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Met veel elan en ambitie gaat ons land de grote 
op gaven van wonen, klimaat en energie te lijf. 

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ 
is het motto van het nieuwe kabinet. Privé zijn wij net 
verhuisd. Ik ben boekendozen aan het uitpakken en 
ik zet allerlei auteurs die iets aan dat motto toevoegen 
op de planken. Astrofysicus Carl Sagan, die zei: ‘Je 
moet het verleden kennen om het heden te begrijpen.’ 
Bondskanselier Helmut Kohl, die in zijn inzet voor de 
Duitse eenwording bleef herhalen dat wie het verleden 
niet kent zowel het heden niet kan begrijpen als de 
toekomst niet kan vormgeven. En als ik de als student 
Nederlands aangeschafte beduimelde Bilderdijk in 
de kast zet, lees ik: ‘Wat verschijne, / wat verdwijne, / 

’t hangt niet aan een los geval. / In ’t voorleden / ligt het 
heden; / in het nu, wat worden zal.’

Met een bodem die daalt en een zeespiegel die stijgt, 
als je dijken wil versterken, huizen wil bouwen, natuur 
aanleggen, windturbines en zonnepanelen wil plaatsen, 
begint dat met het begrijpen van de plek. In het cul-
tuurhistorisch waardevolle blauwe hart van Nederland, 
het IJsselmeergebied, komen tal van ontwikkelingen 
samen. In dit Tijdschrift is dat een mooi voorbeeld 
van de manier waarop cultuurhistorie uitgangspunt 
is geworden voor die ontwikkelingen. Zo hebben we 
voor het IJsselmeergebied een gebiedsbiografie en een 
archeologische kaart gemaakt en samen met tal van 
partners een hand reiking omgevingskwaliteit.

Daarnaast hebben we van de 78 regio’s in Nederland de 
‘structuurdragers’ als sloten en dijken beschreven. Ook 
een vorm om vooruit te kijken met kennis van het ver-
leden. Bovendien gaan grote opgaven vaak over water. 
We beschrijven welke oplossingen uit het verleden 
kunnen bijdragen aan een veilige delta in de toekomst. 
Of zoals Bilderdijk al dichtte: ‘Doch de dampen / dezer 
rampen, / doch de nevels dezer nacht, / zullen breken / 
bij ’t ontsteken / van den dag waarop zij wacht.’

Susan Lammers, algemeen directeur
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MONUMENTENTALENT EN MUSEUMTALENT 2021
Jonge mensen kijken vaak met een 
frisse blik naar de dagelijkse praktijk 
en dragen daar met innovatieve 
initiatieven rijkelijk aan bij. Om jong 
talent te stimuleren reikt de Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed 
jaarlijks prijzen uit. In november 
werd de 29jarige zelfstandige archi
tectuurhistoricus Ankie Petersen het 
Monumententalent van 2021. En in 
januari is Setareh Noorani verkozen 
tot het nieuwe Museumtalent. Zij is 
26 en onderzoeker bij museum Het 
Nieuwe Instituut in Rotterdam. Beide talenten ontvingen € 7.000. 
Met het geld, dat door het Mondriaan Fonds beschikbaar is gesteld, 
kunnen zij hun eigen ontwikkeltraject invullen.

PRATEN OVER PARTICIPATIE
Cultureel erfgoed is van oudsher een domein waarvan de basis in 
de samenleving ligt. Zonder de inzet van activistische mensen en 
talloze vrijwilligers was de erfgoedzorg nooit van de grond geko
men. Zo maakten omwonenden onlangs een kiosk van het verlaten 
brugwachtershuisje uit 1926 bij de Lage Erfbrug in Rotterdam. Toch 
gaat het gesprek over democratische vernieuwing en participatie 
vrijwel uitsluitend over medische zorg en de energietransitie. Tijd 
voor een inhaalslag? Het Verdrag van Faro biedt aanknopingspun
ten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed startte in november 
het gesprek hierover, Van verdrag naar praktijk. Op www.cultureel
erfgoed.nl is deze uitzending terug te kijken.

HOEVEEL VROUWEN?
Hoeveel kunstwerken die wij beheren, zijn door vrouwen gemaakt? 
Dat vraagt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich af. Het 
blijkt maar gedeeltelijk bekend te zijn. Daarom zet de dienst 

momenteel alle kunste
naars uit de verzameling op 
een rijtje. Dat zijn er 11.166. 
Daarvan zijn zeker 4.798 
man en 809 vrouw. Bij 5.559 
namen staat het geslacht niet 
ingevuld. Van die 5.559 wordt 
nu uitgezocht wie er vrouw 
is. Voorheen leverde de vraag 
van een museum om kunst 
van willekeurige vrouwen te 
lenen veel puzzelwerk op. 
Vanaf volgende maand is dat 
in één keer helder.

Ankie Petersen

WORDT PLANETARIUM WERELDERFGOED?
Misschien wordt het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium in de 
Friese stad Franeker wel werelderfgoed. Op 18 januari diende de 
Nederlandse ambassadeur het nominatiedossier daarvoor bij 
UNESCO in Parijs in, de culturele tak van de Verenigde Naties. De 
om de zon draaiende planeten uit 1781 aan het plafond van de 
wolkammer Eisinga 
vormen het oudste 
werkende planetarium 
ter wereld. Het fraaie 
dossier is geschreven 
door deskundigen op 
het gebied van astrono
mie, het planetarium en 
werelderfgoed. Ook de 
Rijksdienst voor het Cul
tureel Erfgoed leverde er 
een bijdrage aan. In de 
zomer van 2023 besluit 
UNESCO of ze het plane
tarium als werelderfgoed 
erkent.

KUNSTENAARS HELPEN BIJ ONDERHOUD
Momenteel interviewt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
enkele kunstenaars. Aan de hand daarvan ontwikkelt de Rijksdienst 
een methode om de zo verkregen informatie te borgen voor beter 
onderhoud van kunstwerken. Naast kunstenaars spreekt de dienst 
ook met restauratoren, oudmedewerkers, architecten en pro
ducenten. Later zal de dienst de methode voor openbaar gebruik 
publiceren. Nadere informatie: conservator Sylvia van Schaik,  
s.van.schaik@cultureelerfgoed.nl.

LAB IN OSS EN MIDDELBURG
Op 25 en 26 maart strijkt het Lab Op Pad neer in Museum Jan Cunen 
in Oss en op 20 en 21 mei in het Zeeuws Museum in Middelburg. 
In dit reizende laboratorium bestudeert de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed collectiestukken 
waar de conservatoren van deze 
en omringende musea vragen over 
hebben. De apparatuur staat op 
zaal opgesteld, zodat bezoekers het 
onderzoek kunnen volgen en vra
gen kunnen stellen. Op locatie krij
gen regionale musea de kans om op 
laagdrempelige wijze interessante 
voorwerpen te laten onderzoeken. 
Vorig jaar bezocht het Lab Op Pad 
Museum Martena in Franeker en 
De Museumfabriek in Enschede. 
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in kort bestek

KAART MET 
BIOGRAFIEËN VAN 
GEBIEDEN
Steeds vaker zet iemand 
een ‘levensbeschrijving’ 
van een gebied voor 
wetenschappelijke of 
publieke doeleinden 
in. Dat is goed nieuws. 
Er worden veel nieuwe 
biografieën geschreven, 
maar er ligt ook al veel 
onderzoek op de plank. 
Zoals de geschiedenis 
van het Ballooërveld, 
Salland en de streek rond 
Gortel en Niersen. Op 
www.cultureelerfgoed.nl 
heeft de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed dit 
nu op een kaart in beeld 
gebracht. Het overzicht 
van de gebiedsbiografie
en is een goed startpunt 
voor nieuw onderzoek 
en voor iedereen die 
informatie over een 
bepaalde regio zoekt.

EUROPEES ERF
GOED GEZOCHT
Nederland zoekt kandi
daten voor het Europese 
Erfgoedlabel. Het gaat 
om plaatsen die de 
Europese geschiedenis, 
cultuur en eenwor
ding weerspiegelen. 
Als eerste plakte de 
Europese Commis
sie dit etiket in 2014 
op het Vredes paleis in 
Den Haag en op Kamp 
Westerbork in Dren
the. Daarna volgden in 
2018 het Verdrag van 
Maastricht en in 2020 de 
Koloniën van Welda
digheid. Locaties die in 
aanmerking komen, zijn 
voor Europa van belang 
en interessant voor 
vooral een jong publiek. 
De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed is de 
nationale coördinator 
van het Europese Erf
goedlabel. Tot 1 oktober 
kunnen bijzondere 
erfgoedplaatsen worden 
voorgedragen.  
Nadere informatie: 
www.dutchculture.nl.

Het planetarium van Eise Eisinga

De 95-jarige kunstenaar Jaap Ploos van Amstel vertelt

Een onderzoeker op pad

Het brugwachtershuisje bij de Lage Erfbrug in Rotterdam

In 1935 schilderde de vrouw Sorella 
‘Oranje te Amsterdam’
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Vanaf Wieringen via Enkhuizen, Volendam, 
het Muiderslot, Spakenburg, Harderwijk 
en Urk naar Makkum. En dan over de 
Afsluitdijk weer naar Wieringen. Het 

IJsselmeer en het omliggende land vormen een 
gebied van grote cultuurhistorische waarde. Aan de 
andere kant is dit blauwe hart van Nederland juist 
een regio waar veel toekomstige ontwikkelingen 
samenkomen. Zo bestaan er plannen op het terrein 
van drinkwater, klimaatadaptatie, de natuur, visse
rij, toerisme en verstedelijking. Recente voorstellen 
om hier meer duurzame elektriciteit op te wekken 
komen daar nog eens bovenop. Deze zijn afzonder
lijk per energieregio uitgewerkt, waarvan verschil
lende het IJsselmeer raken. Het is belangrijk dat 
hier een goede balans in wordt gevonden en dat 
het aantrekkelijk blijft om rond het meer te wonen, 
te werken en te recreëren. Om dit in goede banen 
te leiden hebben Rijk en regio een zogenoemde 
gebiedsagenda gemaakt, op basis waarvan ze al 
een aantal jaar samenwerken.
Een van de ambities is om het IJsselmeer als gebied 
van wereldklasse te behouden en verder te ontwik
kelen. Want de randen van het meer kennen een 
grote diversiteit aan indrukwekkend cultuurland
schap, archeologische terreinen, rijksmonumenten, 

In en rond het IJsselmeer staat er van alles 

te gebeuren. De dijken worden versterkt, er 

komen bedrijventerreinen met havens bij, 

net als nieuwe natuurgebieden. En we gaan 

hier veel duurzame elektriciteit opwekken. 

Tegelijkertijd barst dit blauwe hart van ons 

land van de cultuurhistorische schatten. Het 

Rijk en de regio werken nauw samen om daar 

goed rekening mee te houden. peter timmer & 

doris schmutzhart

Ontwikkelingen in en rond het IJsselmeer

Met liefde voor ons

Met liefde voor ons
blauwe hart

blauwe hart

Vlak bij het dorpsgezicht van Urk staan windturbines in en aan het IJsselmeer
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beschermde stads en dorpsgezichten en wereld
erfgoedgebieden. De bodem van de voormalige 
Zuiderzee is zelfs een archeologische schatkamer, 
vol scheepswrakken en sporen van vroegere 
bewoning. Op verschillende manieren wordt er aan 
gewerkt om mensen bewust te maken van dit cultu
rele erfgoed. Dat geldt ook voor de wijze waarop het 
erfgoed een goede plek in de komende aanpassin
gen te geven valt. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed is hier direct bij betrokken.

Bewogen ontstaansgeschiedenis
Het IJsselmeer is het grootste aaneengesloten zoet
watergebied van WestEuropa. Het gaat dan om het 
IJsselmeer zelf, de randmeren langs Flevoland en 
het met een dam afgesloten Markermeer, inclusief 
hun kuststreken. Deze uitgestrekte regio kent een 
bewogen en gelaagde ontstaansgeschiedenis. Wat 
eerst land was, is nu water, en andersom. Het over
wegend droge terrein waar prehistorische jagers en 
verzamelaars liepen, veranderde geleidelijk in een 
meer met scheepvaart en havens. Pakweg twaalf
duizend jaar geleden trokken onze voorouders 
hier rond op zoek naar voedsel. Als gevolg van het 
warmer wordende klimaat steeg de zeespiegel en 
liep het land onder water.

Dit leidde tot het ontstaan van een groot veenmoe
ras en verschillende meren. Op de hoger gelegen, 
droge plekken vestigden de eerste boeren zich. 
Vanaf de ijzertijd en in toenemende mate in de mid
deleeuwen begonnen de boeren ook het natte veen 
te ontginnen, ten behoeve van de landbouw. Ze 
groeven sloten die het water uit het veen voerden, 
waardoor het niveau ervan zakte. Mede daardoor 
werden de binnenmeren groter en groeiden ze aan 
elkaar vast. Uiteindelijk ontstond er een opening 
naar de Noordzee en die kreeg invloed op het meer. 
De mensen beschermden hun landerijen met dijken, 
maar tot in de zeventiende eeuw verdwenen er hele 
dorpen in de golven.

Grootste omvang
In de dertiende eeuw bereikte deze zogenoemde 
Zuiderzee zijn grootste omvang. Hij werd steeds 
zouter. Tegelijkertijd ontstond er een internationaal 
maritiem handelsnetwerk, dat tot in de acht
tiende eeuw functioneerde. Daarnaast werd de 
visserij steeds belangrijker. In de twintigste eeuw 
begonnen de inpoldering en de afsluiting van de 
Zuiderzee en ontstond het huidige IJsselmeer. 
Landschappelijk gezien is het IJsselmeergebied 
zeer divers, met heuse kliffen en baaien. Op het 

voormalige eiland Wieringen, in de Friese streek 
Gaasterland en langs de Veluwezoom liggen 
hogere gronden. Terwijl op andere plekken zacht 
veen, wadafzettingen of zeeklei de kuststrook 
domineren. De mondingen van de IJssel en de 
Overijsselse Vecht zijn juist weer delta’s en hebben 
daarmee een ander karakter.

Hoe het landschap eruit ziet is het resultaat van een 
samenspel tussen de ondergrond en menselijke acti
viteit. Water is daarbij vanzelfsprekend een leidend 
thema. Al eeuwenlang leven we rond het huidige 
IJsselmeer met water, strijden ertegen en profiteren 
ervan. Dit heeft karakteristieke sporen nagelaten, 
zoals kronkelige en juist kaarsrechte dijken, woon
terpen en wielen, de meertjes achter dijken die na 
doorbraken zijn achtergebleven. En ook spuien en 
gemalen. Denk aan het Woudagemaal bij Lemmer 

Wat eerst land was, is  
nu water, en andersom

»
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Het IJsselmeer vanaf het Roode Klif bij de Friese stad Stavoren. In de prehistorie liet een gletsjer deze bult keileem uit Scandinavië hier achter



of het Lovinkgemaal bij Biddinghuizen. Of neem de 
vuurtorens van Urk en Marken, die bakens voor de 
navigatie van schepen vormden en nu beeldbepa
lende iconen zijn.

Bloei en rijkdom
Bovendien is het erfgoed rond het meer voor een 
groot deel verbonden aan de handel, havens, 
scheepvaart en de bijbehorende industrie en het 
visserijverleden. Dit hangt nauw samen met de 
bloei en de rijkdom van de Hanzehandel en de 
Oost en WestIndische Compagnieën. Lange tijd 
vormden de Zuiderzeesteden belangrijke centra van 
de Nederlandse economie en die van de wereld. 
Enkhuizen, Hoorn, Hindeloopen, Harderwijk, 
Medemblik, Stavoren en Vollenhove zijn daar voor
beelden van. Dorpen als Volendam, Spakenburg en 
Urk staan symbool voor de visserijcultuur.
De Zuiderzeewerken belichamen de ingenieurs
kunst van de twintigste eeuw. De gevaarlijke zee 
werd een rustig meer, met droogmakerijen en 
polders, waarin waterbouw, maakbaarheid en 
rationele landbouw centraal stonden. De rechte 
dijklijnen van de Wieringermeer en Flevoland 
vormen een mooi contrast met de grillige dijkstruc
turen langs het oude land. Midden in het IJsselmeer 
ligt de Houtribdijk, die net als de Afsluitdijk een 
belangrijke verbinding tussen oost en west is. Maar 
op veel plaatsen is de indrukwekkende geschiede
nis niet direct zichtbaar. Onder water zijn prehisto
rische bewoningssporen te vinden. Op de bodem 
liggen ook wrakken van schepen, die vergaan zijn 
door storm of zeeslagen. En wie weet wat nog 
meer, zoals het TFordje dat tijdens de droog
legging van Flevoland is gevonden. Het herinnert 
aan de winters waarin autoverkeer op de bevroren 
Zuiderzee mogelijk was.

Samenhangend overzicht
Rekening houden met cultureel erfgoed als je huizen 
bouwt, natuur aanlegt of bijvoorbeeld zonnepane
len neerzet, begint met het begrijpen van de plek. 
Maar de kennis van ons blauwe hart was versnip
perd. Een samenhangend overzicht dat gemakkelijk 
is te raadplegen ontbrak. Daarom liet de Rijksdienst 
in 2017 een cultuurhistorische biografie van de 
streek opstellen. Deze gaat in op het ontstaan 
ervan, op de bepalende verhaallijnen en hoe je die 
vandaag rond het meer terugziet. Daarmee biedt de 
Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie een basis voor 
weloverwogen keuzes, karakteristieken versterken 
en hier draagvlak voor creëren. Om de geschiedenis 
en de bijzondere kenmerken overtuigend in beeld 
te brengen publiceerde de dienst ook een online 
tijdlijn. Die bevat aansprekende filmpjes.
Bovendien bundelde de Rijksdienst de landschap
pelijke en archeologische kennis van de bodem 
van het IJsselmeer, het Markermeer en de rand
meren. Dit resulteerde vorig jaar in de digitale 
Archeologische kaart IJsselmeergebied. Deze laat zien 
hoe de regio zich in de afgelopen twaalfduizend 
jaar heeft ontwikkeld en hoe hier mensen leefden. 
Het gaat om een bundeling van de beschikbare 
kennis. Er valt nog veel te ontdekken. Daarom stel
de de dienst voor het dichten van de kennislacunes 
een onderzoeksagenda op. Voor een nog beter 
begrip van de verandering die dit deel van ons land 
heeft doorgemaakt liet de dienst daarbovenop 
een korte animatie maken, Het IJsselmeergebied in 
het holoceen. De kaart en de bijbehorende agenda 
kunnen worden ingezet bij werkzaamheden waar
voor archeologischlandschappelijk onderzoek 
gewenst is. Denk aan vaargeulen verdiepen, dijken 
versterken, zand winnen en windparken of havens 
aanleggen.

Handreiking
Om het gesprek over alle plannen op een gestruc
tureerde manier te voeren is ruim een jaar geleden 
de Handreiking omgevingskwaliteit IJsselmeergebied 
gemaakt. Dit is een gezamenlijke brochure van 
Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en 
maatschappelijke organisaties. Met behulp van de 
handreiking kun je verkennen of, waar en hoe er 
veranderingen in de streek plaats kunnen vinden. 
De principes zijn vaak algemeen. Voor het landschap 

»

In de Noordoostpolder graven archeologen het wrak van een 16e-eeuws vrachtschip op
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In 1951, op de expositie ‘Zuiderzee wordt land’ in Delft, waren goed alle polders te zien

Het Muiderslot staat al sinds 1285 aan de Zuiderzee.    Van hieruit hief graaf Floris V tol



staat bijvoorbeeld het verfijnen van het netwerk van 
verbindingen over water en land centraal. Samen 
met de hoge concentratie aan historische haven
plaatsen benutten, die elders in Europa haar weerga 
niet kent. Voor het water is de archeologische schat
kamer respecteren en gebruiken uitgangspunt. Hier 
kan de archeologiekaart voor ingezet worden. Voor 
de kustzone is er nadrukkelijk aandacht voor de 
opeenvolging van baaien en kapen, en de verschil
len tussen strakke en grillige kusten.
Het is zaak dat organisaties deze handreiking in 
een vroeg stadium in hun plannen betrekken. 
Verschillende werkvormen zijn bedacht om dat 
te bereiken, met ruimte voor creatief denken. 
Bovendien worden op locaties waar bouwplannen 
aan de orde zijn bewoners, bestuurders, ambtena
ren en specialisten bij elkaar gebracht om samen 
het gesprek over de kwaliteit van de omgeving aan 
te gaan. Dit wordt financieel ondersteund door 
de Erfgoed Deal, een samenwerking van erfgoed
organisaties, terreinbeheerders, gemeenten, 
provincies en het Rijk. Aanvullend komt er een 
Inspiratieteam, dat initiatiefnemers gaat inspireren 
om met name de cultuurhistorische waarde van het 
IJsselmeergebied in te zetten en te versterken.

Meer huizen
Natuur, bevaarbaarheid, zoetwatervoorziening, 
landbouw, visserij, recreatie en erfgoed vragen om 
ruimte. Rijkswaterstaat versterkt op dit moment de 
Afsluitdijk en ook andere dijken worden klaarge
maakt voor de toekomst. In de steden en dorpen 
langs de kust willen we meer huizen bouwen. Dit 
kan tot de transformatie van agrarisch cultuurland
schap tot woonwijken leiden. Daarnaast liggen er 
concrete plannen voor nieuwe bedrijventerreinen 
en havens. De energieplannen betekenen dat er 

een nieuwe grote ruimtevraag op de streek afkomt. 
De nationale afspraken uit het Klimaatakkoord 
moeten in de praktijk gebracht worden via de 
zogeheten Regionale Energiestrategieën. Daarvoor 
is Nederland in dertig energieregio’s opgedeeld en 
zeven daarvan raken het IJsselmeer.
Ieder afzonderlijk presenteerden zij vorig jaar hun 
eerste ideeën. De verschillen tussen de regio’s zijn 
groot. In Overijssel liggen er zoeklocaties voor het 
opwekken van zonneenergie en windenergie op 
land langs de oude Zuiderzeedijk. In Flevoland zijn al 
grote windparken gerealiseerd of in voorbereiding. 
Ook wordt er nagedacht over drijvende zonne
parken in het IJsselmeer. De kust tussen Marken 
en Amsterdam en een deel van het IJmeer zijn 
aangemerkt als zoekgebieden voor windturbines. 
Voor de kust van de Wieringermeerpolder in Noord
Holland is een zone ingekleurd voor het opwekken 
van zonneenergie in het IJsselmeer. Hierbij wordt 
nagedacht over het introduceren van eilanden, die 
hier speciaal voor worden aangelegd, zogenaamde 
‘zonneatollen’.

Tot halverwege
Zonnepanelen worden in NoordHolland ook op 
en rond de Afsluitdijk overwogen, tot halverwege 
de dijk weliswaar, want daar ligt de grens met de 
provincie Fryslân. De energieregio Friesland heeft 
andere ideeën en kiest ervoor om het gebied zo veel 
mogelijk te vrijwaren van nieuwe zonnevelden en 
windturbines. Dit is mogelijk omdat momenteel het 
windpark Fryslân al gerealiseerd wordt. Dit nieuwe 
park heeft een bijzondere opstelling van turbines, 
waarbij ‘de beleving van de weidsheid van het 
IJsselmeer’ centraal staat. Het ligt in het meer en is 
als een ‘eiland’ los van de Afsluitdijk ontworpen.
Zo heeft iedere energieregio zijn eigen insteek om 

de energiedoelen te bereiken. Maar een overkoepe
lend verhaal vanuit het IJsselmeer ontbreekt. Het is 
belangrijk dat de energieplannen goed aansluiten 
bij het gebied als geheel. Het Rijk verkent nu samen 
met de regio’s de implicaties van de plannen en wat 
deze voor de andere functies rond het IJsselmeer 

betekenen. Hoe kun je samenhang creëren en waar 
liggen mogelijkheden voor slimme combinaties? De 
biografie, de archeologiekaart en de handreiking 
zullen belangrijke onderleggers vormen voor deze 
verkenning en de veranderingen die in het verschiet 
liggen. Zij leggen voor ons blauwe hart een stevig 
fundament voor een toekomst met verleden. 

Peter Timmer en Doris Schmutzhart, beiden adviseur erfgoed 
en ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dragen 
met expertise aan deze bewustmaking bij, p.timmer@
cultureelerfgoed.nl & d.schmutzhart@cultureelerfgoed.nl. 
Zie www.cultureelerfgoed.nl voor de ‘Cultuurhistorische 
IJssel meer biografie’, de ‘Tijdlijn IJsselmeergebied’, de 
‘Archeo logische kaart IJsselmeer gebied’ en de animatie 
‘Het IJsselmeergebied in het holoceen’. En zie www.
agendaijsselmeergebied2050.nl voor de ‘Handreiking 
omgevingskwaliteit IJsselmeergebied’.

Het is belangrijk dat 
de energieplannen 
goed aansluiten bij het 
gebied als geheel
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Het Muiderslot staat al sinds 1285 aan de Zuiderzee.    Van hieruit hief graaf Floris V tol De Oude Haven van Enkhuizen is sinds 1540 vanuit de Drommedaris verdedigd



Het schilderij ‘Uitzicht vanaf het plateau’ van Louis Gans uit 1976 logeerde eind vorig 
jaar twee weken bij de familie Yagoub in Zuidwijk in Rotterdam

Kunst blijft slapen

ONGEWONE

ONGEWONE LOGÉS

Onder de noemer ‘Kunst 

blijft slapen’ logeerden 

vier schilderijen en een 

beeld op twintig gast

adressen in Rotterdam. 

Gewoon bij de mensen 

thuis. Of ‘gewoon’… Het 

waren ongebruikelijke 

logeerpartijen, want de 

kunst zorgde voor ont

moetingen die anders 

niet plaats zouden  

vinden. nathalie menke

LOGÉS
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Met de samenwerking All you can Art betrekken 
het Instituto Bueno Bista Curaçao en Kunsthal 
Rotterdam sinds zes jaar allerlei Rotterdammers bij 
kunst. Iedereen mag meedoen is het motto. Vorig 

jaar mocht ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meedoen, 
met kunstwerken uit de collectie van de staat. Een bijzondere 
uitnodiging, want normaal gesproken leent de Rijksdienst de 
kunst vooral aan musea en culturele instellingen uit. Hoewel de 
dienst de afgelopen jaren steeds meer de grenzen van niet-museaal 
uitlenen opzoekt, was deze vraag anders. Het was een stap over 
de grenzen heen. De kunst zou nog dichter bij de mensen komen 
dan in een museum. Maar de Rijksdienst zag het als een unieke 
kans. Daarbij sloot het idee aan bij onderzoek van de dienst naar 



Mustapha Eaisaouiyen in de Afrikaanderwijk bij ‘Tripolitaans huisje’ van Erfmann

erfgoedparticipatie. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het Verdrag 
van Faro, dat over de waarde van cultureel erfgoed voor de samen-
leving gaat. Het Fonds voor Cultuurparticipatie zou het daarom 
financieel ondersteunen. De Rijksdienst ging dan ook graag op de 
uitnodiging in.
Onder de titel Kunst blijft slapen rouleerden afgelopen najaar vier 
schilderijen en een beeld gedurende twee maanden binnen vijf 
Rotterdamse gemeenschappen. Het waren Tripolitaans huisje van 
Ferdinand Erfmann uit 1944, Marché aux puces van Kees Franse uit 
1958, Groeten uit Rotterdam van Toni Burgering uit 1966, Uitzicht vanaf 
het plateau van Louis Gans uit 1976 en het beeld Giraffe van Theresia 
van der Pant uit 1957. Deze vijf kunstwerken gingen logeren bij 
bewoners van Laurens Ouderenzorg, bezoekers van Pauluskerk 
Rotterdam en deelnemers van Reakt, een organisatie die mensen 
met psychische problemen of een verslavingsachtergrond weer op 
weg helpt. Ook logeerden de werken bij verschillende bewoners 
uit de Afrikaanderwijk en Zuidwijk. De kunst hing en stond op 
twintig gastadressen binnen deze gemeenschappen. Gewoon bij 
de mensen thuis.

Plek van levensbelang
Een ongedocumenteerde man die al tien jaar in Nederland ver-
blijft, koos Marché aux puces vanwege de schots en scheef gepar-
keerde auto’s op de voorgrond. Ze doen hem aan zijn jeugd in 
Congo denken. Het gebouw op de achtergrond herinnert hem aan 
de supermarkt daar, waar hij aan eten kon komen. Wat Franse als 
plaats van vrolijke tierelantijnen schilderde, beschouwt deze dak-
loze als plek van levensbelang. Het schilderij hing twee weken in 
zijn kamer in de Pauluskerk, die hem tijdelijk warmhartig opving. 
Uitzicht vanaf het plateau deed de kinderen van Meryem Yagoub uit 
Zuidwijk verzuchten: ‘Wat is de wereld toch mooi...’ Zij benoem-
den elk detail, zoals de fel gekleurde bomen en bloemen, de kerk, 
het water en de opkomende zon, en hebben het schilderij veel-
vuldig nagetekend. Opmerkelijk, omdat Gans, de maker van het 
werk, in de jaren zestig de bereikbaarheid van de beeldende kunst 
bevorderde. Hij poogde de kloof tussen kunstenaar en publiek te 
verkleinen. En dat lijkt hier goed gelukt te zijn.
Mustapha Eaisaouiyen uit de Afrikaanderwijk herkent in Tripolitaans 
huisje zijn geboortedorp, met die hoefijzervormige deur en een 
vrouw die een kruik draagt. Op het moment dat het schilderij bij 

hem logeerde, woonde Eaisaouiyen nog in de Tweebosbuurt van 
de wijk. Drie jaar geleden kregen de huurders te horen dat deze 
buurt voor dure nieuwbouw plaats moest maken. Daar streed 
Eaisaouiyen krachtig tegen, maar dat mocht niet baten. En dan 
mevrouw Bomans in het verzorgingstehuis Laurens Delfshaven. Zij 
sloeg de spijker op de kop toen ze zei: ‘Het is zo fijn om het kunst-
werk op mijn eigen kamer te hebben. Want na een museumbezoek 
kom je thuis in een leeg huis.’

De waarde van kunst
Tijdens elke logeerpartij kwamen studenten van de Willem de 
Kooning Academie en eerdere deelnemers aan All you can Art op 
bezoek. Zij gingen met de bewoners over het kunstwerk in gesprek. 
Daarbij stelden ze vragen over de waarde van erfgoed en de beteke-
nis hiervan voor de bewoners en hun omgeving. Ook spraken de 
bewoners met elkaar over de waarde van kunst. Wat maakt een 
kunstwerk goed of mooi? Wat betekent dit kunstwerk voor mij?  
Op basis van deze gesprekken en onder begeleiding van de kunste-
naars David Bade, Tirzo Martha, Elvis Chen en Rinella Alfonso  
creëerden de studenten en oud-deelnemers twintig nieuwe 
werken. In sommige gevallen droegen de bewoners aan het 
maak proces bij. Bovendien kregen de studenten colleges van de 
Kunsthal en het Instituto Bueno Bista.
Alle twintig keer verzorgde de Rijksdienst de verplaatsingen 
van de kunstwerken en was er interactie met de mensen thuis. 
Daarbij ondervond de dienst bevlogenheid, aandacht, hartverwar-
mende gastvrijheid, bijzondere reacties en goed huisvaderschap. 
Zo herontdekte de Rijksdienst zichzelf en ondervond de eigen 
mogelijkheden, het belang van kunst in het algemeen en vooral 
de verbindende waarde ervan. Met Kunst blijft slapen brachten het 
Instituto Bueno Bista en de Kunsthal aardig wat mensen met 
elkaar in contact. Bovendien voerden zij een interessant onder-
zoek naar de waarde en mogelijkheden van cultureel erfgoed uit. 
Het slotstuk was een weekendexpositie in de Kunsthal. Hier was 
de nieuwe kunst van de studenten samen met de vijf werken van 
de Rijksdienst te zien: de verbeelding van een andere kijk op deze 
schilderijen en het beeld. Na afloop kregen de bewoners de nieuwe 
kunstwerken mee naar huis. 

Nathalie Menke, adviseur bruiklenen bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, werkte aan ‘Kunst blijft slapen’ mee, n.menke@cultureelerfgoed.nl. 
Zie www.kunsthal.nl voor een vijfdelige documentaire hierover en www.
cultureelerfgoed.nl voor nadere informatie over erfgoedparticipatie.

‘Marché 
aux puces’ 
rouleerde 

twee maan-
den in de 

bezoekers-
kamers 
van de 

Pauluskerk

‘ Het is zo  
fijn om het 
kunstwerk 
op mijn 
eigen kamer 
te hebben’
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kunst zoekt plek

Wie wil het Gevangen paard lenen?

Al veertig jaar raakt het 

‘Gevangen paard’ zoetjesaan 

uit zicht in het depot van de 

Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. Jammer hoor, want het 

beeld is anders dan anders. En 

het zoekt de vrijheid. Wie wil 

het lenen? simone vermaat

Het is duidelijk. Hij wil de opslag niet meer 
in. Toen de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed het dier vorig jaar naar het nieuwe 
Collectiecentrum Nederland verhuisde, 

leek het net alsof het zich schrap zette. Het levens
grote beeld van 195 centimeter hoog en 80 centi
meter breed draagt dan ook niet voor niets de titel 
Gevangen paard. Door zijn achterbenen gezakt, de 
voorbenen gestrekt en met het hoofd omhoog is het 
dier in een ongebruikelijke houding gepositioneerd. 
Heel anders dan de imponerend steigerende paar
den of ruiterstandbeelden die we meestal zien. Het 
is gemaakt door beeldhouwer Charles Weddepohl, 
die met portretten en naakten bekendheid kreeg 
en later ook met paarden. Weddepohl raakte 
gefascineerd en boetseerde de viervoeter in allerlei 
houdingen, met en zonder ruiter. Aanvankelijk 
maakte hij sculptuurtjes van chamotte, gebakken 
leem, maar later werden zijn paarden steeds monu
mentaler. In 1965 verwierf het Rijk zijn Gevangen 
paard via de Beeldende Kunstenaarsregeling. Door deze 
regeling kregen armlastige kunstenaars tijdelijk een 
inkomen in ruil voor een artistieke tegenprestatie. 
Weddepohl modelleerde het paard met cement over 
een skelet van betonijzer, overtrokken met kippen
gaas. Met deze techniek, cementrustiek genaamd, 

zijn sinds de achttiende eeuw op landgoederen 
decoratieve rotspartijen, grotten en folly’s gebouwd, 
zoals imitatieruïnes. Vrijwel meteen gaf het Rijk 
het Gevangen paard in bruikleen aan het nieuwe 
Protestants Vormingscentrum Venwoude. Het kreeg 
de vrijheid op het gelijknamige, bosrijke landgoed 
bij het Utrechtse dorp Lage Vuursche. Begin jaren 
tachtig bleek dat het beeld toch niet zo goed tegen 
een langdurig verblijf in de buitenlucht bestand was. 
Door indringend regenwater en bevriezing waren 
er scheuren ontstaan en het gaasskelet begon te 
roesten. Bovendien had de staart losgelaten. Door 
het buitenstaan had het wel ‘een mooi patine van 
korstmossen gekregen’, zo schreef de restaurator 
destijds. Maar ook ‘dat een voortzetting van de 
buitenopstelling van het beeld niet verantwoord is’. 
Sinds die restauratie in 1981 staat het paard, zonder 
korstmossen maar met staart, al veertig jaar in het 
depot te wachten op een geschikte locatie binnen. 
Welke publiek toegankelijke instelling bevrijdt het 
Gevangen paard? 

Simone Vermaat, conservator bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor het ‘Gevangen paard’. 
Interesse? Neem contact op via bruikleenservice@cultureel
 erfgoed.nl. Aan de bruikleen kunnen kosten verbonden zijn.

Wie wil het 
Gevangen paard 
lenen?
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Nog geen plek voor de Zwarte Madonna
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed om een plek voor een 
stuk Zwarte Madonna. Tussen 1985 en 2007 
zorgde dit wooncomplex in Den Haag voor veel 
controverse. Er zijn reacties binnengekomen, 
maar daar is nog geen nieuwe eigenaar uit 
gerold. Want voor dit geveldeel zoekt de 
Rijksdienst nu eens geen bruikleennemer, 
maar een andere eigenaar. In plaats van 
onzichtbaar in een depot te liggen kunnen de 
bouwfragmenten van de dienst beter elders 
hun verhaal vertellen. Ook deze zwart betegelde 
betonplaat met een raam en een gewicht 
van zes ton. Interesse? Frank Bergevoet, 
f.bergevoet@cultureelerfgoed.nl.
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Het fraaie trappenhuis van de brouwers Bosch representeert de status die deze 
ondernemersfamilie zich in Maastricht heeft toegeëigend

Marmerimitatie Maastricht hersteld

Net echt
Rond 1880 is het trappenhuis van de Maastrichtse 

brouwers Bosch beschilderd alsof het met marmer 

bekleed was. Het was veel werk, maar die knappe 

imitatie is nu prachtig gerestaureerd. Weinig andere 

huizen in Nederland bezitten zulke waardevolle 

marmerschilderingen. titus m. eliëns
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Ingeklemd tussen de Rechtstraat en de Wycker Grachtstraat 
staat Brouwerij Bosch. Van de veertig bierbrouwerijen die 
Maastricht in de negentiende eeuw telde, is Bosch als enige 
overgebleven. Tegenwoordig functioneert het rijksmonumen-

tale complex als museaal industrieel erfgoed. Je kunt hier zien hoe 
er ruim een eeuw geleden bier werd gebrouwen, terwijl het fraai 
ingerichte huis van de familie Bosch een beeld geeft van de woon-
cultuur van een welgestelde ondernemer. Pièce de résistance van 
de woning is een trappenhuis met een spiraaltrap en vier nissen 
met klassiek aandoende beelden. Tot minstens 1995 was het wit 
geverfde trappenhuis beneden versierd met imitatiemarmer. Als 
sluitstuk van een recente restauratie van het brouwerijcomplex is 
dit hersteld. Hiervoor is contact gelegd met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.
In Nederlandse woningen zijn nauwelijks marmerschilderingen van 
deze allure bekend. Hoogstwaarschijnlijk zijn de neoclassicistische 
schilderingen bij een verbouwing van het brouwershuis in de jaren 
1870 en 1880 aangebracht. Met eindeloos geduld en grote zorgvul-
digheid zijn ze nu weer tevoorschijn getoverd door schilder Jean 
Hameleers en restauratoren Gino van Ravenstijn en Hans Koning. 
Het verbluffende resultaat roept herinneringen op aan de gedeco-
reerde huizen van het oude Pompeï. Gelukkig is het overgrote deel 
bewaard gebleven. De ontbrekende stukken zijn aangevuld, zodat 
er weer een aangenaam en rustig beeld ontstaan is.

Bijna identiek
Maar eerst zijn twee rechte deuren van muurkasten in de ronde 
achterwand vervangen door replica’s van de oorspronkelijke, gebo-
gen exemplaren. Ze zijn vervaardigd naar de ronde deuren in het 
trappenhuis van het herenhuis aan Bredestraat 4 in Maastricht. Dit 
trappenhuis is bijna identiek aan dat van de brouwerswoning en 
ook hier lijkt sprake van een marmerimitatie te zijn geweest. Op de 
deuren bootsten de restauratieschilders esdoornhout na, zoals op 
de overige deuren van het brouwershuis. Saillant detail is dat ze als 
bindmiddel voor de basistekening van de schildering het donkere 
bier van Brouwerij Bosch gebruikten. Maar liefst zes verschil-
lende soorten marmer zijn er nagemaakt, allemaal uit Frankrijk 
en België. Met schaduw- en lichtvaltonen lijken de trompe-l’oeil-
lijsten net echt.
Het is niet bekend wie er destijds verantwoordelijk voor de marmer-
imitatie was. Gezien het zuidelijke karakter lijkt het aannemelijk 
dat het Belgische decorateurs waren. Niet zo verwonderlijk, omdat 
de gezeten burgerij van Maastricht sterk op onze zuiderburen was 
gericht en ze een stad als Luik frequenteerde. De inrichting van 
het brouwershuis draagt hier alle sporen van. De meeste meubels 
hebben een Luikse herkomst en de rijk geornamenteerde schouwen 
zijn van echt Belgisch marmer. Met de restauratie van de marmer-
schilderingen is een zeldzaam relict van de Nederlandse woon-
cultuur in ere hersteld. Alleen al om die reden is Brouwerij Bosch 
een bezoek meer dan waard. 

Titus M. Eliëns, zelfstandig specialist historische interieurs, was als adviseur 
aan deze restauratie verbonden, tmeliens@hetnet.nl. Nadere informatie via de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: specialist interieurs Harrie Schuit,  
h.schuit@cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.brouwerijbosch.nl.



Op de Saksische offerplaats in Springendal zijn tien-
tallen munten en delen van sieraden achtergebleven

Vroegmiddeleeuwse cultusplaats gevonden

aanvaard
mijn offerO Wodan

O Wodan, aanvaard mijn offer
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Enkele tientallen gouden munten en 

sieraden vonden twee vrienden op een 

akker in Twente. En wat blijkt? Aan het 

begin van de middeleeuwen offerden 

de Saksen hier kostbaarheden aan 

Wodan, Donar en Saxnot. Resten van 

zo’n offerplaats terugvinden, dat gebeurt 

bijna nooit in ons land. janwillem de kort, 

bert groenewoudt & stijn heeren



De twee vrienden Martin van der Beek 
en Gerben ten Buuren hebben toe
stemming van de boswachter. Met hun 
metaaldetector mogen ze op een akker 

in het Overijsselse natuurgebied Springendal naar 
archeologische resten zoeken. Normaal doen ze 
dat niet in dit natuurgebied in Twente, dicht bij 
de Duitse grens. Maar in april 2019 staat er op 
vrijwel alle andere akkers in de buurt al gewas. 
Komkommertijd voor detectorzoekers. Hier, boven 
op de stuwwal van Ootmarsum, bevind je je op 
het hoogste punt in de wijde omtrek. Er liggen 
talloze grafheuvels. Daaruit blijkt dat de plek al in 
het verre verleden aantrekkingskracht op de mens 
uit oefende. Maar bij Van der Beek en Ten Buuren 
ebt het enthousiasme na een paar uur zoeken 
weg. Niets. Ze besluiten richting de auto te lopen 
als Van der Beek plots een muntje vindt. Niet gaaf, 
maar wel een bijzondere: een gouden tremissis uit 
de vroege middeleeuwen. Die is zeldzaam, zeker 
voor Twente.
Regelmatig keren ze op de akker terug, maar ze vin
den niks meer. Een maand daarna gaat Ten Buuren 
in zijn eentje op pad, nu zo’n 150 meter verderop. En 
dan vindt ook hij een tremissis. Snel stuurt hij een 
berichtje naar zijn zoekmaat. Even later vindt hij er 
nog een en meldt zijn vriend dat die misschien toch 
maar moet komen. Wat blijkt? Van der Beek zit al in 
de auto. Die dag vinden ze zeven gouden munten 
en ook een stuk van een gouden hanger. Natuurlijk 

gaan ze de volgende dagen terug en ze vinden nog 
meer munten en delen van gouden sieraden. Ze 
melden het bij het Portable Antiquities Network, dat 
daar speciaal voor bedoeld is. Want ze hebben wel 
door dat ze iets bijzonders hebben gevonden. Maar 
wat precies? Is het een begraven goudschat, die 
door ploegen verspreid is geraakt?

Op 24-jarige leeftijd verwoest Karel de Grote de heilige 
Irminsul van de Saksen

Verder onderzoeken
Snel komen deskundigen van de Vrije Universiteit 
Amsterdam, de provincie Overijssel en de Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed op de akker kijken. 
Ze doen grondboringen en spreken af om de locatie 
in het najaar samen met de vinders verder te onder
zoeken. Staatsbosbeheer heeft namelijk vergevor
derde plannen om de bovengrond van de akker 
af te graven om hier natuur te ontwikkelen. Maar 
eerst het broedseizoen. En dan een pandemie. In de 
herfst van 2020 kan eindelijk de schop de grond in. 
De archeologen graven vier putten van vijftig bij tien 
meter. Laagje voor laagje diepen ze die uit en daarbij 
is er nauwkeurig met de metaaldetector gezocht. 
In de eerste put blijft het angstvallig stil: een stukje 
zilver en een gouden oogje, dat waarschijnlijk van 
een van de eerder gevonden sieraden afkomstig is. 
Ook de tweede put levert nagenoeg niets op.
Stug gaan de archeologen door met vijf centimeter 
verdiepen, heel het opgravingsvlak met de metaal
detector aflopen en weer vijf centimeter verdiepen. 
Tot het gele zand onder de geploegde bovengrond 
zichtbaar wordt. Pas in de derde put geeft de detec
tor piepsignalen: een gouden munt. En nog een en 
nog een. Ieder dieper vlak levert nieuwe vondsten 
op. Daar zijn ook gouden gestempelde sierschijfjes 
bij, zogeheten bracteaten, en kleine zilveren mun
ten, sceatta’s. Bovendien vinden de archeologen 

nogal wat minuscule stukjes gedecoreerd zilver, 
stukjes van iets waarvan ze nog steeds niet weten 
wat het was. De vierde put levert nog een enkel 
muntje op, maar verder blijft het stil.

Nauwkeurig onderzoeken de archeologen de vindplaats, 
samen met de detectorzoekers

Die dag vinden ze zeven 
gouden munten en ook een 
stuk van een gouden hanger

Sporen van palen
In het gele zand tekent zich van oost naar west een 
rij vlekken af, sporen van palen. In het verlengde 
daarvan komt een grote veldkei tevoorschijn. Ook 
vinden de archeologen kruisende karrensporen, die 
moeilijk te dateren zijn. Resten van gebouwen en 
huisvuil, beide kenmerkend voor oude woonplaat
sen, ontbreken totaal. De meeste paalsporen zijn 

klein en ondiep, en enkele zijn wat groter. In een 
van de wat grotere zitten muntjes. De rest van dit 
spoor wordt ‘ingekist’ om op het laboratorium met 
röntgenfotografie verder te onderzoeken. Dat levert 
nog drie munten op. Een prachtig resultaat, maar 
hoe moeten we dat nu interpreteren?
Om te beginnen was het al snel duidelijk dat de 
munten en sieraden uit de zesde en zevende eeuw 
komen. Ze lagen vrijwel allemaal ten noorden van 
de palen. Dat ze niet in de kuilen zijn gelegd voor 
daar palen in werden gezet, blijkt uit het feit dat ze 
niet op de bodem lagen, maar zich verspreid in de 

FO
T

O
 A

R
C

H
EO

C
A

R
E »

13

FO
T

O
 R

C
E, JA

N
W

ILLEM
 D

E K
O

R
T

T
EK

EN
IN

G
 H

EIN
R

IC
H

 LEU
T

EM
A

N
N



vullingen bevonden. Het is dus waarschijnlijker dat 
de munten in de sporen terecht zijn gekomen toen 
de palen uit de grond werden getrokken of wegrot
ten. Ook staat vast dat ze niet in één kuil hebben 
gelegen en vervolgens door ploegen verspreid zijn 
geraakt. De munten zijn tegen de palen aangelegd, 
daarvan afgevallen of er ondiep bij begraven.

Zij hingen de offers aan de 
paal, legden ze op de grond 
of begroeven ze in een kuiltje

Rijk aan fosfaat
De tremisses, de sceatta’s en de sieraden lagen 
apart van elkaar. Bovendien verschillen ze enigszins 
in ouderdom, dus waarschijnlijk zijn mensen hier 
meerdere keren gekomen. Het blijkt dat de bodem 
bij de palen rijk aan fosfaat is, afwijkend van de 
grond ernaast. Dat kan betekenen dat er botten bij 

de palen hebben gelegen. Uit stuifmeelonderzoek 
komt naar voren dat dit een hooggelegen, met 
heide en gras begroeide, open plek in een bosachtig 
landschap was. Een perfecte zichtlocatie dus.
De gouden voorwerpen zijn beslist niet in een neder
zetting onder de grond terechtgekomen. En ook is er 
geen sprake van een enkele ‘schat’, die in tijden van 
onrust is verstopt en niet meer opgehaald is. Maar 

wat is dit dan wel? Gelukkig biedt de 
bredere context aanknopingspunten 

en zijn ook geschreven bronnen behulp
zaam. De ligging op het hoogste punt van de 

stuwwal, nabij de kruising van twee waarschijnlijk 
zeer oude routes, de samenstelling van de munten 
en sieraden en hun relatie tot de paalsporen geven 
aanleiding om de plek als een vroegmiddeleeuwse 
cultusplaats te interpreteren. Die zijn in Nederland 
tot dusver uiterst zeldzaam.

Vreemde oppervlaktevondsten
Een identificatie als cultusplaats is dan ook lastig. 
Vreemde oppervlaktevondsten op een markante 
plek, steviger is de bewijsvoering zelden. Maar 
in Springendal is dat anders. Hier hebben we het 
bewijs voor een flinke paal met links en rechts 
een staak. Regelmatig vervingen de Saksen deze 
een meter of vijf verderop door nieuwe. En in het 
verlengde lag dus een grote veldkei. Uit geschre
ven bronnen weten we dat de bewoners van deze 
streken destijds in de Germaanse goden geloof
den. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een Oudsaksische 
doopgelofte, die vermoedelijk in de achtste eeuw 
door de missionaris Liudger geformuleerd is. Daarin 
staat onder meer: ‘end ec forsacho allum dio boles 
uuercum and uuordum, thunaer ende uuoden 
ende saxnote ende allum them unholdum the hira 
genotas sint.’
Dat komt neer op: ‘en ik verzaak alle werken 
en woorden van de duivel, Donar en Wodan en 
Saxnot en al de afgoden die hun gezellen zijn.’ Het 
offeren van voedsel wordt ten strengste verboden 
in de Capitulatio de partibus Saxionae, een Saksisch 
wetboek uit de achtste eeuw. En in de Annales regni 
Francorum wordt beschreven hoe Karel de Grote in 
772 een heiligdom van de Saksen, de zogenaamde 
Irminsul, vernietigt en het goud en zilver dat hij daar 
aantrof met zich meeneemt. Deze Irminsul was een 
grote boomstam, die volgens de Saksen de hele 
wereld ondersteunde. Hij valt te vergelijken met de 
Yggdrasil uit de Noordse mythologie.

Heilige plaats
Is de plek in Springendal zo’n heilige plaats geweest, 
waar de Saksen met dieren, goud, zilver en andere 
waardevolle offers de goden aanbaden? Zij hingen 
de offers dan aan de paal, legden ze op de grond 
of begroeven ze in een kuiltje. Het heeft er alle 
schijn van. Want wat er nog bij komt, is dat we uit 
vroegmiddeleeuwse en latere bronnen weten dat 
niet alleen markante hoogtes, maar ook weg
kruisingen en grote stenen de focus van rituele 
activiteit konden zijn. Wanneer raakte de offerplaats 
buiten gebruik? De jongste munten zijn ongeveer 
in 675 geslagen. Natuurlijk kunnen ze pas geruime 
tijd daarna geofferd zijn. Formeel vond de kerste
ning van Twente in de achtste eeuw plaats, maar 
het verdwijnen van de offerplek hoeft daar niet het 
gevolg van te zijn.
Aanwijzingen dat de offerplaats door overijverige 
missionarissen is verwoest zijn er in ieder geval 
niet gevonden. En Karel de Grote lijkt ook niet 
omgereden te zijn om deze Irminsul omver te 
trekken. Langzaam zal deze heilige plek in de 
vergetelheid zijn geraakt, totdat Gerben ten 
Buuren en Martin van der Beek het eerste gouden 
muntje boven de grond haalden. Inmiddels is 
het gravende onderzoek afgerond en is het zeker 
dat er zich op deze locatie niets meer in de grond 
bevindt. De munten en sieraden zijn aangekocht 
door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ze 
vallen nu te bewonderen in Rijksmuseum Twenthe 
in Enschede. De plek in Springendal is met een 
kunstwerk gemarkeerd. Bovendien vertelt een 
informatiebord aan wandelaars wat zich hier eens 
heeft afgespeeld. 

Jan-Willem de Kort, veldarcheoloog, Bert Groenewoudt, 
specialist landschapsarcheologie, beiden bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, en Stijn Heeren, docent aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam, droegen met expertise aan 
deze opgraving bij, j.de.kort@cultureelerfgoed.nl,  
b.groenewoudt@cultureelerfgoed.nl & s.heeren@vu.nl. 
Zie ook www.rijksmuseumtwenthe.nl.

Voorzichtig 
legt een 
archeoloog 
het spoor 
van een 
paal bloot 
waarin 
munten 
zaten
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De meubelrestaurator

aangenaam kennis te maken

Stephan de Vries naast een vitrinekast in Willem III-stijl. Deze is aan het einde van de negentiende eeuw door de Gebroeders Horrix gemaakt

‘ Mijn handtekening  
                 laat ik niet achter’

FOTO RCE, RUBEN SCHIPPER

De meubelrestaurator

‘ Mijn handtekening  
                 laat ik niet achter’

tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 1 2022

Naast de zalen waar de kunstcollectie opgeslagen staat die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

beheert, bevindt zich een groot atelier. Daar werkt de meubelrestaurator van de dienst, Stephan de Vries, 

met allerlei gereedschap en stukken hout. Wat doet hij precies? dirk snoodijk

 Wat doet een meubelrestaurator?
‘Ik conserveer en restaureer de meubels uit onze kunst collectie. 
Bij conserveren zorg ik ervoor dat het meubelstuk niet verder 
vervalt, door bijvoorbeeld afschilferende verf en losse splinters 

vast te zetten. Restaureren gaat verder dan dat. Daarbij maak ik onder meer 
missend snijwerk bij en haal ik de originele afwerking tevoorschijn. Als 
restaurator moet je constant de afweging maken tussen de functionaliteit en 
de historische waarde. Er is namelijk een verschil tussen onze museale stukken 
en de meubels die gebruikt worden. Op zo’n gebruiksstoel moet je gewoon 
kunnen zitten. Als daar iets is afgebroken kan ik dat bijmaken. En ik zet er stevige 
hoekklossen in. Of ik laat de stof vervangen, als die toch al niet authentiek meer 
is. Maar als er een vroege zigzagstoel van Rietveld in een vitrine komt te staan, 
dan is het belangrijk om zo veel mogelijk origineel materiaal te behouden. Zijn 
zitfunctie is daar ondergeschikt aan.’

Om wat voor meubels gaat het?
‘Het kan een kist uit de renaissance zijn, een kabinet uit de zeventiende eeuw of 
een moderne buisstoel. Noem maar op. Onze verzameling is zo groot. Van veel 
ambachten weet ik voldoende af. Zo kan ik hout draaien en snijden, en inlegwerk 
uitvoeren. Maar als het bijvoorbeeld Japans lakwerk betreft, of beschilderde 
meubels of iets dat gevlochten is, dan vraag ik er een expert bij. Ook werk ik 
regel matig met stoffeerders, vergulders en klokkenmakers samen, en met 
restauratoren van historische interieurs.’

Komt er veel fantasie bij kijken?
‘Als ik bedenk hoe ik een restauratie het beste aan kan pakken of hoe ik 
onderdelen in kan klemmen als ik iets lijm, dan heb ik wel creativiteit nodig. 
Maar bij missende onderdelen probeer ik eerst oude foto’s van het meubelstuk te 
vinden, zodat ik zeker weet hoe het er vroeger uit heeft gezien. Bij een restauratie 
maak ik het meubel niet beter dan het ooit geweest is. Per slot van rekening 
ben ik niet de oorspronkelijke meubelmaker, dus mijn handtekening laat ik 
niet achter.’

Hoe lang duurt een restauratie?
‘Dat kan vijf minuten zijn voor het vastlijmen van een splinter tot enkele weken 
voor een gehele stijlkamer. Ik restaureer een meubelstuk alleen als een instelling 
het in bruikleen gaat nemen. Dan kijk ik samen met de conservator en de 
bruikleennemer of het geschikt is voor het gewenste gebruik. Daarna kan ik met 
een passende behandeling aan de slag gaan.’

Wat maakt dit werk mooi?
‘Naar de beste oplossingen zoeken voor al die verschillende meubels, technieken 
en materialen is buitengewoon interessant. Daardoor is mijn werk de hele tijd 
anders.’ 

Nadere informatie: s.de.vries@cultureelerfgoed.nl.



Joodse begraafplaatsen behouden

TOT IN DE EEUWIGHEID
Geen bloemen, maar steentjes leg je er neer. Er staan geen 

bomen en struiken. Wel soms een metaheerhuisje. En de graven 

liggen er tot in de eeuwigheid. Welkom op een Joodse begraaf-

plaats. Via een grootscheepse actie worden er daar nu zo veel 

mogelijk van gerestaureerd. leon bok

Talloze verhalen over gewone en bijzondere mannen, 
vrouwen, meisjes en jongens liggen verborgen op de 
238 Joodse begraafplaatsen van Nederland. Hiervan 
zijn er 71 als rijksmonument beschermd en nog eens 

51 als gemeentelijk monument. Voor het behoud van Joodse 
begraafplaatsen trok het Rijk onlangs € 2,5 miljoen uit. Die gaat 
het NederlandsIsraëlitische Kerkgenootschap verdelen. Elke 
begraafplaats komt in aanmerking voor maximaal € 10.000. Het 
Kerkgenootschap bezocht een vijftiental begraafplaatsen om te 
horen en te kijken wat er voor het behoud nodig is.
Vooral de vrijwilligers daar vertelden talloze verhalen over het hoe 

en waarom van hun begraafplaats en over de mensen die er begra
ven liggen. Daarnaast raadpleegde het genootschap de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed over de noodzakelijke werkzaamheden. 
Met name in de negentiende eeuw waren de Joodse gemeen
schappen in plattelandsgemeenten actief. Al voor de Tweede 
Wereldoorlog vertrokken veel Joden naar de grotere steden. Na vijf 
oorlogsjaren waren hele gemeenschappen definitief verdwenen, 
met vaak alleen een begraafplaats als laatste tastbare erfgoed.

Arme huishoudens
Een daarvan is in de buurtschap De Pol bij de Overijsselse 
stad Steenwijk te vinden. Het is een begraafplaats die tot de 
Maatschappij van Weldadigheid behoorde, die arme families 
huisvestte en heropvoedde. Onder hen waren Joodse gezinnen, 
die vanaf 1834 hun eigen synagogale diensten hielden en in 1837 
ook een eigen begraafplaats kregen. De geschiedenis van de 
Joden in de kolonie was kort. Al in 1890 verliet de laatste Joodse 
inwoner De Pol. Nu resteert daar alleen een begraafplaats, waar 
zoals gebruikelijk eeuwigdurende grafrust heerst. Voor Joden is 
het belangrijk dat een graf voor altijd behouden blijft. Bij ruimte
gebrek worden er graven boven elkaar gemaakt.
Joden plaatsen meestal pas na een jaar van rouw een steen op het 
graf. Net als al het andere in verband met de begrafenis zijn de 

Joodse begraafplaatsen behouden
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Op de Joodse begraaf-
plaats van Den Haag 
staat een metaheerhuisje, 
waarin vroeger de rituele 
reiniging van de overlede-
nen plaatsvond

grafstenen eenvoudig en nauwelijks versierd. Het graf van iemand 
met de naam Cohen draagt vaak een afbeelding van twee zege
nende handen. Soms zie je een davidster. Er wordt nauwelijks ver
schil tussen arm en rijk gemaakt. Op Sefardische begraafplaatsen 
liggen de grafstenen plat en op Asjkenazische staan ze rechtop. 
Ten minste een maal per jaar komen de nabestaanden bij het graf. 
Dan leggen zij er geen bloemen neer, maar een steentje.

Het groen de overhand
De bezoeken van het Kerkgenootschap wijzen erop dat het 
onderhoud aandacht nodig heeft. Niet altijd is er op een juiste 
manier aan herstel gewerkt. Ook blijkt regelmatig dat het groen te 
veel de overhand heeft gekregen. Soms zijn de hagen rondom tot 
hoge, ondoordringbare muren uitgegroeid. Aangewaaide zaden 
hebben sommige begraafplaatsen groener gemaakt dan ooit de 
bedoeling was. Bomen en struiken staan namelijk niet standaard 
op Joodse begraafplaatsen.

Een boom wordt als een overdekking opgevat, waardoor een 
priester de begraafplaats niet mag bezoeken. Hij verkeert dan 
namelijk in dezelfde ruimte als een dode. Gelukkig is de focus 
hierop tegenwoordig duidelijker, waardoor er verandering in het 
te groene aanzicht van Joodse begraafplaatsen komt. Aan het 
enthousiasme van veel vrijwilligers ligt het niet. Zij willen niets 
liever dan aan de slag gaan om het Joodse erfgoed te behouden. 
Tot nu stond het gebrek aan geld hun in de weg, maar de subsidie 
biedt een lonkend perspectief.

Verdwenen
Wat bij de bezoeken bovendien naar voren kwam, is dat ook de ver
dwenen begraafplaatsen aandacht verdienen. Er zijn in Nederland 
minstens vijftig Joodse begraafplaatsen geruimd en negen andere 
zijn niet te onderscheiden van het buurtplantsoen ernaast. Bij veel 

hiervan is dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Zo maakte de 
kleine begraafplaats van het Gelderse dorp Druten zestig jaar gele
den plaats voor sportvelden. De stoffelijke resten zijn in 1961 naar 
de Joodse begraafplaats in Nijmegen overgebracht.
Met de subsidie kan bij de sportvelden een informatiebord 
komen. Het NederlandsIsraëlitische Kerkgenootschap gaat zo 
veel mogelijk informatieborden bij de begraafplaatsen neerzetten. 
Die kunnen aandacht aan de geschiedenis schenken en verwijzen 
naar het grotere verhaal van de verdwenen Joodse gemeenschap
pen. Wie zou anders weten dat op de Joodse begraafplaats van 
het Brabantse dorp Geffen de ouders van Simon van den Bergh 
liggen begraven, die met zijn margarinefabriek aan de wieg van 
Unilever stond?

Veel vrijwilligers willen niets 
liever dan aan de slag gaan om 
het Joodse erfgoed te behouden

Deskundig advies
Daar waar grotere ingrepen plaats gaan vinden en dan met name 
op van rijkswege beschermde begraafplaatsen, zal de Rijksdienst 
desgewenst de betrokkenen van deskundig advies voorzien. 
Daarbij zal de dienst terdege rekening met de Joodse regels op het 
gebied van begraven houden. De kennis over behoud en herstel 
bij de eigenaren van de begraafplaatsen en de vrijwilligers die er 
werkzaam zijn, kan de dienst met cursussen en voorlichting ter 
plekke op peil brengen. Ook wordt er nagedacht over nieuwe 
functies voor metaheerhuisjes, bet tohorah in het Hebreeuws. 
Als Joden overlijden, wordt hun lichaam naar een speciale ruimte 
gebracht, waar een rituele reiniging plaatsvindt. Vroeger was 
die ruimte het metaheerhuisje op de begraafplaats, maar die 
gewoonte is verlaten.
Gestorven mannen worden door mannen gereinigd, vrouwen 
door vrouwen. Daarna doen ze het lichaam eenvoudige linnen 
doodskleding aan en leggen het in een eveneens eenvoudige 
doodskist. Vervolgens vond er in het metaheerhuisje een dienst 
plaats. Van die huisjes zijn er in ons land nog 85 in allerlei vormen 
en soorten. In de Gelderse stad Tiel weten ze op de Joodse 
begraafplaats precies wat zo’n verandering van functie betekent. 
Alles aan het huisje blijft intact, maar met minimale middelen is 
het in een bron van informatie over de begraafplaats omgetoverd. 
Hiermee is in een behoefte voorzien, zo blijkt uit drukbezochte 
open dagen. Een goed voorbeeld dat navolging verdient. 

Leon Bok, specialist funerair erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, zet zich met expertise voor dit behoud in, l.bok@cultureelerfgoed.nl.

Een stukje begraafplaats op Zeeburg in Amsterdam is te bezoeken. De rest is te begroeid
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Eduard Huisman van het Kerkgenootschap overlegt in Meppel met vrijwilligers
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KRIJGSKOEPEL
Eind zeventiende eeuw pakte bouwmeester 
Jacob Roman de middeleeuwse binnenplaats 
van Kasteel Middachten aan, bij het Gelderse 
dorp De Steeg. Deze toverde hij om tot 
een prachtig trappenhuis, met een rijk 
gedecoreerde koepel. Het ontwerp van het 
stucwerk is van de hand van collega Steven 
Vennecool, dat de Italiaan Francesco Ottollino 
vervolgens kundig uitvoerde. Zij versierden de 
koepel met allerlei putti en krijgsattributen, 
die aan de oorlogsdaden van de toenmalige 
heer van Middachten herinneren, Godard van 
Reede. Het stucwerk zit op gekliefde eiken 
rinkellatten, die met smeedijzeren krammen 
op houten ribben en kepers bevestigd zijn. 
Het is met kalkmortel afgewerkt en werd in 
de loop van de geschiedenis verschillende 
keren overgeschilderd, telkens met kalkverf. 
Sinds de jaren zestig was er niets meer aan de 
koepel gedaan. Een flinke schoonmaakbeurt 
was nu nodig. Daarom is vorig jaar de gehele 
koepel gereinigd. Daarbij herstelden de 
restauratoren Karin Keutgens en Bernard 
Delmotte vakkundig losse delen van het 
stucwerk, en werkten zij scheuren en 
scheurtjes weg. Met kennis en subsidie was de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nauw 
bij de restauratie betrokken. 

Annet Kock-Rood, adviseur bouwkunde bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, droeg 
met expertise aan deze restauratie bij, a.rood@
cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.middachten.nl.



De structuurdragers van onze regio’s

Eeuwenoude ordening

Elke regio van ons land kent elementen 

die juist daar al eeuwenlang van wezenlijk 

belang zijn. En die de structuur van 

het gebied als het ware dragen. Sloten 

bijvoorbeeld. Of dijken. Deze karakteristieke 

‘structuurdragers’ zijn nu voor alle 78 regio’s 

van Nederland bepaald. Handig voor nieuwe 

ontwikkelingen. edwin raap

Als er nieuwe ontwikkelingen op stapel staan, zoals de 
aanleg van windmolenparken, dan is het goed om het 
verhaal van de regio te kennen. En bij de keuze van de 
locaties waar die turbines moeten komen te staan is het 

verstandig om te kijken naar wat het gebied daar precies vertelt. 
Het is dan verstandig om de plaatsen waar de geschiedenis nog 
goed zichtbaar is te ontzien. En om die plekken waar al eerder 
grote ingrepen hebben plaatsgevonden nader op geschikt

Eeuwenoude

heid voor de windturbines te onderzoeken. Met zogenoemde 
‘structuur dragers’ kunnen de ontwerpers bij provincies en 
gemeenten beter onderbouwd hun keuzes maken. Vooruit met 
het verleden, als het ware.
Wat zijn ‘structuurdragers’? Onder de naam Panorama landschap 
beschreef de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed enige jaren 
geleden kort het karakter van de 78 regio’s van Nederland. Zo’n 
karakterisering schetst welke veranderingen in de loop der eeuwen 

ordening
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Dijken kenmerken 
meerdere regio’s. Door 
hun hoge ligging vor-
men ze al eeuwenlang 
veilige plekken om aan 
te wonen

in een regio plaats hebben gevonden. Hiermee kun je nieuwe 
ontwikkelingen in historisch perspectief plaatsen. Als een regio 
bijvoorbeeld een industrieel verleden kent, zoals Twente, kan dat 
een mooi aanknopingspunt vormen voor stedelijke uitbreidingen. 
Sindsdien gebruikten vakmensen en belangstellenden Panorama 
landschap, dat op www.cultureelerfgoed.nl staat, veelvuldig.

Behoud en versterking
Daarbij merkten zij op dat niet direct duidelijk was welke elemen
ten en structuren van wezenlijk belang voor een regio zijn. Nu de 
rijksoverheid een zogenoemde Nationale Omgevingsvisie heeft, 
werd de behoefte hieraan alleen maar groter. In die visie zijn 
behoud en versterking van cultureel erfgoed en landschappelijke 
en natuurlijke kwaliteiten namelijk als nationaal belang benoemd. 
Vandaar dat de Rijksdienst in samenwerking met het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken deze wezenlijke ‘structuurdragers’ nu aan 
Panorama landschap heeft toegevoegd. Volgende maand worden 
de 78 regiobeschrijvingen en de structuurdragers in een boek 
gebundeld, Panorama landschap en de structuurdragers.

De structuurdragers helpen 
om de kwaliteit van onze 
leefomgeving te behouden

Wat bepaalt nu dat iets een structuurdrager is? Bovenal dat het 
in voldoende mate in de regio voorkomt. Zo dragen graften sterk 
bij aan de beleving van het ZuidLimburgse heuvelland. Graften 
zijn randen die ontstaan zijn doordat regen heel wat aarde vanaf 
hellingen tegen heggen aan gespoeld heeft. Ze vertellen mede het 
verhaal van de ontwikkeling van het landschap en zijn er onlos
makelijk mee verbonden.

Venster op het verleden
En in de lage delen van ons land liggen duizenden kilometers 
aan sloten en andere watergangen. Dit heeft tot prachtige 
verkavelings structuren geleid. Die laten zowel de geschiedenis 
van de afwatering zien, maar net zozeer geven ze een inkijkje in de 
bezitsverhoudingen in bijvoorbeeld Holland in de middeleeuwen. 

Ze vormen een venster op het verleden. Nu de landbouw in de 
veengebieden zich zal moeten aanpassen aan de daling van de 
ondergrond dienen de boeren daar met gewassen om te gaan die 
tegen meer water kunnen. Bij de manier waarop dit er precies uit 
gaat zien kan er prima voortgebouwd worden op de eeuwenoude 
structuur van sloten.
Veel structuren, zoals de sloten, komen in meer dan één regio 
voor. Het zijn, met andere woorden, structuurdragers die ken
merkend voor een bepaald soort gebied zijn. Een typisch voor
beeld van een regiooverstijgende structuur zijn dijken. In het 
rivierenlandschap beschermen ze ons tegen overstromingen. Dat 
lukte lang niet altijd en op veel plekken zijn dijken doorgebroken. 
De vele wielen of doorbraakkolken zijn stille getuigen van die 
dramatische gebeurtenissen uit onze geschiedenis. Door hun hoge 
ligging vormden dijken veilige plekken om aan te wonen, terwijl ze 
als doorgaande lijnen ook ideaal waren voor wegen.

Bondgenoot
Voor de afwatering van het binnendijkse land zijn in de dijken 
sluizen en gemalen aangelegd. Ten slotte zijn dijken ook als 
bondgenoot gebruikt. De Nieuwe Hollandse Waterlinie, die sinds 
vorig jaar met de Stelling van Amsterdam samen als wereld
erfgoed is erkend, gebruikte dijken als ruggensteun. Veel forten 
liggen in of aan dijken. De structuurdragers zijn hier dus niet 
alleen de dijken, maar net zo goed de wielen, gemalen, forten 
en oude dorpen. Samen vertellen deze een prachtig verhaal van 
onze omgang met het water.
De structuurdragers helpen dus om de kwaliteit van onze leef
omgeving te behouden. Door kennis te nemen van de kenmerken 
en de identiteit van een gebied blijft ons land de moeite waard 
om in te wonen en te verblijven. Op deze manier ondersteunen 
de structuurdragers bijvoorbeeld de kaarten van de provincies en 
gemeenten waarop de cultuurhistorische waarde van gebieden 
aangegeven staan. Ook geven ze inzicht in wat het Rijk als van 
nationaal belang ziet. Daarmee kunnen de structuur dragers 
als startpunt voor eigen onderzoek of ontwerp dienen. De 
Rijksdienst staat dan ook open voor verbeteringen, aanvullingen 
en actualiseringen. 

Edwin Raap, specialist cultuurlandschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, voegde de structuurdragers toe, e.raap@cultureelerfgoed.nl. Zie  
www.cultureelerfgoed.nl voor de structuurdragers in Panorama landschap en 
in maart voor het boek ‘Panorama landschap en de structuurdragers’, ook als 
gratis download.

Randen op hellingen, oftewel graften, karakteriseren het Zuid-Limburgse heuvelland
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Orgelluiken van Gerard de Lairesse

Wat is dat 
voor wit waas?

De Westerkerk in Amsterdam is bijzonder. Daar kun je schilderingen 

van de fameuze Gerard de Lairesse zien op de plaats waar hij ze speciaal 

voor gemaakt heeft. Zijn orgelluiken uit de zeventiende eeuw zijn een 

feest voor het oog. Alleen is er de laatste jaren een wit waas overheen 

getrokken. Waar komt dat vandaan? margriet van eikema hommes

De binnenkant van het grote luik links beschilderde Gerard de Lairesse in 
1686 met een bonte stoet muzikanten, waaronder koning David

Op de binnenkant van het grote rechterluik schenkt de koningin 
van Seba allerhande schatten aan koning Salomo
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Een van de hoogtepunten van de rijksmonu-
mentale Westerkerk in Amsterdam is het 
orgel. De kerk is speciaal voor het protestant-
se geloof gebouwd, tussen 1621 en 1631. Meer 

dan een halve eeuw ontbrak er een orgel, omdat in 
de begintijd van het protestantisme orgelspel tijdens 
de eredienst afgewezen werd. Maar in 1680 stonden 
de burgemeesters dit ‘na vergaende deliberatie’ toch 
toe. Nu pakte het kerkbestuur meteen goed uit. De 
beroemde orgelbouwer Roelof Duyschot kreeg de 
opdracht. Met kerst 1686 werd het vijftien meter 
hoge instrument ingewijd. De luiken voor de pijpen 
zijn door Gerard de Lairesse beschilderd. Na zijn 

komst naar Amsterdam was deze Luikenaar snel de 
succesvolste en belangrijkste kunstschilder van de 
stad geworden.
Machtige bestuurders lieten hem hun juist gebouw-
de grachtenpanden verfraaien. En hij decoreerde 
voor stadhouder-koning Willem III zijn jachtslot 
Soestdijk en Paleis Het Loo. Ook had De Lairesse zich 
op plafondvoorstellingen toegelegd. Zodoende had 
hij veel ervaring met schilderingen op groot formaat, 
die van afstand werden bekeken. Logisch dus dat 
de kerkmeesters voor hem kozen. Hij versierde 
de Westerkerk-luiken met muziekinstrumenten, 
muzikanten en een dansende koning David. Helaas 
zit er tegenwoordig een wit waas op. Om dit beter te 
begrijpen is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
benaderd. De onderzoekers namen monsters, die zij 
diepgaand analyseerden.

Doeken en panelen
De Lairesse beschilderde de vier luiken aan beide 
kanten. De bovenste twee bestaan uit doeken op 
een houten raam en de onderste uit eiken pane-
len. De buitenzijden decoreerde hij met grisailles, 
boven loofwerk en onder stenen beelden van de vier 
evangelisten. Helaas zijn de originele buitenkanten 
van de bovenste verloren gegaan. Het huidige loof-
werk dateert uit 1992. Wanneer de luiken gesloten 
waren, wat meestal het geval was, had het orgel 
dus een ingetogen, grijze, stenen uitstraling. Maar 
wanneer de organist speelde en ze geopend waren, 
openbaarde zich een uitbundige, kleurrijke wereld. 
Boven staan twee oudtestamentische voorstellingen. 
Rechts de koningin van Seba, die geschenken aan 
koning Salomo aanbiedt. En links brengt koning 
David, dansend en spelend op zijn lier, samen met 
een bonte stoet muzikanten de ark van het verbond 
naar Jeruzalem. Op de kleine luiken zie je trompe-
l’oeils van muziekinstrumenten aan linten, klaar 
voor gebruik. Hier wordt zonder meer de triomf van 
de muziek gevierd.

Wanneer de organist 
speelde, openbaarde zich 
een uitbundige wereld

Lange tijd is De Lairesse tot de allergrootste kunste-
naars gerekend. Maar in de negentiende eeuw sloeg 
de waardering om en verweet men hem zijn ‘on-
Hollandse’ schilderstijl. In de jaren 1850 probeerde 
het kerkbestuur de orgelluiken zelfs te veilen. Omdat 
niemand erop bood, besloten de bestuurders de 
grote hoofdwerkluiken op te knappen. De rugwerk-
luiken werden naar de kelder verbannen, waar ze 
pas in 1940 door de koster zijn teruggevonden. Alle 
vier zijn ze dat jaar gerestaureerd en anders dan in 
de negentiende eeuw was iedereen diep onder de 
indruk van hun kwaliteit. Kranten spraken over een 
‘meesterwerk’ en ‘een tooneel van warm en krachtig 

coloriet’. En ‘Wat een geluk dat dergelijke kunstwer-
ken nog te Amsterdam te vinden zijn en voor elkeen 
te bewonderen!’

Specifieke locatie
Inderdaad behoren de orgelluiken tot de hoogtepun-
ten van de kunstproductie uit de late zeventiende 
eeuw. De Lairesse vervaardigde een groot deel van 
zijn oeuvre voor een specifieke locatie. Bij het 
bepalen van zijn compositie, perspectief, lichtval en 
penseelvoering hield hij hier rekening mee. Helaas 
zijn bijna al zijn plaatsgebonden schilderingen van 
hun oorspronkelijke plek verwijderd. Daarom zijn 
de orgelluiken in de Westerkerk extra bijzonder. 
Omdat ze er nog hangen zoals hij het heeft bedoeld 
bieden ze een geweldige mogelijkheid om De 
Lairesses schilderkunstige kwaliteit te ervaren. Wel 
wordt die ervaring nu wat ontstemd door enkele 
verouderingsverschijnselen.
In 1992 zijn de vier luiken voor het laatst gerestau-
reerd. Dat was toen hard nodig. Het raamwerk van 
de bovenste was door insectenvraat aangetast en 
uitgezakt en daardoor was ook het schildersdoek 
vervormd en gescheurd. Ze kregen een nieuwe 
draagconstructie en een steundoek. Oude vernis is 
verwijderd, evenals een storende bruine laag, die 
ooit over het hele oppervlak was aangebracht. Lang 
niet alle oude vullingen en retouches konden weg-
gehaald worden, mede omdat De Lairesses verf vaak 
sleets en gebarsten was. »
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Storend fenomeen
Vorig jaar stond het orgel in de steigers, aangezien 
het binnenwerk gerestaureerd werd. Dit bood 
gelegenheid voor een conditieopname van de 
luiken. Inmiddels bleken de vernis en retouches uit 
1992 verkleurd en weer merkten de restauratoren de 
sleetsheid en barsten op. Maar er blijkt nu ook een 
ander storend fenomeen zichtbaar. De binnenkant 
van de hoofdwerkluiken is op veel plaatsen met een 
wit waas bedekt. Dit stoort vooral in de bomen en 
in donkere passages op de voorgrond, zoals de scha-
duwpartijen van huidtinten. Die zien er hierdoor 
licht uit in plaats van donker.
De Lairesse schilderde zijn enorme voorstellingen 
snel, zonder veel details aan te brengen. Hij gebruik-
te efficiënt de grijsbruine kleur van de grondering 
door deze in de achtergrond en de schaduwen alleen 
met transparante verf te bedekken. Hier schemert 
het grijsbruin doorheen. Een deel van het lood-
wit in de grondering heeft in de loop der eeuwen 
gereageerd met het oliebindmiddel. Hierdoor zijn 
doorzichtige, zogeheten loodzepen gevormd en is 
er minder loodwit over. De grondering is daardoor 
wat donkerder geworden. Dit is natuurlijk vooral 
van invloed op de dun geschilderde passages. Ook 
gebruikte De Lairesse daar steeds bindmiddelrijke 
verf, die voornamelijk krijt bevat en aardepigmen-
ten. Dergelijke verf is gevoelig voor schoonmaak-
middelen en dit verklaart waarom juist deze passages 
sleets zijn. De lichte partijen creëerde hij met 
smeuïgere en dekkende verf. Daar is de schildering 
in betere conditie.

Het schoon-
maakmiddel 
heeft De 
Lairesses verf 
aangetast

De onderzoekers bestuderen de luiken vanaf de steiger

Wit en ondoorzichtig
Het waas is meestal op die kwetsbare verf gevormd. 
Verschillende degradatieprocessen zijn hier ver-
antwoordelijk voor. Dwarsdoorsneden uit het loof 
tonen aan dat de verf hier ooit groen en transparant 
was. Maar doordat het oliebindmiddel is opgebro-
ken oogt die nu wit en ondoorzichtig. Ook zijn hier 
witte, minerale afzettingen gevormd, doordat het 
krijt heeft gereageerd met afbraakproducten van het 
oliebindmiddel. Vermoedelijk is ook een organi-
sche gele kleurstof verbleekt. Minerale afzettingen 
zijn ook in de donkere passages op de voorgrond 
aangetroffen, maar hier bevatten ze lood, zwavel en 
kalium. Ze vormen meestal een korstje.
Zulke afzettingen kennen we van andere oude 
olieverfschilderingen. Eerder onderzoek wijst uit 
hoe ze ontstaan. Wanneer loodwit verzeept, kan 
het lood naar het verfoppervlak verplaatsen. Daar 
kan het met zwaveldioxide uit de atmosfeer tot een 
witte korst reageren. Vaak is bij deze reactie ook 
kalium betrokken, dat uit gedegradeerde pigmen-
ten afkomstig kan zijn. Soms is zo’n waas al lang 
geleden gevormd, maar bij de orgelluiken lijkt het 
vooral de afgelopen decennia gebeurd. In 1992 
namen de restauratoren het nog niet waar en op 
foto’s uit de jaren 1990 is het evenmin te zien. Ook 
tekenen de retouches uit 1992 nu donker en kleurig 
tegen De Lairesses wit uitgeslagen verf af. Hoewel 
retouches na verloop van tijd altijd zichtbaar 
worden, moet het enorme kleurverschil hier komen 
doordat de originele verf in 1992 eveneens donker-
der en kleuriger was.

Kaliumzeep
De boosdoener lijkt het schoonmaakmiddel Vulpex. 
Daarmee zijn in 1992 hardnekkige oude vullingen, 
retouches en de storende bruine laag verwijderd. 

Deze kaliumzeep was vanaf 1970 gangbaar als 
schoonmaakmiddel bij restauraties. Het werd als 
een veilig product beschouwd. Daarom was het de 
restauratoren ook aanbevolen door het Centraal 
Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van 
Kunst en Wetenschap, dat later in de Rijksdienst 
is opgegaan. Pas in de decennia erna kwamen de 
gevaren aan het licht. Vulpex-oplossingen zijn zeer 
alkalisch. Hierdoor kan het oliebindmiddel afbreken 
en worden geëxtraheerd, waardoor de verf bros en 
kwetsbaar wordt. Vooral bindmiddelrijke verf met 
krijt en aardepigmenten is hier gevoelig voor, de 
verf dus waar het waas voornamelijk op zit. Ook 
weten we nu dat er altijd resten kalium achterblijven 
en dat de verf die kan absorberen. Op De Lairesses 
ongelijke en gebarsten verf zullen zeker residuen zijn 
achtergebleven.
Dit alles wijst erop dat Vulpex het witte waas heeft 
veroorzaakt. Het heeft de minerale afzettingen 
bevorderd en De Lairesses verf aangetast. Ook 
beschadigde het oude vernisresten en plaatselijk het 
vernis uit 1992. Dit versterkt het storende effect aan-
zienlijk. Het Rijksdienst-onderzoek brengt de com-
plexe problematiek aan het licht. Nu is het nodig de 
verouderingsprocessen beter te bestuderen. Is de 
waasvorming inmiddels gestopt? Op welke plekken 
kun je het waas veilig verwijderen en waar niet? En 
hoe kun je het daar dan minder storend maken? 
Hopelijk kan dit onderzoek in de nabije toekomst 
plaatsvinden, zodat duidelijk wordt op welke manier 
deze belangrijke schilderingen het beste behouden 
kunnen blijven. 

Margriet van Eikema Hommes, specialist schilderkunst 
zeventiende en achttiende eeuw bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, verrichtte dit onderzoek samen met Sanne 
Berbers, m.van.eikema.hommes@cultureelerfgoed.nl.
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Het witte waas is buitengewoon storend in de gezichten. De schaduwpartijen ogen nu licht
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drie dingen

Kapelhuis terug in Volmolen
Met de opening van De Katoendrukkerij anderhalf jaar geleden keerde de 
textielnijverheid terug in de Volmolen in Amersfoort. Het rijksmonument staat 
vlak naast de beroemde middeleeuwse Koppelpoort. Sinds de bouw in 1645 
is er in deze watermolen eeuwenlang met urine wollen weefsel tot dicht, glad 
laken vervilt, oftewel gevold. In 1953 kwam er een weverij in de molen, die 
inmiddels zijn waterrad kwijtgeraakt was. De weverij groeide tussen 1960 en 
1992 uit tot een landelijk toonaangevende galerie, Het Kapelhuis.
Naast stof bedrukken vestigt ook De Katoendrukkerij de aandacht op 
beeldende kunst. Tot en met 10 april is er in de Volmolen de tentoonstelling 
Het Kapelhuis te zien. Die bevat onder meer enkele kunstwerken uit de collectie 
die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert. Deze kunst heeft het Rijk 
destijds bij Galerie Het Kapelhuis gekocht. Zo staan er schalen van Maria van 
Kesteren en Jan van der Vaart, en een kleurrijke installatie van Madeleine 
en Jan Bosscher, gemaakt van textiel. Textielnijverheid en Het Kapelhuis 
terug in de Volmolen: het historische cirkeltje is weer rond. Zie ook www.
dekatoendrukkerij.nl. 

Duistere eeuwen belicht

Links naast de Koppelpoort de Volmolen uit 1645, met daarin de expositie ‘Het Kapelhuis’

Tussen 240 en 500 woonden er mensen rond de huidige Utrechtse stad Wijk bij 
Duurstede. Dat is bijzonder, want in deze tijd van de Volksverhuizingen werden 
er veel nederzettingen opgegeven. Het Romeinse Rijk viel langzaam maar 
zeker uit elkaar en groepen mensen raakten op drift. Deze maand verschijnt 
er een tweedelig boekwerk over opgravingen op De Geer, een stuk land bij 
Wijk bij Duurstede. Die zijn tussen 1969 en 1994 door de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek uitgevoerd, een voorloper van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Nu ligt hier een woonwijk.
Over de overgang van de Romeinse tijd naar de vroege middeleeuwen is 
relatief weinig bekend. Het onderzoek op De Geer helpt om meer licht op deze 
duistere periode te werpen. Er zijn niet alleen grondverkleuringen aangetroffen 
op plaatsen waar zich houten gebouwen en waterputten bevonden. Maar de 
archeologen groeven ook tientallen laatRomeinse munten, bronzen mantel
spelden, haarnaalden en gespen van Romeinse militaire gordels op. Deze wijzen 
op migranten van over de Rijn, die hier een nieuw thuis vonden. De Geer is 
hiermee ook internationaal een bijzondere vindplaats. Zie voor het boek www.
cultureelerfgoed.nl. 

Laat-Romeinse munten en de kop van een haarspeld die in De Geer opgegraven zijn

Vochtige fluctuaties

Kan het kwaad dat het vochtgehalte in musea iets fluctueert?

De laatste maanden vragen steeds meer musea het aan de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Of het kwaad kan dat de relatieve luchtvochtigheid in hun 
gebouw fluctueert. Zij hebben veel zorgen dat deze korte en veelal kleine fluctua
ties tot schade aan de collectie zullen leiden. Nu is het zo dat in veel Nederlandse 
musea de installaties die het binnenklimaat op peil houden hun technische 
levensduur al een decennium hebben overschreden. Vaak zijn de machines in 
de jaren negentig van de vorige eeuw in de musea gebouwd. Daarom zien veel 
musea zich voor de vraag geplaatst hoe om te gaan met het binnenklimaat.
De Rijksdienst helpt deze musea door mee te kijken naar het verloop van het 
klimaat in de afgelopen jaren en geeft op basis hiervan een advies. Hierbij zoekt 
de dienst nadrukkelijk naar een balans tussen wens en haalbaarheid. Samen 
met de Rijksdienst gaan de musea op zoek naar de uitgangspunten voor een 
klimaat dat recht doet aan het gebouw, de energietransitie en de nieuwe inzich
ten in het beheer van een collectie. En trouwens, die kleine, korte fluctuaties in 
het vochtgehalte kunnen absoluut geen kwaad. Nadere informatie: specialist 
binnen klimaat Bart Ankersmit, b.ankersmit@cultureelerfgoed.nl. 
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Beschoeiing biedt bescherming
De terp van Oostrum

De vader van een van de twee eigenaren van het terrein, Hendrik Dijkstra, is tevreden met de beschoeiing

Langs de terp van Oostrum stroomt een brede sloot. Het 

water sleet beetje voor beetje de grond weg, waardoor de rand 

instortte. Zo liepen de archeologische resten in de terp gevaar. 

Een betonnen beschoeiing biedt nu bescherming. En die 

kwam er via een experimentele weg. leonard de wit & jos stöver

Af en toe heb je zo’n geval. Er is een probleem. Het is 
ook redelijk duidelijk wat er moet gebeuren om het op 
te lossen. Maar helaas, binnen het huidige wettelijke 
systeem voelt niemand zich er verantwoordelijk voor. In 

zo’n situatie is het fijn als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
de ruimte krijgt om te doen wat er gedaan moet worden. Dat is 
precies wat er in Oostrum is gebeurd. Dit is een van die typische 
terpdorpen waaraan Fryslân rijk is. Cirkelvormige grondslag, hui-
zen aan smalle straatjes en op de top van de terp de middeleeuwse 
kerk. Een idyllisch beeld. Maar aan de noordkant dreigde gevaar. 
De rand van de rijksmonumentale terp stortte daar in. Onlangs liet 
de Rijksdienst hem verstevigen.
De geschiedenis van Oostrum gaat ver terug, tot zo’n drie eeuwen 

voor onze jaartelling om precies te zijn. In het uitgestrekte kwelder-
gebied van destijds wierpen de Friezen heuvels op om vellige woon-
plekken voor mens en dier te creëren. De invloed van de zee op 
het aangeslibde land was groot. Konden de boeren onder normale 
omstandigheden hun vee op de kwelder weiden, op gezette tijden 
stond het gehele gebied blank. Dieren en mensen trokken zich dan 
op de terpen terug.

Goed bewaard
Terpen zijn archeologisch van groot belang. Ze zijn door mensen-
handen opgeworpen en er is eeuwenlang op gewoond. In de 
heuvels bevinden zich bewoningsresten van allerlei aard: restanten 
van huizen en stallen, aardewerk, gebruiksvoorwerpen van bot en 
hout. Juist die organische spullen zijn vaak goed bewaard geble-
ven, omdat ze onder de vochtige omstandigheden in de terp niet 
vergaan. Dat is de reden waarom veel terpen nu rijksmonumenten 
zijn. Als locatie om ze op te werpen kozen de Friezen in de regel de 
al wat hogere delen van het gebied. Zo is de terp van Oostrum op 
een zandbult aangelegd, die in de laatste ijstijd opgestoven is. In de 
steentijd woonden hier al mensen op, zo bleek tijdens de bouw van 
een onderkelderd huis. Er zijn toen resten van een nederzetting 
van de zogenoemde trechterbekercultuur ontdekt. In Oostrum is 
dus sprake van archeologische sporen met een enorme tijdsdiepte: 
van 4000 voor Christus tot de moderne tijd.

Beschoeiing biedt  bescherming
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Zoals gezegd ontstond er de afgelopen jaren aan de noordrand een 
ernstig probleem. De voet van de terp ligt hier over een afstand 
van ruim honderd meter aan een tocht die voor het waterbeheer 
belangrijk is. Het water in deze brede sloot sleet de grond onder 
de terp uit. Hierdoor stortte zijn steile rand geleidelijk in. De 
instorting en het wegspoelen van de aarde konden tot schade aan 
de archeologische overblijfselen leiden.

Onderhoud
De eigenaren van het terrein, Sietske Dijkstra en Hendrik 
Woudstra, meldden het probleem met de steilkant bij de 
Rijksdienst. Zij hadden met het waterschap overleg gehad, maar 
dat had aangegeven er niet veel aan te kunnen doen. Het onder-
houd van walkanten is namelijk een zaak van de eigenaren. Echter, 
dat onderhoud was niet zomaar uit te voeren. ‘Als het geen rijks-
monument zou zijn geweest, dan had ik de kant allang machinaal 
opgehaald’, aldus Hendrik Dijkstra, Sietskes vader, die ook op het 
erf woont. ‘Dat mag alleen niet, want dat zou de archeologische 
resten kunnen beschadigen.’ De eigenaren waren graag bereid 
om hun medewerking aan de bescherming van de restanten te 
verlenen, maar zij zagen het niet als hun taak om dit te realiseren. 
Ook de Subsidie instandhouding monumenten was voor Dijkstra 
en Woudstra niet aantrekkelijk, vanwege de administratieve lasten 
en de vereiste eigen bijdrage.

Een archeologische specialist van de Rijksdienst beziet bezorgd 
de ingestorte rand

De nieuwe beschoeiing beschermt nu de archeologische resten in de terp van Oostrum

Voor de Rijksdienst is het gebruikelijk om in gevallen als deze eige-
naren en andere organisaties met expertise en subsidie te ondersteu-
nen, maar niet om andersoortige actie te ondernemen. Gelukkig 
bleek het in Oostrum mogelijk om bij wijze van experiment met 
rijksgeld de rand te laten verstevigen. In opdracht van de dienst is er 
vorig jaar langs de gehele steilkant een beschoeiing geplaatst. Van 
beton, om het onderhoud zo gering mogelijk te maken.

Bevredigend
De beschoeiing neemt enige ruimte in beslag, waardoor de tocht 
smaller zou worden. Om dat te voorkomen stond het waterschap 
toe dit aan de overkant te compenseren. De daar vrijgekomen 
grond is gebruikt om de steilkant achter het beton aan te vul-
len. Het resultaat is voor iedereen bevredigend. Het waterschap 
behoudt zijn watergang en Sietske Dijkstra en Hendrik Woudstra 
hoeven niet langer bang te zijn voor de afkalving van hun grond. En 
de beschoeiing beschermt het rijksmonument tegen verder verval.
Het was ook vorig jaar toen de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap een evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding 
monumenten aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin staat dat het 
huidige stelsel niet voldoet om archeologische monumenten in 
stand te houden. De minister geeft aan dat de Rijksdienst momen-
teel alternatieven uitwerkt. De beschoeiing langs de terp van 
Oostrum is hier een inspirerend voorbeeld van. Al moeten we ons 
realiseren dat ook een verbeterd stelsel niet perfect zal zijn. Die sys-
temen bestaan niet. Er zullen zich altijd situaties voordoen waarin 
het nodig is om creatief naar oplossingen te zoeken. 

Leonard de Wit, hoofd Regio Noord-West bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, zet zich voor het verbeteren van de subsidieregeling in en Jos Stöver, 
adviseur archeologie bij de dienst, droeg met expertise aan het plaatsen van de 
beschoeiing bij, l.de.wit@cultureelerfgoed.nl & j.stover@cultureelerfgoed.nl.

Gelukkig 
bleek het 
mogelijk om 
met rijksgeld 
de rand  
te laten 
verstevigen

Beschoeiing biedt  bescherming



Zo veel mogelijk tijdens het naziregime gestolen of verloren kunst die het Rijk sinds de Tweede Wereldoorlog beheert, 
keert terug naar de oorspronkelijke eigenaren

Kunstwerk 
zoekt

Impuls voor teruggave 

kunst met oorlogsverleden

Kunstwerk zoekt erfgenaam

Diefstal, inbeslagname of gedwongen verkoop. 

Het Rijk beheert flink wat kunst voorwerpen die 

mensen vlak voor of in de Tweede Wereldoorlog 

zijn kwijtgeraakt. Nederland stelt alles in het werk 

om ze terug te geven. Sinds begin dit jaar gebeurt 

dat met extra inspanning. nina wijsbek

erfgenaam
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In 1942 verkocht de handelaar Gustav Cramer 
Rivierlandschap met ruïne en stad in de verte aan 
een Duitse kunsthandel. Hij deed dat namens 
een ondergedoken vrouw. Om haar identiteit te 

beschermen zijn haar gegevens destijds nergens 
genoteerd. Vlak na de Tweede Wereldoorlog is het 
schilderij naar Nederland teruggehaald, samen 
met duizenden andere cultuurgoederen die tussen 
1933 en 1945 in Duitsland terecht waren gekomen. 
Teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar lukte 
niet. Het spoor liep dood bij Cramer. In het depot 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wacht 
het Rivierlandschap, dat rond 1700 door Dionys 
Verburg gemaakt is, nog altijd op restitutie. Daarom 
bestudeert de Rijksdienst momenteel de herkomst 
van het werk, net als die van andere teruggekeerde 
kunst.
Het onderzoek maakt deel uit van maatregelen die 
de minister van Cultuur vorig jaar aankondigde. Het 
is de bedoeling om zo veel mogelijk gestolen of ver
loren kunst aan de oorspronkelijke eigenaren terug 
te geven. Of aan hun erfgenamen. De onderzoekers 
streven ernaar om de eigendomsstatus en de ver
blijfsgeschiedenis aan te vullen van de teruggevon
den werken die de Rijksdienst beheert. Ter voorbe
reiding fotografeert de dienst ze allemaal opnieuw. 
Ook de achterkanten van de schilderijen nemen de 
fotografen mee. Hier staan vaak tekstjes op geschre
ven of er zijn etiketten of stickers op geplakt. Die 



kunnen aanwijzingen voor het eigendom of voor de 
verblijfplaats van het schilderij bevatten.

Nieuwe aanknopingspunten
Met deze nasporingen bouwt de Rijksdienst voort 
op het uitgebreide onderzoek dat Bureau Herkomst 
Gezocht tussen 1998 en 2007 verrichtte. Recente 
studies, de toenemende digitalisering van archieven 
in binnen en buitenland en tot nu toe onbekende 
of ontoegankelijke informatie maken het waar
schijnlijk dat er nieuwe aanknopingspunten boven 
water komen. Een voorbeeld is de gegevensbank 
van de Universiteit van Heidelberg. Daarin zijn 
de afgelopen jaren duizenden veilingcatalogi uit 
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland uit de periode 
19011945 opgenomen.

Aan het eind van de oorlog haalden de geallieerden veel 
geroofde kunst terug

Etiketten kunnen 
aanwijzingen voor het 
eigendom van het 
schilderij bevatten

Een deel van de kunst die uit Duitsland terug
kwam, is kort na de oorlog aan de oorspronkelijke 
eigenaren teruggegeven. Een ander deel is daarna 
op veilingen verkocht. Wat achterbleef, is onder
gebracht in de kunstcollectie van het Rijk. Daar is 
een beperkt aantal kunstwerken aan toegevoegd 
van collaborateurs of Duitsers, die vanaf 1945 in 
Nederland in beslag zijn genomen. Dat geldt ook 
voor andere kunstvoorwerpen met een oorlogsver
leden, die soms veel later opdoken. Samen gaat het 
om ruim drieduizend objecten, waaronder toege
paste kunst als keramiek, meubels en tapijten en 
beeldende kunst zoals tekeningen en schilderijen. 

Niet alles daarvan is tussen 1933 en 1945 geroofd, 
geconfisqueerd, onder dwang verkocht of anders
zins onvrijwillig verloren. Het betreft ook vrijwillig 
verkochte handelswaar.

Uitgeleend aan musea
Vandaag de dag is een groot aantal van deze kunst
werken uitgeleend aan bijvoorbeeld musea, die 
de bijzondere herkomst vermelden. De rest wordt 
bewaard in het depot van de Rijksdienst. De dienst 
is sinds januari het eerste aanspreekpunt voor de 
teruggave van tijdens het naziregime verloren of 
gestolen werken. Belanghebbenden, musea, onder
zoekers, studenten en andere geïnteresseerden 
kunnen voor informatie bij de dienst terecht. Dat 
geldt ook voor uitleg over het indienen van een res
titutieverzoek, advies over de manier waarop je zelf 
herkomstonderzoek kunt doen en doorverwijzingen 
naar archieven en andere organisaties.
Daarnaast verbetert de Rijksdienst de komende vier 
jaar de toegankelijkheid van informatie en onder
zoeksbronnen. Bijvoorbeeld door de digitalisering 
van het archief van de vermiste werken af te ronden. 
Om de kans op teruggave te vergroten en het 
indienen van een verzoek zo laagdrempelig mogelijk 
te maken publiceert de dienst op wo2.collectiene
derland.nl informatie over de meer dan driedui
zend kunstwerken. Het gaat om kunsthistorische 
gegevens, de herkomst en de restitutieprocedure, 
als die van toepassing is. Ook de kunstvoorwerpen 
die sinds 2000 zijn teruggegeven staan op deze 
site vermeld.

Verplichte aangifte
Wie in de oorlog door verkoop, diefstal of inbe
slagname kunst was kwijtgeraakt was na mei 1945 
verplicht om daar aangifte van te doen. Dat gold 
ook voor mensen die informatie hadden over kunst 
die in handen van de Duitsers was geraakt. Zij kon
den dat aangeven bij de nieuw opgerichte Stichting 
Nederlands Kunstbezit. Die richtte zich de eerste 
jaren na de Tweede Wereldoorlog op het terug »
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vinden van Nederlandse kunstwerken en de terug
gave daarvan aan de oorspronkelijke eigenaren. 
Deze aangifteformulieren zijn voor een groot deel 
gedigitaliseerd en online toegankelijk via de website 
van Bureau Herkomst Gezocht.
Na de teruggave vlak na de oorlog duurde het tot 
eind jaren negentig voor er internationaal aandacht 
werd gevraagd voor een voortzetting hiervan. 
Verschillende landen, waaronder Nederland, 
onderschreven in 1998 de Washington Principles on 
Nazi-Confiscated Art. Die vormen een leidraad om 
geroofde kunst te identificeren, te onderzoeken en 
terug te geven. Sindsdien zetten het Rijk en ver
schillende organisaties in Nederland zich hiervoor 
in en zijn er weer honderden kunstwerken terug
gegeven. Dat is bijvoorbeeld het geval met Gezicht 
op een Nederlandse stad, dat Adrianus Eversen in de 
negentiende eeuw schilderde. Dit stadsgezicht was 
tot 1941 eigendom van Joseph Stodel, een Joodse 
diamantair uit Amsterdam. Na zijn overlijden dat 
jaar kwam zijn nalatenschap onder beheer van een 
bewindvoerder die door de bezettingsautoriteiten 
aangesteld was. Die verkocht het schilderij in 1943 
via een veiling voor ƒ 4.200 aan Erhard Göpel, een 
kunstinkoper voor Adolf Hitler.

Erkenning van onrecht
‘Een zorgvuldige en rechtvaardige omgang met ver
zoeken tot restitutie is essentieel,’ zo zei de minister 
van Cultuur vorig jaar, ‘want restitutie is meer dan 
alleen de teruggave van een cultuurgoed. Het is de 
erkenning van het onrecht dat de oorspronkelijke 
eigenaren is aangedaan en een bijdrage aan het 
herstel van dit onrecht.’ Iedereen kan een verzoek 
tot teruggave van een voorwerp uit de Rijkscollectie 
bij de Rijksdienst indienen. Vervolgens besluit de 
minister of het kunstvoorwerp wordt teruggeven. 
Zo’n besluit neemt de minister niet zomaar.
Eerst geeft de Adviescommissie Restitutieverzoeken 
Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog een 
onafhankelijk advies. De commissie probeert vast te 
stellen dat het in hoge mate aannemelijk is dat de 

verzoeker de oorspronkelijke eigenaar of zijn rechts
opvolger is. En dat het in voldoende mate aanne
melijk is dat het bezitsverlies tijdens het naziregime 
onvrijwillig plaatsvond. Als dat beide lukt, adviseert 
de commissie om het kunstwerk terug te geven. Zij 
baseert haar adviezen op historisch onderzoek.

Verdieping
Dat onderzoek verricht het Expertisecentrum 
Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereld
oorlog, dat bij het NIOD Instituut voor Oorlogs, 
Holocaust en Genocidestudies is ondergebracht. 
Ten opzichte van het herkomstonderzoek dat de 
Rijksdienst tussen 2022 en 2026 naar al de drie
duizend werken doet, is het historische onderzoek 
een verdieping. Het Expertisecentrum bekijkt of 
het kunstwerk dat wordt teruggevraagd hetzelfde 
object is dat voor of tijdens de oorlog verloren is 
gegaan. Bovendien onderzoekt het centrum onder 
andere de omstandigheden waaronder het van 
eigenaar is veranderd. De Restitutiecommissie 

publiceert de adviezen op haar website, waar ieder
een ze in kan zien.
Ook kunstwerken die geen eigendom van het 
Rijk zijn, kan iemand terugvragen. Dat moet wel 
samen met de huidige bezitter gebeuren, vaak een 
gemeente of een museum. De bezitter en de ver
zoeker kunnen de Restitutiecommissie dan om een 
bindend advies vragen. Sinds 2016 bestaat daar
naast de mogelijkheid om het Expertisecentrum 
adviesloos onderzoek naar objecten binnen en 
buiten de Rijkscollectie uit te laten voeren. Zo’n 
verzoek kan iemand met de huidige bezitter via de 
Rijksdienst indienen.

Unieke kenmerken
De oorspronkelijke eigenaren of hun erfgenamen 
kunnen niet altijd worden opgespoord. Omdat er 
geen overlevenden zijn, omdat er documentatie 
ontbreekt of omdat het spoor niet verder voert. 
Het kan ook zijn dat het kunstwerk weinig unieke 
kenmerken heeft, waardoor de herkomst moeilijk 
te traceren valt. Dat is het geval bij een deel van de 
kasten, tafels, kisten en tapijten. Dit betekent dat er 
na afronding van het nieuwe herkomstonderzoek 
een groep verweesde kunst zal overblijven.
Afgesproken is dat het Rijk de verweesde kunstwer
ken waarvan het aannemelijk is dat ze tijdens het 
naziregime van Joodse eigenaren geroofd zijn aan 
een Joodse erfgoedinstelling in beheer zal overdra
gen. Nieuwe informatie die uit het onderzoek naar 
de herkomst bekend wordt, maakt de Rijksdienst 
digitaal toegankelijk. Wie zelf nieuwe of aanvullende 
informatie heeft of aanknopingspunten voor het 
onderzoek kent, kan bijdragen aan de belangrijke 
opgave de kunst terug te geven aan de oorspron
kelijke eigenaren of hun erfgenamen. Alle hulp is 
welkom. 

Nina Wijsbek, adviseur erfgoedbeleid bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, zet zich samen met anderen in voor de 
teruggave van kunst met een Tweede Wereldoorlogsverleden, 
n.wijsbek@cultureelerfgoed.nl. Nadere informatie: 
restitutie@cultureelerfgoed.nl.

Dit stadsgezicht van Adrianus Eversen is aan de erfgenamen teruggegeven

Iedereen  
kan een 
verzoek tot 
teruggave van 
een voorwerp 
uit de 
Rijkscollectie 
indienen
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Van deze 
commode, die 
weinig unieke 
kenmerken heeft, 
is de herkomst 
onbekend
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OLIJFGAARD BLIJKT MAAND 
LATER GESCHILDERD

FO
T

O
 K

R
Ö

LLER
M

Ü
LLER

 M
U

SEU
M

, R
IK

 K
LEIN

 G
O

T
IN

K

Niet in juni, maar pas in juli 1889 schilderde 
Vincent van Gogh Olijfgaard, dat tegenwoor-
dig in het Kröller-Müller Museum op de 
Hoge Veluwe hangt. Dat blijkt uit onder-

zoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Vanwege zijn verslechterde mentale gezondheid 
verhuisde Van Gogh in mei 1889 naar een inrich-
ting in Saint-Rémy-de-Provence in Zuid-Frankrijk. 
Al kort na zijn aankomst raakte hij gefascineerd 
door de zo kenmerkende olijfboomgaarden daar. 
In een half jaar maakte hij maar liefst vijftien 
variaties op dit ene onderwerp. Hij schilderde 
olijfgaarden in verschillende seizoenen en op 
verschillende momenten van de dag. Op initiatief 
van het Van Gogh Museum in Amsterdam en het 
Dallas Museum of Art zijn deze vijftien schilderijen 
nu voor het eerst uitgebreid materiaaltechnisch 
onderzocht. Aan elf van die onderzoeken droeg 
de Rijksdienst bij. Een van de hoofdvragen betrof 
de chronologie. Die is van belang om Van Goghs 
artistieke keuzes te kunnen volgen. Hierbij speelt het 
schilderdoek een belangrijke rol. Uit zijn brieven valt op 
te maken wanneer Van Gogh rollen doek ontving die al 
van een grondlaag waren voorzien. Die hebben elk karak-
teristieke kenmerken. Zo is het doek voor de Olijfgaard in het 
Kröller-Müller Museum pas begin juli geleverd. Daarom is het 
nu een maand later gedateerd dan eerder gedacht. De vijftien 
werken zijn te bewonderen op Van Gogh en de olijfgaarden, van 11 
maart tot 12 juni in het Van Gogh Museum. Bij de expositie komt een 
catalogus uit waaraan de Rijksdienst meewerkte. 

Muriel Geldof, natuurwetenschappelijk specialist schilderkunst bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, verrichtte samen met anderen dit onderzoek,  
m.geldof@cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.vangoghmuseum.nl.
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Leer

Door de samenstelling van de ondergrond van de polder Nijbroek te bestuderen proberen onderzoekers vast te stellen waar de historische waterwegen liepen

van het
verleden

Nieuwe werkwijze Erfgoed en waterbeheer

Leer van het verleden

Nieuwe werkwijze Erfgoed en waterbeheer

De overstromingen in Limburg vorig jaar. 

Verdrogende gebieden. Dijken die verhoogd 

moeten worden. Nederland blijft altijd met het 

water bezig. Maar voor oplossingen kunnen we 

van de geschiedenis leren. Om hier richting aan te 

geven is de werkwijze ‘Erfgoed en waterbeheer’ 

in de maak. gertjan de boer & alette van den hazelkamp
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Door de hoger gelegen delen van ons land 
stromen sinds mensenheugenis beken. 
Tijdens de rationele jaren van weder-
opbouw na de Tweede Wereldoorlog zijn 

deze rechtgetrokken. Ook groeven we extra sloten 
om snel water af te voeren. Met deze ingrepen kon-
den we onze landbouwpercelen strakker indelen en 
de productie vergroten. Drassig land veranderde in 
vruchtbare grond. Maar waar we toen geen rekening 
mee hielden, was de droogte van tegenwoordig. Met 
een tekort aan zoet water in de zomer hebben we 
de beken nu weer voor bewatering nodig. Vandaar 
dat de waterschappen ze de laatste jaren weer laten 
meanderen. Zo houden de beken het water langer 
in een gebied vast. Het is bij het verleggen van een 
beek van belang om er eerst achter te komen hoe hij 
voorheen precies liep.
Vandaar dat Stichting Toegepast Onderzoek Water-
beheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
vier jaar geleden het Handboek beken en erfgoed 
uitbrachten. Dit bevat kennis die nodig is om bij 
aanpassingen en beheer van beken ook met hun 
cultuurhistorische aspecten rekening te houden. 
Want beken dragen vaak de structuur van hun 
omgeving. Dat geldt bijvoorbeeld voor beken die 
ooit een watermolen aandreven. Die geschiedenis 
blijft van invloed op het omringende gebied. Nu 
hebben de waterschappen behoefte aan uitbreiding 
van dit gedachtegoed naar heel Nederland en naar de 
volle breedte van het beheer van het water. Voor de 
nieuwe werkwijze Erfgoed en waterbeheer onderzoeken 
de stichting en de Rijksdienst de komende tijd hoe 
kennis over de ondergrond, het watersysteem en de 
cultuurhistorie voordelen op levert voor het beheer 
van vandaag en morgen.

Waterhuishouding
Zo kijkt de dienst samen met waterschappen hoe 
je bij problemen met te veel of te weinig water 
cultuurhistorische kennis in kunt zetten. Een goed 
voorbeeld is de polder Nijbroek in Gelderland. 
Hoe was daar de waterhuishouding net voor het 
inpolderen in de veertiende eeuw? Door dat uit te 
zoeken komen we te weten welke invloed eerdere 
ingrepen in het watersysteem op het landschap heb-
ben gehad. We leren waar de oude beekbeddingen 
liggen, in welke richting de afwatering in verschil-

lende perioden liep en welke planten en bomen er 
toen stonden. Dit kan nu ter inspiratie dienen voor 
waterbuffers en voor zogenoemde klimaatmantels 
langs de weteringen in de polder Nijbroek.
Op deze manier kan de kennis van het verleden een 
deel van de oplossing voor hedendaagse problemen 
bieden. Want niet alleen ons heden, maar ook ons 
verleden is met water verbonden. De zoute zee, 
metersdikke natte veenlagen en zoete, meande-
rende rivieren: ons land en zijn inwoners zijn erdoor 
gevormd. Het leven met het water houdt nooit op. 
Nederland ligt immers in een delta. Door de veran-
dering van het klimaat staan we voor grote uitda-
gingen. Hoe kunnen wij blijven wonen in een land 
dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt? 
Hoe blijven we aan voldoende zoet water komen? 
Hoe houden we het leven naast de rivieren veilig? 
Hoe kunnen we overstromingen zoals vorig jaar in 
Limburg voorkomen?

Gewaardeerd erfgoed
Ofschoon de oorzaken dit keer een mondiale schaal 
hebben, is het niet voor het eerst dat Nederland voor 
grote ‘wateropgaven’ staat. De afgelopen driedui-
zend jaar vonden we oplossingen voor vernatting, 
droogte en overstromingen. En die behoren nu tot 
gewaardeerd cultureel erfgoed. Maar liefst negen 
van de twaalf werelderfgoederen van ons land 
hebben een direct verband met water. Denk aan de 
poldermolens van Kinderdijk, de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, het Ir. D.F. Woudagemaal en de Limes, de 
grens van het Romeinse Rijk langs de Rijn.
Verder bevinden we ons tussen de omringdijken, 
terpen, kanalen, polders, droogmakerijen, spren-
gen en vloeiweiden. Sprengen zijn gegraven om 
bronwater door te vervoeren en vloeiweiden lieten 

we regel matig expres door beken overstromen, die 
er vruchtbaar slib op afzetten. Minder bekend zijn 
overlaten en hollestellen. Een overlaat is een ver-
laagd gedeelte in een dijk waarover het water van een 
rivier zo nodig weg kan vloeien. En een hollestelle is 
een verhoogde drinkput met zoet water voor het vee 
in zout, buitendijks gelegen land. Allemaal zijn het 
getuigen van inventiviteit en de wilskracht om in ons 
deltaland te wonen.

Vervreemd landgebruik
Hoe inventief ook, dit zijn allemaal uitingen van 
onze overtuiging dat wij het water naar onze hand 
kunnen zetten en dat ons land maakbaar is. Maar 
met het onvoorspelbaarder worden van ons klimaat 
bereiken we de grenzen van de maakbaarheid. 
We ontdekken dat de samenhang tussen de stad 
en de natuurlijke omgeving steeds meer verloren 
gaat. Te vaak is het landgebruik vervreemd van 
de ondergrond. Dit zorgt voor kwetsbaarheid bij 
weersextremen en voor de afname van de biodiver-
siteit. Om problemen te voorkomen onderzoekt de 
Rijksdienst de relatie tussen landgebruik, erfgoed en 
de kenmerken van het natuurlijke systeem. Ook deze 
bevindingen worden in de nieuwe werkwijze Erfgoed 
en waterbeheer opgenomen.
De rijksoverheid bereidt Nederland op de verder 
stijgende zeespiegel voor, net als op het schaar-
ser worden van zoet water en op de toenemende 
weersextremen. De maatregelen die genomen 
moeten worden zijn verstrekkend en voor iedereen 
ingrijpend. Ons land zal opnieuw van vorm veran-
deren. Hoe Nederland er over dertig jaar uit ziet, 
hangt mede van de keuzes af die we nu maken. Ons 
erfgoed en de verhalen uit het verleden dragen met 
kennis en inspiratie bij aan het nemen van de juiste 
beslissingen voor een leefbare en veilige delta in de 
toekomst. De werkwijze Erfgoed en waterbeheer zal daar 
houvast bij bieden. 

Gertjan de Boer, specialist erfgoed en klimaat, en Alette van 
den Hazelkamp, specialist erfgoed en water, beiden bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ontwikkelen mede 
de nieuwe werkwijze, g.de.boer@cultureelerfgoed.nl &  
a.van.den.hazelkamp@cultureelerfgoed.nl. Zie www.
cultureelerfgoed.nl voor een gratis download van het 
‘Handboek beken en erfgoed’.

De overstroming van de Geul in het centrum van Valkenburg in 
juli vorig jaar

In de verbrede 
Moorsterbeek bij het 

Utrechtse dorp Achterveld 
kan het water zijn eigen 

weg vinden
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Met het onvoorspelbaarder 
worden van ons klimaat 
bereiken we de grenzen 
van de maakbaarheid
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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.

KIJK!
Kunstwerken uit de Rijkscollectie RCE
Fransje Kuyvenhoven, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 160 pag., gebonden, € 8,50, 
ISBN 978 94 6262 391 0

Conservator Fransje Kuyvenhoven vertelt in dit 
boekje bijzonderheden van 38 van de kunstwer
ken die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
beheert. Van een herdruk uit 1900 van een gravure 
die Johannes van den Aveelen in 1680 van het 
Catshuis had gemaakt bijvoorbeeld. Die is een beetje 
slordig ingekleurd. De kop op een baardmankruik 
uit de zeventiende eeuw stelt volgens overlevering 
een Keulse stadsbestuurder voor. En het gezicht van 
Theo van Doesburg op zijn Zelfportret in atelier uit 
1929 is een kaal, groen ovaal. Maar onder dat groen 
zit roze verf verstopt, zo verklapt Kuyvenhoven.

GEBOUWD OM TE BEWAREN
Waar staan we met erfgoeddepots in Nederland?
Bart Ankersmit en Marc Stappers (red.), Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 146 pag., 
gratis download via www.cultureelerfgoed.nl

In de jaren negentig ontwikkelden Nederlandse 
musea van alles om hun collectie beter op te slaan, 
zoals zuurvrije dozen en controle over het binnen
klimaat en het licht. Maar klimaatinstallaties bleken 
kwetsbaar voor storingen, ze waren belastend 
voor historische panden en ook niet onbelangrijk: 
energieverslindend. Met het inzicht dat museale 
voorwerpen niet altijd een constant binnenklimaat 
nodig hebben en zuurvrije dozen niet altijd noodza
kelijk zijn, werden er nieuwe, energieneutrale depots 
gebouwd. Deze fungeren als een theemuts op een 
dikke, ongeïsoleerde bodemplaat. Die plaat geeft 
in de winter warmte af en zorgt in de zomer voor 
verkoeling. Zo volgt de temperatuur getemperd de 
seizoenen en is er slechts beperkt ontvochtiging van 
de lucht nodig. In 2017 verrees het Kolleksjesintrum 
Fryslân en vorig jaar is in Amersfoort het Collectie
centrum Nederland geopend. Het besef dat slechts 
vijf procent van de collecties van Nederlandse musea 
toegankelijk is voor het publiek leidde de laatste 
jaren tot meer bruikleenverkeer en open depots.
Boijmans Van Beuningen combineert in het nieuwe 
depot opslag met permanente publiekstoeganke
lijkheid. In deze publicatie delen specialisten hun 
ervaring en expertise. 

WATERSTAATSKERKEN 
Religieuze interieurs in Nederland
Anique de Kruijf, Albert Reinstra en Pia Verhoeven 
(red.), Museum Catharijneconvent, Utrecht en Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 28 pag., 
gratis download via www.catharijneconvent.nl

Schitterend zilver, kunstig gesneden eikenhout, 
kleurrijk glasinlood: kerken zijn gebouwd voor de 
binnenkant. Die zijn door de eeuwen heen uitgedost 
om te functioneren als waardige omlijsting van de 
eredienst. Maar in ons land vermindert het aantal 
religieuzen snel en blijft het kerkbezoek afnemen. 
Daardoor moeten steeds meer kerken en kloos
ters de deuren sluiten. Bij verkoop of een nieuwe 
functie is het soms al eeuwenoude interieur vaak 
kind van de rekening. Zo ging er de afgelopen jaren 
al veel moois verloren. Vijf compacte publicaties 
werpen nu een nieuw licht op dit bedreigde erfgoed. 
De experts van Museum Catharijneconvent en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelden 
hun krachten. Ze zetten de mooiste intacte interieurs 
van waterstaatskerken, kloosterkapellen, Bossche 
Schoolkerken, kunstwerkplaatsen van de neo gotiek 
en protestantse kerken in de schijnwerper. En er 
staan nog vier publicaties op de rol.

POST 65 
Inspirerende bouwkunst
Anita Blom, Iris Burgers e.a., Atelier Rijksbouw
meester, Den Haag en Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 296 pag., gratis via postbus.
rijksadviseurs@rijksoverheid.nl

De kwaliteiten van oude gebouwen herkennen we 
snel. Bij jonge exemplaren vergt dat extra inspanning. 
In dit boek zoeken het Atelier Rijksbouwmeester en 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed naar de 
pluspunten van 22 gebouwen die na 1950 voor het 
Rijk opgetrokken zijn. Zo oogt het kantongerecht 
in Tilburg uit 1969 als een grauw blok, maar schijnt 
zijn plattegrond verrassend te zijn. En het Algemeen 
Rijksarchief uit 1979 in Den Haag doet aan een verlo
pen winkelcentrum denken, maar het past perfect in 
de zogeheten kleinschaligheidsgedachte van destijds. 

COMMON GROUND 
DutchSouth African architectural exchanges 
19021961
Nicholas J. Clarke, Roger C. Fisher en Marieke 
C. Kuipers (red.), LM, Edam, 272 pag., gebonden, 
€ 34,50, ISBN 978 94 60225 33 8

Tussen 1902 en 1961 waren er meer dan zeven
tig Nederlandse architecten in ZuidAfrika actief. 
Zij ontwierpen daar honderden gebouwen. Zoals 
gestroomlijnde appartementen in art deco in Pretoria, 
een classicistische brandweerkazerne in Kaapstad en 
een renaissancistische meisjesschool in Stellenbosch. 
In dit boek wordt dat flink uitgediept. De publicatie 
ervan is mede mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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NIEUWE HISTORISCHE ATLAS VAN AMSTERDAM
Een wereldstad in zestig kaarten
Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte, Thoth, 
Bussum, 80 pag., gebonden, € 24,95,  
ISBN 978 90 6868 840 5

Op de oever van de Amstel, waar deze in het IJ 
uitmondt, bouwden enkele handelaren rond 1200 
hun huizen. Om het dalende veen aan weerszijden 
tegen overstromingen te beschermen lieten de heren 
van Amstel een dam in de rivier plaatsen. Vooral 
toen er flink wat voor de Spanjaarden vluchtende 
Antwerpenaren kwamen wonen breidde de havenstad 
zich sterk uit. Zo is tijdens het Twaalfjarig Bestand de 
luxe grachtengordel aangelegd. Jaap Evert Abrahamse, 
specialist historische stedenbouw bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, en zijn collega Reinout 
Rutte van de Technische Universiteit Delft beschrijven 
helder de ontwikkeling van Amsterdam. Daarbij zijn 
ze sterk op groei gericht en maken ze veel uitstapjes 
buiten de stadsgrenzen. Het boek is grotendeels met 
plattegronden en andere kaarten geïllustreerd.

DE INDISCHE MIJNSPOORWEGEN 
Het boven en ondergronds spoorwegbedrijf bij de 
Staats en particuliere kolenmijnen in voormalig 
NederlandsIndië
Gerard de Graaf, De Alk, Alkmaar, 196 pag., 
gebonden, € 34,90, ISBN 978 90 5961 232 7

Vanaf 1849 reden er wagentjes over rails door de 
kolenmijnen van NederlandsIndië. Al die duizenden 
mijnwagens en locomotieven zijn in Europa gebouwd. 
Van alle mijnen die hier beschreven zijn, is er nu nog 
één in bedrijf. Het boek, waar twintig jaar onderzoek 
in zit, barst van de historische foto’s. Maar ook de 
situatie van vandaag de dag is in beeld gebracht.

THEATER TUSCHINSKI 100 JAAR 
Het mooiste filmpaleis ter wereld
Robbert Blokland, Jan van Houten e.a., Kyosei, 
Rotterdam, 240 pag., gebonden, € 37,50,  
ISBN 978 90 831544 8 0

Al voor de film begint, kijk je je ogen uit. Tuschinski 
in Amsterdam is de enige Nederlandse bioscoop 
uit de begintijd van de film die puntgaaf bewaard is 
gebleven. Honderd jaar geleden was het weelderige 
art decotheater een van de eerste gebouwen in ons 
land die volledig van elektriciteit waren voorzien. 
Het was de eerste bioscoop met een eigen orgel en 
een huisorkest. Dat begeleidde de stomme films met 
muziek en geluidseffecten. Bovendien speelde het 
orkest bij de variétévoorstelling vooraf, en erna in 
de inpandige nachtclub La Gaîté. Vanaf 1998 wordt 
het rijksmonument beetje bij beetje gerestaureerd. 
Daarbij is de situatie van 1936 uitgangspunt, het 
laatste jaar waarin eigenaar Abraham Tuschinski nog 
zaken aangepast heeft. 

Ook iets interessants het licht doen zien? Neem contact op via 
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.
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De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert en 
inspireert bij het behoud, de duurzame ontwikkeling en 
de toegankelijkheid van het meest waardevolle erfgoed 
van Nederland. Op het gebied van monumentenzorg, 
archeologie, historisch landschap en museale collecties 
voert de Rijksdienst de wet en regelgeving uit.

Het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed is gedrukt op FSCgecertificeerd papier. Het  
hout dat dient als grondstof voor het papier komt uit  
verantwoord beheerde bossen. De biofolie waar het blad 
in wordt verstuurd is biologisch afbreekbaar.

Geef de toekomst een verleden.



voor & na

2021: Door een aanvaring is de stalen constructie van een sluisdeur bij Weurt beschadigd

2022: Ondanks de tijdsdruk is de rijksmonumentale deur uit 1928 met klinknagels hersteld

MET KLINKNAGELS 
GRAAG
Op 8 augustus vorig jaar voer er een schip tegen een 
deur van de schutsluis bij het Gelderse dorp Weurt. 
De rijksmonumentale sluis in het MaasWaalkanaal 
is tussen 1923 en 1928 gebouwd. Bij schade aan een 
rijksmonument door bijvoorbeeld brand, water
overlast of zoals in dit geval een aanvaring, komt 
het Incidententeam van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed snel langs om vervolgschade te 

beperken. De sluis bij Weurt vervult een belangrijke 
rol in de waterkering. Het herstel van de bescha
digde, dikke roldeur moest dan ook voor de start 
van het hoogwaterseizoen op 1 oktober klaar zijn. 
Haast was dus geboden. In eerdere jaren is de stalen 
sluisdeur met lassen en bouten gerepareerd. De 
aannemer stelde voor om ook deze schade zo te 
herstellen. Maar de klink nagels van de deur dragen 
bij aan de monumentale kwaliteit van de sluis. Ze 
vertellen ons iets over de productiemethoden van 
destijds. Daarnaast is het van belang dat de klink
technieken ook in de toekomst beschikbaar zijn. 

Dat kan alleen als we ze blijven toepassen. Daarom 
adviseerde de Rijksdienst om de deurconstructie 
opnieuw te klinken. Gezien de tijdsdruk leek dat 
moeilijk te realiseren. Toch pakten Rijkswaterstaat 
en de aannemer het goed op. De aannemer ging 
met eigen klinkploegen aan de slag, onder begelei
ding van een klinknagelspecialist, en herstelde de 
monumentale sluisdeur op vakkundige wijze. 

Arno Schut, adviseur bouwkunde en lid van het Incidenten-
team van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, droeg met 
expertise aan dit herstel bij, a.schut@cultureelerfgoed.nl.

VOOR

NA

FO
T

O
 O

M
G

EV
IN

G
SD

IEN
ST

 R
EG

IO
 N

IJM
EG

EN
, T

O
M

 V
A

N
 D

ER
 B

O
R

G
FO

T
O

 R
C

E, P
ET

R
A

 A
P

P
ELH

O
F


	Cover
	Inhoudsopgave
	In het kort
	Met liefde voor ons blauwe hart
	Ongewone Logés
	Kunst zoekt plek
	Net echt
	O Wodan, aanvaard mijn offer
	Aangenaam kennis te maken
	Tot in de eeuwigheid
	Kijk!
	Eeuwenoude ordening
	Wat is dat voor wit waas?
	Drie dingen
	Beschoeiing biedt  bescherming
	Kunstwerk zoekt erfgenaam
	Het monster
	Leer van het verleden
	Publicaties
	Colofon
	Voor & Na
	RCE tijdschrift 01 2022 vDEF online p22.pdf
	Cover
	Inhoudsopgave
	In het kort
	Met liefde voor ons blauwe hart
	Ongewone Logés
	Kunst zoekt plek
	Net echt
	O Wodan, aanvaard mijn offer
	Aangenaam kennis te maken
	Tot in de eeuwigheid
	Kijk!
	Eeuwenoude ordening
	Wat is dat voor wit waas?
	Drie dingen
	Beschoeiing biedt  bescherming
	Kunstwerk zoekt erfgenaam
	Het monster
	Leer van het verleden
	Publicaties
	Colofon
	Voor & Na




