikt te maken 
voor koninklijke bewoning. Bovendien 
blijkt nu dat er tijdens het verblijf van Anna 
Paulowna wekelijks Arnhemse meubel-
makers op het kasteel kwamen om meu-

bels te leveren of te onderhouden.
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Alexander van Spaen kreeg een gouden 
kroningspenning van stadhouder Willem III

Verfraaiingen
Nadat Frederik baron van Hardenbroek in 1853 
Biljoen erfde, volgden jarenlange verbouwingen 
en verfraaiingen onder leiding van de architect 
Lucas Eberson. Vele tientallen van zijn ontwerpen 
voor het kasteel bleven bewaard, zowel voor het 
interieur en het exterieur als voor vele landgoed-
elementen. Diverse brieven in privébezit in Monaco 
werpen nu een geheel nieuw licht op deze peri-
ode, waarin de kasteelheer de meeste tijd in Parijs 
doorbracht. Biljoen stelde hij als museum open en 
jaarlijks bewonderden duizenden bezoekers Van 
Hardenbroeks kunstverzameling, zoals blijkt uit zijn 
pas ontdekte gastenboeken. Biljoen behoort daar-
mee tot de vroegste kasteelmusea van ons land.
Na het overlijden van Van Hardenbroek werden 
het landgoed en het kasteel aan Heinrich Lüps 
verkocht. Diens zoon Hendrik liet met de bruids-
schat van zijn schatrijke echtgenote Biljoen van 
allerlei nieuwerwetse faciliteiten voorzien. Niet 
alleen stromend water en een watercloset, maar 
ook hypermoderne stoomverwarming, een van de 
eerste van ons land. Zijn pièce de résistance is de 
Oosterse Kamer, waarvoor Hendrik de inrichting 
in 1883 op de Amsterdamse wereldtentoonstelling 
aanschafte. De aankoop van deze exotische meubi-
lering vormt opnieuw een in het oog springende 
ontdekking. Dat zelfs over de stuczaal, de roem van 
Biljoen, nog veel viel te achterhalen is onverwacht. 
Dit maakt duidelijk dat modern interdisciplinair 
onderzoek baanbrekend kan zijn. Vele raadsels 
over zowel kasteel als landgoed zijn daardoor 
ontrafeld. Maar de rijke geschiedenis van deze 
Gelderse parel zal in de toekomst zeker nog meer 
geheimen prijsgeven. 

Jorien Jas, conservator bij Geldersch Landschap & Kasteelen, 
schreef en redigeerde met anderen het boek ‘Biljoen: Kasteel, 
bewoners, landgoed’, en Eloy Koldeweij, specialist interieurs 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, verrichtte het 
interieuronderzoek, j.jas@glk.nl & e.koldeweij@cultureel
erfgoed.nl. Het landgoed biedt wandelmogelijkheden met 
uitzicht op het kasteel.

»
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aangenaam kennis te maken

Harm Jan Pierik in de weides van de Eempolder. Al in de middeleeuwen is dit overstromingsgebied van de Zuiderzee bedijkt en in lange stroken ontgonnen

De specialist ondiepe ondergrond

Veer mee met de ondergrond

Harm Jan Pierik is de specialist ondiepe ondergrond van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Dat klinkt helder, maar waar is hij nou precies in gespecialiseerd? In funderingen? Iets archeologisch? 

Komt in de buurt. Het heeft vooral met hele gebieden te maken. Hij legt het uit. dirk snoodijk

 Wat doet een specialist ondiepe ondergrond?
‘Ik kijk naar wat er in de bovenste tientallen meters ondergrond 
zit: zand, klei, veen of grind. Dat heeft implicaties voor het cultu-
rele erfgoed. Monumenten kunnen verzakken als ze op veen staan 

en de plek van wegen en steden is nauw met de ondergrond verbonden. Lagen 
in de ondergrond kun je bovendien gebruiken om het landschap van vroeger 
te reconstrueren. Hoe dieper hoe verder je in de tijd teruggaat. Zo zijn er laatst 
bij Weesp ruim tweeduizend jaar oude eiken in het veen gevonden. Hoe zag het 
er daar toen uit? Welke bossen stonden er? Hoe liepen de waterstromen? Dat 
werpt nieuw licht op Romeinse scheepsroutes en woonplaatsen. Ook in verband 
met wateroverlast, droogte en klimaatadaptatie kunnen we leren van de manier 
waarop onze voorouders met het land omgingen. Met collega’s doe ik daar 
onderzoek naar. En ik adviseer anderen hoe zij die kennis voor het erfgoed in 
kunnen zetten.’

Is daar niet al veel onderzoek naar gedaan?
‘Zeker, maar je moet de kennis actueel houden, uitbreiden en blijven verbinden 
aan de dingen die in de maatschappij spelen. Want die veranderen. Veertig jaar 
geleden hadden we nog geen energietransitie. Duizenden jaren was Nederland 
grotendeels een veenmoeras. Hierop kregen mensen steeds meer invloed, maar 
de natuurlijke elementen blijven belangrijk. Soms vergeten we dat en bouwen 
we op onhandige locaties, zoals zakkend veen of een diep stuk land. Dan ont-
hechten we ons van de ondergrond. Maar je maakt het jezelf moeilijk als je niet 
meeveert. Actuele kennis is daarvoor essentieel.’

Hoezo actueel? De ondergrond blijft toch hetzelfde?
‘De ondergrond verandert constant. Grondwater gaat anders stromen door 
menselijke ingrepen of door veranderend klimaat. Er ontstaan verzakkingen in 
het veen. Onder meer de Geologische Dienst, Deltares en de universiteiten doen 
hier onderzoek naar. Het is van belang om die kennis met erfgoed te verbinden. 
In de afgelopen decennia zijn er bijvoorbeeld al heel wat organische archeologi-
sche resten weggerot omdat we grondwaterstanden hebben verlaagd. Ik bezoek 
graag de locaties zelf. Hier komen de mooiste ideeën boven en overleg ik met 
een waterschap, gemeente of andere erfgoedorganisatie. Ik krijg er gevoel voor 
het gebied, voor de schaal ervan en voor komende ingrepen. Zo was ik deze 
zomer vlak na de overstroming van de Maas bij het dorp Maasband in Limburg, 
waar een nevengeul gegraven gaat worden. Vrijwilligers kijken wat er daarbij aan 
archeologische en landschappelijke sporen verloren zal gaan. Romeinse ook. Zij 
hebben de Rijksdienst om advies gevraagd. Tot tien meter hoog zag ik de modder 
nog op de bladeren zitten. Dat geeft me een idee van het natuurgeweld dat het 
land daar vormgeeft.’

Wat maakt dit werk mooi?
‘Van kinds af aan heb ik interesse in de omgeving en vraag ik mij af hoe deze in 
elkaar zit. Na een stage bij de Rijksdienst zag ik dat erfgoed daar ook een interes-
sant aspect van is. Het is prachtig dat ik er aan mee kan werken om de karakteris-
tieken van het landschap te behouden en aan mensen te laten zien.’ 

Nadere informatie: hj.pierik@cultureelerfgoed.nl.

Veer mee met de ondergrond
FOTO RCE, RUBEN SCHIPPER
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De poort naar de begraafplaats van de abdij Rolduc bij Kerkrade

Kloostertuinen  

bij transformaties

Wat gebeurt er achter die muren?

Stel, de resterende, hoogbejaarde monniken vertrekken uit een enorm 

klooster. Het gebouwencomplex is prachtig en krijgt een andere functie. 

Helemaal goed. Maar wat gebeurt er met die grote tuin achter de hoge 

kloostermuren? De moestuin, de boomgaard, de bloementuin en de 

begraafplaats? Dat is nu onderzocht. eric blok, kees van dam & natascha lensvelt

Kloostertuinen staan bekend om hun rust 
en verstilling. Maar in die stilte beweegt 
er van alles. Dat is bijvoorbeeld het geval 
in de tuin van de rijksmonumentale 

Sint-Paulusabdij uit 1907 bij de Brabantse stad 
Oosterhout. Het is een terrein met lanen, begraaf-
plaats en wandelbos. De zon breekt er juist door 
en valt op de fraai gekleurde en nog natte bladeren 
van de hoge bomen. Hoge muren met ijzeren 
haken aan de binnenzijde grenzen de siertuin 

af. Aan de andere kant van het gebouw liggen de 
voormalige landerijen en werkplaatsen. Na bijna 
honderd jaar hebben de hoogbejaarde benedic-
tijnse monniken hun klooster in 2006 overgedra-
gen aan de religieuze gemeenschap Chemin Neuf. 
Het gebruik en het onderhoud van de moestuin, 
boomgaard en kassen waren al grotendeels tot stil-
stand gekomen. De nieuwe bewoners hebben een 
zelfde soort benutting en sfeer voor ogen, namelijk 
het gebedsleven. Maar een tuin van zo’n zeven 

hectare is niet meer nodig om zich te voeden.
Hoe gaat het met de Nederlandse kloostertuinen, 
in het bijzonder de exemplaren die als rijksmonu-
ment beschermd zijn? Het is bekend dat de meeste 
kloosterlingen van hoge leeftijd zijn en dat zij 
hun kloosters verlaten. En dat veel kloosters een 
nieuwe, meestal niet-religieuze functie krijgen. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wilde graag 
weten wat daar de gevolgen van zijn voor de tuinen 
bij de kloosters. Daar is nu onderzoek naar gedaan.

Verborgen oase
Een kloostertuin is vaak een goed verborgen oase, 
waar je niet zo makkelijk toegang tot krijgt. Soms 
moet je eerst door een doolhof aan gangen om in 
de achter het klooster gelegen tuin te komen. Van 
oorsprong onderhielden kloosterlingen de tuin zelf, 
zowel het nutsgedeelte om zo veel mogelijk zelfvoor-
zienend te kunnen leven, als het sierdeel voor ont-
spanning, contemplatie en bloemen op het altaar. 
Maar het moderne leven gaat ook aan de kloosters 

Wat gebeurt er
achter die

hoge muren?
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De siertuin van het klooster Sion bij Diepenveen, dat rond 1900 gebouwd is

Tegenwoordig woont de gemeenschap Chemin Neuf in de Paulusabdij bij Oosterhout

niet voorbij. De supermarkt bezorgt boodschappen 
en de vrijwilliger, hovenier en boomverzorger doen 
veel van het tuinwerk. Logisch ook als de bewoners 
op hoge leeftijd zijn.
Bij kloosters die verkocht worden, is de omwente-
ling in de tuin groter dan bij de overdracht aan 
een andere geloofsgroep. Al bij de eerste stap, de 
verhuizing, worden vaak religieuze tuinelementen 
zoals beelden en staties, en soms ook de overlede-
nen van de begraafplaats meegenomen. Wanneer 
er dan nog geen zicht is op een nieuwe functie van 
het vaak grote complex volgt er al snel verwildering 
van de tuin, zelfs als er in leegstandsbeheer voor 
de gebouwen is voorzien. En wanneer er wel een 
nieuwe bestemming is gevonden dan dreigt de tuin 
in veel gevallen bebouwd te worden.

Met respect
Gelukkig blijken er bij een bezoek het afgelopen 
jaar aan 25 tuinen meerdere met respect voor 
de sfeer, beslotenheid en structuur aangepast te 

zijn. Uit de structuur van de tuin en de beplan-
ting vallen nog de indeling en de functie af te 
leiden. Dat maakt het mogelijk om het verhaal 
van het kloosterleven af te lezen en te vertellen. 
Onderzoeksbureau SB4 concludeert dat van de 25 
bezochte tuinen er zes nog steeds als onderdeel 
van de kloosters functioneren. Negen hebben een 
nieuw gebruik gekregen. Er zijn er zes in trans-
formatie of kennen tijdelijk een ander gebruik. 
En vier kloosters staan leeg en wachten op een 
andere functie. Kloosters zijn door de jaren heen 
regelmatig gegroeid of juist gekrompen als er 
ordes en congregaties verhuisden. Ook bij de nog 
als zodanig in gebruik zijnde kloosters is er vaak 
veel veranderd aan gebouwen en tuinen. Denk aan 
het onderhoudsvriendelijk of rolstoeltoegankelijk 
maken van de tuin.
Maar het is dan telkens het concept van de klooster-
tuin dat overeind blijft: buitenruimte en contramal 
van het vaak kolossale gebouw. De tuin is afgeslo-
ten van de buitenwereld, is voorzien van spirituele 

elementen en de nuts-, sier- en recreatiedoeleinden 
zijn er gecombineerd. Hij is vanuit een collectieve 
inspanning van de bewoners tot stand gekomen en 
onderhouden. Daarmee heerst er een eenvoudige en 
niet-materialistische sfeer, bijvoorbeeld door herge-
bruik van materialen. Moderne collectieve woon-
vormen zouden dan ook een mooie functie kunnen 
zijn. De kloostertuin is een integraal en onmisbaar 
onderdeel van het kloostercomplex. Waardering 
voor dit culturele erfgoed in geval van plannen voor 
verandering als ensemble van bebouwing, tuin en 
de positie in de omgeving zorgt dat het verhaal van 
kloosters voort kan leven. 

Eric Blok, tuinhistoricus, en Kees van Dam, landschapshistori
cus, beiden bij SB4, verrichtten dit onderzoek en Natascha 
Lensvelt, specialist tuinen en parken bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, begeleidde dat, e.blok@sb4.nl, k.van.
dam@sb4.nl & n.lensvelt@cultureelerfgoed.nl. Zie www.
cultureelerfgoed.nl voor het rapport ‘Van Paterstuin tot 
Koningsbosch’.

Er heerst een eenvoudige en 
nietmaterialistische sfeer
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‘Episode uit de Slag op de Sont’ van Willem van de Velde de Oude
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HET RAADSEL VAN 
DE FIJNE LIJNEN
Kolkend water, oorverdovende kanonschoten, 
vloekende mannen en doodskreten. Het is 8 
november 1658. De Slag in de Sont bereikt zijn 
hoogtepunt. 35 zware slagschepen heeft de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
gestuurd om de Deense bondgenoten bij 
te staan tegen de koning van Zweden. De 
Sont, de smalle zeestraat tussen Zweden 
en Denemarken, is namelijk belangrijk voor 
onze lucratieve Oostzeehandel. Tussen al de 
oorlogsschepen dobbert een kleine galjoot, 
met een hand over een hart op zijn Hollandse 
vlag. Dat kan op trouw aan de Republiek 
en op zeeheld Tjerk Hiddes de Vries wijzen. 
Aan boord Willem van de Velde de Oude, 
die haastig de Nederlandse overwinning op 
rollen papier vastlegt. Terug in zijn atelier 
werkt de kunstenaar de schetsen tot een 
van zijn beroemde penschilderingen uit. 
Deze bestaan uit ragfijne zwarte lijnen op 
wit doek. Maar tot op de dag van vandaag 
staan wij voor een raadsel. Met welk 
tekeninstrument kon Van de Velde zo subtiel 
werken? En gebruikte hij olieverf of inkt? 
Samen proberen restaurator Caroline van 
der Elst, student Lieve Meulenbeld van de 
Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed daar nu achter 
te komen. Momenteel kan iedereen Episode 
uit de Slag op de Sont bewonderen op de 
overzichtstentoonstelling Willem van de 
Velde & Zoon in Het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam. Neem een loep mee om het hart 
te ontdekken. 

Birgit Reissland, specialist erfgoed op papier, en 
Inez van der Werf, specialist chemie en microscopie, 
beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
verrichten mede dit onderzoek, b.reissland@
cultureelerfgoed.nl & i.van.der.werf@cultureel
erfgoed.nl. Zie ook www.hetscheepvaartmuseum.nl.



Kinderen zijn een grote hulp voor archeologen door thuis achter de computer op kaarten naar nog onontdekte grafheuvels en raatakkers te zoeken

Erfgoed Gezocht

Wauw, 
deze is 
zooo 
koel!

Hoe kan een kind een archeoloog 

nou serieus helpen? Door thuis of 

op school achter de computer naar 

nog onontdekte grafheuvels en 

raatakkers te zoeken. Via Erfgoed 

Gezocht doen duizenden kinderen 

dat. En volwassenen trouwens ook. 

eva kaptijn

Naast tuinvogels tellen en sterrenstelsels 
classificeren kan iedereen sinds kort ook 
grafheuvels helpen opsporen. Onder de 
naam Erfgoed Gezocht draag je dan aan 

archeologisch onderzoek bij. Erfgoed Gezocht is 
op de Veluwe begonnen, als samenwerking tussen 
de Universiteit Leiden en de coöperatie Erfgoed 
Gelderland. Sindsdien zijn er twee varianten bij 
gekomen. Te weten onderzoek op de Utrechtse 
Heuvelrug samen met de stichting Landschap 
Erfgoed Utrecht, en Erfgoed Gezocht Junior met de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze kinder-
variant ontstond in opdracht van de Rijksdienst 
toen Nederland vorig jaar vanwege corona voor 
het eerst op slot ging. Ook alle scholen waren toen 
gesloten.
Via de Junior-versie maken kinderen van de 
bovenbouw van de basisschool, van ongeveer acht 
tot twaalf jaar, vanuit hun eigen huis kennis met 
archeologie. Door zelf onderzoek te doen leren zij 
over de archeologische resten die in de bossen en 
op de heidevelden van de Veluwe en de Utrechtse 
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Heuvelrug verscholen liggen. De jeugdige onder-
zoekers doen precies hetzelfde als hun volwassen 
collega’s. Alleen zijn de teksten toegankelijker 
gemaakt. Net als de volwassen speurders onderzoe-
ken de kinderen hoogtekaarten op de aanwezigheid 
van nog onontdekte prehistorische grafheuvels 
en zogeheten raatakkers. Dat zijn de resten van 
akkertjes uit de prehistorie die door lage walletjes 
omgeven zijn. Zij doen dit via een website die aan 
een internationaal online platform gekoppeld is, 
Zooniverse genaamd.

Vegetatie geen belemmering
De te onderzoeken kaarten zijn kleine uitsneden 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Ze 
geven de hoogteverschillen in een terrein van 
driehonderd bij driehonderd meter weer. Deze 
hoogtekaarten zijn ingemeten met Light Detection 
And Ranging. Ten opzichte van conventionele 
hoogtemetingen heeft deze techniek als voor-
deel dat vegetatie geen belemmering vormt. 
Voor het eerst zijn grafheuvels en raatakkers die 
door bomen en struiken aan het zicht onttrok-
ken worden van boven te zien. Bovendien is het 
Hoogtebestand voor heel Nederland beschikbaar. 

En dus beperkt het onderzoeksgebied zich niet tot 
openbaar toegankelijke terreinen. Bewust toont 
elk kaartje slechts een klein gebied. Op deze schaal 
zijn niet alleen archeologische structuren het beste 
zichtbaar, maar ook is het op deze manier vrijwel 
onmogelijk om de locatie te herkennen. Zo kan dit 
onderzoek niet tot schatgraverij leiden.
Op het online platform vergelijken de kinderen 
twee visualisaties van hetzelfde hoogtebeeld en 

plaatsen een markeringsstip op iedere potentiële 
grafheuvel en raatakker. Doordat iedere kaart door 
minstens vijftien deelnemers wordt onderzocht en 
een toevallige fout of omissie nooit door meerdere 
personen zal worden gemaakt ontstaat er een 
steeds betrouwbaarder beeld. Nu de basisscholen 
weer open zijn wordt er aan een lesbrief gewerkt, 
waardoor leraren het onderzoek ook in de klas bij 
de les kunnen betrekken. Want leren over archeo-
logie door zelf iets te ontdekken is natuurlijk het 
allerleukste. Zo schrijft Kallum, nog maar 6 jaar: 
‘Wauw, deze is zooo koel met het rijtje grafheuvels 
en de raatakkers!’

Leren over archeologie door 
zelf iets te ontdekken is 
natuurlijk het allerleukste

Sterker verbonden
Leken bij dit wetenschappelijke onderzoek betrek-
ken gebeurt om verschillende redenen. Doordat 
mensen actief aan onderzoek deelnemen, raken zij 
veel sterker met archeologisch erfgoed verbon-
den dan wanneer zij er slechts op een passieve 
manier mee in contact komen. Door zelf naar nog 
onontdekte grafheuvels te speuren wordt hun 
gevoel van eigenaarschap versterkt. Daarnaast 
levert de inzet van een grote groep niet-weten-
schappers een enorme hoeveelheid gegevens op. 
Voor Erfgoed Gezocht betekent dit dat er een veel 
forser gebied onderzocht kan worden dan wan-
neer alleen professionele archeologen dat zouden 
doen. Dit levert nieuwe wetenschappelijke inzich-
ten op over het verleden en het ontdekte erfgoed 
kan bovendien beschermd worden. Een bijkomend 
voordeel is dat kinderen door deelname leren wat 
wetenschappelijk onderzoek inhoudt. En de vol-
wassen deelnemers dragen zo een steentje bij aan 
het overbruggen van de groeiende kloof tussen 
wetenschap en publiek.
Inmiddels namen bijna 7.000 volwassenen en 
kinderen aan Erfgoed Gezocht deel. Via 704.420 
detailkaartjes onderzochten zij de hele Veluwe en 
Utrechtse Heuvelrug. Samen brachten ze enkele dui-
zenden potentiële grafheuvels in kaart. Daarnaast is 
het oppervlak aan raatakkers significant uitgebreid. 
Raatakkercomplexen blijken soms aanzienlijk groter 
dan voorheen gedacht en er zijn verschillende ande-
re complexen ontdekt. Zo vonden de deelnemers 

een groot aaneengesloten raatakkergebied van 
een bij twee kilometer bij het Utrechtse dorp Elst. 
Archeologen kenden er slechts een kleine strook 
van, maar het complex blijkt zich naar het noorden 
toe over de hele Heuvelrug uit te strekken.

Deze grafheuvels op de Wolfhezerheide op de Veluwe zijn al voor 800 voor Christus opgeworpen Archeologen leggen nietwetenschappers uit wat je aan een grondboring kunt zien

Je eigen achtertuin
De grootste opbrengst is een nieuw besef bij de dui-
zenden deelnemers en bij de nog grotere groep die 
niet meedeed, maar wel over dit onderzoek hoorde. 
Namelijk dat archeologisch erfgoed niet enkel iets 
van verre landen is, maar in je eigen achtertuin 
begint. En dat erfgoed het verdient om beschermd 
te worden en dat wij er samen zorgvuldig mee om 
moeten springen. Niet iedere gemarkeerde heuvel is 
automatisch een grafheuvel. Zonder booronderzoek 
kun je niet vaststellen of de bult een grafheuvel is, 
een natuurlijk stuifduin of een recent opgeworpen 
hoop aarde. Daarom onderwerpen archeologen 
een selectie van de gemarkeerde plaatsen aan 
booronderzoek.
In deze steekproef onderzoeken zij bewust niet 
alleen de kansrijke locaties, maar ook heuvels die 
slechts twee of drie deelnemers hebben aange-
duid. Door deze brede selectie wordt duidelijk wat 
de kans is dat een heuvel die door drie mensen is 
gemarkeerd daadwerkelijk een grafheuvel is. En 
hoeveel die kans verschilt van een heuvel die door 
vijftien personen is aangeduid. Zo ontstaat er een 
verwachtingswaarde voor ieder markeringsaantal. 
Door deze verwachtingswaarde kunnen gemeenten 
en terreinbeheerders de kaart met nog niet gevali-
deerde potentiële grafheuvels goed bij het beheer 
gebruiken. Dit najaar en komende winter wordt 
het booronderzoek op de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug uitgevoerd. Ook hierbij staan niet-weten-
schappers de archeologen bij. 

Eva Kaptijn, projectleider Erfgoed Gezocht bij Erfgoed 
Gelderland, coördineert dit onderzoek, e.kaptijn@erfgoed
gelderland.nl. Met dank aan Quentin Bourgeois, Anton 
Cruysheer en Roel Kramer. Nadere informatie via de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed: hoofd Archeologie Jos Bazelmans, 
j.bazelmans@cultureelerfgoed.nl. Meedoen? Zie www.
universiteitleiden.nl, ook om aan het veldwerk deel te nemen.
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Kasteel Eerde is met grandeur ingericht. Tussen de wandbetimmeringen met portretten van eerdere bewoners is elk vertrek met een andere kleur stof bespannen

Kasteel Eerde

historische
Weer voorzien van

grandeur

Weer voorzien van 
historische grandeur

 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 4 202122



Alsof de achttiende eeuw nooit afgelopen is, zo 

is de beletage weer aangekleed. De bijzondere 

indeling van Kasteel Eerde komt beter tot 

haar recht nu. Er is veel aandacht aan nieuwe 

wandbespanningen besteed. En extra porselein, 

schilderijen en meubels maken het helemaal af. 

wineke allersma, harriën van dijk & yuri van der linden

Niet ver van de Overijsselse stad Ommen ligt het rijksmo-
numentale landgoed Eerde. De vermogende leger-
aanvoerder Johan Werner van Pallandt liet in 1715 het 
middeleeuwse kasteel daar vervangen door een modern 

landhuis. In de eeuwen daarna bleef het goed in bezit van de fami-
lie Van Pallandt. Vanwege de bewondering die de laatste bewoner 
Philip van Pallandt voor de theosofische Orde van de Ster in het 
Oosten had, haalde hij deze in 1924 naar Kasteel Eerde. Maar al vlot 
werd de orde opgeheven en toen kwamen de quakers. Deze religi-
euzen richtten in 1934 de Internationale School Eerde op. Vanaf dat 
moment is het kasteel als school in gebruik. Na de quakerschool 
werd dat in 1959 de International Boarding School. Ondanks deze 
verandering van functie heeft het huis nagenoeg geen aanpassin-
gen ondergaan.
Sinds 1982 zijn het kasteel en het omringende landgoed in bezit 
van de Vereniging Natuurmonumenten. Recent is er een restaura-
tie afgerond. Met behulp van uitgebreid bouwhistorisch onderzoek 
en adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de 
bel-etage zorgvuldig gerestaureerd en opnieuw ingericht. Daarbij 
leende Natuurmonumenten porselein, schilderijen, spiegels en 
meubels uit de verzameling die de Rijksdienst beheert. Zo is dit 
deel van Kasteel Eerde weer van historische grandeur voorzien. 
Door leslokalen half verzonken in een van de nutstuinen te 
bouwen werd het mogelijk om de bel-etage voor museaal gebruik 
open te stellen. In het souterrain bevinden zich de schoolkeuken 
en de eetzalen voor de kinderen en op de verdieping de bibliotheek 
en de kantoren van de school.

De ordening 
van een  
centrale hal 
en zaal met 
vier apparte
menten is 
zeldzaam in 
ons land

Dubbel gespiegeld
Een grote cultuurhistorische waarde van de bel-etage is dat de 
bijzondere, dubbel gespiegelde indeling vrijwel ongeschonden 
behouden is. Deze ordening van een centrale hal en zaal met vier 
appartementen, die elk uit een slaapkamer, hoekkabinet en gar-
derobe bestaan, is zeldzaam in ons land. Achter elkaar geplaatste 
deuren tussen de aangrenzende vertrekken zorgen voor een grote 
samenhang. De zichtlijnen door het huis vergroten ook de verbin-
ding met buiten. Karakteristiek is dat alle deuren, bovendeurstuk-
ken, lambriseringen en binnenluiken in eiken zijn uitgevoerd. 
Ze vormen een sterk verbindend element, ook als ze niet uit de 
achttiende eeuw komen.
Maar liefst 22 schilderijen maken deel van de betimmeringen op 
de schouwen en boven de deuren uit en hangen dus niet los aan 
de muur. Het zijn vooral portretten van de bewoners van destijds. 
Ze zijn nauwkeurig schoongemaakt en waar noodzakelijk hersteld. 
Het oorspronkelijke achttiende-eeuwse karakter voert de boven-
toon. Met name de hal en de zaal hebben de tijd gaaf doorstaan. 
Ook de bijzonder gevormde, hangende trap in de hal is zeldzaam 
voor Nederland. In de zaal zijn de wanden met vier grote wandta-
pijten met mythologische voorstellingen bekleed. Deze zijn in de 
achttiende eeuw speciaal voor deze ruimte op maat gemaakt. Op 
de vloer ligt een replica van het originele, felgekleurde kleed uit 
1805, dat zich in het Rijksmuseum bevindt.

Eigen uitstraling
Door latere aanpassingen heeft elk appartement een eigen 
uitstraling gekregen. De vertrekken aan de ene kant hebben nog 
een zware Lodewijk XIV-sfeer, uit de vroege achttiende eeuw. Het 
andere deel is lichter van vorm, uit het midden van die eeuw, de 
tijd van Lodewijk XV, en het midden van de negentiende eeuw, in 
de biedermeierstijl. Bij de restauratie zijn deze verschillende tijdla-
gen gerespecteerd. Vanuit dit uitgangspunt zijn er ook onderdelen 
van geringere historische waarde behouden, zoals latere stuc-
plafonds en parketvloeren uit de twintigste eeuw. Maar de effen 
wandbespanningen uit 1980 die er hingen, droegen nauwelijks aan 
de historische beleving van het huis bij. Bovendien waren ze flink 
vervuild en al versleten.

Een doorkijkje vanuit de zaal met wandtapijten en een felgekleurd vloerkleed

»

23
FO

T
O

’S N
A

T
U

U
R

M
O

N
U

M
EN

T
EN

, C
O

R
 B

O
U

W
ST

R
A

Het landhuis is in 1715 
gebouwd. Rechts duiken 
de nieuwe leslokalen uit 
de grond op



Het was passen en meten om het pronkkabinet met Chinees porselein te vullen

Het  
blauwwitte 
aardewerk 
contrasteert 
fraai met de 
zwarte 
achtergrond

Een nieuwe stoffen wandafwerking tussen de betimmeringen 
ondersteunt nu de stijl van elk vertrek. In de wol zijn patronen 
geperst die karakteristiek voor de verschillende perioden zijn. En 
iedere ruimte kreeg een eigen kleur stof, gebaseerd op de tinten 
van het vloertapijt in de zaal. Op deze manier is er een evenwich-
tig totaalbeeld gecreëerd. De hoekkabinetten hebben een meer 
uitgesproken wandafwerking gekregen, passend bij hun intieme 
karakter. Zo beschilderde Caroline Wynaendts-André de la Porte, 
kleindochter van de laatste bewoner, een linnen bespanning 
met een boslandschap met lokaal voorkomende flora en fauna. 
Hiermee is dit kabinet een tuinkamer geworden, met uitzicht op de 
tuin, waaraan de vroegere bewonersfamilie een cultuurhistorische 
laag heeft toegevoegd.

Prachtig pronkbuffet
De bel-etage was al aardig gevuld met kasten, tafels, stoelen, 
Chinees aardewerk, spiegels, kroonluchters en schilderijen, 
waaronder portretten, landschappen en zeegezichten. Maar voor 
een goed gemeubileerd geheel was het toch net iets te mager. 
Vandaar dat Natuurmonumenten veertig stuks porselein, dertien 
schilderijen, negen stoelen, een bijzettafel, een bureautje en twee 
spiegels van de Rijksdienst leende. Want bijvoorbeeld het prachtige 
ingebouwde pronkbuffet in de eetkamer, uit het midden van de 
achttiende eeuw, was leeg. Er zitten kleine half- en kwartronde 
consoles in, en enkele laatjes. Het snijwerk is zwart geschilderd, 
waarna veel ornamenten van een vergulding zijn voorzien. Het 
goud accentueert het lijnenspel in het buffet, en vormt in veel 
gevallen de verbinding tussen de consoles. Zo’n pronkbuffet leent 
zich goed om er Chinees porselein in te zetten. Het blauw-witte 
aardewerk contrasteert dan fraai met de zwarte achtergrond. De 
Rijksdienst bleek in zijn depot voldoende historisch porselein te 
hebben om het buffet te kunnen vullen.
De selectie vormde nog wel een uitdaging, want de karafjes, bekers 
en kommetjes mochten niet te breed of te hoog zijn, gezien de 
geringe omvang van de consoles. Het inrichten kostte dan ook 
enige tijd vanwege het passen en meten, en bovendien diende 
het serviesgoed symmetrisch te worden neergezet. Dat betekende 
dat er steeds even aantallen van beschikbaar moesten zijn. In het 

laatste kwart van de zeventiende eeuw ontstond in Nederland de 
mode om op grote schaal Chinees porselein te verzamelen en dit 
een mooi plekje te geven. Prinses Maria II was de aanstichter van 
deze gril, die veel navolging vond. Onder anderen de vooraan-
staande architect Daniël Marot ontwierp schouwen en wanden met 
consoles, waarop het mogelijk was grote uitstallingen te maken. 
Ook het pronkbuffet op Kasteel Eerde was van origine vermoede-
lijk met porselein gevuld. Later is het vooral gebruikt om er zilver 
in uit te stallen.

Muziekinstrumenten
Bij de schilderijen viel de keuze niet op portretten, want daar is het 
kasteel al goed van voorzien. Daarom vroeg Natuurmonumenten 
de Rijksdienst om stillevens, landschappen en dieren. Zo is voor 
de nu groen bespannen kamer een tweetal stillevens met muziek-
instrumenten van de zeventiende-eeuwse Italiaanse schilder 
Bartolomeo Bettera uitgekozen. Op allebei de werken liggen luiten 
op oosterse tapijten naast bladmuziek, kandelaars en een enkele 
globe. Ongetwijfeld waren dit voorwerpen die zich ook in het echt 
op Kasteel Eerde bevonden. Bettera had een voorkeur voor het 
tonen van de buik van de snaarinstrumenten, zodat hij het zacht 
glanzende hout zo mooi mogelijk weer kon geven.
In het aangrenzende kabinet met uitzicht op het voorplein en de 
beide bouwhuizen is een oud bureautje met fauteuil uit de col-
lectie van de Rijksdienst neergezet. En aan de wand is een schilderij 
van een musicerend paar gehangen, waarvan de vrouw op een 
viola da gamba speelt en de man op een virginaal. Misschien werd 
er in dit kabinet wel op dezelfde manier muziek gemaakt. Het tafe-
reeltje is afkomstig uit het atelier van de Zwolse schilder Gerard ter 
Borch uit de zeventiende eeuw. Na enkele omzwervingen keerde 
Ter Borch naar het oosten van Nederland terug en streek neer in 
Deventer. Wellicht is dit schilderij daar ontstaan. Dan zou het 
musicerende paar nu terug zijn in de regio waar het is geschilderd. 
Op Kasteel Eerde worden tegenwoordig regelmatig kamermuziek-
concerten gegeven en deze schilderijen zullen er ongetwijfeld voor 
een bijzondere ervaring zorgen. 

Wineke Allersma, adviseur gebouwd erfgoed bij Natuurmonumenten, 
Harriën van Dijk, restauratiearchitect bij Verlaan & Bouwstra Architecten en 
Yuri van der Linden, conservator oude toegepaste kunst bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, zetten zich voor de restauratie en aankleding van 
dit kasteel in, w.allersma@natuurmonumenten.nl, harrienvandijk@
verlaanenbouwstra.nl & y.van.der.linden@cultureelerfgoed.nl. Zie voor 
een bezoek aan Kasteel Eerde www.natuurmonumenten.nl.

»
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drie dingen

Geroofde kerkklokken online
Met ingang van het nieuwe jaar zullen er foto’s van de meest recente klokken-
vordering op internet staan. Ze komen uit de collectie van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. In elke oorlog van de afgelopen eeuwen zijn er bronzen 
torenklokken geroofd om er kanonnen en munitie van te gieten. Aan de voor-
avond van de Tweede Wereldoorlog, in 1939, inventariseerde het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg, de rechtstreekse voorganger van de huidige 
Rijksdienst, daarom alle kerkklokken van Nederland. Het bureau fotografeerde 
onder meer hun kunstige details. Zo zouden nog niet omgesmolten klokken na 
de oorlog weer naar de juiste kerken terug kunnen keren.
Zoals voorspeld eiste de Duitse bezetter in 1942 alle kerkklokken van ons 
land op. Vlijtig ging het Limburgse bouwbedrijf Meulenberg voor de Duitsers 
aan de slag en haalde twee kerktorens per dag leeg. Ook Meulenberg regis-
treerde en fotografeerde de klokken netjes, alle 6.700 geroofde exemplaren. 
Een deel van deze foto’s van het Rijksbureau en het bouwbedrijf is in het bezit 
van de Rijksdienst. Die zal ze in porties aan zijn online Beeldbank toevoegen. 
Onderzoekers kunnen daar hun voordeel mee doen. Zie voor de Beeldbank 
www.cultureelerfgoed.nl. 

Paspoort voor Klaarkamp

In 1942 roofden de Duitsers 6.700 kerkklokken uit ons land om er wapens van te gieten

In september werd de plaats van het afgebroken klooster Klaarkamp bij het 
Friese dorp Rinsumageest een archeologisch rijksmonument. De eigenaren 
van het terrein ontvingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als 
eersten een Archeologisch-rijksmonumentpaspoort. De komende tijd krijgen 
alle eigenaren van een archeologisch rijksmonument dat. Karakter, ouderdom 
en onderzoeksgeschiedenis van het monument staan erin, net als richtlijnen 
voor gebruik en onderhoud. Hiermee hoopt de dienst de eigenaren meer bij het 
behoud te betrekken.
Klaarkamp is in 1165 op een al eeuwen bestaande terp gesticht. Het grote, mach-
tige klooster speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Fryslân. Niet 
alleen introduceerden de monniken hier de baksteen, maar ook ontgonnen zij de 
omgeving en bouwden er dijken. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is het klooster 
gesloopt, omdat de Spanjaarden het anders als vesting zouden gebruiken. En 
vanaf 1858 is de terp afgegraven. Maar er bevinden zich nog tal van resten van het 
klooster en van eerdere bewoning onder de grond. Daarboven is er niets meer van 
te zien, op wat hobbels in het weiland en een afwijkende loop van sloten na. 

Voor een indruk is het grondplan van de kloosterkerk in het weiland met lint uitgezet

Hofcultuur Europa onderzocht

Kasteel Twickel is een gaaf bewaard geheel van huis, tuin en landgoed

Om beter inzicht te krijgen in de hofcultuur onderzoeken universiteiten en 
culturele instellingen uit Nederland, België, Duitsland, Polen en Portugal vier jaar 
lang kastelen in heel Europa. Dat gebeurt onder de naam Palamusto. Voor ons 
land nemen de Universiteit Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
hieraan deel. Onlangs bezochten de internationale onderzoekers elf Nederlandse 
kastelen en buitenplaatsen, waaronder Twickel bij de Overijsselse stad Delden. 
Twickel duikt voor het eerst in 1347 in de annalen op en is een uitzonderlijk gaaf 
bewaard huis. Het wordt nog steeds bewoond.
De tien promovendi bestuderen elk een deelonderwerp van de hofcultuur. De 
een het meubilair, de ander de exotische voorwerpen en een derde de kunst. 
Een volgende focust op de personeelsvertrekken, iemand doet de waterwerken 
en weer een ander de slaapkamers. Ook de receptie- en troonzalen worden 
bestudeerd. Een onderzoeker neemt het verschil tussen de mannenruimtes en 
vrouwenruimtes voor zijn rekening. Een andere bekijkt hoe het eten werd bereid, 
geserveerd en genuttigd. En ook een religieus perspectief kan niet ontbreken, 
aangezien bij veel kastelen een kapel hoort. Zie ook www.palamusto.eu. 
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Tegen struikgewas opgewaaid duinzand door de ogen van Pieter de Molijn, zoals hij dat in de zeventiende eeuw in verf vastlegde

Meesterwerk Nederlands landschap

FIETSEN
Fietsen door vroeger

Je fietst door een mooi gebied, je stapt af en op je telefoon zie je een 

schilderij van datzelfde punt, maar dan driehonderd jaar geleden. Een 

prettige stem legt het verband tussen toen en nu. Wat zie je eigenlijk 

om je heen? Je gebruikt duidelijk de nieuwe fiets-app ‘Meesterwerk 

Nederlands landschap’. alette van den hazelkamp

Het landschap verandert, continu, al 
zolang het bestaat. Soms snel en ingrij-
pend, als we bijvoorbeeld een meer 
droogleggen, soms zo geleidelijk dat het 

bijna onopgemerkt gaat. Niet alleen de omgeving 
wordt anders, ook onze perceptie ervan verandert. 
Zo fungeerde het landschap tot de zeventiende 
eeuw altijd alleen maar als achtergrond op schil-

derijen. Daarna werd het zelf een onderwerp in 
de beeldende kunst. Zowel de transformaties om 
ons heen als onze wijzigende kijk zijn nu door zes 
nieuwe fietsroutes inzichtelijk gemaakt. Deze zomer 
en herfst brachten het Nationale Parken Bureau, 
Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed ze gezamenlijk uit via de app Meesterwerk 
Nederlands landschap. Aanleiding voor de fietsroutes 

is het door het Nederlands Bureau voor Toerisme & 
Congressen in het leven geroepen themajaar Ode 
aan het Landschap.
Vanuit twee invalshoeken onderzocht de Rijksdienst 
met Maartje van den Heuvel van het bureau Picturing 
Landscape de landschapsschilderijen in de kunst-
collectie die de dienst beheert. ‘Door de expertise 
van landschapsdeskundigen toe te voegen aan de 
kunsthistorische informatie’, zo vertelt conservator 
Simone Vermaat, ‘kunnen we deze schilderijen in 
een bredere cultuurhistorische context plaatsen. 
Dat maakt dat werken van relatief onbekende 
kunstenaars vanuit dat perspectief ineens bijzonder 
waardevol kunnen zijn.’ Arne Haytsma, specialist 
landschap van de dienst, heeft alle routes gemaakt 
en ingesproken: ‘Ook voor landschapsonderzoekers 
en landschapsbeheerders zijn de schilderijen interes-
sant. Op een schilderij van Pieter de Molijn uit de 
zeventiende eeuw bijvoorbeeld lijkt stuivend zand 
heel natuurlijk een duin gevormd te hebben, maar 
dat proces is door mensen in gang gezet.’

Fascinatie van kunstenaars
Kennismaken met onze omgeving en erover leren. 
Op de routes doe je dit via kunst en de fascinatie 
van kunstenaars. Je leert als fietser te zien wat je nu 
eigenlijk ziet. Zie je ongenaakbare natuur, zoals op 
het schilderij Moeraslandschap van Adriaan Hendrik 
Dros van rond 1900? Of zie je een gebied dat mensen 
gebruiken? Zo hebben veel schilders werken aan de 
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kust gewijd, met vissers die druk in de weer zijn. Of 
zie je zelfs een door de mens fors aangepaste streek, 
net als Willem Witsen? Die benadrukte ook rond 
1900 de desolaatheid van een stuk Drenthe nadat 
daar veen weggestoken was. Op de zes routes zien 
we al deze soorten gebieden terug. Je kunt fietsen 
door de hoge en brede Schoorlse Duinen, door een 
nieuwe polder in de vroegere Zuiderzee, door het 
waddenlandschap rond het Lauwersmeer, langs 
rivieren en eilandjes in de Biesbosch, over het veen 
van de Weerribben en Wieden en door het zand van 
het Dwingelderveld.

In de penseelstreken 
van de kunstenaar zie je 
het landschap onder 
je ogen veranderen

Vandaag de dag kom je De Molijns schilderij in de Schoorlse Duinen tegen als je daar met de app ‘Meesterwerk Nederlands landschap’ fietst

Prachtige kunstwerken van oude en jonge meesters 
laten de bezoekers deze gebieden herbeleven. De 
fietsers worden door zes nationale parken geleid, 
met gesproken instructies en achtergronden: ‘U 
fietst nu richting knooppunt 25, het werkeiland.  

In 1918 wordt met de vaststelling van de Zuiderzee wet 
het besluit genomen een groot deel van de Zuiderzee 
in te polderen. De polders brengen niet alleen nieuw 
land. Er wordt ook een geheel nieuw landschap 
gecreëerd. Een rationeel landschap, ontworpen op 
de tekentafel.’ Af en toe stap je af en bekijk je in de 
app de schilderijen, wederom vergezeld van inge-
sproken tekst: ‘Dit is een landschap van Pieter de 
Molijn. Je ziet hier dat het zand hoog tegen opgaand 
struikgewas is gewaaid. Zo ontstaan duinen. Daarom 
wordt er in de duinen helmgras geplant. Het gras 
vangt het stuivende zand en voorkomt dat hele dui-
nen gaan wandelen.’

In cultuur gebracht
Door kunst uit verschillende perioden te bekijken 
krijg je een indruk van de veranderingen in het 
gebied. Ingrijpende veranderingen: zee wordt land, 
land wordt water. Maar ook veranderingen van func-
tie: natuur wordt in cultuur gebracht, productieland 
wordt natuurgebied. De fascinatie van de kunstenaar 
neemt ons mee naar de processen erachter. Op de 
route Nieuw Land zien we dit op het schilderij Het 
strijken van een zinkstuk voor de Zuiderzeewerken uit de 
jaren twintig van de vorige eeuw. Herman Heuff 
was geïntrigeerd door de inspanningen om van 
de Zuiderzee land te maken. Hij schilderde hier 
waarschijnlijk de grote belangstelling voor de eerste 
lading stenen die kon worden gestort. De mannen 
op dit schilderij staan op het fundament van een 

dijk, een zinkstuk van kruislings verbonden dikke 
bundels wilgentenen. In de penseelstreken van 
de kunstenaar zie je het landschap onder je ogen 
veranderen.
Al fietsend sta je stil bij beheerkwesties en de 
dynamiek die gebieden eigen zijn, waaronder 
verstuiving, dichtgroeien, stikstof, vernatting en 
verdroging. Specialist beleving John van den Berg is 
vanuit Staatsbosbeheer bij de routes betrokken. ‘Op 
de fietsroutes van Meesterwerk Nederlands landschap 
leggen we de verbinding tussen de oude geschil-
derde landschappen en wat je daar nu buiten nog 
van kunt beleven’, vertelt hij. ‘Je kijkt door de ogen 
van oude meesters naar het Nederlandse landschap. 
Niet alle schilderijen zijn momenteel in een museum 
te zien. Daarom is het fijn dat ze nu op de routes tot 
leven kunnen komen. In de door Staatsbosbeheer 
beheerde gebieden komt een divers publiek, dat 
op deze manier al fietsend van ons natuurlijke en 
culturele erfgoed kan genieten. Gelijktijdig worden 
ook het heden en de toekomst van het landschap tot 
leven gebracht met informatie over beheer en uitda-
gingen. Het gaat per slot van rekening om gebieden 
die voortdurend in verandering zijn.’ 

Alette van den Hazelkamp, specialist erfgoed en water bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, droeg met expertise aan 
deze fietsroutes bij, a.van.den.hazelkamp@cultureelerfgoed.nl. 
Zie de App Store en Google Play voor de app ‘Meesterwerk 
Nederlands landschap’.
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Pieter Teylers Huis

Op bezoek bij
een idealist

Op bezoek bij een idealist

Het is fantastisch hoe je in Teylers Museum in Haarlem zo 

de achttiende eeuw in stapt. Volgende maand opent een 

extra deel, Pieter Teylers Huis geheten. Bezoekers kunnen 

zich hier in de idealen van de naamgever van het museum 

verdiepen. Zijn historische woning is de afgelopen tijd 

uitvoerig gerestaureerd. maurits van putten

Pieter Teylers Huis in Haarlem is gerestaureerd, zodat het als extra te bezoeken deel van Teylers Museum kan gaan dienen

Hier en daar staat er nog een bouwlamp. 
Want er wordt in Haarlem hard gewerkt 
om het huis van Pieter Teyler op tijd klaar 
te krijgen voor de opening op 5 december. 

Het rijksmonument grenst aan Teylers Museum, 
waar je fossielen kunt zien, schilderijen, munten 
en mineralen alsof je door de verlichte achttiende 
eeuw loopt. De afgelopen jaren was de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed intensief bij de grondige 
restauratie van de woning betrokken. Het pand 
uit het begin van de vijftiende eeuw was al tot een 
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statig en modern huis verbouwd toen Pieter Teyler 
van der Hulst er in 1740 kwam wonen. Als verte-
genwoordiger van de verlichting legde deze rijke 
koopman in laken en zijde verzamelingen aan op 
het gebied van wetenschap en kunst.
Zijn vermogen vermaakte Teyler aan een stichting. 
Die werd na zijn overlijden in 1778 ook eigenaar 
van zijn huis en zijn collecties boeken, penningen 
en tekenkunst. De stichting liet de pas 27-jarige 
Leendert Viervant, op dat moment al een geprezen 
architect en meubelmaker, een ‘boek- en konst-
zael’ achter het huis ontwerpen. Zo ontstond de 
beroemde Ovale Zaal van Teylers Museum, waar-
van de entree vanaf de opening in 1784 via het huis 
verliep. In de negentiende en twintigste eeuw is het 
museum uitgebreid met de tegenwoordige hoofd-
ingang en andere zalen. De huidige restauratie maakt 
Pieter Teylers Huis opnieuw toegankelijk voor de 
museumbezoekers.

Vertrekken achter elkaar
In het huis, met opvallend veel vertrekken ach-
ter elkaar, hield de stichting de administratie bij, 
maakte en restaureerde er schilderijen, sloeg er 
museumstukken op en vergaderde er. Ook woonden 
alle beheerders van het museum er, tot 2002. In de 
afgelopen 237 jaar is het gebouw hier keer op keer 
op aangepast, in de stijl van de tijd. Zo is er een his-
torisch gelaagd pand ontstaan. In het huis ontsluit 
het museum straks zijn ontstaansgeschiedenis en 
koppelt er de idealen uit de verlichting aan heden-
daagse kwesties. Het gebouw leent zich er goed 
voor om dat verhaal te vertellen. Zo liet Teyler een 
kluis met vijf sloten en evenzoveel sleutels maken, 
voor iedere bestuurder één. Hiermee garandeerde 
hij dat de vijf stichtingsbestuurders na zijn dood 
goed zouden samenwerken. Bleef er een weg, dan 

konden zij niet in de kluis. Deze deur met de vijf 
sloten is op de bovenste verdieping te zien.
Zo’n grote restauratie is kostbaar. Om die mogelijk 
te maken verstrekte het Rijk een subsidie van 2,5 
miljoen euro. Bovendien was dit geld bedoeld om 
bij te dragen aan het verduurzamen van het rijks-
monument en aan het verbeteren van zijn toegan-
kelijkheid. De grote uitdaging was om het gereed te 
maken voor intensief gebruik en tegelijkertijd het 
rijke interieur volledig tot zijn recht te laten komen.

Ergens tussen 1760 en 1778 tekende Tako Hajo Jelgersma met 
pastelkrijt Teylers portret

Keuzes maken
Restaureren betekent keuzes maken. Hoe gaan het 
interieur en het museale verhaal goed samen en hoe 
ga je om met de tijdlagen? Wat doe je als er cruciale 
informatie ontbreekt en hoe voldoe je in een his-
torisch huis aan de huidige duurzaamheidseisen? 
In een intensieve samenwerking spanden restau-
ratiearchitect TPAHG, de gemeente, het museum, 
de Rijksdienst en andere experts zich hier stevig 
voor in. Om vooraf duidelijkheid te scheppen over 
het museale gebruik, de monumentale waarde 
en het ambitieniveau van de restauratie is er een 
zogenoemd ruimteboek opgesteld. Dit fungeerde 
als fundament voor de te maken keuzes en hield 
de samenhang van alle ruimtes in beeld. Zo is 
voor ieder vertrek bepaald op welke periode in de 
geschiedenis daar gefocust werd. Het ruimteboek 
gaf dan richting bij behangsels, schilderwerk, stuc en 
de inrichting.
Soms legde dit de verschillende uitgangspunten 
van musea en de monumentenwereld bloot. Bij een 
afweging voor een periode hecht de monumenten
zorg aan de nog resterende waardevolle onderdelen 
en het achterliggende ontwerpprincipe. Maar het 
museum richt zich meer op representativiteit. Als 
er straks duizenden mensen door het huis lopen, 

-

moet er wel iets bevredigends te zien zijn. Het was 
dan ook zaak om deze twee benaderingen bij elkaar 
te brengen. Een stucplafond ‘terugbrengen’ dat er 
misschien nooit in had gezeten legde dit dilemma 
goed bloot. Ga je de geschiedenis vrij interpreteren 
of baseer je je uitsluitend op de historische feiten? 

De stichting liet architect 
Viervant een ‘boek en 
konstzael’ achter het 
huis ontwerpen
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De lichte gevel is van Pieter Teylers Huis. Achter grenst het aan het museum om de hoek
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In het eerste geval ligt er geschiedvervalsing op de 
loer. In het tweede geval zou je hier helemaal geen 
stucplafond kunnen plaatsen. Er is gekozen voor een 
stucplafond dat een eenheid van het vertrek maakt 
zonder de indruk te wekken dat het oorspronkelijk is.

Rijk gedecoreerde schouwpartij
Een andere bijzondere toevoeging aan Pieter Teylers 
Huis is een rijk gedecoreerde schouwpartij. Eerder 
bevond deze zich in het Catshuis in Den Haag. 
Hoogstwaarschijnlijk maakte Johannes Franciscus 
Maas de schouw in 1757 voor het stadhouderlijke 
kwartier aan het Binnenhof. Na de tentoonstel-
ling Rococo in 2001 in het Rijksmuseum is hij bij de 
Rijksdienst opgeslagen. Die heeft de schouw nu 
aan Teylers Museum in bruikleen gegeven, zodat 
iedereen hem daar in het huis kan bewonderen. Om 
meer eenheid in het betreffende vertrek te creëren 



» en om bij de schouwpartij aan te sluiten is ook hier 
een nieuw stucplafond aangebracht.
Door de eeuwen heen heeft het interieur verschil-
lende schilderbeurten gekregen. Voor het museum 
is niet alleen de periode waarin Pieter Teyler het huis 
bewoonde belangrijk, maar ook de tijd van Viervant. 
Het ontwerp dat hij in het laatste kwart van de acht-
tiende eeuw maakte, betekende een radicale breuk 
met de voorafgaande tijd. Maar hoe weet je nou 
welke kleur wanneer is aangebracht? Om daar ach-
ter te komen verrichtten specialisten kleurhistorisch 
onderzoek in de vertrekken, in bouwhistorische 
rapporten en in archieven. Met een boedelbeschrij-
ving en oude afbeeldingen verkregen zij een beeld 
van het huis direct na het overlijden van Teyler. 
Bovendien analyseerde de Rijksdienst in het labora-
torium een reeks verfmonsters. Op basis daarvan en 
aan de hand van proefstukken zijn de kleuren verf 
van destijds bepaald, met de juiste glansgraad en 
textuur. Helaas waren er van de wandbespanningen 
uit die tijd geen resten meer. Daarom zijn er nieuwe 
stoffen gekozen die zo goed mogelijk in het interieur 
en de periode passen.

De vluchtroutebordjes achter een laagje stuc worden zichtbaar als ze bij nood branden

De bordjes zijn op andere 
momenten onzichtbaar. 
Een primeur in de 
monu men ten wereld

Vluchtroutebordjes
Door de veranderde functie zijn er in het huis aan-
vullende veiligheidseisen van toepassing. Logisch, 
maar hoe plaats je bijvoorbeeld van die detone-
rende vluchtroutebordjes in een trappenhuis vol 
achttiende-eeuws stucwerk? De restauratiearchitect 
kwam met de originele oplossing ze achter een 
dunne laag stuc weg te werken. Zo zijn de bordjes, 
die alleen licht geven als het alarm afgaat, op alle 
andere momenten onzichtbaar. Een primeur in de 
monumentenwereld.
Voor het wegwerken van de verwarming en 
ventilatie is er per ruimte een aparte oplossing 

gevonden, afhankelijk van wat daar mogelijk was. 
Monumenten vragen immers maatwerk. Nu is de 
ene kamer van vloerverwarming voorzien, een 
andere van een koelplafond en in weer andere 
vertrekken zijn de installaties achter de wand-
betimmering verstopt. De zolder herbergt de enor-
me buizen en koelingskasten om de temperatuur in 
het pand op peil te houden. Een groter contrast met 
het ragfijne stucwerk lager in het gebouw is bijna 
niet denkbaar.

De Grote Zaal
Waar ook goed zichtbaar is hoe je met specialisti-
sche kennis mooie resultaten kunt bereiken is de 
Grote Zaal. Dit indrukwekkende en door Viervant 
met verschillende houtsoorten afgewerkte vertrek 
zal opnieuw als schakel tussen de Ovale Zaal en 
Pieter Teylers Huis fungeren. Maar in de tussenlig-
gende twee eeuwen was het aanzien van het hout 
veranderd. Het was een donkere kamer gewor-
den, waarin de details van het houtsnijwerk en de 
verschillen tussen de soorten hout nauwelijks meer 
te zien waren. Daarom hebben deskundigen het 
houtwerk zorgvuldig onderzocht, schoongemaakt 
en gerestaureerd. Door de kleurnuances in het hout 
terug te brengen heeft de Grote Zaal zijn oorspron-
kelijke allure weer.
Het kan niet anders dan een feestelijke dag zijn 
wanneer straks de deuren van Pieter Teylers Huis 
voor het publiek opengaan. Het oudste museum 
van Nederland voegt dan een complete monumen-
tale woning aan zijn te bezoeken ruimte toe. Een 
huis waarin je met het perspectief van nu de ideeën 
van de verlichting kunt bestuderen. Laten we hopen 
dat het omvangrijke herstel ervan een voorbeeld 
zal zijn voor de restauratiepraktijk en zal bijdragen 
aan het beklijven van de idealen die Pieter Teyler 
maakten tot wie hij was. 

Maurits van Putten, adviseur architectuurhistorie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, droeg met expertise aan 
deze restauratie bij, m.van.putten@cultureelerfgoed.nl. Zie 
ook www.teylersmuseum.nl.
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Het was een forse restauratie. Er is veel overhoop gehaald in het huis
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het monster

POEP UIT STEENTIJD 
ONTHULT MAALTIJD

Vis met witte waterlelie. Deze maaltijd at 
iemand ergens tussen 4.300 en 4.000 voor 
onze jaartelling bij het huidige Flevolandse 
dorp Swifterbant. Dat blijkt uit onderzoek 

van het archeobotanische bedrijf BIAX, in samen-
werking met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Samen bestudeerden zij de versteende 
uitwerpselen van deze voorouder uit de nieuwe 
steentijd. Gefossiliseerde fecaliën noem je ook wel 
coprolieten. Ze zijn door verdroging of gedeel-
telijke mineralisatie onder de grond bewaard 
gebleven. Altijd bevatten ze resten planten en 
dieren. Die vertellen ons wat er destijds op het 
menu stond. Ook zitten er fossielen van parasieten 
in, die iets over de gezondheid van de mensen van 
toen zeggen. Zo bieden duizenden jaren oude drol-
len een uniek inkijkje in het leven in de prehistorie. 
De planten en dieren kunnen zowel gekookt als 
ongekookt zijn. Planten die rauw werden gegeten 
zijn alleen maar in coprolieten bewaard gebleven. In 
opdracht van de Rijksdienst leidt BIAX het onderzoek 
naar de mensenpoep die eerder bij Swifterbant is opge-
graven. Ook de Technische Universiteit Delft, de Newcastle 
University, de Universitat Autònoma de Barcelona en het 
bureau ArchaeoBone doen mee. De elektronenmicroscoop in 
het laboratorium van de Rijksdienst is hier een prachtig hulp-
middel bij. Zijn precisie vergemakkelijkt het om plantaardige en 
dierlijke fragmenten te identificeren. Zoals een flard waterleliezaad 
en een stukje visschub. 

Lucy KubiakMartens, archeobotanicus bij BIAX, verrichtte dit onderzoek samen 
met Ineke Joosten, specialist chemie en microscopie bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, kubiak@biax.nl & i.joosten@cultureelerfgoed.nl.
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Vorig jaar spoelde er op de 
zandplaat Süderoogsand een 

scheepswrak vrij. Het schip uit 
1733 had een romp met een 

dubbele laag planken

Scheepswrakken in de Duitse Waddenzee

De jongste

De jongste dubbele planken

Onlangs zijn er in de Waddenzee van Duitsland twee Nederlandse 

scheepswrakken gevonden. Ze stammen uit het eind van de zeventiende 

en uit de achttiende eeuw en ze hebben iets bijzonders. De buitenkant 

van beide schepen is als eerste gebouwd, met een dubbele laag planken. 

Bij zulke jonge schepen is dat nog nooit aangetroffen. daniel zwick

Er liggen veel Nederlandse scheepswrakken in de Duitse 
Waddenzee. Niet verwonderlijk, want het gebied is histo-
risch nauw met Nederland verbonden. Eeuwenlang zeilden 
er Nederlandse schepen om de Duitse Waddeneilanden. 

Ze deden havens als die van Tönning of Husum aan. De bevolking 
daar kende de Nederlanders goed. Deze zogenoemde Noord-
Friezen waren actief in de regionale kustvaart en visserij. Zij 
bezaten kleine schepen zoals boeiers en smakken, die ze vaak in 
Nederland kochten. In Nederland stond Noord-Friesland bekend 

dubbele planken
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als het kleine Oosten. Het was namelijk een rekruteringsgebied 
voor zeevarenden die door Nederlandse handelaren in onder 
meer de Oostzee werden ingehuurd. Veel Noord-Friezen spraken 
vloeiend Nederlands en kregen Hollandse namen. Die zijn op hun 
grafstenen te vinden, met name op een zeemansbegraafplaats op 
het eiland Amrum. Zelfs het interieur van hun huizen deed behoor-
lijk Nederlands aan, met geïmporteerde Delftse aardewerktegels en 
schepentableaus.
In 2016 en 2020 zijn er in dit gebied twee scheepswrakken 
uit de zeventiende en achttiende eeuw gevonden. Ze lijken 
een Nederlandse oorsprong te hebben. De Staatsdienst voor 
Archeologie van de deelstaat Sleeswijk-Holstein onderzocht ze. De 
resultaten daarvan zette de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
onlangs in de online gegevensbank Maritime Stepping Stones. 
Omdat veel Nederlands maritiem erfgoed buiten onze landsgren-
zen ligt, heeft de gegevensbank een internationaal karakter. De 
site is bedoeld om de zichtbaarheid van de wrakken wereldwijd te 
vergroten en het maatschappelijke belang ervan te benadrukken.

Belangrijke details
In oktober 2016 spoelde het eerste van de twee wrakken vrij, op 
Hörnum-Odde, de zuidpunt van het eiland Sylt. Als gevolg van 
erosie en winterstormen kon het helaas niet worden gered. Maar 
voor de vernietiging namen archeologen enkele belangrijke details 
waar. Deze wijzen erop dat het schip in Nederland gebouwd is. Zijn 
slanke spanten waren niet met elkaar verbonden, maar alleen aan 
de beplanking vastgemaakt. Deze planken hadden enorme afme-
tingen en bevatten kleine houten pluggen, die als spijkerpennen 
bekendstaan. Spijkerpennen werden vooral gebruikt bij scheeps-
bouw waarbij als eerste de buitenkant in elkaar werd gezet. Deze 
manier van bouwen had in Nederland vooral in de zeventiende 
eeuw de overhand.
Bovendien was de romp van een dubbele laag eikenhouten beplan-
king voorzien, vaak aangeduid als double Dutch. Dit is een ken-
merk dat sinds 1602 voornamelijk met schepen van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie wordt geassocieerd, zoals de Batavia, de 
Avondster en de Mauritius. Zij kregen zelfs nog een derde laag van 
dennenhout om de rompen tegen een houtetende scheepsworm te 
beschermen, die in de warme, tropische wateren van de Indische 
Oceaan leeft. Hierdoor was er minder onderhoud op de scheeps-
werven in de koloniën nodig. De archeologen schatten in dat het 
schip dat voor Hörnum-Odde is vergaan rond 1690 gebouwd is. 
Het enige geregistreerde VOC-schip dat vlak bij Sylt zonk, is de 
Amstelland. Dat gebeurde in 1751. Maar die kan het niet zijn, want 
van de Amstelland is de laatste rustplaats goed bekend, voor de 
noordwestelijke kaap van Sylt. Naar dit prominente wrak heet deze 
kaap sindsdien de Ostindienfahrer-Huk.

Het lijkt erop 
dat deze 
kenmerken 
niet van 
korte duur 
waren en 
ook niet zo 
zeldzaam

Het wrak van een schip uit 1690 op het strand van HörnumOdde, de zuidpunt van Sylt

Ludolf Bakhuizen 
schilderde in 1667 
vergelijkbare zogeheten 
pinasschepen in een storm

Verdronken
In lokale kronieken wordt ook melding gemaakt van een 
Nederlands schip van de West-Indische Compagnie. Dat liep 
met een waardevolle lading in een storm op 13 december 1703 
bij Hörnum aan de grond. Volgens het verslag is de hele beman-
ning verdronken toen zij probeerde te ontsnappen en hun boot 
in de hoge golven kapseisde. Alleen kapitein Jan Jacobs bereikte 
het land door een plank vast te grijpen. De lokale bevolking, die 
goed in het strandjutten thuis was, heeft de lading geborgen. Dit 
verliep deels illegaal aangezien de scheepseigenaar moeite had 
om een deel van zijn lading terug te krijgen. Het lijkt erop dat zelfs 
de landsdeurwaarder zijn aandeel in de illegale activiteiten had, 
want hij werd later ontslagen. Gezien de Nederlandse constructie, 
de datering en de omvang van het scheepswrak is het aannemelijk 
dat het om dit WIC-schip gaat. De dubbele beplanking was in het 
Caraïbische gebied, waar deze compagnie op voer, net zo handig 
als in Nederlands-Indië.
Even bezat het Hörnum-Odde-wrak de jongste dubbele beplanking 
volgens de Nederlandse methode. Totdat begin vorig jaar in een 
getijdenkreek op de zandplaat Süderoogsand het tweede wrak werd 
ontdekt. Dit heeft precies dezelfde constructieve bijzonderheden. 
In zijn nabijheid lagen een kleipijp en een scherf Delfts aardewerk. 
Het eikenhout is rond 1733 gedateerd, dus dit schip was nog jonger. 
1733 is een buitengewoon laat jaar, aangezien zowel eerst de 
buitenkant bouwen als dubbele planken als zeldzame en vluch-
tige fenomenen uit het begin van de zeventiende eeuw worden 
beschouwd. Maar het lijkt erop dat deze kenmerken niet van korte 
duur waren en ook niet zo zeldzaam. Er zijn namelijk meer aanwij-
zingen voor dubbelwandige schepen in de Duitse Waddenzee, zoals 
bij een ongedateerde kiel uit Sankt Peter-Ording en bij een wrak 
bij Langeness. Dit wrak dateert van 1744 en heeft een laag eiken 
en een laag grenen planken. In de omgeving lagen tinnen lepels 
met het wapen van Amsterdam en Nederlandse munten. Hoewel 
niet alle dubbelwandige schepen in Nederland gebouwd hoeven te 
zijn hebben we waarschijnlijk met een veel breder fenomeen in de 
scheepsbouw te maken. Het zijn twee buitengewoon interessante 
scheepswrakken dus. 

Daniel Zwick, maritiem archeoloog van de Duitse deelstaat SleeswijkHolstein, 
onderzocht deze wrakken, d.zwick@archaeologianavalis.org. Nadere 
informatie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: internationaal 
specialist maritieme archeologie Robert de Hoop, r.de.hoop@cultureelerfgoed.
nl. Zie voor Maritime Stepping Stones mass.cultureelerfgoed.nl.
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publicaties

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.

ROMANS ON THE WATERFRONT
Evaluation of archaeological interventions (1997-
2020) along the Dutch part of the Lower Rhine and 
Coastal Limes
W.A.M. Hessing, W.K. Vos en E.J. van Ginkel (red.), 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 
338 pag., gratis download via www.cultureelerfgoed.nl

De Romeinse rijksgrens vanaf Katwijk tot Remagen 
in het Duitse Rijnland mag zich sinds deze zomer 
werelderfgoed noemen. Hiermee voegt deze Neder-
Germaanse limes zich tussen de Muren van Hadrianus 
en Antoninus in Groot-Brittannië en de Opper-
Germaans-Raetische limes in Duitsland, die deze titel 
al langer dragen. Tweeduizend jaar geleden liep de 
grens van het Romeinse Rijk dwars door Nederland, 
langs de Rijn. Om deze te beschermen bouwden de 
Romeinen hier wachttorens en legerkampen. De 
afgelopen twintig jaar is het grensgebied vaak archeo-
logisch onderzocht. De kennis die al deze onderzoe-
ken opleverden, staat centraal in deze uitgave. Naast 
de limes langs de Rijn worden ook de versterkingen 
langs de Noordzeekust, de militaire installaties in en 
rond Nijmegen en de relatie met het voor- en achter-
land besproken. Vondsten zoals die van het Romeinse 
schip in De Meern en van het fort en de palen van de 
limesweg bij Valkenburg haalden vaak de kranten. 
Ze zijn illustratief voor de goede conservering in ons 
rivierengebied. En ze leveren veel informatie over de 
organisatie, de opbouw en het functioneren van de 
limes. Dit is een van de aspecten die de Nederlandse 
limes in internationaal perspectief bijzonder maakt.

ROOSWIJK 1740
Een scheepswrak, zijn bemanning en het leven in 
de 18de eeuw
Martijn Manders en Laura van der Haar, Balans, 
Amsterdam, 336 pag., € 23,99, ISBN 978 94 638 2120 9

Voor de kust van Engeland verging op een winter-
nacht in 1740 de Rooswijk, een schip van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie. Het zat vol handelswaar 
en zilver voor Nederlands-Indië. Bij de ramp kwam de 
voltallige bemanning om. Martijn Manders, program-
maleider Maritiem erfgoed bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, leidde de afgelopen jaren de 
opgraving van het wrak. In dit boek onderbreken hij 
en schrijfster Laura van der Haar het verloop daarvan 
met levendige, romanachtige hoofdstukjes die zich in 
de achttiende eeuw afspelen.

EEN COLLECTIEPLAN SCHRIJVEN?
Dat doe je zo!
Tessa Luger, Sylvie Maes e.a., Vlaamse Gemeen-
schaps commissie en FARO Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed, Brussel, Museumvereniging, 
Amsterdam en Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 88 pag., gratis download via 
www.cultureelerfgoed.nl en als boekje via  
info@cultureelerfgoed.nl, ISBN 978 90 5799 343 5

Via een collectieplan geeft een museum, bibliotheek 
of archief inzicht in de samenstelling van de collectie. 
Deze publicatie biedt aanknopingspunten bij het 
schrijven van zo’n plan. Ook de nieuwste inzichten 
op het gebied van publieksparticipatie, digitalisering, 
restitutie, inclusiviteit en risicobeheer zijn in deze 
Nederlands-Vlaamse uitgave verwerkt.

OP ZOEK NAAR FARO
Een persoonlijke ontdekkingstocht naar de betekenis 
van een Europees verdrag
Alma Hoekstra, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 14 pag., gratis download via 
www.cultureelerfgoed.nl

Nederland staat aan de vooravond van de onderte-
kening van het Verdrag van Faro. Dit verdrag van de 
Raad van Europa gaat over de waarde van cultureel 
erfgoed voor de samenleving. Welke gedachte 
schuilt hierachter? Student architectuurgeschiede-
nis en hoofdredacteur van het digitale platform 
De Erfgoedstem Alma Hoekstra ging op zoek naar 
antwoorden. Van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed kreeg zij de opdracht om haar vragen aan 
collega-erfgoedzorgers en andere strijdbare mensen 
voor te leggen. In de gesprekken met hen ontdekte 
zij de maatschappelijke relevantie van het verdrag. 
Ook merkte zij hoe het gedachtegoed al leeft en 
vorm begint te krijgen in de erfgoedpraktijk. Deze 
publicatie is een bundeling van haar weblogs.

DE STADSGENESE
Cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als gids 
voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling
Vincent Grond, Gilbert Maas e.a., Stichting Toegepast 
Onderzoek Waterbeheer en Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 68 pag., gebonden, 
gratis via stowa@stowa.nl, ISBN 978 90 5773 923 1

In wijken die sinds het einde van de negentiende 
eeuw zijn gebouwd valt de samenhang met de 
natuurlijke omgeving nauwelijks te herkennen. Door 
weer net als daarvoor rekening met de ondergrond 
en het water te houden kun je een stad goed aan het 
veranderende klimaat aanpassen. Bovendien kun 
je zo beter het karakter van de stad versterken. Aan 
de hand van acht steden staat in dit boek hoe je dat 
kunt doen. Zo zou je in Haarlem gedempte grachten 
open kunnen graven om de waterhuishouding te 
verbeteren. En het is bij Haarlem belangrijk om het 
gebied tussen de duinen en de stadsrand niet te 
bebouwen, zodat je daar water kunt bergen.
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ONDERZOEK NAAR SPOREN VAN SLAVERNIJ 
EN HET KOLONIALE VERLEDEN IN DE 
COLLECTIE REGISTRATIE
Een handreiking
Guinevere Ras, Else Gootjes e.a., Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 38 pag., gratis 
download via www.cultureelerfgoed.nl

In bijna elke museale collectie zijn wel voorwerpen te 
vinden die op de een of andere manier met slavernij of 
het koloniale verleden verbonden zijn. En dan beper-
ken we ons in dit geval tot de afgelopen vier eeuwen. 
Renaissance, middeleeuwen, Romeinse tijd en de 
prehistorie doen even niet mee. Denk aan een kof-
fieblik waarop karikaturale Afrikanen staan afgebeeld, 
een gezicht op een plantage of een portret met een 
bediende met een donkere huidskleur. Musea, maar 
ook archieven en andere organisaties met een verza-
meling kunnen sommige vooroordelen corrigeren die 
in deze koloniale tijd ontstaan zijn. Als je de westerse 
blik op die collectie verbreedt met andere perspec-
tieven kun je onze gedeelde geschiedenis herkenbaar 
maken voor alle mensen in de samenleving. Het gaat 
om de woorden die je gebruikt en de verhalen die je 
vertelt. De handreiking bevat tips hoe je dit aan kunt 
pakken. Musea kunnen de bordjes bij de kunstwerken 
aanpassen, net als de registratie ervan.

ATLAS WILDE BOMEN EN STRUIKEN
Landschappelijk groen erfgoed in de provincies van 
Nederland en Vlaanderen
Bert Maes (red.), Pictures, Woudrichem, 720 pag., 
gebonden, € 39,95, ISBN 978 94 92576 38 5

Dankzij duurzaam historisch gebruik groeien hier nog 
nakomelingen van bomen en struiken die zich sinds de 
laatste ijstijd hebben verjongd. Soms zijn die popula-
ties ouder dan de Romeinse tijd of zelfs de hunebed-
den. Deze bossen, houtwallen en heggen hebben al 
die tijd overleefd door snoeien, hakken en knotten. 
Inheemse soorten kunnen het beste tegen verande-
rend klimaat. Het is dus logisch om daar bij aanplant 
van uit te gaan. In dit naslagwerk valt op te zoeken 
waar deze bomen en struiken staan. De Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed heeft aan het boek mee-
geschreven en de uitgave medegefinancierd.

AAN DE VERGETELHEID ONTRUKT
Willem Adrianus Fabri
Hans van Herwijnen, Van Herwijnen, Dordrecht, 
328 pag., € 29,50 via hfvanherwijnen@upcmail.nl, 
ISBN 978 90 903379 1 3

Van decoratieschilder Fabri is redelijk wat werk 
bewaard gebleven. Tussen 1877 en 1925 versierde hij 
huizen, schouwburgen, kerken, paleizen en passa-
giersschepen. Onder meer plafonds, lambriseringen 
en spiegels beschilderde hij. Een hoogtepunt is het 
grote trappenhuis in Paleis Het Loo. 

Ook iets interessants het licht doen zien? Neem contact op via 
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.
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MET SCHEUR
Afgelopen zomer is de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
als werelderfgoed erkend. Deze 85 kilometer lange 
reeks forten is vanaf 1815 gebouwd en in de daarop 
volgende 125 jaar versterkt. Onderdeel van de linie 
is Fort Honswijk, dat bij de Utrechtse plaats Houten 
ligt. Sinds 2012 is deze ‘Wachter aan de Lek’ niet 
meer in gebruik bij Defensie. De nieuwe eigenaar 
is de gemeente en het rijksmonument wordt op dit 
moment gerestaureerd. Een van de gebouwen op het 

fort is Remise F uit 1879. Hier werden de kanonnen in 
opgeslagen. Dit ‘bomvrije’ bouwwerk is met een dik 
pakket aarde bedekt, dat er zorg voor moest dragen 
dat het ondanks bominslagen overeind bleef staan. 
In de jaren 1960 kreeg de remise een nieuwe gevel 
van metselwerk. Het was het plan om deze nu te res-
taureren, maar bij onderzoek bleek dat de oorspron-
kelijke gevel van brikkenbeton er nog achter stond. 
Na veelvuldig overleg met onder meer de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed is de bakstenen muur 
gesloopt en de oude betongevel in ere hersteld. Er 

bleek een grote scheur in te zitten. Waarschijnlijk is 
die de reden dat de muur voor de gevel is gemetseld. 
Om dit deel van de geschiedenis van de remise te 
blijven tonen is de scheur bij de restauratie behou-
den. Naar verwachting is het gehele Fort Honswijk 
halverwege komend jaar hersteld. Momenteel zoekt 
een stichting er een nieuwe functie voor. 

Lieke Droomers, adviseur architectuurhistorie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, draagt met expertise 
aan deze restauratie bij, l.droomers@cultureelerfgoed.nl.

VOOR

2020: De betonnen gevel uit 1879 van Remise F vlak nadat de muur uit de jaren 1960 gesloopt is

2021: De oorspronkelijke gevel is nu gerestaureerd, waarbij de grote scheur links behouden is
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