
2
2022

IK HAK 
IN STEEN

Ik ben jong en

Ik ben jong en ik hak in steen



inhoud

4 | Vak in je vingers
Flink wat jonge steenhouwers 
en beeldhouwers werken aan de 
restauratie van de Domtoren. Alleen 
zo krijgen zij het vak in de vingers.

8 | Stroom door de ketels
Elke veertig jaar moeten de ketels 
een materiaaltechnisch onderzoek 
ondergaan. Voor Stoomgemaal 
De Tuut was die controle nu een 
behoorlijke klus.

22 | Grondoefeningen
Bij Rijckholt groeven onze voor
ouders meer dan duizend jaar naar 
vuursteen. Omdat de mijnen op 
instorten stonden, worden die nu 
geconsolideerd.

32 | Scheurende kerk
Ook in Middelstum hebben de 
aardbevingen toegeslagen. In de 
Hippolytuskerk scheurde de ene 
na de andere schildering. Gelukkig 
worden ze nu hersteld.

verder in dit nummer
3 | In Kort Bestek

10 | Kunst Zoekt Plek
11 | Historisch glas onderzoeken
12 | Huize Keizer
15 | Aangenaam Kennis Te Maken
16 | Kijken met kinderogen
18 | Kijk!

20 | Wantsen bestormen kastelen
25 | Drie Dingen
26 | Het mausoleum van Cooper
28 | Een huisje met een verhaal
31 | Het Monster
34 | Publicaties
36 | Voor & Na
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Portland-kalksteen een stuk balustrade voor de Domtoren van Utrecht. Zie pagina 4
FOTO RCE, HENDRIKJAN TOLBOOM

Oorlog en vrede
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‘Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf 
en goed verliezen, dan dooft het licht…’ Steeds spelen 
deze dichtregels van Hendrik Mattheus van Randwijk 
door mijn hoofd. Ze staan op het monument aan 
het naar hem vernoemde plantsoen in Amsterdam. 
De meidagen zijn traditioneel de dagen waarop we 
herdenken en vieren, tijdens de dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag. Met de oorlog in Oekraïne hebben 
deze dagen een heel andere intensiteit dan in andere 
jaren. De oorlog brengt een vernietigende golf van 
oneindig persoonlijk leed, een niet te bevatten stroom 
mensen op de vlucht en immense schade.

Op 14 mei 1954 werd in Den Haag na lang onderhan-
delen het UNESCO-verdrag voor de bescherming van 
culturele goederen in geval van een gewapend conflict 
aangenomen, inmiddels door 133 landen ondertekend. 
De beelden uit Oekraïne laten zien dat de Russische 
agressor zich weinig gelegen laat liggen aan dit ver-
drag. Onze erfgoedcollega’s in Oekraïne werken met 
man en macht om het erfgoed te beschermen. Daarbij 
krijgen ze ondersteuning uit de hele wereld. Vanuit 
Nederland heeft een aantal culturele instellingen en 
bedrijven met UNESCO en het Prins Claus Fonds een 
groot transport met museale verpakkingsmaterialen 
georganiseerd. Vanuit het Collectiecentrum Nederland 
konden ook wij daaraan bijdragen. Daarnaast helpen 
experts met het versneld digitaliseren en ontsluiten 
van collecties in Oekraïne en proberen anderen 
Oekraïense erfgoedzorgers die naar Nederland 
gevlucht zijn op te vangen. Het is een druppel, maar 
vanuit onze breed gevoelde onmacht is het waardevol 
om iets te kunnen bijdragen.

Volgende maand ontvangen we een schenking kinder-
tekeningen uit meer dan zestig landen. Met daarin ook 
getekende oorlog en vrede. Deze komen beschikbaar 
voor bruiklenen aan musea. De Kunst Zoekt Plek in dit 
nummer is een allegorie op de vrede. Onder haar voe-
ten de wapenen. Hoe mooi zou het zijn als we dit grote 
schilderij een plek kunnen geven? Op zoek naar vrede.

Susan Lammers, algemeen directeur
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in kort bestek

675 KINDERTEKENINGEN
Op 1 juni zal kun
stenares Annefie 
van Itterzon 675 
kindertekeningen 
aan de Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed schenken. De 
oudste is rond 1980 
gemaakt, de nieuw
ste verleden jaar. 
Kindertekeningen 
blijven zelden 
bewaard, reden 

waarom Van Itterzon het van belang vond ze te gaan verzamelen. 
Daartoe gaf ze vrienden en collega’s die naar het buitenland gingen 
kleurmateriaal en papier mee. Zo verkreeg zij gedurende veertig 
jaar uit meer dan zestig landen tekeningen van onder meer oorlog, 
overstromingen, sprookjes, familie en feesten. De verzameling is 
bijzonder, omdat alleen Oslo een museum voor kindertekeningen 
heeft. De Rijksdienst zal de tekeningen aan musea uitlenen.

‘Herfst’, gemaakt door de tienjarige Olesya Goyco 
uit Oekraïne

EXPOSITIE OVER VERDUURZAMEN
Om gemeenten te ondersteunen bij het verduurzamen van 
monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een 
reizende expositie ontwikkeld. Gemeenten kunnen deze kosteloos 
in hun gemeentehuis of in een andere openbare ruimte opstel
len. Verduurzaming van monumenten 
biedt informatie over wat er kan en 
hoe dat in zijn werk gaat. Denk aan 
isoleren, ventileren, verwarmen en 
energie opwekken. De informatie 
helpt eigenaren de mogelijkheden 
van hun historische gebouw te 
onderzoeken, ook als dat geen 
monumentale status heeft. In mei 
en juni staat de tentoonstelling 
in Aalten, in juli en augustus in 
Utrecht. Nadere informatie: www.
cultureelerfgoed.nl.

Eerder dit jaar stond de expositie in 
Winterswijk

GISPEN-ERFGOEDDAG
Op zaterdag 14 mei 
verwelkomt de Stichting 
Gispen Collectie in Post 
Utrecht aan de Neude 
bezoekers voor een 
bijzondere erfgoeddag. 
Zowel vakmensen als 
liefhebbers van Gispen
meubilair kunnen dan 
deelnemen aan het 
rijke programma van 
Gispen centraal: Historie 
& innovatie op één dag. 
De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed 

zal hier een lezing geven over de grootste verzameling Gispen
meubels in Nederland, die de dienst mede door schenkingen van 
de Stichting beheert. Het bekendst zijn Gispens lampen en stoelen 
met stalen buizen uit de jaren dertig. Nadere informatie over het 
programma: www.stichtinggispencollectie.nl.

Fauteuil no. 411, in 1934 door Willem Gispen 
ontworpen, met nog de originele bekleding

NEDERLANDSE 
PAUS OP 
POSTZEGEL
Dit voorjaar heeft het 
Vaticaan een postzegel 
uitgegeven om te 
herdenken dat Adrianus 
VI precies vijf eeu
wen geleden tot paus 
verkozen is. Deze enige 
paus van de Lage Landen 
werd in Utrecht geboren, 
correspondeerde met 
Erasmus en was eerst 
rector van de univer
siteit van Leuven en 
leermeester van keizer 
Karel V. Slechts anderhalf 
jaar was hij paus. Op 
de postzegel staat een 
portret van Adrianus VI 
dat in de Nederlandse 
residentie in het Vaticaan 
hangt, in bruikleen van 
de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. De 
schilder is onbekend. 
Waarschijnlijk is het werk 
naar een portretpenning 
uit 1522 geschilderd.

ZONNEPANELEN 
IN BESCHERMDE 
GEZICHTEN
Duurzaam elektriciteit 
opwekken is actueler 
dan ooit, in de strijd 
tegen de verandering 
van het klimaat, om te 
besparen op kosten en 
fossiele brandstoffen, 
en om niet van vijandige 
regimes afhankelijk te 
zijn. De laatste tijd krijgt 
de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed veel 
vragen over de manier 
waarop erfgoed en 
verduurzaming in histori
sche gebieden te combi
neren zijn. Daarom werkt 
de Rijksdienst op dit 
moment aan een hand
reiking over zonnepane
len in beschermde stads 
en dorpsgezichten. Deze 
zal later dit voorjaar op 
www.cultureelerfgoed.
nl verschijnen. Voor zon
nepanelen op rijksmonu
menten stelde de dienst 
twee jaar geleden al een 
advieslijn op.

DE KLANK VAN KUNST
De kunstwerken die de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed beheert, 
kun je op onder meer tentoonstellin
gen en historische locaties bekijken. 
Maar je kunt je ook een voorstelling 
van kunst maken zonder deze te 
zien. Daarom heeft de Rijksdienst 
audiocollectief Horens gevraagd 
een podcastserie te maken. Wie wat 
bewaart is een hoorspelachtige reeks 
reportages met de klank van kunst 
tijdens restauraties, op transport of 
bij de plaatsing in een museum. De 
eerste twee afleveringen vallen al via www.cultureelerfgoed.nl en 
de gebruikelijke podcastkanalen te beluisteren. De volgende vier 
verschijnen in de komende maanden.

Kunstenares Lydia Schouten en 
podcastmaker Lieven Heeremans 
aan het werk

Vaklui vernieuwen het dakbeschot en de dakkapellen van een rijksmonument

BEURS MONUMENT 2022
Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 mei vindt in de Brabant
hallen in Den Bosch de beurs Monument 2022 plaats. De beurs is 
het trefpunt voor monumentenzorgers en eigenaren van gebouwd 
erfgoed. Thema’s als onderhoud, restauratie en verduurzaming  
staan centraal. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is aanwe
zig als standhouder, met de expositie Verduurzaming van monumen-
ten en als deelnemer aan het kennisprogramma. Een bezoek aan de 
beurs is gratis bij tijdige aanmelding via www.cultureelerfgoed.nl. 
Daar staat ook meer informatie over het kennis programma. Let op: 
een kaart aan de deur kost € 25, exclusief btw.

OMGEVINGSWET 
UITGESTELD
Het verantwoord invoeren van 
de Omgevingswet vraagt om 
meer tijd. Minister De Jonge 
voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening houdt 
daarom niet vast aan 1 juli van 
dit jaar. De software waar
mee gemeenten, provincies 
en waterschappen nieuwe 
omgevingsplannen kunnen 
publiceren zorgt nu nog voor 
onzekerheden. Daarom richt 

de minister zich op de invoe
ringsdatum 1 januari. Ook het beschermen van cultureel erfgoed zal 
door de Omgevingswet geregeld worden. De voorbereidingen vanuit 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de invoering gaan 
gestaag door. 
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De Gelderse stad Zutphen is al 1700 
jaar oud
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Jonge steenhouwers en beeldhouwers

Vak in je  vingers
Flink wat jonge steenhouwers en beeld-

houwers werken aan de restauratie van de 

Domtoren, in Utrecht. Gelukkig maar, want 

zij zijn hard nodig om het ambacht in stand 

te houden. Fijn ook dat zij het liefst met de 

hand werken. Alleen zo krijgen zij het vak 

goed in de vingers. hendrikjan tolboom

Al enige jaren staat de Domtoren van 
Utrecht in de steigers vanwege een 
grote restauratie. Daarbij fungeert de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

namens de provincie Utrecht en het Rijk als toe
zichthouder. Bovendien zijn er specialisten van 
de Rijksdienst bij de restauratie betrokken op het 
gebied van glas in lood en natuursteen. Want er 
wordt een flinke hoeveelheid natuursteen ver
vangen. Steenhouwers en beeldhouwers kappen 
uit verse blokken steen de onderdelen die nodig 
zijn om de gotische kerktoren uit 1382 weer in 
een goede conditie te brengen. Veel van dit werk 
verrichten zij nog met de hand. Maar zijn er nog 
wel genoeg vakmensen die dit kunnen? Het is een 

Er staat een fors aantal 
jonge mannen met hamers 
en beitels te hakken

veelgehoorde klacht de afgelopen jaren. Jonge 
mensen die een vakopleiding willen volgen zijn niet 
meer te vinden en er dreigt een gebrek aan goede 
ambachtslui. Ook in de restauratiesector is merk
baar dat meerdere vakgebieden moeite hebben om 
verse aanwas te vinden. Maar bij nader inzien blijkt 
dat niet bij elk bedrijf zo te zijn.
Bij steenhouwerij Slotboom in Winterswijk, waar 
het steenhouwwerk voor de Domtoren wordt 
gemaakt, is niet veel te merken van het gebrek 
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De jonge beeldhouwer 
Tim Kaarsemaker 

legt voor de Utrechtse 
Domtoren de laatste 

hand aan een nieuwe 
kruisbloem.

aan jonge vaklieden. Er staat een fors aantal jonge 
mannen met hamers en beitels te hakken. Geen 
vrouwen, dat is dan wel weer zo. Maar liefst zes 
jonge steenhouwers heeft het bedrijf in dienst. Joe 
Rave is 21, Ged Goodenough 28, Jeffrey Dibbets 29, 
Maurice van Veen 32, Kidany Vreman 28 en Robin 
Dibbets 29. Allemaal zijn ze voornamelijk werkzaam 
op de afdeling waar het steenhouwwerk onder 
leiding van Mike Slotboom wordt uitgevoerd. En 
allemaal hebben ze in het bedrijf het vak geleerd en 
zijn ze leerling op het regionale opleidingscentrum 
MiddenNederland geweest om daar hun vak
diploma te behalen.

»

De gotische Domtoren uit 1382 staat in de steigers voor een grote restauratie

Sneller en goedkoper
Een ander geluid dat je regelmatig hoort, is dat 
machines het werk moeten gaan overnemen. En 
dat het gebruik van nieuwe technieken de sector 
aantrekkelijker maakt voor jonge mensen. Maar 
het is de vraag of dat zo is. ‘Wij maken ook gebruik 
van machines, maar handwerk blijkt soms sneller 
en goedkoper te zijn’, zo vertelt Bart Woudenberg, 
projectleider bij Slotboom Steenhouwers. ‘En door 
de inzet van handwerk blijft het vakmanschap bin
nen ons bedrijf behouden. Wij doen nog echt veel 
met de hand en vooralsnog kunnen we daarmee de 
concurrentieslag met andere bedrijven aan. Onze 
steenhouwers gebruiken naast de klassieke steen
houwershamers ook luchthamers, die op luchtdruk 
werken. En ze hanteren beitels met stiften van widia 
en niet meer de stalen beitels waar hun collega’s in 
voorgaande eeuwen mee werkten.’
‘Ze hebben dus modern gereedschap tot hun 
beschikking, maar alleen waar dat voor de vakman 
winst oplevert. En dat is dus niet met elk modern 
stuk gereedschap het geval. Het tekenwerk maken 



 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 2 20226

we niet aan de hand van scans. De blokken meten 
we nog gewoon met mallenpapier in en we nemen 
ze daarmee op. Dat heeft ermee te maken dat we 
vaak slechts onderdelen van een tracering of een 
balustrade vervangen. Het is daarom voor de teke
naars makkelijker om de maten op deze manier over 
te nemen. De werktekeningen maken we wel met 
behulp van computers.’

‘ Ik heb een voorliefde 
voor het handwerk’

Beeldhouwwerk
Koen van Velzen is een van de vaklui die het beeld
houwwerk voor de Domtoren maken. Hij vertelt iets 
soortgelijks: ‘Het grootste deel produceren we met 
handgereedschap: luchthamers en beitels. Voor de 
Eusebiuskerk in Arnhem gebruikten Stide Vos, Jelle 
Steendam en ik een zaagmachine om de beelden 
voor te bewerken. Dat was geen geavanceerde 
installatie, maar iets dat je nog het beste kan ver
gelijken met een uitvergroot apparaat om sleutels 
mee te kopiëren. De ornamenten die we nu in mijn 
atelier voor de Domtoren maken, bewerken we niet 
met deze machine voor. Wij beginnen aan de hand 
van een model direct met pneumatische hamers en 
beitels in de steen te kappen om het ornament de 
juiste vorm te geven.’
Op dit moment zijn bij Van Velzen ook twee jonge 
beeldhouwers aan het werk voor de Domtoren: Jelle 
Steendam van 33 en Tim Kaarsemaker is 29. Zij zijn 
zich steeds verder in hun vak aan het bekwamen. 
‘Ik ben geen beeldhouwer geworden om achter 

een bureau te zitten en machines te bedienen,’ zegt 
Kaarsemaker, ‘maar juist om het handwerk.’ Wat 
voor deze jonge beeldhouwers wel een probleem 
is, is dat er geen opleiding voor ze is en ook geen 
erkenning van hun vaardigheden. Kaarsemaker: ‘Ik 
heb een opleiding aan een kunstacademie afgerond, 
maar ik bemerkte al snel dat deze nauwelijks op 
mijn huidige werk aansluit.’

Beeldhouwer Jelle Steendam plaatst een te vervangen beeld naast een blok steen in een zaagmachine De oude versieringen van de toren zijn enorm afgesleten en duidelijk aan vervanging toe

Een beurs
Nu is het aantal beeldhouwers dat de komende 
jaren voor restauraties nodig is gering. Daar kan 
geen opleiding voor in de lucht gehouden wor
den, maar een vorm van tegemoetkoming zou 
jonge enthousiastelingen wel kunnen stimuleren. 

Bijvoorbeeld een beurs om de eerste periode 
te overbruggen, waarin je nog weinig verdient. 
Uiteindelijk zijn deze jonge mensen nog wel het 
meest gebaat met een constante stroom opdrach
ten. Voorlopig lijkt het erop dat er de aanstaande 
jaren nog voldoende werk voor ze is. Maar het zou 

niet voor het eerst zijn dat door teruglopende uitga
ven aan restauraties ambachtslieden in de moeilijk
heden komen en uit het vak verdwijnen.
Modellen voor het beeldhouwwerk van de 
Domtoren maken is eveneens handwerk. De 
beeldhouwers meten de versleten resten van de 
ornamenten op, bestuderen die en reconstrueren 
de volledige decoraties van boetseerklei. Dat is een 
uitstekend materiaal om dit soort modellen mee 
te vervaardigen en beeldhouwers gebruiken het 
als zodanig ook al eeuwen. Als de architect en de 
beeldhouwer het over het model eens zijn, wordt 
dit in gips afgegoten. Het gipsen model dient als 
voorbeeld voor het beeld van steen. Het kan goed 
bewaard worden voor toekomstige restauraties.

Het begrip van de vorm
De resten van de ornamenten digitaal scannen en de 
complete originelen met een computer reconstrue
ren is natuurlijk een optie. Maar dat is in de praktijk 
omslachtig en het oefent de beeldhouwer niet in 
het reproduceren van de vorm. De handvaardigheid 
en het begrip van de vorm worden de beeldhouwer 
duidelijk door te boetseren. Dit was al in de zeven
tiende eeuw bekend. Daarom werd het boetseren 
ook als belangrijk onderdeel van het onderwijs aan 
beeldhouwers op de academies gezien. Het model 
vervolgens uit steen kappen biedt de beeldhouwer 
nog meer de gelegenheid om zijn gevoel voor vorm 
te ontwikkelen. En om een stuk handwerk te leveren 

»
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dat recht doet aan het origineel, dat ooit op vrijwel 
dezelfde manier tot stand kwam, maar nu helaas 
vervangen moet worden.
Het steen en beeldhouwwerk voor de restauratie 
van de Domtoren produceren de vaklieden dus 
voornamelijk met de hand en deels met machines. 
Ze zetten digitale technieken en machines in, maar 
het handwerk heeft nadrukkelijk een plaats in het 
proces. Bij de steenhouwers is het aandeel van de 
machine groter dan bij de beeldhouwers, want dat 
neemt de aard van hun werk met zich mee. In de 
steenhouwerij staat het handwerk al sinds de invoe
ring van zaag en schuurmachines onder druk, nu 
zo’n honderd jaar geleden. In de restauratiepraktijk 
echter heeft het zijn plaats behouden.

De beeldhouwers maken een beeld eerst van klei

Overtollige steen
Voor het grove ruimen van de overtollige steen 
kunnen steenhouwers bij veel werkstukken gebruik 
van machines maken. Maar voor een deel hakken 
zij de vorm nog steeds met de hand uit het blok en 
ook het oppervlak werken ze handmatig af. Als je de 
steen met de hand bewerkt, wordt het snel duidelijk 
of het een gezond en dus geschikt stuk steen betreft 
of niet. Machines merken dat niet. Voor de gezond
heid en de arbeidsvreugde van de steenhouwers is 
het zeker een voordeel dat machines veel van het 
grove ruimen kunnen overnemen. Dat vindt ook 
Mike Slotboom: ‘Ik werk al meer dan twintig jaar als 

steenhouwer. De machines hebben mijn werk 
gelukkig minder zwaar gemaakt dan in het begin 
van mijn loopbaan.’
Ook een van de jonge steenhouwers in dienst van 
Slotboom, Kidany Vreman, is tevreden: ‘Ik vind het 
fijn dat ik veel van het grove werk met de machine 
kan doen, want dat is precies het deel van het steen
houwwerk dat het minst uitdagend is. Ik houd juist 
van de details maken en het blok afwerken.’ Dat is 
ook wat een andere jonge steenhouwer, Maurice 
van Veen, aanspreekt in het werk: ‘Daarbij heb ik het 
liefst dat de werkstukken die ik maak steeds weer 
anders zijn, omdat het anders al snel saai wordt. 
Ik wil mijn werktafel zeker niet verruilen voor een 
computerscherm om een machine aan te sturen die 
het werk uitvoert. Want ik heb een voorliefde voor 
het handwerk en ik zou mij daar juist verder in wil
len ontwikkelen.’

Vaardigheden verbeteren
De machine kan niet alle steen ruimen. Daarom 
doen de steenhouwers nog voldoende ervaring 
met het materiaal en de gereedschappen op om 
hun vaardigheden steeds verder te verbeteren. Ook 
heeft zowel de steenhouwer als de beeldhouwer de 
ruimte om het werk nog naar zijn hand te zetten. 
Geen van hen ziet een toekomst zitten waarin het 
werk volledig door machines wordt overgenomen 
en zij bijvoorbeeld alleen nog maar een afwerking 

met de hand aan kunnen brengen. Op dit moment 
is dat ook niet aan de orde. Het nieuw te maken 
natuursteenwerk voor de Domtoren ligt daardoor 
volledig in handen van specialisten, stuk voor stuk 
vakmensen. Ook in de toekomst zullen er voor 
restauraties vaklieden nodig zijn en het is daarom 
van belang dat zij de kans krijgen om zich te ontwik
kelen. Verregaande mechanisatie van het werk zou 
dat kunnen bemoeilijken.
Natuurlijk spelen de vraag van de opdrachtgever en 
de wens van de monumentenzorg in deze een cru
ciale rol. Bij de restauratie van de Domtoren vraagt 
de opdrachtgever uitdrukkelijk om een handmatige 
afwerking. En om een vormgeving van steen en 
beeldhouwwerk die is afgestemd op het oude werk 
en om het gebruik van natuursteen als vervangend 
materiaal. Steeds meer dringt het besef door dat 
het behoud van vakmanschap onderdeel uitmaakt 
van de zorg voor cultureel erfgoed. In Duitsland 
zijn de bouwloodsen al bestempeld als immateri
eel erfgoed. Hoog tijd dat we ook in ons land onze 
ambachtslieden gaan koesteren. Met de restauratie 
van de Domtoren is in ieder geval een aantal jonge 
steenhouwers en beeldhouwers verder gegroeid in 
hun kunnen. Zij zijn klaar voor de toekomst. 

Hendrik-Jan Tolboom, specialist natuursteen bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, draagt met expertise aan deze 
restauratie bij, h.tolboom@cultureelerfgoed.nl.

Een nieuwe kruisbloem voor de Domtoren in de maak. Het gipsen model staat ernaast



Gemaal De Tuut onderzocht

Gemaal De Tuut onderzocht

Stroom door de stoomketels

Stroom 
door de

Vrijwilligers kijken toe hoe medewerkers van Lloyd’s Register bij de ketels van De Tuut te werk gaan

Het was weer tijd. Elke veertig jaar moet de 

geklonken ketel van een stoommachine een 

materiaaltechnisch onderzoek ondergaan. Voor 

het monumentale Stoomgemaal De Tuut was die 

controle een behoorlijke en vooral spannende 

klus. Maar dankzij de vrijwilligers is het goed 

verlopen. henk bessels

 KETELSSTOOM
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Bij het dorp Appeltern staat sinds 1918 
Stoomgemaal De Tuut. Samen met zeven 
andere stoomgemalen hield De Tuut het 
water van het Land van Maas en Waal op 

peil. Het is in 1967 uit bedrijf genomen en fungeert 
tegenwoordig als museum. De Tuut is als enige van 
de 34 stoomgemalen in het Gelderse rivierengebied 
bewaard gebleven. Geleidelijk aan heeft een groot 
team vrijwilligers het rijksmonument gerestaureerd 
en het is nu weer maalvaardig. Regelmatig voorzien 
twee ingemetselde ketels twee stoommachines nog 
van stoom. Een derde ketel is niet langer in gebruik.
Stoomketels zijn gevaarlijke dingen. De hitte van een 
kolenvuur zet water in de ketel om in stoom en daar-
bij wordt het volume 1700 keer zo groot. Een liter 
water wordt 1700 liter stoom. Als de ketel hierbij zou 
bezwijken zou dit tot enorme schade leiden. In het 
begin van de stoomperiode zijn hier nare ervaringen 
mee opgedaan. Om explosies te voorkomen creëerde 
de overheid van de meeste landen een controle-



instelling. In Nederland is dat het Stoomwezen, dat 
al enige tijd geleden geprivatiseerd is.

Via de met witte verf gemerkte gaten stuurt Lloyd’s Register 
stroom door de ketels

Voeten in de aarde
Voor oude geklonken ketels hanteert de gecerti-
ficeerde instelling Lloyd’s Register nog steeds de 
oorspronkelijke regels. Elke twee jaar voert zij een 
visuele controle uit en elke veertig jaar een mate-
riaaltechnisch onderzoek. Met dat laatste kun je 
haarscheurtjes in de ketels opsporen. Daar was De 
Tuut nu weer aan toe. Zo’n onderzoek heeft nogal 
wat voeten in de aarde. Daarom stond de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed de vrijwilligers van het 
stoomgemaal met deskundig advies en subsidie bij. 
Ook de provincie verstrekte subsidie.
Zonder de vrijwilligers had dit onderzoek nooit 
plaats kunnen vinden. Zij hebben veel werk zelf uit-
gevoerd, waardoor de kosten laag zijn gebleven. Van 
tevoren moesten ze het metselwerk rond de ketels 
op aangewezen plaatsen afbreken en daar zeventig 
klinknagels weghalen. Ten tijde van de bouw was las-
sen nog geen veelgebruikte techniek. De platen van 
de ketels zijn met klinknagels aan elkaar bevestigd. 
Waar de platen elkaar overlapten, boorde je een gat. 
Daar stak je een heet gestookte nagel in. Vanaf de 
andere kant sloeg je dan de steel tot een kop. Als de 
nagel was afgekoeld was de steel gekrompen, wat de 
platen strak op elkaar trok.

Vanaf de buitenkant
De nagels verwijderen bleek nog wel een opgave. De 
vrijwilligers slepen de koppen eraf, boorden gaten in 
de stelen en sloegen ze er daarna met een pneuma-
tische hamer uit. Dit gebeurde vanaf de buitenkant 
van de ketels. Aan de binnenkant is niet voldoende 
ruimte beschikbaar. Hierbij mochten de gaten in de 
platen niet beschadigd raken, want dan zouden ze 
niet meer geschikt zijn voor het onderzoek. Nadat 
de zeventigste nagel weggehaald was, voerde Lloyd’s 
Register het onderzoek uit. In twee gaten naast 
elkaar plaatsten de medewerkers elektroden, waar 
ze vijfhonderd ampère door stuurden.

De stroom veroorzaakte een magnetisch veld in de 
gaten. IJzervijlsel maakte daar afwijkingen in zicht-
baar. Vooraf waren de gaten met witte verf bespoten, 
zodat haarscheurtjes zich door de concentratie 
van het ijzervijlsel duidelijk konden aftekenen. Als 
Lloyd’s Register een gat af zou keuren, dan zou de 
gehele ketel vervangen moeten worden. Reparatie 
staat de instelling niet toe, omdat ze bij haarscheur-
tjes in een gat aanneemt dat die ook op andere plek-
ken aanwezig zullen zijn. Een nieuwe ketel kost veel 
geld. Vervanging zou voor De Tuut dan ook onwaar-
schijnlijk zijn geweest.

Gevoel voor cultureel erfgoed
Gelukkig zijn er geen haarscheurtjes aangetroffen. 
Het is fijn dat er bij Lloyd’s Register mensen met 
gevoel voor cultureel erfgoed werken. Want het 
merendeel van hun werk speelt zich in energiecentra-
les met moderne stoomturbines af. Lloyd’s Register 
neemt ook deel aan het Stoomplatform, een netwerk 
van alle dertien eigenaren van rijksmonumenten met 
een stoominstallatie. Dit initiatief van de Rijksdienst 
heeft onder meer bijgedragen aan het verspreiden 
van kennis over het materiaaltechnische onderzoek. 
Inmiddels zijn veel ketels gekeurd en veilig.
Nu alles bij De Tuut was goedgekeurd konden er 
weer nieuwe klinknagels in de gaten komen. Klinken 
is een zeldzaam vak geworden. De stoomvrijwil-
ligers lieten het Lehmann Scheepsrestauratie doen. 
Dit bedrijf is ervaren en verricht veel klinkwerk aan 
bruggen, maar klinken in een ketel is toch wel wat 
anders. Lehmann pakte het met groot enthousiasme 
op en samen met een flink aantal vrijwilligers zijn er 
in twee dagen tijd weer zeventig nagels geklonken.

Zo snel mogelijk
Aangezien een ketel wat moeilijk toegankelijk is en 
alle nagels via het mangat naar binnen moesten, was 
het snel vervoeren ervan nog een heel karwei. Op 

het keteldek werd de nagel roodgloeiend gestookt 
en dan met tangen zo snel mogelijk door een rijtje 
vrijwilligers naar het gat getransporteerd. Voor het 
tegenhouden van de nagel had Lehmann een speci-
ale constructie gemaakt, waarna ze hem van buitenaf 
met een zware luchthamer klonken. Dankzij de 
ambachtslieden die het klinken van deze maat nagels 
nog beheersen, kon deze klus geklaard worden. 
Zonder werk als dit zou dit ambacht verdwijnen.

Stoomgemaal De Tuut is in 1918 vlak bij de Maas gebouwd, aan de rand van Gelderland

Zonder de vrijwilligers 
had dit onderzoek nooit 
plaats kunnen vinden

Hierna moesten de ketels een drukproef onder-
gaan, op 1,3 maal de werkdruk. Dat gebeurde door 
alle openingen af te sluiten, de ketels geheel met 
water te vullen en met een handpomp de druk op te 
voeren. Explosiegevaar was er hierbij niet, want was 
er ergens een opening ontstaan, dan zou er een klein 
beetje water weglopen en zou de druk ogenblikkelijk 
wegvallen. Ook deze proef doorstonden de ketels 
met glans, zodat de vrijwilligers het metselwerk weer 
op konden bouwen en alle leidingen en dergelijke 
weer aan konden sluiten. Stoomgemaal De Tuut 
verwacht deze zomer weer te kunnen draaien. 

Henk Bessels, vrijwilliger bij Stoomgemaal De Tuut, zette zich 
in voor dit onderzoek, henk.bessels@mailbox.org. Nadere 
informatie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
specialist molens en waterbouwkundige werken Gerard Troost, 
g.troost@cultureelerfgoed.nl. Zie www.stoomgemaaldetuut.nl 
voor de data van stoomweekenden.
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kunst zoekt plek

Wie wil de 
Allegorie van 
de vrede 
lenen?
Al twaalf jaar raakt de ‘Allegorie van de vrede’ 

zoetjesaan uit zicht in het depot van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Jammer 

hoor, want het grote schilderij laat goed zien hoe 

belangrijk het is om geen oorlog te voeren. Wie 

wil het lenen? eric domela nieuwenhuis

Op dit twee meter veertig hoge schilderij 
is in een diepe, gemarmerde nis een 
stenen beeld van een zittende vrouw 
geplaatst. Aan de vredespalm en de 

wetstafelen bij haar handen is zij herkenbaar als 
de personificatie van de vrede. Ook het wapentuig 
onderin past in dit plaatje. Haar voeten rusten op 
een harnas, een boog, pijlen, een zwaard en een 
fraaie, gepluimde helm met een kleine sfinx erop. 
Naast zich heeft zij speren, trompetten en iets wat 
een onderdeel van een schip lijkt te zijn. Voor dat 
alles staat een gevleugeld jongetje, een putto, dat 

zijn handen ophoudt, schijnbaar naar een vliegend 
vriendje dat hem vanuit de hoogte een lauriertak 
aanreikt. In zijn andere hand heeft de vliegende 
kleuter een caduceus, het attribuut van Mercurius, 
de god van de handel. De handel heeft immers 
baat bij vrede. Rechts beneden is de Allegorie van de 
vrede in een elegant handschrift met J. de Wit 1749 
gemerkt. Vals! Niet in de eerste plaats omdat deze 
ondertekening iets afwijkt van de gebruikelijke 
signatuur van Jacob de Wit, een van Nederlands 
bekendste schilders uit de vroege achttiende eeuw. 
Maar vooral omdat in het kunstwerk de hand 
van De Wit echt niet te herkennen is. Een jaar of 
twintig geleden is het doek dan ook op naam van 
een andere schilder gezet: Hendrik van Limborch, 
een tijdgenoot van De Wit. Of deze toeschrijving 
juist is, dient nog verder onderzocht te worden. 

Op een wonderlijke manier is het schilderij in 1970 
in de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed terechtgekomen. Bij toeval was het in een 
kelder van de Rijksuniversiteit van Utrecht aange
troffen. Vervolgens is het in het Visserijmuseum in 
Vlaardingen als schoorsteenstuk te zien geweest. 
Maar sinds 2010 hangt de allegorie jammer genoeg 
in het depot van de Rijksdienst. Er moet nog wel 
iets aan gebeuren. Op enkele plekken zijn overschil
deringen verkleurd. Welke openbaar toegankelijke 
instelling wil de Vrede in huis? 

Eric Domela Nieuwenhuis, conservator oude schilderkunst 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor 
de ‘Allegorie van de vrede’. Interesse? Neem contact op via 
bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl. Aan de bruikleen 
kunnen kosten verbonden zijn.

Nog geen plek voor het Gevangen paard
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed om een plek voor het Gevangen 
paard, een beeld van Charles Weddepohl uit 1965. 
Ondanks meerdere reacties mocht het dier nog niet 
naar een warme stal galopperen waar lekker veel 
mensen zijn krachtdadigheid kunnen bewonderen. 

Nog steeds staat het te vereenzamen in een van 
de buitenwereld afgesloten depot. Al meer dan 
veertig jaar inmiddels. En het is daar zo te zien 
niet blij mee. De twee meter hoge wildebras van 
cement verzet zich er hevig tegen. Welke openbaar 
toegankelijke instelling bevrijdt het Gevangen paard?
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Historisch glas onderzoeken

Zonder het te breken

Wie met de onderzoekers meekijkt, ziet een zwart flesje tussen de apparatuur staan

Goed hoor, 

om van een 

historisch 

flesje of glazen 

kommetje te 

bepalen hoe 

oud het precies 

is en waar 

het vandaan 

komt. Maar 

voor technisch 

onderzoek 

moet je er dan 

altijd een stukje 

afbreken. En dan 

is het glaswerk 

onherstelbaar 

beschadigd. 

Gelukkig wordt 

er nu aan een 

alternatieve 

onderzoeks-

methode 

gewerkt. 

guus verhaar

Het erfgoedinstituut Allard Pierson in Amsterdam bezit 
interessant glaswerk dat bij opgravingen gevonden is. 
Maar de herkomst van de oude glazen kommen, flesjes 
en schalen is niet altijd even duidelijk. Doorgaans 

worden ze gedateerd door ze te vergelijken met glas waarvan de 
datering en de herkomst wel bekend zijn. Technisch onderzoek kan 
meer duidelijkheid scheppen. Jammer is alleen dat de onderzoe-
kers dan een monster van de eeuwenoude glazen voorwerpen moe-
ten nemen. Meestal levert zulk onderzoek veel informatie op, maar 
het beschadigt het historische glaswerk onherstelbaar. Vandaar 
dat de Technische Universiteit Delft en het instituut momenteel 
non-destructieve methoden combineren om historisch glas te 
onderzoeken. Als nationaal coördinator van de European Research 
Infrastructure Heritage Science ondersteunt de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed het onderzoek financieel.
De onderzoekers passen de niet-beschadigende technieken toe om 
de samenstelling en de structuur van het glazen voorwerp te bepalen. 
Via micro-computertomografie creëren ze een drie dimensionaal 
beeld, dat inzicht in het productieproces van destijds geeft. Boven-
dien worden zo eventuele restauraties zichtbaar en krijg je een dui-
delijk idee van de conditie. Andere beeldvormende technieken die 
de onder zoekers gebruiken, zijn optische coherentie tomografie en 
neutronen tomografie. En voor de samenstelling maken ze gebruik 
van röntgen fluorescentie spectroscopie en gamma spectro scopie.

Palmyra
In het Allard Pierson staan 43 glazen voorwerpen waarvan vermeld 
wordt dat ze tussen de restanten van de stad Palmyra in Syrië gevon-

den zijn. In de jaren vijftig van de vorige eeuw droeg een particulier 
ze aan het instituut over, helaas zonder verdere documentatie. Ze 
lopen in ouderdom sterk uiteen, van 50 tot 1150 na Christus. Ook 
in de samenstelling van het glas zijn er grote verschillen, zoals uit 
metingen met röntgenfluorescentiespectroscopie blijkt. Een zwart 
flesje met rode zigzag-versiering wordt tussen 650 en 750 gedateerd 
en is waarschijnlijk voor geurige olie gebruikt. Het glas heeft een 
laag strontiumgehalte. Dat kan komen doordat er bij de productie 
geen kalkrijk zand is gebruikt, maar gemalen kalksteen. Dit kan 
erop wijzen dat het flesje in Egypte is gemaakt. Het heeft een hoog 
kalium- en magnesiumgehalte en dat is niet ongebruikelijk bij 
glas van na 600. Een micro-computer tomografie-scan laat feilloos 
restauraties en onvolkomenheden zien.
Halverwege het onderzoek zal er op gebouwd erfgoed overgestapt 
worden. Vragen die bij opgegraven glas spelen, kun je namelijk 
ook bij vensterglas stellen. Wat is de herkomst? Wat is de conditie? 
En wat is het risico op verval? Roerend erfgoed heeft het voor-
deel dat je het naar laboratoria kunt brengen. Dit is meestal niet 
mogelijk voor ramen. Het onderzoek wordt dan ook vertaald naar 
methodes die op locatie toepasbaar zijn. 

Guus Verhaar, postdoctoraal onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft, 
verricht mede dit onderzoek, g.verhaar@tudelft.nl. Nadere informatie via de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: specialist glas, keramiek en pigmenten 
Luc Megens, l.megens@cultureelerfgoed.nl.

Historisch glas onderzoekenZONDER
HET  TE BREKEN
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Rode

Met kaliwaterglas is de rode verf op de originele voegen van Huize Keizer in Denekamp weer tot leven gewekt

Huize Keizer Rode rust

rust
Huize Keizer
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Rode voegen. Die bleek een oude winkel 

in Denekamp oorspronkelijk gehad 

te hebben. Ze zijn nu weer zichtbaar 

gemaakt, tussen de bakstenen. Dat was 

nog een heel karwei, maar het resultaat 

is verbazingwekkend. Huize Keizer straalt 

weer een en al rust uit. henry van der wal

Achter de nieuwe grijze voegen gingen de authentieke rode 
voegen schuil

Aan de Duitse grens van Overijssel ligt 
Denekamp. Midden in de dorpskern 
prijkt een knots van een zandstenen kerk. 
Schuin daarachter piekt een afgeknotte 

klokgevel van baksteen, afgedekt met natuurste
nen delen. In dit pand uit de vroege achttiende 
eeuw bevindt zich een karakteristiek en monu
mentaal winkelinterieur. In Denekamp staat het 
gebouw bekend als Huize Keizer, vernoemd naar de 
laatste uitbaters van de winkel, de familie Keizer. 
Hier kwam je vroeger voor koffie, thee, kandij en 
andere koloniale waren. Die zaten opgeborgen 
in de tientallen kisten, blikken, potten en laatjes 
achter de toonbank. De winkelinrichting doet het 
verleden herleven, net of je in een tijdmachine 
stapt. Tegenwoordig fungeert het rijksmonument 
als museum.
Met subsidie van de provincie en de al lopende 
onderhoudssubsidie van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed liet het museum Huize Keizer 
vorig jaar restaureren. Namens het Rijk en de 
provincie begeleidde de Rijksdienst deze herstel
operatie. Hoewel je dat op het eerste en ook op het 

tweede gezicht niet zag, was er iets bijzonders met 
het voegwerk van het bakstenen gebouw aan de 
hand. Het grijze cementen knipvoegje was namelijk 
als een dun laagje op het oorspronkelijke voegwerk 
geplakt. De technische staat van het cement was 
matig. Na meer dan zestig jaar liet de knipvoeg op 
steeds meer plaatsen los. Wat daar zichtbaar werd, 
was een verdiepte kalkvoeg die rood gekleurd was.

Hoe, waarom en wanneer?
De vragen stapelden zich op over dit gekleurde 
voegwerk aan de zichtzijden van Huize Keizer, de 
voorgevel en een van de zijgevels. Hoe, waarom en 
wanneer zijn deze rode voegen aangebracht? Bij 
het aanvragen van de subsidie was het museum er 
niet van uitgegaan om dit rode voegwerk weer in 
het zicht te brengen. Het bedrag was begroot op het 
herstel van diverse delen van de zichtbare gesne
den, grijze voegen. Vanaf dat moment was het voor 
de Rijksdienst duidelijk. Dit oude, roodgekleurde 
voegwerk verdiende aandacht en indien mogelijk 
behoud. Het advies was om onderzoek te doen 
om meer te weten te komen over dit bijzondere 
fenomeen.
Dat pakte de gemeente Dinkelland, die tegenwoor
dig de eigenaar van Huize Keizer is, meteen op. Het 
archief bracht weinig soelaas. Een paar kranten
artikelen uit de jaren zeventig en tachtig van de 
twintigste eeuw en wat tekeningen uit die tijd zijn 
het enige wat daar gevonden werd. Omdat rode 
voegen die verdiept liggen zouden resulteren in een 
compleet ander beeld van het rijksmonument dan 
grijze voegen die buiten de bakstenen steken, was 
kleuronderzoek ter onderbouwing van deze veran
dering uiterst belangrijk.

Met grijze voegen en witte verf zag Huize Keizer er de laatste decennia heel anders uit

De vragen over dit gekleurde 
voegwerk van Huize Keizer 
stapelden zich op

Zachter van tint
Een kleurspecialist onderzocht de verf op het 
hout, op de natuurstenen onderdelen en ook op 
de bakstenen van de gevels van Huize Keizer. Uit 
het onderzoek bleek dat de witte deuromlijsting, 
goten, kozijnen en de afdekking van natuursteen 
van oorsprong zachter van tint waren, in een lichte 
zandsteenkleur. En de ramen en deuren waren voor
heen voorzien van een kleur groen die een aantal 
tinten lichter was. Ook onderzocht de specialist of 
de gehele bakstenen gevels rood geschilderd zijn 
geweest. Er waren geen aanwijzingen te vinden dat 

er enige verf op de bakstenen zelf heeft gezeten. Dat 
betekent dat bij de bouw aan het begin van de acht
tiende eeuw of bij een mogelijke latere metamor
fose bewust alleen de voegen rood geschilderd zijn. 
En dat niets de restauratie van de bijzondere rode 
voegen meer in de weg kon staan.
Op de weerbarstige praktijk na dan. Want er was 
afgesproken om na een proef met het voorzichtig 
verwijderen van de opliggende cementvoegjes het 
oude rode voegwerk eerst technisch te beoorde
len voordat er een beslissing zou vallen. En een 
proefvlak maken waarin de cementvoegen zijn »
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weggehaald was makkelijker gezegd dan gedaan. 
Het laagje cement verwijderen zonder de oorspron
kelijke voegen te beschadigen houdt in dat je door 
gebruik te maken van een dunne beitel en een 
hamer voegje voor voegje wegtikt. Dat is niet alleen 
een kwestie van tijd, maar ook van een vaste hand 
en geduld.

Na restauratie oogt Huize Keizer rustig door de rode voegen en harmonisch schilderwerk

Het komt 
vaker voor, 
rode voegen, 
maar de 
voorbeelden 
zijn spaar -
zaam

Poederig
Tijdens het beoordelen van het proefvlak rees er op 
de steiger twijfel aan de kwaliteit van het blootge
legde oude voegwerk. Het rood was op veel plekken 
verdwenen en de witte verdiepte kalkvoeg voelde 
poederig aan. Om geen overhaaste beslissing te 
nemen adviseerde de Rijksdienst om contact op te 
nemen met een bedrijf dat vanuit praktijkervaring 
antwoord kon geven op de vragen over de levens
duur en de behandeling van deze oude voegen. 
Ruim een week later stonden alle partijen opnieuw 
op de steiger, ditmaal samen met een gespeciali
seerd restauratievoegbedrijf met bijzondere inte
resse in dit soort zeldzame gevallen. De restaurator 
deed een proef met puur kalksinterwater en een 
kwastje.
Het resultaat was opvallend. De voeg kleurde 
weer rood. Door het kalksinterwater kwamen 
de rode pigmenten in de oude voeg weer tot 
leven. Kalksinterwater is een verzadigde calcium
hydroxideoplossing die bij het blussen van kalk 

verkregen is. Het wordt als verdunningsmiddel voor 
kalkverf gebruikt of voor het oplossen van natuur
lijke anorganische pigmenten om een kalkonder
grond als lazuurverf te kleuren. Een sterk zuigende 
minerale ondergrond kun je met kalksinterwater 
voorbehandelen om een stabielere grondlaag te 
verkrijgen. Oude, licht verkrijtende ondergronden 
van kalkafwerkingen zoals kalkverven en kalk
mortels kun je met kalksinterwater verstevigen en 
fixeren.

Het optimale bindmiddel
Deze proef gaf het museum het vertrouwen om 
het originele voegwerk te herstellen. Het was nog 
wel even zoeken naar het optimale bindmiddel met 
daarin opgeloste natuurlijke rode pigmenten. Met 
dat bindmiddel zou je het oude rode pigment goed 
aan de oorspronkelijke voegen moeten kunnen 
hechten, het oppervlak daarvan moeten kunnen 
verstevigen en de rode kleur moeten kunnen onder
steunen. Na de behandeling met het kalksinterwater 
bleef de rode laag namelijk relatief zacht. Je kon die 
er met je nagels zo vanaf krabben. De Rijksdienst 
adviseerde om voor het delicate hak en bijkleur
werk een bedrijf te polsen dat gespecialiseerd is 
in het bijkleuren en herstellen van monumentale 
gevels.
De keuze viel op twee enthousiaste steenrepara
teurs die vaak met verdund kaliwaterglas werken 

voor het bijkleuren van baksteenreparaties. Zij 
zetten twee vergelijkbare proeven op, een met 
kalksinterwater en een met verdund kaliwaterglas. 
Kaliwaterglas is een uitstekend bindmiddel voor 
onder meer silicaatverf op een minerale onder
grond. Het resultaat is een duurzame verbinding 
tussen verf en ondergrond. Ook is kaliwaterglas 
goed bestand tegen ultraviolette straling. En de 
hoge alkaliteit van het bindmiddel biedt een extra 
beveiliging tegen aanslag van microorganismen.

Een eerste proef met kalksinterwater gaf al een opvallend resultaat

De knoop
Na deze proef hakte de gemeente de knoop door en 
koos voor bijkleuren en verstevigen met kaliwater
glas. Dat geeft een net wat stevigere toplaag. Het 
lukte de steenreparateurs om de voorgevel zijn 
oude verdiepte rode kalkvoegen terug te geven. 
De cementvoegen van de zijgevel daarentegen 
waren er moeilijker uit te halen. Dat leverde meer 
schade aan het oude voegwerk op. Het gevolg was 
dat het museum besloot om deze gevel te voorzien 
van nieuwe pure kalkvoegen, die daarna rood zijn 
gekleurd.
De waaromvraag blijft staan. Waarom zijn de 
voorgevel van Huize Keizer en de zijgevel die in 
het zicht staat bij de bouw aan het begin van de 
achttiende eeuw of op een later moment van rode 
voegen voorzien? De reden is nog onbekend. Het 
komt vaker voor, rode voegen, maar de voorbeel
den zijn spaarzaam of inmiddels verdwenen. Het 
resultaat van de restauratie? Rood voegwerk. Het is 
verbazingwekkend dat een klein kwastje zo’n groot 
verschil kan maken. Huize Keizer ademt nu een en 
al rust, meer nog dan de laatste decennia met al 
dat grijze voegwerk. Zouden de inmiddels museale 
klanten nu weer meer aandacht hebben voor de 
heerlijke waren in de etalage? 

Henry van der Wal, adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, droeg met expertise aan deze 
restauratie bij, h.van.der.wal@cultureelerfgoed.nl. Zie ook 
www.huizekeizer.nl.
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De specialist schilderkunst 17e en 18e eeuw

aangenaam kennis te maken

Margriet van Eikema Hommes in het atelier van de Rijksdienst bij ‘Gezicht op Amersfoort’ van Matthias Withoos

De specialist schilderkunst 17e en 18e eeuw

‘ Ik doe echt ontdekkingen’

Bij het laboratorium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is Margriet van Eikema Hommes 

de specialist Nederlandse schilderkunst zeventiende en achttiende eeuw. Zij onderzoekt zowel 

interieurschilderingen als losse schilderijen. En dan van de plaats in het oeuvre van de kunstenaar tot op 

microscopisch niveau. Hoe doet zij dat? dirk snoodijk

 Wat doet de specialist schilderkunst zeventiende en 
achttiende eeuw?
‘Ik beantwoord de vragen over materialen en technieken 
van schilderingen die musea en andere instellingen aan de 

Rijksdienst stellen. Daarbij ben ik gespecialiseerd in ensembleschilderingen 
die in de zeventiende en achttiende eeuw voor een interieur zijn gemaakt, zoals 
behangsels en plafondstukken of gedecoreerde orgelluiken. Maar ik doe ook 
“gewone” schilderijen. Bovendien kijk ik naar kunsthistorische aspecten, als 
hun functie en betekenis. Geregeld zijn het complexe vragen over veranderingen 
tijdens het schilderen of over de veroudering van de verf. Ik werk op de locaties 
zelf, daar dan meestal met een loep en handlampjes, soms op een steiger, en in 
archieven. Maar ook in ons laboratorium achter de microscopen.’

Wat wil een museum dan bijvoorbeeld weten?
‘Nadat Het Scheepvaartmuseum onlangs een portret van admiraal Cornelis 
Tromp had gekocht, wilde het weten hoe dat er oorspronkelijk uit had gezien. 
Want er was later een insigne aan toegevoegd terwijl een ander leek weg-
geschilderd. Ik heb dat samen met de restaurator en andere onderzoekers van 
de Rijksdienst onderzocht met dwarsdoorsnedes van de verf, röntgenfoto’s en 
infrarood opnamen. Daarnaast bleek het portret in een heel ander jaar gemaakt 
dan was aan genomen. Dat verklaarde de verwisseling van die insignes.’

Waarom onderzoekt een museum zoiets zelf niet?
‘Vaak hebben musea daar niet de middelen voor. Wij bieden kwaliteit en het 

is voor hen meestal zonder kosten. Steeds meer instellingen weten ons 
dan ook te vinden. Bovendien draagt zulk onderzoek stevig aan het begrip 
van de schilderingen bij. Uit iets wat met een technische vraag begint, 
kunnen door mijn kunsthistorische achtergrond allerlei onverwachte 
dingen komen. Momenteel bestudeer ik met andere onderzoekers en de 
restaurator het grote Gezicht op Amersfoort uit Museum Flehite. Dat schilderde 
Matthias Withoos in 1671 voor de raadzaal van de stad. Bijzonder is dat 
het doek nog alle sporen van zijn opspanning vertoont, met gaatjes voor 
touwtjes en nageltjes. Het is later aan de achterkant van een extra doek 
voorzien, maar verder puur bewaard gebleven, slechts omgevouwen toen 
het te breed voor de zaal bleek. Dat vindt het Rijksmuseum trouwens weer 
interessant voor De nachtwacht, waar wel ooit stukken afgesneden zijn. Hoe 
heeft Withoos trouwens vanaf een fictief hoog standpunt alle gebouwen zo 
precies kloppend gekregen? Daarom gaan we op zoek naar sporen van de 
ondertekening. En meestal is zo’n groot stuk losjes en open geschilderd. 
Maar dit is supergedetailleerd met superveel laagjes, zo blijkt uit onze 
dwarsdoorsnedes.’

Wat maakt dit werk mooi?
‘Het is steeds een spannende puzzel. Ik weet nooit wat ik tegen ga komen. 
Altijd is er iets onverwachts en aan elke schildering kleeft iets bijzonders. 
Ik doe echt ontdekkingen. En ik werk natuurlijk met prachtige kunst.’ 

Nadere informatie: m.van.eikema.hommes@cultureelerfgoed.nl.

‘ Ik doe echt ontdekkingen’
FOTO RCE, RUBEN SCHIPPER
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Tekeningen van klooster Klaarkamp

Kijken met kinderogen
Kinderen kijken met andere ogen dan volwassenen. Hun blik is nog onbevangen, 

fantasierijk en daarmee waardevol. Ook als het om cultureel erfgoed gaat. Onlangs 

bedachten schoolkinderen hoe het klooster Klaarkamp er in de middeleeuwen uit zag. 

Dat leverde verrassende en inspirerende tekeningen op. jan van doesburg & jos stöver

Trots tonen kinderen hoe zij denken dat klooster Klaarkamp eruit zag
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Archeologen hebben veel fantasie nodig om verhalen 
over het verleden te kunnen vertellen en verbeelden. 
Archeologische resten zitten immers in de grond 
verscholen en zijn daarom nauwelijks zichtbaar. Soms 

bevatten weilanden of akkers de meest fantastische sporen van 
onze cultuur, maar is daar bovengronds niets van te zien. En 
ook opgravingen vertellen niet alles. Funderingen en scherven 
zijn stukjes van een puzzel, waarvan het onduidelijk is of deze 
compleet is of niet. Dit maakt vragen over de manier waarop er 
vroeger is gewoond, gewerkt en begraven lastig te beantwoor
den. En vragen over de wijze waarop de mensen van destijds 
zichzelf, anderen en de wereld om hen heen zagen al helemaal. 
Elke archeoloog vraagt zich dus af hoe je de verhalen die in deze 
terreinen besloten liggen aan iedereen duidelijk maakt.
Daarom vroeg de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onlangs 
bij de aanwijzing van het kloosterterrein Klaarkamp tot rijks
monument aan leerlingen: ‘Hoe denk jij dat dit klooster eruit 
zag?’ De scholieren van de groepen 6, 7 en 8 van basisschool De 
Tarissing in het nabijgelegen dorp Rinsumageest gaven ant
woord met tekeningen. Vooraf kregen ze enige uitleg over wat 
we uit geschreven bronnen en uit opgravingen weten. Klaarkamp 
was een van de oudste kloosters van Fryslân. Het werd rond 
1165 gesticht, groeide uit tot de belangrijkste abdij van Noord
Nederland en had een uitgestrekt grondbezit. De cisterciënzer 
monniken daar speelden een grote rol bij het in cultuur brengen 
van het Friese kustgebied. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, rond 
1580, is Klaarkamp op last van de Staten van Friesland gesloopt.

Ingericht
Tal van archeologische terreinen zijn de afgelopen decennia zo 
ingericht dat ze duidelijk maken dat er daar culturele overblijfse
len uit lang vervlogen tijden liggen. Zo zijn er weer houten palen 
rond prehistorische grafheuvels geplaatst. Dichtgeslibde grachten 
zijn uitgegraven rond plaatsen waar ooit kastelen stonden. En 
er is een stalen silhouet van een Romeinse villa neergezet. Soms 
zijn er zelfs complete reconstructies van verdwenen bouwwerken 
gemaakt, zoals van een boerderij uit Dorestad in het Amersfoortse 
park Schothorst. Tegenwoordig worden er ook steeds meer digi
tale visualisatietechnieken gebruikt. Op verschillende locaties kun 
je een voormalig gebouw op je telefoon oproepen en hier een vir
tuele rondwandeling door maken. Dit alles helpt om het verleden 
inzichtelijk te maken en bijzondere plekken te accentueren.
De overheid stimuleert en ondersteunt dit. Belangrijk uitgangs
punt hierbij is het Faroverdrag, dat een beweging in de erf
goedsector benoemt die steeds sterker wordt: cultureel erfgoed 
inzetten om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. In lijn 
met deze filosofie leeft dit idee ook bij het terrein van klooster 
Klaarkamp. Tussen 1858 en 1943 is de terp waarop het klooster 
stond afgegraven, omdat de vruchtbare grond elders goed van 
pas kwam. Daarbij kwamen tal van sporen van Klaarkamp aan het 
licht. Gevolg van de sloop en de afgraving is dat er bovengronds 
vrijwel niets meer aan het klooster herinnert. Tegenwoordig is het 
terrein als grasland in gebruik en in eigendom bij Staatsbosbeheer 
en enkele particulieren. De contouren van de terp vallen slechts 
voor een geoefend oog nog uit enig reliëf en het verloop van 
sloten af te leiden.

Fantasie
De leerlingen van De Tarissing konden hun fantasie de vrije loop 
laten. Het resultaat ging de verwachtingen van de Rijksdienst te 
boven. Sommige van de 38 schitterende tekeningen zijn aanzich
ten van het klooster, waarop vaak ook mensen en dieren staan 
afgebeeld. Andere zijn plattegronden met de contouren van de 
kloostergebouwen, van landerijen, waterlopen en de klooster

haven. En verder allerlei activiteiten buiten het klooster, zoals het 
bakken van grote bakstenen, zogenaamde kloostermoppen, en 
scheepvaart op de Dokkumer Ee. Op enkele tekeningen staat een 
legenda, die alles haarfijn uitlegt. Interessant is dat er een oplos
sing is bedacht voor het wonen op een terp. Om het gebouw hori
zontaal te laten staan zijn er gewoon palen onder het stuk gezet 
waar de woonheuvel afloopt. En een op het terrein gevonden 
muntschat is als ondergrondse kluis met slot getekend.
De tekeningen leren archeologen met kinderogen kijken. In de 
regel kijken archeologen naar resten en structuren. Bij Klaarkamp 
vragen ze zich af hoe het in elkaar zat. Welke gebouwen stonden 
er en hoe oud zijn ze? Die insteek komt ook in de herinrichting van 
archeologische terreinen naar voren. Het gaat meestal om een 
reconstructie van wat er gestaan heeft. Op de tekeningen zien we 
iets anders. Hier vormen de kloostergebouwen slechts het decor 
voor mens en dier. Die staan centraal.Op de 

tekeningen 
vormen de 
klooster-
gebouwen 
slechts het 
decor voor 
mens en dier

Kletsen
Zo zijn de monniken niet alleen aan het bidden, maar werken ze 
ook in tuinen en op het land. Verder hoeden ze vee of brengen 
ze een karrenvracht bakstenen naar Klaarkamp. Een monnik ver
koopt kloosterproducten in een kraampje. Andere kloosterlingen 
lijken gewoon te staan kletsen. Dat hoort bij het leven, ook in een 
klooster. Op de tekeningen wordt de dagelijkse gang van zaken in 
en rond Klaarkamp helder verbeeld, zonder dat dit expliciet in de 
opdracht was verwoord. Klaarblijkelijk vinden de kinderen vooral 
dat belangrijk. Het gaat om mensen en wat ze deden. Daar heb
ben archeologen vaak wat minder oog voor.
De tekeningen verschaffen wat dat betreft nieuw inzicht. Door 
meer vanuit de mens te kijken kunnen archeologen waarschijn
lijk meer publiek voor hun vondsten interesseren. Dit bevordert 
het draagvlak voor het behoud van de resten. Archeologische 
overblijfselen zijn immers van en voor iedereen. De kinderteke
ningen dienen ter inspiratie voor een eventuele herinrichting van 
het kloosterterrein. Hierover gaan de gemeente Dantumadeel, 
Staatsbosbeheer, de Stichting Klooster Claercamp en de 
Rijksdienst in gesprek. En bij de feestelijke aanwijzing van het 
Klaarkampterrein tot rijksmonument kregen de makers van de 
meest inspirerende tekeningen een prijs. Bovendien hoefden ze 
die ochtend niet naar school. Dat was misschien nog wel fijner. 

Jan van Doesburg, specialist archeologie middeleeuwen en nieuwe tijd, en  
Jos Stöver, adviseur archeologie, beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel  
Erfgoed, organiseerden de tekenopdracht, j.van.doesburg@cultureelerfgoed.nl 
& j.stover@cultureelerfgoed.nl.
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Aan de slootkant ligt puin van klooster Klaarkamp, dat hier in de middeleeuwen stond
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Microscopische fenomenen 
zoals virussen bevolken nu 
twee luchtbogen van de 
Eusebiuskerk in Arnhem
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EUSEBIUSVIRUS
Niemand had drie jaar geleden kunnen ver
moeden dat een bepaald virus zo actueel zou 
worden. Kunstenaar Arno Coenen verwerkte 
er toen al een in zijn ontwerp van beelden 
voor twee luchtbogen van de Eusebiuskerk in 
Arnhem. De bouw van het laatgotische rijks
monument is in de vijftiende eeuw begon
nen en een reeks luchtbogen ondersteunt de 
muren van het schip. Oorspronkelijk sierden 
gedrochten en volkeren de twee bewuste 
bogen, maar die beelden waren vergaan. Een 
commissie waar ook de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed deel van uitmaakte, vroeg 
Coenen. Op een eigentijdse manier greep hij 
een Bijbels thema aan: ‘De inhoud van de ark 
van Noach kun je tegenwoordig op celniveau 
bewaren. Of je zet de DNAinformatie van alle 
diersoorten op een chip: de ark in je binnen
zak.’ De zojuist geplaatste luchtboogbeelden 
zijn microscopische fenomenen zoals cellen, 
beerdiertjes en virussen dus. ‘Met deze kunst
werken onderstreept Arno Coenen het belang 
van de wetenschap’, zegt Meike Verhagen, 
directeur van de stichting die de Eusebiuskerk 
passend exploiteert. ‘En zo onderkent hij de 
rol die religie kan spelen in het motiveren 
van mensen om hun toekomst positief vorm 
te geven.’ 

Henk Hoogeveen, adviseur architectuurhistorie bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, droeg met 
expertise aan deze plaatsing bij, h.hoogeveen@
cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.eusebius.nl.



Steeds vaker overwinteren wantsen op de zolders van kastelen, hier samen met clustervliegen in Huis Verwolde 
uit 1776 bij het Gelderse dorp Laren

Wantsen bestormen kastelen

Invasie op zolder

In het najaar komen ze een voor een naar binnen, tot ze met ont-

stellend veel zijn. De hele winter kruipen ze rond op zolder en in het 

voorjaar vliegen ze weer uit. Hinderlijk, vies, soms stinken ze ook. De 

laatste jaren krijgen steeds meer kastelen en landhuizen wantsen op 

bezoek. Hoe kom je er vanaf? agnes brokerhof & huub van de ven

Marieke Knuijt heeft ongenode gasten. 
De laatste jaren komen er wantsen 
overwinteren in de kastelen en land
huizen waar zij namens de stichting 

Geldersch Landschap & Kasteelen conservator is. 
In groten getale kruipen ze naar binnen, vooral in 
de panden met veel groen eromheen. ‘Bezoekers 
vinden het vies als er insecten op de vloer liggen’, 
zegt ze. ‘En voor de vrijwilligers lijkt het opruimen 
van de dieren wel dweilen met de kraan open.’ 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat 
beheerders van historische gebouwen en musea 
bij met advies om de wantsen te bestrijden. 
Ze lijken een beetje op platte kevers en zijn te 
herkennen aan een driehoek op hun rug. Sinds 
begin deze eeuw heeft een aantal soorten zich in 
snel tempo vanuit Zuid en MiddenEuropa en 

Amerika over Nederland verspreid.
De lange, warme zomer van 2018 heeft voor een 
flinke toename van bladpootrandwantsen gezorgd. 
Met hun snuit zuigen ze sappen uit planten en 
andere insecten en in het voorjaar en de zomer 
leven ze van zaden van naaldbomen. Het zijn 
prachtige, tot twee centimeter lange dieren. Ook 
grauwe schildwantsen hebben het warme zuiden en 
oosten van Nederland ontdekt. Zij zijn iets kleiner en 
minder kleurig, maar hebben wel een mooi zwart
witblokpatroon langs hun lijf en op de antennes. 
Kenmerkend is de stank die deze wantsen afschei
den als ze in de knel komen.

Goudkleurige haren
Ook clustervliegen komt Marieke Knuijt regelma
tig tegen. Dat zijn bruingrijze vliegen met goud

kleurige haren boven op het borststuk. Ze lijken 
op de gewone kamervlieg, maar zijn iets groter, 
ongeveer acht millimeter lang. Op een zolder van 
Openluchtmuseum Het Hoogeland in het Groningse 
dorp Warffum trof de Rijksdienst ze onlangs 
aan. Beide soorten wantsen en de clustervliegen 
overwinteren in grote groepen in gebouwen. In het 
najaar verzamelen ze zich op de gevels, clustervlie
gen vaak op die van torens, meestal op zuid en 
westkanten, omdat die het warmst zijn door de 
zon. Daarna gaan ze bij slecht sluitende ramen, 
spleten in het metselwerk of naden rondom kabel
doorvoeren naar binnen. Clustervliegen kruipen 
vaak naar boven over de gevel en gaan ter hoogte 
van de dakgoot naar binnen.
Wantsen en clustervliegen overwinteren bij 
voorkeur in een weinig gebruikte, onverwarmde 
ruimte, bijvoorbeeld in de kap. Clustervliegen 
ook in spouwmuren en in loze ruimten boven 
plafonds. Ze scheiden geurstoffen af om hun 
soortgenoten te laten weten dat ze een goede 
plek hebben gevonden. Eenmaal binnen zitten ze 
stil, lijken dood, totdat ze gestoord worden of het 
warm wordt. In het voorjaar worden ze weer actief 
en vliegen op het licht af om naar buiten te gaan. 
In het najaar komen ze terug. De nieuwe wantsen 
en vliegen komen namelijk op de geur van de 
vorige groep af.

Wantsen bestormen kastelen

INVASIE OP ZOLDER
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Een bladpootrandwants op 
de zolder van Huis Verwolde

Clustervliegen en grasvliegjes in de verzamelbak van een lichtval in Museum Het Hoogeland

Voedingsbron voor larven
Wantsen en clustervliegen zijn niet gevaarlijk voor 
mens, gebouw of museale stukken. Wantsen ver
oorzaken wel vlekken, bijvoorbeeld in plooien van 
gordijnen, waar ze zich schuil houden. En de dode 
dieren zijn een voedingsbron voor larven van mot
ten en tapijtkevers, die vervolgens het onderscheid 

met waardevolle interieurs of museumstukken 
niet zien. Het is dus wel raadzaam de insecten te 
verwijderen of te bestrijden. Volg daarbij vijf stap
pen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken 
en bestrijden.
Voorkom dat de dieren de plek aantrekkelijk vinden. 
Een zolder maak je niet direct onrustig en warm. 
Maar maak hem in de zomer goed schoon, zodat 

de lokkende geur van de insecten niet blijft hangen. 
Blokkeer de route naar binnen. Dicht naden en kie
ren rondom ramen, in metselwerk en op zolder in de 
voet van de kap, dus waar de kap tegen de gevel aan 
zit. Gebruik tochtstrips, mortel of fijn gaas. Zorg wel 
dat er voldoende ventilatie overblijft, zeker in kap
ruimten. Plaats fijnmazig horrengaas voor ramen, 
deuren en ventilatieopeningen. Houd er rekening 
mee dat de diertjes ook via de hogere delen van het 
dak binnen kunnen dringen.

De warme zomer van 
2018 heeft voor een 
flinke toename van 
wantsen gezorgd

Op de vlucht slaan
Detecteer de insecten op het oog en met vallen 
om te zien of de blokkade afdoende is. Beperk 
hun verspreiding door het gebouw door binnen
deuren gesloten te houden als ze eenmaal binnen 
zijn. Zeker wanneer het warmer wordt en ze gaan 
bewegen, en als je ze gaat bestrijden en ze op de 
vlucht slaan. Kies voor de bestrijding allereerst vei
lige en schone methoden. Verwijder de dieren met 
een stofzuiger. Zorg daarbij dat je de kern van de 
groepen verwijdert, niet alleen wat enkelingen hier 
en daar. Misschien verstoppen ze zich achter een 
muur of in een kruipruimte. Sluit na het stofzuigen 
de stofzak goed af en plaats die buiten het gebouw. 
Hang vallen op zoals vliegenstrips om actievelin
gen te vangen.
Geavanceerder is om ze te vangen met een 

ultravioletlichtval, bekend van de slager. Vallen 
met groen licht schijnen beter te werken dan die 
met blauw licht. Lichtvallen met lijmplaten zijn 
in historische gebouwen veiliger dan die met een 
elektrocutierooster. De laatste kunnen namelijk 
brand veroorzaken als half verkoolde insecten 
op een stoffige zoldervloer vallen. Als het niet 
lukt ze op deze manier te bestrijden neem dan 
contact op met het Kennis en Adviescentrum 
Dierplagen. Als de enige oplossing het inzetten 
van insecticide is, doe dat dan niet in spouw
muren, want de dode insecten vormen daar een 
voedselbron voor schadelijkere insecten. Laat 
het over aan een deskundige bestrijder, die de 
juiste voorzorgsmaatregelen treft en het mid
del volgens de wettelijke gebruiksvoorschriften 
toepast. Vakbekwame bedrijven zijn te vinden op 
de websites van de Nederlandse Vereniging van 
Plaagdiermanagement Bedrijven en het Platform 
Plaagdierbeheersing. 

Agnes Brokerhof, specialist preventieve conservering, en Huub 
van de Ven, specialist conservering en restauratie, beiden bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, adviseren monumenten 
en musea over de bestrijding van insecten, a.brokerhof@
cultureelerfgoed.nl & h.van.de.ven@cultureelerfgoed.nl. 
Zie www.cultureelerfgoed.nl voor het boek ‘Het loopt in de 
papieren’ en de brochure ‘Insecten in hout’.
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Bij Rijckholt kruipen archeologen door nauwe gangetjes om de vuursteen-
mijnen te onderzoeken die onze voorouders in de prehistorie groeven

In Limburg liggen prehistorische 

mijnen, bij het dorp Rijckholt. Hier 

groeven onze voorouders meer 

dan duizend jaar lang naar vuur-

steen, waar ze bijlen en messen 

van maakten. Omdat delen van de 

mijnen op instorten stonden, wor-

den die nu geconsolideerd. En dat 

is geen alledaags werk. fred brounen, 

joep orbons & josé schreurs
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In de prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt

Avontuurlijke grondoefeningen
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De mijnen in het Savelsbos zijn sinds 1975 bereikbaar via een bezoekersgang

Wandelaars die de steile hellingen van het Savelsbos 
bij Rijckholt bedwingen, worden momenteel 
onverwacht met een bouwplaats geconfronteerd. 
Het verhaal achter de werkzaamheden is lang. En 

oud. Het vertelt van donkere gangen en grootse ontdekkingen. 
Aan het jongste, misschien wel spannendste hoofdstuk in jaren 
wordt vanaf 1 april weer hard gewerkt, diep onder de grond. Want 
het zuiden van Limburg is gezegend met grondstoffen. Al vanaf 
de Romeinse tijd winnen we er kalksteen als bouwsteen, voor 
de productie van mortel of voor agrarisch gebruik. Gedurende 
driekwart van de twintigste eeuw werd de horizon hier gedomi-
neerd door schachtbokken, hoge schoorstenen en stortbergen 
van steenkolenmijnen. Ook delven we er grind als bouwstof en 
zilverzand voor de productie van glas en microchips.
Minder bekend is het vuursteen dat rond onder meer de stad 
Valkenburg en bij het dorp Rijckholt in kalksteen ligt opgeslo-
ten. Behalve bij beide plaatsen een rijksmonumentale mijn uit 
de prehistorie en een enkel uit vuursteenknollen opgetrokken 
tuinmuurtje of Lourdesgrot is er weinig te vinden dat er de 
aandacht op vestigt. En dat terwijl vuursteen het grootste deel 
van de menselijke geschiedenis een onontbeerlijk materiaal 
geweest is voor het vervaardigen van werktuigen. Recent toonde 
stabiliteitsonderzoek in de vuursteenmijnen van Rijckholt aan dat 
enkele galerijenstelsels door instortingen ontoegankelijk waren 
geworden. En dat een aantal stutconstructies uit de jaren zestig 
en zeventig aan groot onderhoud toe was.

Vleermuizen
Voor de consolidatiewerkzaamheden verleende de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed subsidie aan de beheerder van de mijn, 
Stichting Ir. D.C. van Schaik. Daarnaast adviseert de Rijksdienst de 

In de prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt

stichting over de uitvoering daarvan en deelt kennis over prehis-
torische vuursteenmijnbouw met haar. Dit alles in samenspraak 
met de eigenaar van het terrein, Staatsbosbeheer. In de herfst 
en de winter verblijft er een kolonie vleermuizen in de galerijen 
en ligt het werk stil. Rond 4000 voor onze jaartelling vond er ter 
plaatse van het huidige Savelsbos een technologische omslag in de 
winning van grondstof plaats. De mensen verzamelden vuursteen 
niet langer uitsluitend aan of dicht onder het aardoppervlak. Ze 
begonnen mijnschachten te graven op zoek naar vuursteenknollen 
van voldoende formaat en een hoge kwaliteit.
De verticale schachten hadden een diameter van een meter en 
reikten tot veertien meter diep. Zodra ze de gezochte laag met 
knollen vonden, hieuwen de mijnwerkers een stelsel van zestig tot 
tachtig centimeter hoge, horizontale mijngangetjes uit, zoge-
naamde galerijen. Daarbij gebruikten ze korte houwelen met een 
vuurstenen hakpunt, die ze bij beschadiging makkelijk konden 
verwisselen. Rijckholt-vuursteen was gewild. De exploitatie van de 
mijnen is minimaal duizend jaar voortgezet. In die periode groe-
ven de opeenvolgende generaties mijnwerkers hier tweeduizend 
tot vierduizend schachten. Van de vuursteenknollen sloegen ze 
bijlen, messen, boren en schrapers. Via een keten van ruilhande-
lingen raakten werktuigen van Rijckholt-vuursteen tot ver buiten 
de huidige landsgrenzen verspreid, zelfs tot aan het Bodenmeer in 
Zuid-Duitsland.

Internationaal vernieuwend
Sinds de ontdekking in 1887 van het Savelsbos als prehistori-
sche vuursteenwinplaats vonden hier vele opgravingen plaats. 
Internationaal vernieuwend was de onderzoeksmethode van de 
Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw tussen 1964 en 
1972. Veel leden van de werkgroep kwamen uit de Limburgse steen-
kolenmijnbouw. Met technieken waar ze vertrouwd mee waren, 
legden ze vanuit de boshelling een 130 meter lange verkennings-
gang aan. Dat deden ze precies op het niveau waar hun prehistori-
sche voorgangers vuursteen hadden gewonnen. Daarbij sneden ze 
de galerijenstelsels van 76 prehistorische mijnen aan. Het dak van 

Twee deels geslepen bijlen die in de steentijd van vuursteen uit Rijckholt gemaakt zijn

Opeen-
volgende 
generaties 
mijnwerkers 
groeven hier 
2.000 tot 
4.000 
schachten
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de galerijen stutten ze uit veiligheidsoverwegingen, maar ook om 
ze te behouden. In 1975 is de verkenningsgang tot een betonnen 
bezoekersgang omgevormd.

In de stenen 
ondergrond 

van het 
Savelsbos 

worden nu 
vier nieuwe 

zijgangen 
aangelegd

Er worden nu onder meer vier betonnen zijgangen door inge-
stort of gevaarlijk gebied aangelegd. Zo zullen ten dele nog niet 
onderzochte galerijen weer bereikbaar zijn. Het is praktijk dat 
een architect en een constructeur samen ingrijpende wijzigingen 
aan een monument uitdenken. De consolidatie in Rijckholt wijkt 
daarin niet af. En daar houdt de overeenkomst tussen gebouwde 
monumenten en dit archeologische rijksmonument ook wel 
zo’n beetje op. Voor alle deelnemende partijen geldt dat een deel 
van het werk vertrouwd is, maar het andere deel terra incognita. 
Nieuw, nu en dan spannend, maar ook omgeven met onzekerhe-
den. Een inspectie, een werkopname of een onderzoek betekent 
al gauw kruipen door nauwe ruimtes. Langs gevaarlijk uitziende 
scheuren en gevallen brokken kalksteen als herinnering aan het 
feit dat honderd procent veiligheid hier niet bestaat.

Oude haksporen
Tegelijkertijd is er het besef dat je je in een prehistorische mijn 
bevindt. Dat de wanden bedekt zijn met zesduizend jaar oude hak-
sporen. En dat de helmlamp nu een werkfront met half vrij gelegde 
vuursteenknollen beschijnt, dat erbij ligt alsof het pas vorige week 
is verlaten. Avontuurlijke grondoefeningen in een millennia-oude 
tijdcapsule. Kalksteen uitbreken om nieuwe gangen aan te leggen 
brengt risico’s met zich mee en vereist specialistische kennis. De 
aannemer wint al meer dan zeventig jaar mergel-bouwsteen in 
de Sibbergroeve. Toch zorgen de prehistorische mijnen nog voor 
uitdagingen, onverwachte situaties die om snelle aanpassingen 
vragen en geregeld contact met de architect of de constructeur.
Zoals geologische orgelpijpen, verticale kokers die ontstonden 
doordat kalksteen oploste en die met grind en leem gevuld raak-
ten. Als het tegenzit, worden die bij het aanleggen van de nieuwe 
gangen aangesneden. Ze kunnen plots leeglopen en je moet ze 
daarom insluiten door er een stevige muur voor te metselen. Het 
vele keiharde vuursteen in de kalksteen maakt het onmogelijk 
om met elektrische kettingzagen te werken, omdat de ketting er 
stuk op kan lopen. Een groot deel van de dag klinken er daarom 

breekhamers. Grote vuursteenknollen, vooral die uit de laag die in 
de prehistorie werd geëxploiteerd, worden apart gehouden voor 
onderzoek, experimentele bewerking en tentoonstellingen. Ook 
een enorm brok kalksteen vol haksporen dat moest wijken is in 
depot gezet.

Tot in detail
Bij de consolidatie worden er geen archeologische sporen teniet-
gedaan zonder dat ze eerst zijn geïnventariseerd en tot in detail 
gedocumenteerd. Voor archeologen is het evenmin alledaags 
onderzoek. Veel van het werk bergt nieuwe aspecten in zich en 
noopt tot improvisatie en een innovatieve aanpak. Hoe je de vul-
ling van een mijnschacht onderscheidt van die van een orgelpijp 
is gauw geleerd. Maar waar je veilig kunt kruipen en waar beter 
niet vraagt om meer ervaring. De archeologen worden daarom 
door gecertificeerde ‘berglopers’ van de stichting begeleid. Een 
belangrijk aandachtspunt zijn de sporen die de gereedschappen 
van de prehistorische mijnwerkers hebben achtergelaten. Meer 
dan eerder kunnen de onderzoekers nu uitgebreid gebruikmaken 
van fotografie en driedimensionale scantechnieken die de vorm en 
richting van de haksporen goed in beeld brengen.
Na afronding van de werkzaamheden en een herinrichting van 
het ondergrondse bezoekerscentrum dit jaar kun je het rijks-
monument intenser beleven. Tot voor kort kon je de sporen van 
vuursteenmijnbouw alleen door traliehekjes zien. Eind dit jaar 
leiden de nieuwe zijgangen de bezoekers naar de onderkant van de 
prehistorische schachten. De gangen bieden dan bijna 180 graden 
zicht op de galerijen en de ongerepte delen. Er is nu meer ruimte, 
in fysieke zin, maar ook voor ervaringen en de verbeelding. Voor 
gedachten die teruggaan naar zesduizend jaar geleden of juist naar 
de toekomst. Naar een mogelijke volgende periode, waarin het 
verhaal weer verder wordt gebracht, met nieuwe doelen, onder-
zoeksvragen en technieken. 

Fred Brounen en José Schreurs, beiden adviseur archeologie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en Joep Orbons, voorzitter van Stichting  
Ir. D.C. van Schaik, dragen met expertise aan deze consolidatie bij, f.brounen@
cultureelerfgoed.nl, j.schreurs@cultureelerfgoed.nl & j.orbons@archeopro.nl. 
Zie ook www.verbouwing.vuursteenmijn.nl.

Van vuursteenknollen als deze sloegen bewerkers bijlen, messen, boren en schrabbers

De archeo-
logen worden 
door gecer-
tificeerde  
‘berglopers’ 
begeleid
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drie dingen

Het oudste van Amsterdam
Eigenlijk kun je er vergif op innemen wanneer archeologen samen gaan wande
len. Je weet dat ze terugkomen met iets uit het verleden. Dat gebeurde eerder 
dit jaar ook bij drie collega’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
Ter afwisseling van het vele beeldschermwerken kuierden zij langs de Amstel. 
Op een net aangelegd schelpenpad aan de Ouderkerkerdijk viel hun oog op een 
glanzend stuk vuursteen. Het is ruim vijf centimeter groot en voorzien van een 
zogeheten slagbult. Hier moest een mensenhand aan te pas zijn gekomen.  
Het blijkt een werktuig van minstens 40.000 jaar oud, uit het tijdperk van de 
neanderthalers. Het is ongetwijfeld het oudste voorwerp van Amsterdam.
De vondstplek is verrassend, want werktuigen met een dergelijke ouderdom 
verwacht je daar diep in de ondergrond. De steen moet van elders zijn aan
gevoerd. Hij is waarschijnlijk met de schelpen uit de Noordzee opgezogen en als 
verharding op het pad aan de Ouderkerkerdijk terechtgekomen. Het glanzende 
uiterlijk wijst erop dat het gebruiksvoorwerp lange tijd aan het aardoppervlak 
moet hebben gelegen voordat zeewater het overspoelde. Deze lange geschiede
nis eindigt bij de gemeentelijke archeologen van Amsterdam. Aan hen draagt de 
Rijksdienst deze vondst over. 

Droom van huisvrouw (m/v)

Dit werktuig van de neanderthalers is het oudste voorwerp van Amsterdam

Soms zijn de betekenislagen van een kunstwerk niet direct zichtbaar. Dan vraagt 
het om een rustige beschouwing voordat die tot leven komen. En sommige 
lagen kunnen juist bedoeld zijn om niet gezien te worden. Voor een tentoon
stelling over Cubic 3 Design leent de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
momenteel aan het Kunstmuseum Den Haag meerdere kunstwerken uit. Een 
daarvan is Kookset Karaat, uit 1991, een pendule. Het klokje hangt tussen twee 
winterwortels, die op gouden gehaktballen op een paars geruit voetstuk staan, 
met aan weerszijden een vaasje, gevuld met bestek.
‘De droom van iedere huisvrouw (m/v)’, zo omschrijft het kunstenaarsduo het 
werk. Tijdens een bezoek aan de Rijksdienst onthulden Ton Hoogerwerf en 
Gerwin van Vulpen dat Kookset Karaat gewoon een vreemde pendule lijkt, maar 
dat de wortelen in werkelijkheid dildo’s zijn, verpakt in oranje rubberen jasjes. 
Om deze informatie met bewijs vast te leggen maakte de dienst een röntgen
foto van het kunstwerk. Daarop zijn de verborgen kunstpenissen duidelijk te 
zien. Ga Kookset Karaat met deze wetenschap in het Kunstmuseum bekijken. De 
tentoonstelling Cubic 3 Design opent op 28 mei en loopt tot eind augustus. Zie 
www.kunstmuseum.nl. 

Op de röntgenfoto zijn de in winterpenen verborgen dildo’s goed zichtbaar

Zonnepanelen of turbines?

Zo passen zonnepanelen goed in deze oude onregelmatige, kleinschalige zandontginning

Nederland staat voor de opgave om zijn energievoorziening structureel anders 
in te richten. Hierbij zorgt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor meer 
inzicht in de gebieden waarin dit gebeurt. Ieder type landschap biedt kansen 
om zonnepanelen en windturbines op het historische karakter van de omgeving 
aan te laten sluiten. In een nieuw filmpje hierover op www.cultureelerfgoed.nl 
licht de dienst twee tegenovergestelde streken uit: oude zandontginningen in 
Overijssel en jonge zeekleivlaktes in Zeeland.
Het is belangrijk om bij de energietransitie de kwaliteit van ons landschappe
lijke erfgoed mee te wegen. Een elementair uitgangspunt is goed bekijken wat 
er al is. Hoe zit een gebied in elkaar? Wat zijn de karakteristieken? Het filmpje 
Het landschap en energiemaatregelen duidt deze. Denk aan kleine of grote schaal, 
open of gesloten ruimte en regelmatige of onregelmatige structuur. Kijk naar 
de locaties waar deze karakteristieken overeenstemmen met de kenmerken van 
velden panelen en rijen turbines. Dan kun je goed afwegen wat er het beste in 
deze omgeving past. 

FO
T

O
 R

C
E, B

ER
T

IL V
A

N
 O

S
FO

T
O

 R
C

E, B
LIK

 FILM

FO
T

O
 R

C
E, JU

D
IT

H
 V

A
N

 D
ER

 B
R

U
G

G
EM

U
LD

ER

25tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 2 2022



Het mausoleum van Cooper is in 1907 in gebruik genomen. Hier ligt Folkert Harmens Kuipers, die in Amerika fortuin maakte

Het mausoleum van Cooper

Van krantenjongen tot vochtige tombe

Eind negentiende eeuw groeide een Friese dorpsjongen 

in Amerika uit tot een warenhuismagnaat. Hij noemde 

zich Frank Cooper en liet zich in Nederland in een heus 

mausoleum begraven. Op een raadselachtige manier 

werd dat de laatste jaren steeds vochtiger. Bij het openen 

van de tombe stuitten specialisten dan ook op enkele 

verrassingen. leon bok, nanette de jong & hendrikjan tolboom

Aan het riviertje de Boorne, in een 
sierlijke tuin aan de rand van het 
Friese dorp Akkrum staat een 
indruk wekkend gebouw. Het is een 

mausoleum. En het hoort bij Coopersburg, een 
verzorgingstehuis uit het begin van de vorige 
eeuw. Zo’n grafmonument is zeldzaam in 
Nederland. Degene die er begraven ligt, maakte 
dan ook fortuin in Amerika. Het tehuis en het 
mausoleum zijn het werk van Folkert Harmens 
Kuipers, die in 1843 in Akkrum geboren werd. 
Water speelt de verbindende rol in het verhaal van 

het mausoleum van Cooper.
Op het oog heeft het mausoleum de tijd goed 
doorstaan, maar de laatste jaren werden de muren 
aan de binnenkant steeds vochtiger. Ook traden 
er scheuren op die niet direct te verklaren waren. 
Reden voor onderzoek en het opstellen van een 
plan om de schade te herstellen en verdere schade 
te voorkomen. Het herstel van het rijks monument 
is gesubsidieerd door de provincie Fryslân, terwijl 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 
uitvoering van de specialistische werkzaamheden 
namens de provincie begeleidde.

Het mausoleum van Cooper

Van krantenjongen
tot vochtige 
tombe

Werk in een winkel
Toen hij 22 jaar oud was, in 1866, vertrok Folkert 
Harmens Kuipers naar Amerika. Hij kreeg van zijn 
vader geld mee voor zowel de heen- als de terugreis, 
voor het geval het tegenzat. In Buffalo in de staat 
New York, aan de oostkant van de Verenigde Staten, 
kreeg hij werk in een winkel. Daar ontmoette hij 
Netty de Graaff, met wie hij trouwde. Zeven jaar later 
opende Kuipers samen met een partner een eigen 
winkel in Toledo in de staat Ohio. Ondertussen had 
hij zijn naam verengelst tot Frank Harmon Cooper. 
In 1878 bracht het gezin Cooper een bezoek aan 

 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 2 202226



-

Akkrum. De reis naar Europa en terug ging per 
schip over de oceaan, wat destijds minimaal twee 
weken duurde. Helaas overleed Netty aan het eind 
van dat jaar, Frank met vier zoons en een dochter 
achterlatend.
Maar de zaken gingen steeds beter. Cooper opende 
een winkel in Peoria in de staat Illinois, trouwde 
opnieuw en begon samen met een compagnon een 
warenhuis in Chicago, het grootste van de stad. Het 
warenhuis van Siegel & Cooper werd een begrip 
en de omzet liep al snel in de miljoenen. In 1896 
openden de twee een uiterst modern warenhuis op 

Manhattan in New York, waar een vuurtoren op het 
dak de aandacht van potentiële kopers trok. Centraal 
in de warenhuizen stond een klaterende fontein, die 
als ontmoetingspunt diende. ‘Meet me at the foun
tain’ werd een bekende kreet in New York.

De warenhuis-
magnaat moet 
de bouw van 
zijn mauso-
leum goed 
voorbereid 
hebben

Behoeftige ouden van dagen
Tussen alle bedrijven door maakte Cooper regelma-
tig de tocht over het water om zijn geboortedorp 
te bezoeken. Daar stichtte hij Coopersburg, dat 
in onderdak en verzorging van behoeftige ouden 
van dagen voorzag. In 1901 woonde hij met alle 
familieleden de opening bij. Terug in Amerika kreeg 
Cooper een beroerte. Na een ziekbed van een half 
jaar overleed hij op 31 december 1904.
De warenhuismagnaat moet de bouw van zijn 
mausoleum in de aanzienlijke tuin van Coopersburg 
goed voorbereid hebben. Waarschijnlijk had hij al 
bij leven aan beeldhouwer Johan Schröder opdracht 
gegeven om het te ontwerpen. Hij heeft zijn laatste 
wens in zijn testament laten vastleggen. Minder 
dan een maand na zijn overlijden lieten de kinde-
ren het werk beginnen. Daar kwam nogal wat bij 
kijken, want de bouwmaterialen zoals Beiers graniet 
en Obernkirchener zandsteen waren niet meteen 
voorhanden.

De kisten
Het mausoleum zou rond de 20.000 gulden gaan 
kosten en in de kranten was al te lezen hoe het eruit 
zou gaan zien. In januari 1907 werden de lichamen 
van Cooper en zijn eerste vrouw per boot naar 
Nederland vervoerd. Ze arriveerden op maandag 4 
februari in Akkrum. Onder begeleiding van een grote 
menigte zijn de kisten naar de doopsgezinde kerk 
gebracht. Na de dienst zijn deze in het mausoleum 
bijgezet, in aanwezigheid van enkele familieleden en 
genodigden.
Nadien ging het verhaal dat de kisten niet met-
een bijgezet konden worden. Iemand zou een 
fout gemaakt hebben bij het omrekenen van 
Amerikaanse duimen naar Nederlandse centime-
ters. Naar verluidt kwamen ze pas op hun plek te 
staan nadat een timmerman enige aanpassingen 
had verricht. In november vorig jaar is de tombe 

geopend om te kunnen beoordelen waar de oor-
zaak lag van de schade aan het marmer waarmee 
deze is bekleed. Daarbij is de kist van Netty geheel 
gaaf aangetroffen, maar die van Frank bleek inder-
daad wat te groot. Die kon destijds alleen geplaatst 
worden nadat een stuk beton bij het hoofdeind was 
verwijderd.

Verroeste ankers
Samen met natuursteenbedrijf De Vries leerde een 
eerste inspectie al dat het dak van het mausoleum 
lekte. Het blootleggen van de afdekking op de 
hoeken leverde een verrassende vondst op. Verroeste 
ankers in een betonnen afdekking bleken de hoe-
ken uiteen te drukken, waardoor er water tussen 
natuursteen en baksteen kon lopen. Het mausoleum 
wordt bekroond door een koepel, waarvan altijd was 
aangenomen dat deze geheel uit natuursteen was 
opgetrokken. Maar een deel bleek dus van beton te 
zijn. De verroeste ankers zijn verwijderd en de goten 
rondom de koepel zijn hersteld. Daarmee moet het 
vochtgehalte aan de binnenkant van het mausoleum 
teruggedrongen worden.
Daarnaast zijn er ook andere problemen opgelost, 
zoals de scheuren in de tombe, die verrassend 
genoeg aan de binnenzijde van gewapend beton 
was vervaardigd. Door roest in de wapening werd de 
marmeren bekleding van de tombe kapot gedrukt. 
Ook dit was het gevolg van inwerking van vocht. De 
scheuren zijn nu gerepareerd. Het herstel van het 
mausoleum van Cooper pakte anders uit dan ver-
wacht doordat het probleem uit een wat onverwach-
te hoek kwam. Van het water dat Frank Cooper van 
zijn vaderland scheidde, het water uit de fonteinen 
in zijn warenhuizen tot het water dat zijn laatste 
rustplaats aantastte: water verbindt de locaties die 
van belang waren voor de Friese dorpsjongen die een 
Amerikaanse warenhuisbaron werd. 

Leon Bok, specialist funerair erfgoed, Nanette de Jong, 
adviseur bouwkunde, en Hendrik-Jan Tolboom, specialist 
natuursteen, alle drie bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, zetten zich met expertise voor dit herstel in,  
l.bok@cultureelerfgoed.nl, n.de.jong@cultureelerfgoed.nl & 
h.tolboom@cultureelerfgoed.nl.

In de regentenkamer van Coopersburg staat een 
buste van stichter Frank Cooper

Van krantenjongen tot vochtige tombe

De tombe moest geopend worden om goed zicht op de schade te krijgen
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Tuinmanswoning uit 1850

EEN HUISJE

Tuinmanswoning uit 1850

Een huisje met een verhaal
Ze was nog helemaal in originele staat, de 

tuinmanswoning uit 1850 op het Gelderse 

landgoed De Grote Noordijk. Het huisje is nu 

aan de eisen van deze tijd aangepast, ook op 

het vlak van duurzaamheid. Dat gebeurde 

behoedzaam, want de eigenaren willen graag 

het verhaal van de woning zichtbaar aan de 

volgende generaties doorgeven. nanette de jong

MET EEN 
VERHAAL

Terwijl ze door de tuinmanswoning loopt, wijst Hester 
Taverne van alles aan. Daarbij vertelt Taverne, een van 
de eigenaren van het huisje, wat hun overwegingen 
waren bij keuzes tijdens de recente verbouwing en 

verduurzaming. ‘Kijk, aan de ketting rond deze paal kun je zien 
dat hier koeien binnen hebben gestaan. Als we die hadden weg
gehaald was dat minder duidelijk geweest. Nu kunnen we aan 
de hand van de ketting een verhaal vertellen. Want daar gaat het 
ons om. Hoe kunnen wij dit bezit, dat we geërfd hebben, met 
dat verhaal doorgeven aan de volgende generatie?’ Een lange
termijnvisie dus. Dat is een andere insteek dan bij verbouwingen 
die op de korte termijn gericht zijn, alleen voor de periode dat de 
huidige eigenaren het gebouw gebruiken.
Bij zo’n kortetermijnvisie kunnen veel delen van het interieur 
verloren gaan. De energierekening verlagen is dan leidend en 
investeringen worden in terugverdientijd uitgedrukt. ‘Vaak denken 
we in oplossingen, maar we moeten vanuit het bronverhaal 
denken’, vervolgt Taverne. ‘Als je het bronverhaal van het gebouw 
kent, dan weet je waar je aan vast moet houden. Ik vraag me niet 
af of iets mooi is, maar of je er dat verhaal mee kunt vertellen. En 
of de sfeer fijn is. Want niet alleen de ratio is belangrijk, maar ook 
het gevoel. Wat voelt goed? Een oude deur vertelt iets en daarom 
voelt hij goed.’

Eigenaar Hester Taverne wijst op slijtage van een van de oude deuren van de bedstee
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In de keuken leidt een trapje naar een opkamertje, zoals dat er altijd gezeten heeft



Het voormalige huisje van de tuinman op landgoed De Grote Noordijk is recent zo verbouwd dat de uitstoot van kooldioxide beperkt zal zijn

Opeenvolgende tuinmannen
De tuinmanswoning op landgoed De Grote Noordijk bij het 
Gelderse dorp Wilp is rond 1850 in een traditionele, landelijke 
stijl gebouwd. Tot 1970 hebben hier de opeenvolgende tuin
mannen van het landgoed met hun gezin gewoond. De woning 
gaat nu verhuurd worden. Het is geen rijksmonument, maar de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt de effecten 

van maatregelen om de uitstoot van kooldioxide te beperken op 
de cultuurhistorische waarde van het huisje. Met behulp daarvan 
wordt een methode ontwikkeld om die effecten zo goed mogelijk 
te meten. Daarmee levert de dienst een bijdrage aan de Monitor 
van de Routekaart verduurzaming monumenten, een gezamenlijke 
inspanning van de monumentensector.
Voor de verbouwing was de tuinmanswoning nog geheel oor

spronkelijk, zoals in 1850. Er was geen waterleiding, gas, elektra, 
wc of badkamer. Er een stolp overheen zetten was een optie, maar 
dan had niemand er meer van kunnen genieten. Hester Taverne 
wilde dat het huisje er na de verbouwing uit zou zien alsof er niks 
gebeurd was. ‘Het was zo authentiek. Zo mooi, met spinnenweb
ben en schots en scheve planken.’ Hoe meer je laat zitten, des te 
beter je het verhaal kunt vertellen en des te beter je het gebouw 
kunt ‘beleven’.

‘ Een oude deur vertelt iets 
en daarom voelt hij goed’

Het centrale punt
Voor Taverne was ook de logica van de woning belangrijk. ‘De 
eerste transformatiearchitect wilde van de keuken een hal maken. 
Wij niet. De keuken is altijd het centrale punt in het huis geweest 
en dat voelt daardoor goed.’ De oude kasten moesten wel even 
van de muur voor een nieuwe vloer. Daarna zijn ze minutieus 
teruggeplaatst. Vanuit de keuken gaat er een trapje omhoog naar 
een opkamertje. Het trapje is tegelijkertijd een luik, dat toegang 
tot de kelder biedt. ‘Die architect wilde het kamertje gelijkvloers 
maken’, vertelt de eigenaresse. ‘Ik niet, want ik vind dit net zo’n 
fijn plekje, waar je je even terug kunt trekken. Het is nu mode om 
overal één grote ruimte van te maken, maar de verhoudingen van 
de vertrekken verdwijnen dan.’
De voormalige stal is voorzien van vloerverwarming. Maar doordat »



De stal van destijds heeft nu vloerverwarming. Achterin liggen nog de oude klinkers

de oude klinkers weer terug zijn geplaatst zie je de oorspronkelijke 
functie van het vertrek terug in de vloer. Voor haar was het wel 
uitgesloten dat de buitenmuren aan de binnenkant geïsoleerd 
zouden worden. ‘Dan raak je het gevoel van het huis kwijt, het 
gevoel van bezieling.’ Ook de estriken in de kamer met schouw en 
bedstee zijn zorgvuldig verwijderd, genummerd en teruggelegd na 
het installeren van vloerisolatie en vloerverwarming.

Isolatiefolie
In deze kamer was de grote vraag: wat doen we met de roeden
ramen? Het enkele glas met isolatiefolie beplakken leek een 
oplossing. Totdat de folieleverancier zelf zei dat dit hier geen goed 
idee was. De folie raakt snel beschadigd en kan dan zijn functie 
niet meer vervullen. Daarbij is de ervaring dat folie aan het eind 
van zijn levensduur moeilijk te vervangen is doordat het zich te 
sterk aan historisch glas hecht. Na een zoektocht langs andere 
mogelijkheden is er dun monumentenglas in de roedenramen 
gezet. Ook dat biedt dat enigszins vervormde zicht op de buiten
wereld, net zoals het oude glas.

‘ Liever niet nu vernachelen 
en straks enorme kosten om 
dat te herstellen’

De vloer en het dak bleken goed te isoleren te zijn. Bij de gevel 
liep je het risico het aanzien van het huis flink te veranderen. Een 
dergelijke risicobepaling van wat een ingreep voor het gebouw 
betekent, leidde de eigenaren bij hun keuzes. Zo is de smalle trap 
naar de verdieping behouden. Een bredere was beter beloopbaar 
geweest, maar past niet bij de bescheiden tuinmanswoning. ‘Met 
een nieuwe trap zou je de ziel uit het huis halen’, zegt Taverne. 
Boven klopt ze naast de trap op de vloer, waar losse planken uit 
kunnen worden getild. Zo kun je grote meubels door het trapgat 
hijsen, want de ramen zijn daar te klein voor.

Altijd handig
‘En hier is een plek voor niks’, wijst Taverne naar een loze ruimte 
naast een slaapkamer. ‘Dit hebben we zo gelaten. Altijd handig, 
zo’n plek.’ Er is binnen zo weinig mogelijk veranderd. De indeling 
is niet geoptimaliseerd. Daardoor heeft het huisje zijn karakter 
behouden en kun je eraan aflezen hoe de tuinman en zijn gezin 
hier vroeger woonden. Boven is een badkamer gemaakt, modern 
en simpel. ‘Je mag hier zien dat er iets nieuws is toegevoegd’, 
meent ze. ‘Het huis is aangepast aan de eisen van deze tijd. Ook 
dat maakt deel van zijn verhaal uit.’
Maar de schilder mocht niet kitten. En al te veel onderdelen vervan
gen vonden de eigenaren niet ‘echt’. ‘Een nieuw luik is als gekochte 
appeltaart. Zelfgemaakte is lekkerder, omdat die niet perfect is.’ De 
deuren naar de kleine maar fijne slaapkamers zijn expres niet opge
knapt. ‘Kijk toch eens hoe mooi ze gemaakt zijn.’ Het beslag van de 
deuren en ramen is behouden. ‘En de elektra is natuurlijk opbouw. 
Die leidingen ga je niet in de muren frezen. Wel hebben we ze zwart 
geschilderd, samen met mijn broer en mijn zoon, zodat ze minder 
opvallen, want die gele pvckleur vonden we lelijk.’

Zo veel als nodig
Het internationale adagium voor de omgang met historische 
gebouwen luidt ‘Doe zo min mogelijk en zo veel als nodig’. Dat 
is hier toegepast zonder dat de eigenaren ervan op de hoogte 
waren. Bovendien zijn de nieuwe elementen in het huis van hoge 
kwaliteit. Alles moet minstens honderd jaar meegaan. Ook de 
keuken moet na dertig jaar verhuur kunnen blijven zitten. Met 
deze instelling kunnen de erfgenamen de woning goed aan de 
volgende generatie doorgeven.
‘Ik wil niet dat de kleinkinderen van onze kleinkinderen met een 
huis komen te zitten waarvoor twee eeuwen eerder verkeerde 
beslissingen zijn genomen. Liever niet nu vernachelen en straks 
enorme kosten om dat te herstellen.’ Zo keken de eigenaren steeds 
per onderdeel van het huis naar de beste manier waarop het te 
behouden is in combinatie met wat het vertelt. Dit levert een inte
ressante wandeling door de oude tuinmanswoning op. Met een 
verhaal dat nog vele generaties doorgegeven kan worden. 

Nanette de Jong, adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, verricht mede dit onderzoek, n.de.jong@cultureelerfgoed.nl. Zie 
www.cultureelerfgoed.nl voor nadere informatie over de duurzaamheid van 
historische gebouwen.

Nog steeds kun je boven losse planken weghalen om meubels door het trapgat te hijsen
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FOTO RCE

het monster

OORZAAK VAN GLANS VAN 
GOUDLEERTEGELS ONTDEKT

Zogeheten goudleertegels uit de eerste jaren 
van de achttiende eeuw glanzen zo omdat ze 
met zilverzout beschilderd zijn. Dat blijkt uit 
recent onderzoek van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. Goudleertegels imiteren 
goudleer, een kostbaar, glanzend behang, en zijn 
zeldzaam. Het is de enige Nederlandse keramiek 
met zogenoemd lusterglazuur, totdat dit eind 
negentiende eeuw weer zijn intrede deed. Met het 
gele lusterglazuur, dat iriserend en metaalachtig 
glanst, is een patroon ingevuld dat aan goudleer-
behang doet denken. Fragmenten zijn gevonden 
bij opgravingen op het terrein van het huis van 
de toenmalige eigenaar van tegelbakkerij Agter 
’t Weijstraat in Utrecht. Die was waarschijnlijk de 
producent. Het lusterglazuur van een tegel uit het 
Utrechtse dorp De Bilt onderzocht de Rijksdienst 
met röntgenfluorescentiespectrometrie, rönt-
gendiffractie en de elektronenmicroscoop. Er zijn 
nanodeeltjes zilver te zien, die voor zowel de gele 
kleur als de typische glans zorgen. Dit effect is verkre-
gen door het gebruikelijke tinglazuur met zilverzout te 
beschilderen en de tegels vervolgens onder reducerende 
omstandigheden in de oven te stoken. Dat komt overeen 
met de lustertechniek die al eeuwen in het Midden-Oosten 
en op het Iberische Schiereiland werd toegepast. De familie 
Van Oort, van wie de fabriek Agter ’t Weijstraat was, expor-
teerde veel naar Portugal en Spanje. Wellicht is deze kennis zo 
in Utrecht terechtgekomen, maar het is ook mogelijk dat een toen 
recente publicatie met lusterrecepten van Johann Kunckel een inspi-
ratiebron heeft gevormd. 

Luc Megens, specialist glas, keramiek en pigmenten bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, verrichtte dit onderzoek samen met glazuurspecialist Bert-Jan 
Baas, l.megens@cultureelerfgoed.nl.
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Herstel van de Hippolytuskerk in Middelstum

Herstel van de Hippolytuskerk in Middelstum

SCHEURENDE 
SCHILDERINGEN

Scheurende schilderingen

De restauratoren Aafje Bouwhuis en Nanon Journée bestuderen de herstelde schildering van Adam en Eva op het gewelf van de Hippolytuskerk in Middelstum
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Ook het Groningse dorp Middelstum ziet de gevolgen van de aardbevingen. 

In de rijksmonumentale Hippolytuskerk waren de gewelven gaan scheuren. 

De barsten liepen dwars door bijzondere schilderingen die rond 1500 zijn 

gemaakt. Gelukkig zijn ze nu hersteld. Of de kerk ook versterking nodig 

heeft? Dat wordt nog onderzocht. brigitte giesengeurts

In 1458 keerde jonker Onno van Ewsum terug 
van een bedevaart naar het Heilige Land. Daar 
was hij tot ridder van het Heilig Graf geslagen. 
Uit dankbaarheid bekostigde de edelman een 

forse uitbreiding van een kerkje bij zijn familie
huis, de borg Ewsum. De kerk is aan de Heilige 
Hippolytus gewijd, een Romeinse krijgsman die 
tot het christelijke geloof kwam. Binnen staat hij 
als gebeeldhouwde ridder. Op de gewelven zijn 
engelen, duivels, vogels, bloemen, planten en 
mensen geschilderd. Een aantal schilderingen, zoals 
die van Adam en Eva en van het laatste oordeel, is 
geïnspireerd op een passiecyclus van de beroemde 
Duitse kunstenaar Albrecht Dürer. Deze cyclus was 
rond 1510 als houtsnede in omloop gebracht.
Een keerpunt was de Reformatie. Toen is het interi
eur met een kansel, een dooptuin en avondmaals
meubilair aan de protestantse eredienst aangepast. 
De gewelven werden gewit. Pas in 1879 is er per toe
val een stukje schildering ontdekt. Maar het duurde 
tot 1976 voor ze allemaal werden blootgelegd. 
Tegenwoordig is de laatgotische Hippolytuskerk in 
het dorp Middelstum een van de parels in het rijke 
bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken. ‘De 
hoge kunstzinnige kwaliteit van de schilderingen en 
hun grote hoeveelheid maken deze kerk bijzonder’, 
vertelt Jur Bekooy, bouwkundige van de stichting. 
Hij staat op een steiger, oog in oog met Adam en 
Eva. Wie goed kijkt, ziet dat het rond 1500 aan 
humor niet ontbrak. Zo rijdt er een engeltje op een 
duveltje aan je voorbij.

Veel extra schade
Dat de steiger er staat, heeft een belangrijke reden: de 
aardbevingen in Groningen. Het rijksmonument heeft 
een langere geschiedenis van scheuren en zettingen, 

maar de bevingen hebben veel extra schade toege
bracht. Herstelwerkzaamheden waren noodzakelijk, 
zeker voor het behoud van de uitzonderlijke schil
deringen. Net als bij veel andere door de bevingen 
geteisterde monumenten is de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed als adviseur bij de Hippolytuskerk 
betrokken. Onder de naam Erfgoedprogramma zet 
de Rijksdienst zich in nauwe samenwerking met de 
provincie en de aardbevingsgemeenten in om het 
erfgoed van Groningen veilig te behouden.
In Middelstum is misschien wel het belangrijkste dat 
de dienst adviseerde om de restauratoren van de 
schilderingen leidend te laten zijn bij het herstel van 
de scheuren in het gewelf. Dat geeft een garantie 
dat de kwetsbare afbeeldingen zo volledig mogelijk 
bewaard blijven. Nadrukkelijk was er geen reconstruc
tie aan de orde, maar alleen voorzichtige schoonmaak 
en kleine retouches. Daniël van Huizen, restauratie
architect bij Holstein Restauratie Architectuur, voert 
de directie over de werkzaamheden. Hij zegt dat het 
nog niet vaststaat of er ter versterking extra trekstan
gen in de kerk komen, om nieuwe schade te voor
komen: ‘Die keuze maken we pas in de vervolgstap, 
wanneer we de noodzaak tot versterking onderzoe
ken. Bijzonder is nu wel dat we een ononderbroken 
zicht op de gewelfschilderingen hebben.’ Ook vertelt 
Van Huizen over de verrassende vondst van het jaartal 
1763 op de trekstang in het koor: ‘De problematiek 
van de trekstang blijkt er dus een van alle tijden.’

Vakmensen met liefde
Enthousiast vertelt Van Huizen over de goede samen
werking tussen de uitvoerende bedrijven: ‘Stuk voor 
stuk zijn het vakmensen met liefde voor cultureel 
erfgoed. Regelmatig worden er vondsten en vragen 
gedeeld in een speciaal in het leven geroepen app
groep. Tijdens het werk worden er keuzen gemaakt 
en dan is het fijn om met een kwaliteitsteam te 
werken dat elkaar kent en begrijpt.’ Dat beamen de 
restauratoren van de schilderingen, Aafje Bouwhuis 
en Nanon Journée van OUOU Restauratoren: 
‘Samenwerking is het kernwoord van deze opdracht.’ 
Op de steiger laten ze zien hoe minutieus alle scheu
ren zijn onderzocht en hoe digitaal is vastgelegd 
welke werkzaamheden er zijn verricht.
Over hun leidende rol vertellen ze hoe zij aan de 
onderkant de scheuren eerst uithakten en vulden, 
of alleen injecteerden: ‘Daarna injecteerde en vulde 
de voeger of aannemer ze vanuit de kap boven de 
gewelven met exact dezelfde materialen, op onze 
aanwijzing. Het ging daarbij beslist niet alleen om 
kleine scheuren. Soms kon je er gemakkelijk een 

hand in steken. We hebben harde restauratiemate
rialen uit de twintigste eeuw verwijderd en, volgens 
de kennis van nu, vervangen door een zachtere 
mortel. De hoop is dat dit voor lange tijd nieuwe 
scheuren kan voorkomen. We verwachten dat de 
kalkmortel bij een aardbeving mee zal bewegen 
of als eerste zal scheuren, zodat de schilderingen 
behouden blijven.’

In de jaren na 1458 is de Hippolytuskerk tot een behoorlijk 
formaat uitgebouwd

‘ We verwachten dat de 
kalkmortel bij een aardbeving 
mee zal bewegen’

Weer weggekalkt
Wie nu in de Hippolytuskerk staat, kan zich nauwe
lijks voorstellen dat de schilderingen eeuwenlang 
onder een dikke laag witkalk verborgen waren. In 
1879 werd bij werkzaamheden het laatste oordeel 
zichtbaar, maar die is weer weggekalkt. Vervolgens 
ontdekte rijksbouwmeester Peters in 1903 een hele 
groep. Hij maakte schetsen en aquarellen, en liet 
ook deze weer wegstukadoren. Maar in 1916 zijn 
enkele afbeeldingen gerestaureerd en in 1941 is er 
nog een blootgelegd. Pas tussen 1976 en 1981 zijn 
alle schilderingen in het zicht gebracht.

Helaas bleek toen dat sommige delen inmiddels 
waren verdwenen of zo beschadigd dat ze niet 
meer konden worden hersteld. Jur Bekooy van de 
Stichting Oude Groninger Kerken wijst bijvoorbeeld 
op de afbeelding van de hemel. Op de schetsen uit 
1903 is nog duidelijk de heilige Petrus te zien. Hij 
is herkenbaar aan de sleutel van de hemelpoort 
in zijn hand. Helaas is Petrus nu niet meer zicht
baar. ‘Je kunt het maar één keer verkeerd doen’, 
zo stelt Bekooy over het herstel. ‘Daarom kun je 
niet nauwkeurig genoeg werken en is alles nu goed 
vastgelegd. Dat maakt het voor latere onderzoekers 
en restauratoren gemakkelijker.’ De verwondering 
om de schoonheid van de gewelfschilderingen zal er 
in de toekomst niet minder om zijn. Want wanneer 
sta je nu oog in oog met Adam en Eva? 

Brigitte Giesen-Geurts, adviseur architectuurhistorie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, droeg met expertise aan 
dit herstel bij, b.giesen-geurts@cultureelerfgoed.nl.

De aardbevingen bedreigen de gewelven, die met tal van voorstel-
lingen zijn beschilderd
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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.

DE TOEKOMST VAN EEN COLLECTIE
Ontzamelen in de praktijk
Carolien Croon, Bijbels Museum, Amsterdam,  
112 pag., € 4,50 via www.bijbelsmuseum.nl

Al sinds zijn oprichting in 1879 kon je het Bijbels 
Museum in Amsterdam niet echt een succesnum
mer noemen. Er waren onder meer schaalmodel
len van Hebreeuwse oudheden te zien, souvenirs 
en archeologische vondsten uit het Heilige Land, 
kerststallen, een Egyptische mummie, schoolplaten 
uit de godsdienstles en Byzantijnse kruisjes. In de 
afgelopen jaren stootte het protestantse museum 
zijn verzameling af. Het hief zichzelf niet op, maar 
ging door als producent van religieuze tentoonstel
lingen. Vrijwel alle dertigduizend voorwerpen uit 
de collectie vonden met behulp van onder meer de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een plaats in 
andere musea en elders. Werkenderwijs ontdekte 
het museum hoe je dit het beste aan kon pakken. Dit 
boek is daar een verslag van. Het vormt daarmee een 
handig richtsnoer voor andere musea, mochten die 
ook aan afstoten toe zijn.

HEMELBESTORMERS
Geheimen van het gewelf in de Grote Kerk Naarden
Marchien den Hertog en Froukje Holtrop, Wbooks, 
Zwolle, 128 pag., gebonden, € 19,95,  
ISBN 978 94 625 8449 5

Als door een wonder is de afgelopen vijfhonderd jaar 
het houten gewelf onder het dak van de toenmalige 
SintVituskerk in Naarden bewaard gebleven. In 
1518 is het met Bijbelse taferelen beschilderd. Dat 
gebeurde volgens middeleeuwse conventies. Zo 
zijn de afbeeldingen met rijen planten omlijst. Maar 
je ziet er ook al de renaissance in doorbreken, met 
classicistische onderdelen en realistischere mensen. 
Met moderne kleren, huizen en kastelen dachten de 
schilders de oude verhalen aansprekender te maken. 
Je ziet onder meer de Joodse leider Simson uit de 
Filistijnse stad Gaza ontsnappen door met de deuren 
van de stadspoort weg te rennen. En de spottende 
jongens die door beren verscheurd worden nadat 
de profeet Elisa ze vervloekt had. Om nog maar niet 
te spreken over de hel vol gedrochten die doden 
kwellen, zoals bij Jeroen Bosch. De auteurs gaan in 
op eerdere restauraties en recent onderzoek, waarbij 
ze van informatie voorzien zijn door onder andere de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

VAN BRON TOT ZEE
Bruggen over de Maas
Frans Remery (red.), Nederlandse Bruggenstichting, 
Rijswijk, 120 pag., € 27,50, ISBN 978 90 82965 41 4

Wie vanaf haar bron in NoordFrankrijk door 
België en Nederland over de Maas vaart, komt 
onder 260 bruggen door. In dit boek zijn er in elk 
land vijftien uitgelicht. Zoals de rijksmonumentale 
SintServaasbrug in Maastricht. Die stamt uit 1298 
en is daarmee de oudste brug van ons land. Want 
van de Romeinse brug die in de vierde eeuw bij het 
Brabantse dorp Cuijk is gebouwd zijn alleen nog 
maar resten over. In en op de rivierbodem bevinden 
zich daar funderingspalen en steenblokken.

NATURA ARTIS MAGISTRA
Verhalen over cultuur, landschap en natuur
Lenneke Berkhout, Sandra den Dulk e.a. (red.), 
Verloren, Hilversum, 192 pag., € 20,, ISBN 978 90 
8704 975 1

De laatste jaren vestigt de Amsterdamse dierentuin 
Artis steeds meer aandacht op zijn monumen
tale gebouwen, oude bomen en natuurhistorische 
verzameling. Je wandelt er over slingerende paden 
langs boonvormige vijvers. In het Aquariumgebouw 
is sinds 1926 een diorama van de Texelse natuur te 
beleven. Met een spectaculair geschilderd vergezicht, 
opgezette dieren, geluidseffecten en een gesimuleer
de verschuiving van dag naar nacht waan je je daar in 
de duinen. En in de zojuist gerenoveerde bibliotheek 
uit 1872 bevinden zich handschriften, boeken, aqua
rellen en tijdschriften die tot het fraaiste behoren wat 
de natuurlijke historie te bieden heeft.

AMSTERDAM SLOOPT
Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw
Wouter van Elburg en Hanneke Ronnes, Panchaud, 
Amsterdam, 128 pag., € 18,90, ISBN 978 90 831136 3 0

Op sloop volgt vaak spijt. Natuurlijk verandert het 
geheel van de bebouwing van een grote stad con
tinu, maar de historische gebouwen die haar sfeer 
geven, krijg je nooit meer terug. Hier zijn veertig 
voorbeelden verzameld van oude bouwwerken, of 
hele clusters daarvan, die de laatste twintig jaar in 
Amsterdam afgebroken zijn. Alsof er in de twintig
ste eeuw niet al genoeg verdwenen is. Zo zwaaide 
in de Indische Buurt in 2020 de sloopkogel door 
een groot blok gestapelde woningen uit 1912 van 
architect Adriaan Weissman, die ook het Stedelijk 
Museum ontwierp. Vorig jaar nog gingen aan de 
P.C. Hooftstraat twee buurpanden uit 1873 voor 
welgestelde bewoners tegen de vlakte. En dat terwijl 
ze sinds 1925 van zo’n fraaie houten winkelpui in 
Amsterdamse Schoolstijl waren voorzien. Ook in 
2021 is die karakteristieke reeks van vijf witte panden 
aan het Leidseplein neergehaald. Dit Koffijhuis uit 
het begin van de negentiende eeuw heette later 
Café Moderne en stond sinds 1959 bekend als de 
Heineken Hoek.
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ART NOUVEAU IN NEDERLAND
Architectuur rond 1900
Bé Lamberts, Noordboek, Gorredijk, 416 pag., 
gebonden, € 49,90, ISBN 978 90 5615 689 3

Te wuft, te buitenissig. Dat vonden rond 1900 veel 
Nederlanders van de art nouveau, de stroming in 
de architectuur die vooral in België en Frankrijk 
zo flamboyant floreerde. Met veel, maar meestal 
behoorlijk klein afgedrukte foto’s laat Bé Lamberts 
zien dat er in ons land toch nog aardig wat art 
nouveau te vinden is. Veel van de Nederlandse 
artnouveaugebouwen herken je aan niet veel 
meer dan een hoefijzerboog, een hoektoren en een 
tegel tableau. Ook werden hier vaak panden in een 
andere stijl opgetrokken en dan voorzichtig van 
enkele artnouveaudecoraties voorzien. Zoals een 
glasinloodpaneel met bloemen, een zweepslag
deurgreep en een golvende brievenbus.

KIJK!
25 jaar herbestemming van erfgoed in Nederland
Sabine Ticheloven, Paul Alzer e.a., BOEi, Amersfoort, 
220 pag., gebonden, € 34,95 via www.boei.nl, 
ISBN 978 90 9035 301 2

Sinds 1995 is de Nationale Maatschappij tot 
Restaureren en Herbestemmen van Cultureel 
Erfgoed, kortweg BOEi, voor meer dan vijfhonderd 
gebouwen in actie gekomen. In dit boek is er uit 
elk jaar van het bestaan van deze maatschap
pij één uitgelicht. Het begon met steenfabriek De 
Bovenste Polder uit 1923 bij Wageningen. Daar 
kwamen woningen, ateliers en muziekstudio’s in. 
Het stationsgebouw van vliegveld Ypenburg uit 1937 
in Den Haag bijvoorbeeld werd een kantoor. En het 
Nemiusklooster uit 1928 in Den Bosch veranderde in 
een hotel.

OVERHOLLAND
Waterbeheer en cultureel erfgoed
Henk Engel, Esther Gramsbergen e.a. (red.), KNOB, 
Delft, 220 pag., € 24,50, ISBN 978 94 6366 399 1
 
In dit themanummer van het tijdschrift OverHolland 
staat het historische watersysteem van West
Nederland centraal. De Technische Universiteit 
Delft en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
analyseerden een reeks kaarten uit 1575, 1680, 1900 
en 2015. Het oude systeem was meer gebaseerd op 
het ruimte geven aan water en niet het beheersen 
ervan, zoals tegenwoordig. Nu het klimaat extremer 
wordt en beheersen zijn grenzen bereikt, kunnen we 
hiervan leren. Soms heel concreet door oude water
wegen die er in bijvoorbeeld 1575 nog lagen weer 
te gebruiken. Soms abstracter in onze manier van 
leven met risico op te veel of te weinig water. Kennis 
van het verleden draagt zo bij aan oplossingen voor 
het heden. 

Ook iets interessants het licht doen zien? Neem contact op via 
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.
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2021: Deze lezende vrouw had het hoofd wel heel letterlijk in de schoot gelegd 2022: Het hoofd van de lezeres is teruggeplaatst en ze is gereinigd en verstevigd

KOP OP
In het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed zat een lezende vrouw die het hoofd wel 
heel letterlijk in de schoot gelegd had. Eerder heeft 
dit zeshonderd kilo zware en meer dan anderhalve 
meter hoge beeldhouwwerk langere tijd ergens 
buiten gestaan. Dat was duidelijk te zien aan de 
verwering en de korstmossen die zich erop bevonden. 
Het Nederlandse klimaat heeft de steen poreus en 
kwetsbaar gemaakt. Helaas is onbekend wie de maker 
is, wat de herkomst van het beeld is en wanneer het 

beschadigd geraakt is. In de collectiedocumentatie van 
de Rijksdienst zijn hiervoor tot nu toe geen aankno
pingspunten gevonden. Maar de beeldhouwer voegde 
zich, waarschijnlijk in het derde kwart van de vorige 
eeuw, wel in een traditie, want het thema ‘lezende 
vrouw’ is vaak door kunstenaars gebruikt. Het symbo
liseert een goed opgeleide en onafhankelijk denkende 
vrouw, iets wat eeuwenlang niet als vanzelfsprekend 
geaccepteerd was. Om te voorkomen dat deze vrouw 
echt het hoofd zou verliezen nam steenrestaurator 
Anne Rupert haar onder handen. Vakkundig plaatste 
zij het hoofd terug en identificeerde het materiaal 

als Weiberner tufsteen. En ze heeft haar gereinigd, 
verstevigd en verder hersteld. Haar summier weerge
geven kleding, haar en gelaatstrekken komen nu weer 
beter tot hun recht. Bovendien is de lezeres met haar 
boek in deze gerestaureerde staat weer beschikbaar 
voor bruikleen op een binnenlocatie. Wie herkent het 
beeld of de maker? Suggesties zijn welkom. 

Simone Vermaat, conservator bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, droeg met specialist Ron Kievits 
met expertise aan deze restauratie bij, s.vermaat@
cultureelerfgoed.nl.
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