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Foto voorzijde Onderzoekers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bestuderen schilderijen 
uit de twintigste eeuw in het nieuwe depot van Museum Boijmans Van Beuningen. Zie pagina 4
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Erfgoed maken we samen, zo staat in onze missie. En 
daarom doen we als Rijksdienst eigenlijk nooit iets 
alleen. Het samenwerken met andere organisaties zit 
in onze genen. Dat begint al bij de vele onderzoeken 
die onze gewaardeerde specialisten op allerlei vlakken 
opzetten en uitvoeren in nauwe samenspraak met uni
versiteiten, musea, rijkskennisinstellingen en andere 
deskundigen, vaak op vragen vanuit de erfgoedwereld. 
Dat valt mooi te lezen in het hoofdartikel van deze 
keer. Begin september verplaatsen wij de mobiele 
apparatuur van ons laboratorium weer naar het 
nieuwe depot van Museum Boijmans Van Beuningen 
in Rotterdam. Daar, in die grote, spiegelende pot 
bestuderen we tal van details van schilderijen uit de 
afgelopen eeuw, mede op verzoek van het museum. 

De Rijksdienst werkt samen met grote uitvoerings
organisaties als Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, 
met buitenlandse instanties, met kerkgenootschap
pen, klokkengieters, kunstenaars, vrijwilligers, 
ondernemers. En bijvoorbeeld met landschapsont
werpers, provincies en Unesco. Lees in dit nummer 
maar eens met hoeveel anderen we om de tafel zitten 
om te bespreken hoe er zo voorzichtig mogelijk 
een weg door de Stelling van Amsterdam aangelegd 
kan worden.

Onze adviseurs zijn veel in gesprek met colleges van 
burgemeester en wethouders. Ik hoop dat het erfgoed 
dit voorjaar een goede plek in de coalitieakkoorden 
heeft gekregen. Gefeliciteerd, nieuwe erfgoedwet
houders. We kijken uit naar de samenwerking. En 
natuurlijk met al die gemeentelijke medewerkers. Zelf 
heb ik het genoegen met regelmaat een bezoek te 
mogen brengen aan bijzondere erfgoedlocaties overal 
in het land. Die worden liefdevol in stand gehouden 
en soms herbestemd door eigenaars, vaak samen 
met een grote groep vrijwilligers en bewoners. Want 
erfgoed maken we samen.

Susan Lammers, algemeen directeur



in kort bestek

RIANNE LURING 1e 
LANDSCHAPSTALENT
Rianne Luring is het eerste 
Landschapstalent van Nederland. 
Luring is 28 jaar en werkt als land
schapsontwerper bij de stichting 
Landschapsbeheer Groningen. De 
jury ziet in haar de landschaps
deskundige van de toekomst, die 
als onderzoeker, adviseur, ontwer
per en verbinder het domein naar 
een nieuw niveau kan tillen. Zij 

heeft deze zomer 3000 euro ontvangen voor een zelf in te vullen 
ontwikkeltraject. De Landschapstalentprijs is een initiatief van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is bedoeld om vakmen
sen tot 32 jaar te stimuleren. Naast Luring waren Janin Hekman 
van de omgevingsfirma Arcadis en Jasper Nillessen van Veenenbos 
en Bosch Landschapsarchitecten genomineerd.

Rianne Luring

BESCHILDERDE 
ORGELS
Het Kleurhistorische 
platform van de Rijks
dienst voor het Cultureel 
Erfgoed staat op 13 
oktober in het teken van 
beschilderde orgels. Op 
de bijeenkomst lichten 
deskundigen het restau
reren van de beschil
dering en vergulding 
van orgelkassen toe. 
Belangrijk hierbij is de 
relatie tussen de kleuren 
van de kas en die van de 
rest van het interieur. 
Dat vraagt om onderzoek. De bedoeling is dat onderzoekers van 
beschilderingen en die van orgels op het platform met elkaar in 
contact komen. Aanmelden via www.cultureelerfgoed.nl.

Een schilder herstelt de orgelkas uit 1776 in de 
Stevenskerk van Nijmegen

2 x ½ VROUWENPALET
In Museum Dr8888 en in De Wieger zijn nu twee helften van 
dezelfde tentoonstelling te zien. Vrouwenpalet eert Nederlandse 
vrouwelijke kunstenaars uit het eerste halve deel van de twintigste 
eeuw, zoals Charley Toorop, Edith Van Leckwyck en Lou Loeber. Zij 
hebben zich losgemaakt van de traditie waarin vrouwen geacht 

werden lieflijke land
schappen te schilderen 
of zich bezig te houden 
met toegepaste kunst. 
Uit de verzameling die 
de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed 
beheert, hangen er 
zeven schilderijen. 
Halverwege wisselen de 
twee musea in de Friese 
plaats Drachten en in de 
Brabantse plaats Deurne 
van helft. Zie www.
museumdrachten.nl en 
www.dewieger.nl.

Lou Loebers ‘Zelfportret’ uit 1921 hangt op 
‘Vrouwenpalet’

TIPS VOOR 
WETHOUDERS 
ERFGOED
De afgelopen vier jaar 
was Hans Boerkamp als 
wethouder verantwoor
delijk voor het culturele 
erfgoed in de Utrechtse 
gemeente Rhenen. Lieke 
Droomers, adviseur 
architectuurgeschiede
nis bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel 
Erfgoed, bezocht hem. 
Samen wandelden zij 
langs enkele kenmer
kende monumenten van 
Rhenen, zoals de grote en 
opvallende Cunerakerk, 
die aan het einde van de 
middeleeuwen gebouwd 
is. Droomers vroeg 
Boerkamp hoe hij de vier 
jaren heeft ervaren en 
wat hij nieuwe wethou
ders erfgoed wil mee
geven. Dat levert handige 
tips op. De video van dit 
interview is op YouTube 
te vinden.

PARIS SCHENKT 
FOTO’S AAN 
RIJKSDIENST
Fotograaf Paul Paris 
schenkt zijn foto’s aan 
de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Het 
zijn veelal foto’s van 
het buitengebied, maar 
ook van monumenten, 
steden en dorpen in 
Nederland. Paris heeft 
ze vanaf 1982 gemaakt, 
zowel vanuit de lucht 
als vanaf de grond. De 
Rijksdienst digitaliseert 
ze en maakt ze toegan
kelijk via de Beeldbank 
op www.cultureelerf
goed.nl. Iedereen kan er 
dan gebruik van maken. 
De foto’s zijn veel
zijdig en vormen een 
welkome aanvulling op 
de verzameling van de 
dienst. Ze zijn uitermate 
geschikt voor onder
zoek. Met de opname in 
de Beeldbank reali
seert de Rijksdienst de 
duurzame opslag van dit 
recente beeldmateriaal.

OUDSTE ORGEL IN OPSLAG
Na enige omzwervingen is het oudste orgel van Nederland nu in 
het Collectiecentrum Nederland in Amersfoort opgeslagen. Dit 
muziekinstrument draagt de naam Peter Gerritszorgel. Gerritsz 
bouwde het in 1479 voor de Nicolaïkerk in Utrecht en al sinds 1885 
is het in bezit van het Rijk. Tegenwoordig is het orgel in beheer bij 

de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Op 13 
juni heeft orgelmaker 
Elbertse het getrans
porteerd. Stuk voor 
stuk zijn de onderdelen 
voorzichtig gereinigd. Er 
bleken drie lange tafels 
en drie grote pallets 
nodig om alles uit te 
kunnen stallen. In de 
Koorkerk in Middelburg 
hangt de behuizing, de 
orgelkas.

Enkele orgelpijpen tijdens de verhuizing

HISTORISCHE 
BINNENSTEDEN
De afgelopen jaren heeft de aandacht 
voor historische binnensteden in 
Indonesië een hoge vlucht genomen. 
Steeds meer organisaties zetten zich 
in om ze nieuw leven te geven. Om 
dit te ondersteunen hebben drie 
Indonesische universiteiten en het 
bureau Heritage HandsOn samen 
met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een handboek ontwikkeld. 
De methode hierin is geïnspireerd op een benadering van Unesco 
voor historische stedelijke gebieden, en op ervaring opgedaan in 
de steden Muntok en Banjarmasin. Unesco heeft de Historic Urban 
Landscape Quick Scan Method onlangs op haar online platform 
gezet voor innovatieve initiatieven waarin erfgoed en duurzame 
ontwikkeling samengaan. Zie whc.unesco.org.

Het handboek

NIEUWE DUURZAAMHEIDSPRIJS
Vanaf half augustus kan iedereen zijn voorkeur aangeven voor 
een van de drie genomineerden voor de Open Monumentendag 
Duurzaamheidsprijs. Via www.erfgoedstem.nl valt er te kiezen uit 
kantoor het Elevatorhuis uit 1915 in Rotterdam, de watertoren uit 

1927 in het Limburgse 
dorp Schimmert en de 
hogere burgerschool 
uit 1870 in het Gelderse 
dorp Winterswijk. 
Met deze nieuwe prijs 
belonen het Nationaal 
Restauratiefonds, de 
stichting Nederland 
Monumentenland en 
de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed het 
best verduurzaamde 
monument. Op 8 sep
tember wordt de win
naar bekendgemaakt. 
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De rijksmonumentale watertoren van Schimmert
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Restaurator Rika Pause onderzoekt in het depot van Museum Boijmans Van Beuningen of Francis Picabia in 1947 synthetisch-organische pigmenten in zijn schilderij ‘Danger de la force’ heeft verwerkt

Schilderijen uit de 20e eeuw

Onderzoek
Onderzoek achter glas

Dagjesmensen en andere bezoekers 

kijken door een raam mee. Dat is 

even wennen voor de specialisten 

die in het openbare depot van 

Museum Boijmans Van Beuningen 

aan de slag zijn. In een paar dagen 

tijd onderzoeken zij flink wat 

schilderijen uit de twintigste eeuw. 

Want de juiste manier om die goed 

te behouden, daarover is nog veel te 

weinig bekend. klaas jan van den berg

achter glas

 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 3 20224



Het ging Inez van der Werf om de gele 
vlakken. Twee schilderijen van Piet 
Mondriaan onderzocht deze specialist 
chemie en microscopie van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed eind vorig jaar. Dat deed 
zij in het nieuwe depot van Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam. ‘Op Compositie met 
kleurvlakjes uit 1917 en Compositie no. II uit 1929 heeft 
Mondriaan cadmiumgele verf gebruikt’, vertelt 
Van der Werf. ‘Vanaf het einde van de negentiende 
eeuw werkten kunstenaars met cadmiumgeel. 

Van deze verf is bekend dat hij niet stabiel is, zoals 
wij dat noemen. Dat betekent dat het heldere geel 
snel donker kan worden en barsten kan gaan verto
nen. Om de bedoelde kleur terug te krijgen hebben 
restauratoren cadmiumgele delen van kunstwerken 
dan ook regelmatig overgeschilderd.’
‘Dat geldt gelukkig niet voor deze twee composities 
van Mondriaan’, zo vervolgt de onderzoeker. ‘Voor 
een beter begrip van zowel de huidige toestand 
als het oorspronkelijke uiterlijk van deze schilde
rijen is dus niet alleen de oorzaak van het verval 
van belang, maar ook de restauratiegeschiedenis.’ 
Al bijna zestig jaar doet de Rijksdienst laborato
riumonderzoek ten behoeve van het behoud van 
kunstwerken. Dit leidt tot bijzondere samenwerkin
gen, zoals die met Boijmans Van Beuningen begin 
volgende maand, in de week van 5 tot en met 9 
september. Ook vorig jaar gingen onderzoekers van 
de Rijksdienst al met hun apparatuur bij Boijmans 
langs, onder wie Inez van der Werf.

Eigentijdse opvattingen
Drie belangrijke ontwikkelingen brengen het muse
um en de dienst samen in hun missie om kunst zo 
goed mogelijk de toekomst in te loodsen. Ten eerste 
wil Boijmans een centrum voor onderzoek zijn en 
heeft het eigentijdse opvattingen over het openbaar 
maken van zijn collectie. Hiervoor is het nieuwe 
Depot Boijmans Van Beuningen uitermate geschikt. 
Het wordt vanwege zijn bijzondere potvorm in de 
volksmond al De Pot genoemd. Eind vorig jaar is dit 
spiegelende gebouw geopend. Het neemt een pro
minente plek in het stadsbeeld in en staat naast het 
museum zelf, dat momenteel gesloten is wegens 
renovatie. Iedereen kan het depot bezoeken. Er zijn 
allerlei ateliers te vinden, waar deskundigen voor 
het oog van het publiek restauraties uitvoeren, net 
als depotruimtes vol opgeslagen kunstwerken, die 
je tijdens rondleidingen bezoekt. Daarnaast zijn er 
educatie en studievertrekken voor het ontvangen 
van schoolgroepen, het bestuderen van de collectie, 
vergaderingen en dergelijke. Deze dynamische com
binatie is uniek in de wereld.

Ten tweede is er een beweging gaande waarin het 
kunstwerk niet meer naar het laboratorium hoeft te 
reizen, maar het laboratorium naar het kunstwerk 
komt. Daarbij maakt het niet uit dat het werk eigen
lijk draagbaar is. Bovendien gaat het hierbij niet 
alleen om beeldende en toegepaste kunst, maar ook 
om voorwerpen die bij archeologische opgravingen 
gevonden zijn. De laatste jaren heeft de Rijksdienst 

de internationale ontwikkelingen op het gebied van 
mobiele onderzoeksapparatuur gevolgd. Daarmee 
kun je objecten analyseren zonder dat je ze aan
raakt. Hierdoor beschikt de dienst over aardig wat 
apparaten waarmee de specialisten dit onderzoek 
op locatie kunnen uitvoeren.

Minder vanzelfsprekend
En ten derde besteedt de Rijksdienst ruim aandacht 
aan kunst uit de twintigste eeuw. Veel schilderijen 
uit bijvoorbeeld de zeventiende eeuw hebben 
de tand des tijds goed doorstaan en kun je nog 
altijd bewonderen. De culturele waarde van deze 
kunstwerken is vanzelfsprekend en er wordt goed 
voor gezorgd. De toekomstbestendigheid van veel 
moderne kunst is minder vanzelfsprekend. Deels 
komt dat omdat deze relatief jonge werken nog niet 
goed op waarde kunnen worden geschat. Maar het 
komt ook omdat er nog veel niet bekend is over de 
juiste manier om ze te behouden.
Zeker na de Tweede Wereldoorlog heeft een explo
sie van nieuw uitgevonden materialen plaatsgevon
den, en daarnaast is het begrip kunst flink verruimd. 
Van die materialen, zoals plastic en synthetische 
verf, weten we nog maar weinig over de houdbaar
heid, zeker als ze in combinatie zijn gebruikt. Met 
onderzoek breidt de Rijksdienst de kennis over 
technieken en materialen uit. Daarbij vergroot de 
dienst in samenwerking met musea, universiteiten 
en producenten zijn deskundigheid met betrekking 
tot productie, toepassing en veroudering van de 
moderne materialen. Daarmee kunnen er metho
des voor optimale conservering en behoud van de 
kunst worden ontwikkeld. Waar mogelijk vormt de 
kunstenaar zelf de sleutel. Welke materialen heeft 
hij gebruikt en hoe? Het gaat met name om plastic, 
foto’s, verf en pigmenten.

Het nieuwe depot van Museum Boijmans Van Beuningen lijkt 
op een glanzende pot

Ook vorig jaar gingen 
onderzoekers van de 
Rijksdienst al bij 
Boijmans langs
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Toeziend oog
Deze drie elementen van de samenwerking tussen 
Boijmans Van Beuningen en de Rijksdienst komen 
mooi samen in het depot. Onder het toeziend oog 
van publiek onderzoekt de dienst daar schilderijen 
en andere kunstwerken uit de verzameling van het 
museum. Allemaal passen ze binnen het onderzoek 
naar de kunst van de twintigste eeuw. Het gaat 
hierbij om vragen over de makelij van de werken en 
de consequenties daarvan voor hun conservering en 
restauratie. Zoals de kunst van Piet Mondriaan dus.
Al heel wat schilderijen van Mondriaan uit allerlei 
grote Nederlandse musea heeft de dienst in de 
afgelopen halve eeuw materiaaltechnisch onder
zocht. ‘In deze eerdere studies namen we kleine 
verfmonsters en soms doen we dat ook nu nog’, 
vertelt specialist Inez van der Werf. ‘Omdat deze 
andere informatie geven dan het onderzoek naar 
het cadmiumgeel op locatie oplevert, bijvoorbeeld 
over de opbouw van de verfvlakken, zijn deze 
monsters bijzonder waardevol. Daarnaast zijn onze 
analysetechnieken zo verbeterd dat er altijd veel 
meer informatie uit de oude verfmonsters te halen 
valt dan vroeger. En dit jaar nog deden we onder
zoek naar de Mondriaans in het Kunstmuseum 
Den Haag en in het KröllerMüller Museum.’

Verschillende technieken
‘Nauwkeurig hebben we de lagen gele verf met 
verschillende technieken bestudeerd’, zegt Van der 
Werf. ‘Zo hebben we informatie over de samen
stelling van de gele verf verzameld. Mondriaan 
gebruikte meerdere soorten cadmiumgeel en die 
mengde hij met loodwit en zinkwit. Maar welke 
vulmiddelen zitten erin? En welke zogeheten che

mische degradatieproducten zijn er in de afgelopen 
honderd jaar in de verfvlakken gevormd? Hiermee 
kunnen we een indicatie van de stabiliteit van de 
gele verf geven. En zo kunnen we erachter komen 
in welke mate licht en vocht van invloed op de 

conditie van het geel zijn.’
Behalve op Mondriaan dook de Rijksdienst in 
Boijmans op de vroege en late werken van Karel 
Appel. Naar Appels olieverfschilderijen is de laatste 
jaren veel technisch onderzoek gedaan, maar nooit 
naar werken van Museum Boijmans. De samen
werking in het depot is een uitgelezen mogelijkheid 
om deze eens onder de loep te nemen. Dit gebeurt 
met hulp van restaurator Louise Wijnberg, die veel 
ervaring heeft met schilderijen van Appel en die de 
kunstenaar nog zelf heeft gekend. De tien Boijmans
schilderijen kun je in twee periodes indelen.

Tafellaken
In zijn beginjaren had Appel weinig geld om goede 
kunstenaarsmaterialen te kopen. Dit zien we bij
voorbeeld aan het linnen dat hij voor de Stierige kat 
uit 1953 gebruikt heeft. Dat heeft een keper binding 
en was waarschijnlijk als tafellaken bedoeld. En 
Abstracte compositie uit 1950 is spaarzaam geschil
derd. Al snel daarna is Appel de verf er dikker op 
gaan smeren en kon hij zijn stijl en techniek ontwik
kelen. Dat de materialen soms van mindere kwa
liteit waren of niet eens voor kunstenaars bedoeld 
waren, wil niet alles zeggen over de staat van de 
werken. Integendeel. Het is verbazingwekkend dat 
er zich bij deze vroege werken zo weinig of zelfs 
geen craquelé heeft ontwikkeld en dat de schilde
rijen in het algemeen in goede conditie zijn.
Het tweede deel van de collectie is gedurende de 
zomermaanden in Monaco geschilderd, zoals De val 
uit 1981. Dat bevindt zich in perfecte staat. En de 
andere helft van het jaar werkte hij in New York. 
Daar maakte hij in 1981 Schilderij. De sfeer en het 

Inez van der Werf (rechts) onderzoekt het verval van Mondriaans gele verf

In het nieuwe depot van Museum Boijmans Van Beuningen staan rekken vol schilderijen
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onderwerp veranderden dan door het straatleven 
in deze stad. Al deze kunstwerken zijn minutieus 
onderzocht. De schildertechniek, de conditie, de 
conserveringsgeschiedenis en de tentoonstellings-
geschiedenis zijn bekeken. Daarbij is een verband 
gelegd met de resultaten van het natuurweten-
schappelijke onderzoek. Appels schilderijen uit 
latere periodes zijn berucht om hun nog steeds 
zachte en soms druipende verf, die vaak moeilijk te 
conserveren is. Het onderzoek heeft laten zien dat 
dit hier gelukkig niet het geval is.

Kleurstoffen
Welke pigmenten bevinden zich in de heldere verf 
van moderne kunstenaars? En hoe stabiel zijn 
ze? Stellen deze kleurstoffen de restauratoren 
voor problemen als zij de schilderijen moeten 
herstellen? Met deze vragen in het achterhoofd 
analyseerde restaurator-onderzoeker Rika Pause 
tien kunstwerken uit het museum met de mobiele 
apparatuur van de Rijksdienst. ‘In de tweede helft 
van de negentiende eeuw zijn er uit de afval-
stoffen van teer nieuwe synthetisch-organische 
pigmenten ontwikkeld’, vertelt Pause. ‘In tegen-
stelling tot de traditionele kunstenaarspigmenten, 
die een eeuwenlange reputatie genieten vanwege 
hun kwaliteit, zijn deze moderne kleurstoffen 
helemaal niet zo stabiel. Ze zijn oorspronkelijk 
voor de textielindustrie gecreëerd, waar ze tot op 
de dag van vandaag onze kleding helder gekleurd 
maken.’
Het waren juist deze nieuwe felle kleuren waar 
kunstenaars toen graag mee gingen werken. 
‘Vaak waren ze ook goedkoper dan de traditionele 

pigmenten’, zegt Pause. ‘Helaas ging dit gepaard 
met tot dan toe nog vrij onbekende problemen. De 
nieuwe pigmenten waren vooral in het begin van de 
twintigste eeuw lichtgevoelig. Over deze kleur-
stoffen is in onze tijd nog relatief weinig bekend, 
mede doordat ze tot voor kort moeilijk chemisch te 
detecteren waren. Daardoor vormen ze nog altijd 

Binnen een paar dagen 
kunnen de deskundigen 
veel antwoorden geven

een uitdaging voor onderzoekers van de moderne 
kunst.’ Daarom bestudeert de Rijksdienst deze fel-
gekleurde pigmenten. De collectie van Boijmans is 
hiervoor uitermate geschikt. De tien schilderijen uit 
het museum die Rika Pause vorig jaar met behulp 
van ramanspectroscopie en röntgen fluorescentie-
spectroscopie onderzocht, zijn in diverse stijlen 
gemaakt.

De accordeonspeler en de mandril
Het gaat om Max Beckmanns Portret van de familie 
Lütjens uit 1944, twee werken uit 1947 van Francis 
Picabia, Danger de la force en Egoïsme, De accorde-
onspeler van Gustave De Smet uit 1926, De mandril 
van Oskar Kokoschka, ook uit 1926, drie doeken 
van Wassily Kandinsky, Launisch uit 1930 en Leicht im 

Schwer en Eins-Zwei, beide uit 1929, Drie generaties uit 
1950 van Charley Toorop en wederom Karel Appels 
Abstracte compositie uit 1950. Op al deze schilderijen 
zijn een of meer synthetisch-organische pigmen-
ten aangetroffen. ‘Op het doek van Appel heb ik 
rode, gele en groene gevonden’, zegt Pause. ‘Dat 
is een aanwijzing dat Appel zeker in zijn begintijd 
goed kope verf gebruikte. De resultaten van dit 
onderzoek vergelijk ik momenteel met zestig andere 
schilderijen in andere musea. Zo krijgen we meer 
inzicht in het gebruik van de felle pigmenten en of er 
speciale zorg voor deze werken nodig is.’
Binnen een paar dagen kunnen de deskundigen 
van de Rijksdienst in Boijmans veel antwoorden 
op de onderzoeksvragen geven. De puntjes op 
de i kunnen ze pas later zetten. Soms is er nader 
onderzoek nodig. Onderzoek doen onder het oog 
van het publiek ervoeren alle specialisten vorig jaar 
als inspirerend. Vandaar dat ze hun werkplek begin 
september opnieuw bij Museum Boijmans Van 
Beuningen inrichten. Beide organisaties denken er 
zelfs over de samenwerking te intensiveren door het 
Rotterdamse depot met de apparatuur, collega’s en 
kennis van de Rijksdienst regelmatig voor andere 
musea een regionale onderzoeksfunctie te laten 
vervullen. 

Klaas Jan van den Berg, specialist materiaaltechnische 
aspecten van schilderkunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en bijzonder hoogleraar Natuurwetenschappelijke 
aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel 
erfgoed, in het bijzonder schilderkunst aan de Universiteit van 
Amsterdam, leidt deze onderzoeksdagen, k.van.den.berg@
cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.boijmans.nl.

Onderzoeker Rutger Morelissen bestudeert de kleurstoffen van ‘Launisch’ van KandinskyKokoschka’s ‘De mandril’ wordt onderzocht, met links ‘Drie generaties’ van Charley Toorop
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Momenteel wordt de Lange Jaap onderzocht, want zijn wanden en vloeren vertonen scheuren

Scheuren in vuurtoren onderzocht
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Het is niet vreemd dat zo veel 

mensen het herstel van de Lange Jaap 

steunen. Die reusachtige vuurtoren 

bij Den Helder roept emoties en 

herinneringen op. Maar eerst laten 

onderzoekers hun licht op de kolos 

schijnen, tot in Indonesië aan toe. 

Want daar staan nog elf ‘broertjes’ van 

dit rijksmonument. anna louwerse & 

gertjan de boer



 Ze zijn niet weg te denken, de vuurtorens aan 
onze kust. Een jaar geleden bleek dit toch 
minder vanzelfsprekend. Plotseling kwam 
het bericht dat de Lange Jaap bij Den Helder 

om dreigde te vallen. Scheuren in vloeren en wanden 
vormden niet alleen een gevaar voor deze hoogste 
nog brandende vuurtoren van Nederland, maar ook 
voor de omgeving. In een straal van zeventig meter 
werd die afgesloten. Niemand mocht meer in de 
buurt van het gietijzeren rijksmonument komen. 
De onzekere situatie bracht verschillende acties van 
buurtbewoners op gang om de 63 meter hoge Lange 
Jaap te behouden. Veel omwonenden voelen zich 
namelijk met dit markante gebouw uit 1878 verbon
den. Onder andere de vereniging Huisduiner Belang, 
Erfgoedvereniging Heemschut en de Nederlandse 
Vuurtoren Vereniging haalden de landelijke dag
bladen. Dat resulteerde in Kamervragen en vanuit 
het hele land werden oplossingen ingestuurd om de 
scheuren te dichten.
Momenteel vindt er onderzoek naar de Lange Jaap 
plaats. Hierbij zijn Rijkswaterstaat, materiaal
specialisten en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed betrokken. Zij achterhalen onder meer de 
verschillende oorzaken van de schade en brengen de 
cultuurhistorische waarde van de vuurtoren gedetail
leerder in kaart. Ook voert Rijkswaterstaat meerdere 
droneinspecties uit om de scheuren nauwgezet in 
de gaten te houden. Rijkswaterstaat en de Rijksdienst 
wenden alle deskundigheid aan om de Lange Jaap 
te behouden.

Vuurbakens
De geschiedenis van de vuurtorens in Nederland gaat 
terug tot de Romeinen. Helaas zijn er nog geen resten 
van teruggevonden, maar zij zullen toen ongetwijfeld 
vuurtorens langs de kust gebouwd hebben, zoals in 
het hele Romeinse Rijk. In ieder geval gaf duizend jaar 
later, in 1280, het kerkbestuur van de ZuidHollandse 
stad Den Briel opdracht om twee vuurbakens aan de 
mond van de Maas op te stellen. Dat waren houten 

constructies met een open vuur van brandende olie. 
In de vijftiende en zestiende eeuw groeide het aantal 
vuurbakens fors. Friese, Hollandse en Zeeuwse steden 
plaatsten ze om hun havens aantrekkelijk te houden. 
Dit kwam de veiligheid en de handel ten goede. Vanaf 
1500 werden de houten bakens vervangen door ste
nen vuurtorens en vanaf 1850 door gietijzer. Het vuur 
maakte plaats voor een lantaarn, met olie en later gas 
als brandstof, waarna elektrisch licht volgde. Met een 
lens lukte het om het licht te bundelen. Later werd het 
ook mogelijk om de lamp te laten draaien, waardoor 
de lichtschitteringen in verschillende opeenvolgingen 
langs konden komen. Zo waren de vuurtorens vanaf 
zee van elkaar te onderscheiden en wist de schipper 
waar hij zich bevond.
Vanaf 1970 kwam de kustverlichting in ander 
vaarwater met de komst van global positioning- en 
automatischeidentificatiesystemen in schepen. 
Vandaag de dag varen er vrijwel geen schepen op 
de vuurtorens. Alleen de oudere generatie schip
pers en loodsen gebruikt de lichten om de digitale 
kaarten te controleren. Op meerdere vuurtorens zijn 
de lampen al uitgezet of staan ze op de nominatie 
om te worden gedoofd. Wel hebben de torens nog 
belangrijke nevenfuncties, zoals de behuizing van 
radar en satellietapparatuur. Rijkswaterstaat beheert 
achttien rijksmonumentale vuurtorens. Een daarvan 
is de Lange Jaap.

Vrijwel identiek
De vuurtorens die constructief het beste met de 
Lange Jaap zijn te vergelijken bevinden zich niet hier, 
maar in Indonesië. Daar staan er nog elf, die vrijwel 
identiek zijn. De Lange Jaap heeft er als voorbeeld 
voor gediend. Tijdens de koloniale periode zijn de 
onderdelen in ons land gemaakt en in Nederlands
Indië in elkaar gezet. Zo werd er al in 1879 bij 
Vlakkenhoek op Sumatra een zestig meter hoge 
vuurtoren gebouwd. Dat de gietijzeren constructie 
stevig was, bewees de uitbarsting van de vulkaan 
Krakatau in 1883. Alleen de toren weerstond de 

tsunami die op de eruptie volgde, terwijl deze al het 
andere in de omgeving verwoestte. Een vergelijking 
met de elf ‘broertjes’ in het onderzoek naar de Lange 
Jaap kan tot nieuwe inzichten en oplossingen voor 
zowel Nederland als Indonesië leiden.

Rijkswaterstaat en de 
Rijksdienst wenden alle 
deskundigheid aan om de 
toren te behouden

Een van de elf Indonesische ‘broertjes’ staat sinds 1883 op het eiland Pulau Lengkuas

De scheuren in het gietijzer van de Lange Jaap hebben onder meer 
de trap ontwricht

Er wordt nu ook over het behoud van andere 
monumentale vuurtorens in ons land nagedacht. 
Rijkswaterstaat en de Rijksdienst werken samen aan 
een visie hierop. Om ze te behouden is het het beste 
om ze een nieuwe functie te geven. Daarbij is het 
zinvol te onderzoeken of er zogeheten facultatieve 
lichten op de torens kunnen branden. Die hebben 
geen nut voor de scheepvaart, maar voor de omwo
nenden hebben de lichtbundels grote emotionele 
waarde. Ze symboliseren hun thuis. Met facultatieve 
lichten is in andere landen al succesvol geëxperi
menteerd. Vuurtorens zijn dan ook maatschappelijk 
waardevol cultureel erfgoed. Hun behoud moet 
voor latere generaties worden gewaarborgd. Het 
valt te hopen dat de situatie rond de Lange Jaap erin 
resulteert dat deze kolossen aan de kust de aandacht 
blijven krijgen die ze verdienen. 

Anna Louwerse, stagiair, en Gertjan de Boer, specialist erfgoed 
en klimaat, beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, werken mee aan de visie op vuurtorens, a.louwerse@
cultureelerfgoed.nl & g.de.boer@cultureelerfgoed.nl.
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kunst zoekt plek

Wie wil deze 
biechtstoel 
lenen?
Al achttien jaar raakt deze biechtstoel zoetjesaan uit 

zicht in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. Jammer hoor, want het rococo-kerkmeubel 

is on-Nederlands weelderig en bovendien uniek om 

tentoon te stellen. Wie wil hem lenen? yuri van der linden
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gesprekken zijn gegaan die via de 
fraai opengewerkte paneeltjes van 
deze biechtstoel werden gevoerd? 

Ongetwijfeld inspireerde het rococosnijwerk met 
zijn zwierige krullen en gebladerte de gelovige. 
De boetvaardige Maria Magdalena op de deur zal 
daarbij als voorbeeld hebben gediend. Zij zit in een 
landschap, de blik omhoog gericht, naast een kruis, 
een zalfpot en een schedel. In de cartouche boven 
haar staat ‘Uw sonden worden U vergeven Luc: 7 
cap:’. Het versnummer, 48, paste er niet meer bij. 
Voor Nederlandse begrippen is dit een buitenge
woon weelderige biechtstoel. Omstreeks 1750 is hij 
ergens in ons land gemaakt en in november 1916 
schonk Kato Ezerman hem aan het Rijksmuseum. 

Zij was de weduwe van de notaris en kunstverza
melaar Jasper Franse uit de Zeeuwse stad Zierikzee. 
Toen was helaas niet meer bekend waar het kerk
meubel vandaan kwam. Onlangs kon de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed aan de hand van een 
foto uit 1907 vaststellen dat de biechtstoel op dat 
moment in de katholieke kerk van het Brabantse 
dorp Fijnaart stond. Dat is in ieder geval iets. Begin 
2004 droeg het Rijksmuseum het meubel aan de 
Rijksdienst over en sindsdien staat het jammer 
genoeg in het depot. Opvallend is dat zichtbaar is 
wie de biechtvader achter de lage deur is. En hele
maal open en bloot zie je welke buurtgenoot aan de 
zijkant zijn zonden opbiecht. Aan de zijpanelen zijn 
metalen ogen bevestigd. Hiertussen kon een koord 
met een gordijn worden gespannen, waardoor 
er minder inkijk ontstond. Dat wil zeggen, voor 

meneer pastoor dan. Vlak onder de luikjes achter 
de opengewerkte panelen zijn armsteunen aange
bracht en iets lager was de plank gemonteerd waar
op de geestelijke zat. De zondaars namen geknield 
links en rechts naast het meubelstuk plaats, met 
hun armen op een eigen steun. Biechtstoelen zijn 
niet in Nederlandse musea vertegenwoordigd. Dat 
maakt deze, naast het prachtige snijwerk dat over 
de deur en de zijkanten stroomt, tot een bijzonder 
exemplaar. Welke openbaar toegankelijke instelling 
heeft er een plekje voor? 

Yuri van der Linden, conservator oude toegepaste kunst bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor deze 
biechtstoel. Interesse? Neem contact op via bruikleenservice@
cultureelerfgoed.nl. Aan de bruikleen kunnen kosten 
verbonden zijn.
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Nog geen plek voor de Vrede
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed om een plek voor de Allegorie van 
de vrede. Dit twee meter veertig hoge schilderij is 
vermoedelijk in de achttiende eeuw door Hendrik 
van Limborch gemaakt. De voeten van de personi
ficatie van de vrede rusten op een harnas, een 

boog, pijlen, een zwaard en een fraaie, gepluimde 
helm. Na 1970 is het doek in het Visserijmuseum in 
Vlaardingen als schoorsteenstuk te zien geweest. 
Maar sinds 2010 hangt de allegorie jammer genoeg 
in het depot van de Rijksdienst. Welke openbaar 
toegankelijke instelling wil de Vrede in huis?



705 kindertekeningen

Als een jonge Rembrandt
Net als een kunstwerk kan 

een kindertekening je meer 

vertellen wanneer je er 

wat langer naar kijkt. Dat 

bewijst een aquarel met 

een indrukwekkend licht

effect. Wat zien we daar nu 

precies op? De met water

verf ingekleurde voorstel

ling is een van de 705 teke

ningen die sinds 1980 uit de 

hele wereld verzameld zijn. 

roos van keulen

Het goud schittert je tegemoet. Maar wat heeft Ryoko Shimizu nu eigenlijk getekend?

Het rembrandteske licht trekt je oog direct naar een gouden gebouw. 
Bij nadere beschouwing gaat het niet om een gebouw, maar om een 
soort begrafenisstoet. Opmerkelijk zijn de gezichtsuitdrukkingen van 
de omstanders. Deze zijn niet treurig, maar opgetogen. De tekening 

is in 1992 door Ryoko Shimizu gemaakt, een Japans meisje van nog maar 9 jaar 
oud, en heeft de titel De zomergodheid gekregen. De zomergodheid maakt onderdeel 
uit van een verzameling van 705 kindertekeningen die kunstenares Annefie van 
Itterzon onlangs aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed schonk. Ze zijn in 
de laatste veertig jaar door kinderen van over de hele wereld gemaakt.
Bijna alle mensen op De zomergodheid hebben zwart haar en een lichte huid, 
wat zou kunnen betekenen dat dit ritueel zich in NoordoostAzië afspeelt. Na 
onderzoek blijkt dat we ons in Japan bevinden. De grafkist wordt een mikoshi 
genoemd, een reliekschrijn. Die dragen religieuzen op zwarte steunbalken met 
gouden uiteinden tijdens festivals door een stad of dorp om de inwoners te 
zegenen. Deze vreugdevolle traditie komt uit het shintoïsme, de oorspronkelijke 
godsdienst van Japan. De poort links op Shimizu’s tekening bevestigt dat het een 
Japanse voorstelling is. Zo’n poort verschaft toegang tot een shintoheiligdom en 
is gewoonlijk rood, maar hier gek genoeg grijs. Geheel naar gebruik staat boven 
op de schrijn de zonnevogel, de goddelijke boodschapper van welbehagen.

Complexe technieken
Van de geschonken kindertekeningen zijn er 55 Japans. Ze vallen op omdat 
Japanse kinderen al op jonge leeftijd van complexe technieken zoals lithografie 
gebruik leren maken. Daarnaast zijn deze voorstellingen vaak gedetailleerd. Dit 

komt doordat de kinderen op school al jong in kalligrafie en tekenen les krijgen. 
De detaillering die het meisje van 9 in de kledij, houdingen, gezichten en de 
relikwieënkist heeft aangebracht is respectabel. Maar vooral het licht is aangrij
pend. Met verschillende kleuren geel weet Shimizu de indruk te wekken dat de 
kist van goud is en op de dragers en directe omstanders schijnt. Dit lichteffect 
heeft ze versterkt door het publiek dat verder weg staat in minder felle kleuren te 
schilderen.
Waarschijnlijk verwijst de titel De zomergodheid naar Gion Matsuri, een festival in 
Kioto, dat elk jaar in juli plaatsvindt. Van dit grote shintofeest is een processie 
met een minitempel vanaf de Yasakatempel een belangrijk onderdeel. En wat 
blijkt? De poort van de Yasakatempel is niet rood, maar grijs. Waarschijnlijk was 
Ryoko Shimizu dus in de zomer van 1992 tijdens dit festival bij de Yasakatempel. 
Dit bevestigt maar weer eens hoeveel je kunt ontdekken als je langer dan de 
gemiddelde acht seconden naar een kunstwerk kijkt, ook als het om kinderkunst 
gaat. De 705 kindertekeningen zijn nu beschikbaar voor tijdelijke en vaste ten
toonstellingen in binnen en buitenland. 

Roos van Keulen, diplomaat in opleiding bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
documenteerde de 55 Japanse tekeningen, roos-van.keulen@minbuza.nl. Nadere informatie via 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: adviseur bruiklenen Nathalie Menke, n.menke@
cultureelerfgoed.nl.
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Als een jonge Rembrandt



Van Giffen versus Holwerda

Tegenwerken en dwarsliggen

Gelukkig kreeg de hardwerkende conservator Jan Hendrik 

Holwerda in het Rijksmuseum van Oudheden in 1912 

een assistent. Alhoewel, die Albert van Giffen bleek een 

onverdraagzame onruststoker te zijn. Zijn leven lang bleef 

hij een giftige werksfeer creëren. Een dubbelbiografie 

over deze twee grondleggers van de moderne Nederlandse 

archeologie diept dat nu uit. leo verhart

Albert van Giffen was een van de twee grondleggers van de moderne Nederlandse archeologie. Zijn leven 
lang zat hij collega Jan Hendrik Holwerda dwars

Jan Hendrik Holwerda was opgeleid als klas
siek archeoloog. In 1904 werd hij conservator 
bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, 
waar zijn vader directeur was. Holwerda 

ontwikkelde zich snel. Hij introduceerde moderne 
archeologische onderzoeksmethoden in ons land. 
Die had hij tijdens een opgraving bij de Duitse stad 
Haltern am See geleerd. Ambitieus en vol vaart 
ging hij in het veld aan de slag en hij publiceerde de 
resultaten snel. In het museum liet hij het publiek 
met zijn ontdekkingen kennismaken en vernieuwde 
hij de presentatie van de voorgeschiedenis van 
Nederland. Ook publiceerde Holwerda artikelen en 
boeken. Dat was allemaal te veel voor de conser
vator. In 1912 werd er een veelbelovende assistent 
gevonden die hem terzijde kon staan. Die had 
als vrijwilliger bij een opgraving op het landgoed 
Arentsburgh in Voorburg gewerkt.
Het ging om de jonge Groninger bioloog Albert 
Egges van Giffen. In Leiden werd hij in het museum 
opgeleid. Al snel mocht hij zelfstandig het veld in. 
Daar bleek dat de enthousiaste en hardwerkende 
leerling ook een lastig heerschap kon zijn. Er ont
stonden spanningen in de werkrelatie tussen Van 
Giffen en Holwerda. Over hen verscheen in juni een 
vuistdikke dubbelbiografie, waarin minutieus de 
vroege geschiedenis van de Nederlandse archeo logie 
wordt beschreven. Samen met andere instellingen 
droeg de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
financieel aan de totstandkoming van het boek bij.
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Jan Hendrik Holwerda en zijn vrouw Nelly rond 1900

Eisen op tafel
Zoals bijna ieder conflict begon het klein. Nadat Van 
Giffen was aangesproken op zijn behandeling van het 
museumpersoneel legde hij in september 1912 zijn 
eisen op tafel bij de directeur en de onderdirecteur, 
vader en zoon Holwerda. Nauwelijks negen maan
den in dienst vond hij dat hij recht op de volledige 
zeggenschap over de afdeling Prehistorie had, dat hij 
verantwoordelijk voor al het veldwerk in ons land zou 
moeten zijn en dat hij een aanstelling bij de univer
siteit hoorde te krijgen. De directie ging daar niet in 
mee en eiste op haar beurt excuses van Van Giffen. 
Na lang dralen kwamen die er, maar de assistent zat 
niet stil. Nog geen twee maanden later beschuldigde 
hij in een gedrukt rapport Holwerda jr. van weten
schappelijke fraude bij de opgraving op Arentsburgh.
Het bestuur van de vereniging Arentsburgh boog 
zich over de beschuldigingen en stelde een onder
zoekscommissie van drie wijze heren in. Die vond 
geen aanwijzingen voor fraude, maar besloot dat 

meer overleg, samenwerking en transparantie de 
oplossing voor de toekomst was. Er kwam geen ver
betering in de verhouding tussen Van Giffen en het 
museum. Het werd almaar erger. De Groninger bleef 
voor problemen zorgen. Kleine zaken werden tot 
grote proporties opgeblazen. Hij slaagde erin een 
groep invloedrijke medestanders te verzamelen. Het 
lukte hem zelfs ministerpresident Pieter Cort van 
der Linden bij het conflict te betrekken. Regelmatig 
verleende die hem audiëntie, en dat tegen de 
achter grond van de Eerste Wereldoorlog.

Kleine zaken werden tot 
grote proporties opgeblazen

Onhoudbaar
De toestand werd onhoudbaar. In 1916 kwam er een 
budgetneutrale oplossing door Van Giffen bij het 
Zoölogisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit 
Groningen te detacheren. Hij zou zich daar met de 
terpen bezig moeten gaan houden. Dat deed hij 
wel, maar hij wilde ook op andere archeologische 
terreinen in het noorden van het land actief zijn. 

Hij werd conservator van de provinciale musea van 
Groningen en Drenthe en kreeg de toezegging van 
een eigen instituut. Op 17 juni 1922 was in Groningen 
de feestelijke opening van het BiologischArchaeo
logisch Instituut. Van Giffen groef overal in het 
land. Daardoor kwam hij steeds vaker in aanvaring 
met het Rijksmuseum van Oudheden, dat daar het 
monopolie op had. Het museum had als opdracht 
een alomvattende collectie aan te leggen van 
Nederlandse bodemvondsten en archeologische 
voorwerpen uit de klassieke wereld en Egypte.

Achteraan staat Holwerda, op het opgravingsterrein bij de 
Duitse stad Haltern am See

In het begin van de twintigste eeuw begonnen in 
ons land steeds meer regionale genootschappen 
archeologisch onderzoek te doen. Ook particulieren 
staken een schop in de grond. Aan die wildgroei 
moest een einde komen. In 1922 kwam er een 
voorstel van de Rijkscommissie van Advies inzake 
Reorganisatie van het Museumwezen hier te Lande 
om de archeologie in Nederland te reguleren. In die 
commissie zat Holwerda, die inmiddels zijn vader als 
directeur opgevolgd was, maar Van Giffen niet. De 
kern van het voorstel was dat het Rijksmuseum van 
Oudheden het monopolie behield en de regionale 
instellingen slechts beperkte vrijheid van handelen 
in hun eigen werkgebied zouden hebben.

Falende pogingen
Dat zinde die regionale instellingen niet en Van 
Giffen speelde een belangrijke rol in het verzet. Het 
resultaat was dat er van de regeling werd afgezien. 
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Bij de opening van zijn Biologisch-Archaeologisch Instituut staat Van Giffen vooraan

Aan iedereen werd gevraagd ‘in de geest van de 
regeling’ te werken. Dat gebeurde niet. Latere pogin
gen de zaak op te lossen faalden ook vanwege ‘de 
persoonlijke tegenstellingen’. Daarmee doelde men 
op Holwerda en Van Giffen. Het wachten was op het 
moment dat een van hen het veld zou ruimen. Op 
31 december 1938 ging Holwerda met pensioen en in 
maart 1940 was er een nieuwe regeling. Het museum 
had water bij de wijn gedaan.
Het BiologischArchaeologisch Instituut werd 
verantwoordelijk voor het Noorden en mocht 
in het hele land aan de slag. Er kwam naast het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg, dat al tien
tallen jaren met een afdeling Archeologie onder
zoek deed, een Rijksbureau voor het Oudheid
kundig Bodemonderzoek in Leiden. En alles zou 
onder het toeziend oog van een Rijkscommissie 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek plaats
vinden. Het liep van geen kanten. De argwaan in 

Leiden en Groningen van de afgelopen 25 jaar was 
niet zomaar van tafel. Ook de politieke oriënta
tie van de directeur van het Rijksbureau voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek bemoeilijkte de 
samenwerking. Frans Bursch was namelijk lid van 
de NationaalSocialistische Beweging. Toen de 
oorlog was afgelopen moesten er nieuwe plannen 
worden gemaakt en daarvoor werd de belangrijk
ste archeoloog van dat moment gevraagd, Albert 
van Giffen.

Van Giffen had met 
deze laatste wens zijn 
hand overspeeld

Links vooraan staat Holwerda bij de rest van de Rijkscommissie voor het Museumwezen

Centralisatiegedachte
Van Giffen greep zijn kans. Hij kwam met de 
centralisatiegedachte. Alle rijksinstellingen die 
zich met archeologie bezighielden, zouden wor
den samengevoegd. Personeel en budgetten 
moesten naar een nieuwe Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek worden over
geheveld. Het Rijksmuseum van Oudheden en de 
afdeling Archeologie van de inmiddels hernoemde 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg waren 
dan de klos. Maar het BiologischArchaeologisch 
Instituut hoefde nog niets in te leveren, want het 
nieuwe hoofd van de oudheidkundige Rijksdienst, 
Van Giffen, was ook hoogleraardirecteur van het 
instituut.
Die positie zorgde er mede voor dat de nieuwe 
dienst op twee plaatsen gevestigd zou zijn, in Den 
Haag en in Groningen. Daarom was in het plan een 
centrale locatie voorzien. Eerst had men Leiden op 
het oog, in het middeleeuwse Gravensteen. Van 
Giffen vond dit gebouw naast het Rijksmuseum van 
Oudheden volkomen ongeschikt en ook locaties in 
Amsterdam en Utrecht vielen af. Uiteindelijk leek 
het hem het beste de dienst in Groningen te vesti
gen, in het gebouw waar ook zijn instituut huisde.

Amersfoort
Maar de tijden waren veranderd. Van Giffen had 
met deze laatste wens zijn hand overspeeld. 
Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen nam het voortouw en regelde met 
de burgemeester van Amersfoort dat de dienst 
onderdak in het middeleeuwse klooster Mariënhof 
vond. Het was een centrale plaats in Nederland en 
ook neutraal terrein. Vanaf 19 oktober 1947 werd het 
de uitvalsbasis van de oudheidkundige Rijksdienst. 
Van Giffen bleef er hoofd tot 1 januari 1950.
Na zijn pensionering richtte hij zich weer op zijn 
eigen instituut en probeerde uit alle macht te 
voorkomen dat dit door de dienst opgeslokt zou 
worden. Dat was namelijk de consequentie van 
zijn centralisatiegedachte, maar hoe dat afliep, is 
een ander verhaal. In ieder geval is de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in 
2006 weer opgegaan in een 
groter geheel, de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed 
geheten. 

Leo Verhart, oud-conservator van 
het Rijksmuseum van Oudheden, 
schreef de dubbelbiografie, 
leoverhart@online.nl. Nadere 
informatie via de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed: hoofd 
Archeologie Jos Bazelmans,  
j.bazelmans@cultureelerfgoed.nl. 
‘Parallelle sporen: Een dubbel-
biografie over de archeologen Jan 
Hendrik Holwerda (1873-1951) en 
Albert Egges van Giffen (1884-
1973)’, Matrijs, Utrecht, 1.216 pag. 
in twee banden, gebonden, € 75, 
ISBN 978 90 5345 586 9.
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De funerair specialist

Leon Bok op de rijksmonumentale begraafplaats in het Soesterkwartier van Amersfoort, aangelegd in 1895

aangenaam kennis te maken
De funerair specialist

‘Ik heb niks met de dood’

‘Funerair’, dat is iets met begraafplaatsen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een funerair 

specialist in huis, Leon Bok. Hij weet alles van kerkhoven, mausolea, urnenmuren. Maar wat doet hij 

precies? Hij legt het uit. dirk snoodijk

 Wat doet de funerair specialist?
‘Beheerders en vrijwilligers stellen mij vragen over rijksmonu
mentaal funerair erfgoed en ik adviseer dan hoe zij daar het beste 
mee om kunnen gaan. Daarbij licht ik toe waar het exact om gaat 

en waarom dat speciaal is. En ik vertel bij wie ze aan kunnen kloppen als het in 
slechte staat verkeert, wat ze er zelf aan kunnen doen en wat wij daarin kun
nen betekenen. Funerair erfgoed is alles wat met begraven en begraafplaatsen 
te maken heeft. Denk aan grafmonumenten, paden, bomen en het onderhoud 
ervan. Het gaat ook om zerken in vloeren van kerken en epitafen aan de wanden, 
gedenkstenen dus. Dit alles verwijst naar de dood, maar zelf gebruik ik dat 
woord niet vaak. Het past niet in deze context.’

Waarom niet?
‘Alles hierbij is gemaakt door levende mensen. Die doden, die deden niks. Zij 
worden alleen maar herinnerd. Ik heb veel respect voor de manier waarop de 
Joodse gemeenschap met de doden omgaat. Joden zien een begraafplaats als een 
plek waar de zielen tijdelijk rusten. Zij noemen het dan ook geen dodenakker, 
maar een huis des levens. Dat is niet zo gek. Ik heb niks met de dood, maar alles 
met het leven. Een begraafplaats is erop gericht om mensen voort te laten leven. 
Daar gaat het om, en niet om de dood.’

Hoe oud is al dit erfgoed?
‘Enkele grafkruizen in Limburg uit de zestiende eeuw zijn de oudste funeraire 

rijksmonumenten buiten de kerken. En het nieuwste is bijvoorbeeld de begraaf
plaats van Epe uit 1965. Grafvelden van voor de vijftiende eeuw behoren tot het 
werkterrein van onze archeologische specialisten. Maar ook oude graven kunnen 
als nieuw aanvoelen. Wanneer ik met de familie hun grafkelder inga, dan kunnen 
zij soms over vijf generaties terug praten alsof ze die zelf gekend hebben.’

Welke rol spelen de immateriële aspecten?
‘De Rijksdienst richt zich op de materiële kant, want gebruiken en gewoon
ten beschermen we niet. Wel ben ik betrokken bij musea, waar bijvoorbeeld 
dodenmaskers of graftrommels bewaard worden, gevuld met kransen van zink 
met porseleinen bloemen. Maar uitgangspunt van mijn werk is het behoud van 
alle onderdelen ter plekke, bij het graf zelf. Ik kom van de eilanden tot in Vaals en 
zelfs in het buitenland. Daar gaat het om de nalatenschap van de Nederlanders. 
Die heeft vaak kenmerken van de plaatselijke cultuur. In Indonesië staan graf
monumenten die typisch Javaans zijn, maar waar ene Jan Jansen begraven 
ligt. Die heeft zich de cultuur van het land eigen gemaakt en dat in zijn graf
monument tot uitdrukking gebracht. Dat zie je ook in Japan of Suriname.’

Wat maakt dit werk mooi?
‘Het is prachtig om te merken hoe mensen die begraafplaatsen maar een dooie 
boel vinden binnen het uur enthousiast kunnen worden.’ 

Nadere informatie: l.bok@cultureelerfgoed.nl.

‘ Ik heb niks 
   met de dood’

FOTO RCE, RUBEN SCHIPPER
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De klokken van de Jozefkathedraal

VAN 4 
NAAR 8

Bijzonder, hoor. Geen drie, geen vier, 

maar acht klokken luiden er nu in 

de Jozefkathedraal in Groningen. 

Zo veel hebben er nog nooit in deze 

toren gehangen. Met al die sluitingen 

van kerken tegenwoordig is het een 

zeldzaamheid dat ergens het aantal 

klokken uitgebreid wordt. Trouwens, 

welke namen hebben de vers gegoten 

exemplaren gekregen? wim diepenhorst

Bisschop Ron van den Hout van de Sint-Jozefkathedraal in Groningen wijdt de nieuwe klokken in

Op tweede paasdag is het vergrote, zoge
heten gelui van de SintJozefkathedraal 
feestelijk ingewijd. Op initiatief van 
enkele parochianen zijn de vier klok

ken uit 1948 van het rijksmonument in de stad 
Groningen aangevuld met vier nieuwe, gegoten 
door Simon Laudy. Dit gebeurde in twee stappen: 
twee forse klokken twee jaar geleden en twee 
kleine nu. Een bescheiden groep mensen heeft 
zich ingezet om deze uitbreiding te realiseren. Dat 
ondersteunde de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed met deskundig advies. Het heeft alles bij 

elkaar meer dan tien jaar in beslag genomen.
De Jozefkerk is in de jaren 18851887 in neo
gotische stijl gebouwd, naar ontwerp van Pierre 
Cuypers. De architect had niet de vrije hand, 
want de opdrachtgever wenste een kopie van de 
Hilversumse SintVituskerk. Maar de toren mocht 
hij naar eigen inzicht maken. Het werd een uniek 
bouwwerk: een zeskantige, 78 meter hoge toren, 
met een open gewerkte spits van gewalst ijzer. Pas 
in 1908 kwamen er drie klokken in te hangen. Ze 
waren een schenking van het welgestelde echtpaar 
RikkersLubbers. Zoals vrijwel alle bronzen klokken 

in Nederland haalden de Duitse bezetters deze drie 
uit de toren om ze tot oorlogstuig om te smelten. Ze 
keerden niet meer terug. In 1948 zijn er vier nieuwe 
vervaardigd. Deze kregen net als in 1908 de voor
namen van het echtpaar RikkersLubbers, Elisabeth 
en Henricus, en van Jozef, de patroonheilige van de 
kerk. De vierde klok heet Johannes, naar de pastoor 
van destijds.

Eeuwen meegaan
Deze geschiedenis van roof en opnieuw gieten 
is een voorbeeld van de manier waarop het met 
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tal van torenklokken is gegaan. Klokken kunnen 
eeuwen meegaan, mits je ze met zorg onderhoudt 
en kundig luidt. Toch laat de historie zien dat ze 
regelmatig vervangen zijn vanwege scheuren, slecht 
gietwerk, brand in de toren of verbouwingen van 
de kerk. Ook zijn grotere geluien zelden in één keer 
gemaakt. De kerk begon met een of twee klok
ken en als er weer geld was, kon het bestuur het 
aantal vergroten. Klokken waren dure dingen en 
het was met name een hele opgave om aan koper 
en tin te komen, de grondstoffen die voor het brons 
benodigd zijn. Soms ging het kerkbestuur zelfs in 
de parochie rond om koperen pannen en potten in 
te zamelen. In veel gevallen was het een schenking 
van een parochie of gemeentelid die vernieuwing 
of uitbreiding van het gelui het laatste zetje in de 
goede richting gaf.
Was het lang gewoon dat een klokgelui van een kerk 
werd vergroot, tegenwoordig is dat met het afne
mende bezoek en het toenemende aantal sluitingen 
een zeldzaamheid geworden. Toch komt het nog 
voor. Recent kregen bijvoorbeeld de Bovenkerk in 
Kampen, de Buurkerk in Utrecht en de Grote Kerk 
in Dordrecht er nieuwe klokken bij. En nu dus ook 
de Groninger Jozefkathedraal. Hoewel ze al vier 
luidklokken had, leefde het gevoel dat de kerk, die 
sinds 1980 kathedraal van het bisdom Groningen
Leeuwarden is, een omvangrijker en gedifferentieer
der gelui verdiende. Het idee om de vier klokken uit 
te breiden tot acht kon dankzij particuliere schen
kingen worden gerealiseerd.

Middeleeuwse antifoon
De in 2020 toegevoegde klokken kregen de namen 
van de kinderen van de schenker, Petrus en Theresa. 
De twee kleinere heten Caritas en Amor, ontleend 
aan de middeleeuwse antifoon ‘Ubi caritas et amor, 

Deus ibi est’. Dat betekent ‘Waar vriendschap en 
liefde zijn, daar is God’. Overigens is een antifoon 
een beurtzang tussen de priester en de kerkgangers. 
De naamgeving van klokken is een oud en op de 
keper beschouwd eigenaardig gebruik. Want klok
ken worden als ze eenmaal hoog in de toren opge
hangen zijn nauwelijks nog door iemand gezien, 
alleen gehoord.
Toch is het geven van die namen een essentieel 
onderdeel van de klokkencultuur. Het toont de 
betrokkenheid van de schenkers of opdrachtgevers 
bij het kerkgebouw en de liturgie en het beant
woordt aan het unieke karakter van elke klok. Vaak 
bevinden teksten op een klok zich bovenaan in een 
band, soms in het midden. Achter elkaar staan daar 
dan de naam van de gieter, het gietjaar, de naam 
van de klok en de naam van de schenker. Bij histori
sche klokken zijn deze teksten belangrijk om achter 
hun ontstaansgeschiedenis te komen, want zeker 
bij oude exemplaren zijn archivalische gegevens 
schaars.

In de neogotische Jozefkerk uit 1887 hangen nu acht klokken in 
plaats van vier

Ornamenten
Behalve van teksten zijn de nieuwe klokken van 
de SintJozefkathedraal ook van ornamenten 
voorzien. Net als de letterband zijn deze voor het 
gieten in was op de buitenkant van de zogenoemde 
valse klok aangebracht, een exact model. Ze zijn 
dus met de klok mee gegoten. De twee grote klok
ken dragen voorstellingen van de heilige Martinus, 
beschermheer van de stad Groningen en van deze 
parochie, en van de heilige Bonifatius, patroon van 
het bisdom. Voor de figuur van Bonifatius stond 
het moderne reliëf van hem op de voorgevel van de 
kerk model. De twee kleine klokken produceren de 
boventonen van het gelui. De akoestische vleu
gels van dit zogenoemde engelengelui dragen de 

klanken van de grotere klokken. De kleine klokken 
versierde de kunstenaar Arie van Drongelen dan 
ook met engelen, naar voorbeeld van een moza
iek uit de twaalfde eeuw in de Martoranakerk in 
Palermo.

Het gevoel leefde dat de 
kerk een omvangrijker en 
gedifferentieerder gelui 
verdiende

Deze engelen vliegen zowel naar elkaar toe als 
naar beneden. Zo drukken zij een verbinding uit 
tussen de hemelse klank en oproep die de klok
ken voortbrengen en het aardse materiaal waar 
ze van gemaakt zijn. Ook laten de twee engelen 
zien dat deze klokken op een bijzondere manier bij 
elkaar horen, zoals ook uit hun namen Caritas en 
Amor blijkt. Die zijn onscheidbaar in de titel van het 
gezang waaraan zij ontleend zijn. Klokken en hun 
klank geven leven en betekenis aan kerkgebouwen. 
De Groninger kathedraal is volop in functie voor de 
eredienst van parochie en bisdom, zodat de klokken 
geregeld in velerlei combinaties hun welluidende 
stemmen over de stad laten horen. 

Wim Diepenhorst, specialist orgels, klokken en uurwerken bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, droeg met expertise 
aan deze uitbreiding bij, w.diepenhorst@cultureelerfgoed.nl. 
Met medewerking van Mieke van Bers.

De vier nieuwe bronzen klokken zijn gegoten door Simon Laudy
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Dit stuk zijdedamast 
uit de zestiende eeuw is 
met blauw, rood en geel 
zwart geverfd
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ZWART UIT BLAUW, 
ROOD EN GEEL
Een van de oudste stukken textiel in het 
Rijksmuseum is een fragment zijdedamast 
uit de zestiende eeuw. Het heeft een zwart in 
zwart geweven patroon van granaatappels. 
Deze zeldzame stof geeft ons een indruk van 
de befaamde pracht en praal waarmee de 
Bourgondische hertogen honderd jaar daar
voor zwart als dé modekleur van Europa op de 
kaart hadden gezet. Zoals dit detail laat zien 
wisten wevers met verschillende technieken 
schitterende zwarte kleurschakeringen te 
bereiken. Uit kleuranalyses van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed weten we dat dit 
zijdedamast op de duurste manier is geverfd. 
Hierbij werd diepzwart bereikt door het textiel 
eerst in een kuip met de plant wede blauw 
te kleuren en daarna met de rode verfstof 
kermes van een schildluis en geel van de plant 
wouw. Dit onderzoek staat vermeld in de deze 
lente verschenen gratis digitale publicatie 
Burgundian Black, waaraan het Rijksmuseum 
en de Rijksdienst hebben meegewerkt. 

Jenny Boulboullé, gastonderzoeker aan de 
Universiteit van Amsterdam, coördineerde dit 
onderzoek, j.b.boulboulle@uva.nl. Nadere 
informatie via de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed: specialist organische kleurstoffen Art Proaño 
Gaibor, a.ness.proano.gaibor@cultureelerfgoed.nl. 
Zie burgundianblack.tome.press voor de publicatie 
‘Burgundian Black: Reworking Early Modern Colour 
Technologies’. Het onderzoek is een initiatief van het 
ARTECHNE-project, gefinancierd door de Europese 
onderzoeksraad, in samenwerking met het Museum 
Hof van Busleyden, Studio Claudy Jongstra, de 
Universiteit Antwerpen en de Rijksdienst.



2.100 tekeningen online gezet

Zoek de verschillen
Heel wat onderzoekers hebben historische boerderijen getekend. Meer 

dan 2.100 bouwkundige tekeningen zijn er nu online bij gezet. Het gaat 

vooral om plattegronden, doorsneden en gevels. En het interessante 

is, er vallen zaken op te ontdekken die bij de boerderijen zelf door 

verbouwingen verdwenen zijn. judith toebast & mirjam van goch

Al in de achttiende en negentiende eeuw 
onderzochten landbouwkundigen en 
architecten boerderijen. Soms deden ze 
dat om de bedrijfsvoering te verbeteren, 

zoals Jan Kops. Anderen was het te doen om in de 
snel veranderende wereld historische exemplaren 
vast te leggen, zoals Jan Verheul. Begin twintigste 
eeuw was Klaas Uilkema de eerste die na grondig 
speurwerk in heel Nederland alle soorten boerderij
en inventariseerde. Een ander belangrijk onderzoek 
was in 1941 een proef van de oudste voorganger 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 
Onder leiding van architect Siep Bouma mat het 
bureau boerderijen op. Toen Bouma een jaar later 

directeur van het Nederlands Openluchtmuseum 
werd, nam hij dit onderzoek mee onder de naam 
Documentatie Landelijke Bouwkunst. Het leverde 
6.000 foto’s en 534 opmetingstekeningen op.
In 1960 werd in het Openluchtmuseum de Stichting 
Historisch BoerderijOnderzoek opgericht om vanuit 
één plaats studie te verrichten en te bevorderen. 
Door heel ons land zorgde een netwerk van werklei
ders ervoor dat er boerderijen werden opgemeten 
en getekend. Wie informatie zocht over historische 
boerderijen kon bij de stichting terecht. Haar archief 
werd steeds groter, doordat veel onderzoekers hier 
hun tekeningen, foto’s en rapporten onderbrach
ten. Bovendien verwierf de stichting andermans 
archieven, zoals dat van Klaas Uilkema en Bureau 

Wederopbouw Boerderijen. Ook dit bureau maakte 
tekeningen om te weten welke typen er waren. Zo 
konden nieuwe boerderijen ter vervanging van door 
de oorlog verwoeste exemplaren er streekgebonden 
uit komen te zien.

Boerderij Akkerzorg bij het Zuid-Hollandse dorp Melissant, een rijksmonument uit de achttiende eeuw, is in 1948 opgemeten door het Bureau Wederopbouw Boerderijen

Enorm archief
De Stichting Historisch BoerderijOnderzoek stopte 
in 2007. Het enorme archief met 11.550 bouw
kundige tekeningen, 200.000 foto’s, 10.000 dia’s, 
documentatie, bouwhistorische rapporten en ander 
materiaal kwam naar de Rijksdienst. Deze digitali
seert hier telkens meer van. Zo zijn er nu ruim 2.100 
bouw en opmetingstekeningen aan de Beeldbank 
op www.cultureelerfgoed.nl toegevoegd. Het gaat 
veelal om plattegronden, doorsneden en gevels, 
getekend door architecten als Jan Jans en Robert 
Hekker. Daarnaast betreft het gedetailleerde teke
ningen van onderdelen als bedsteden, tegelwanden 
en schouwen. Dat geldt ook voor andere elementen 
op het erf, zoals schaapskooien en bakhuizen.
De tekeningen kunnen waardevol zijn als onderleg
ger voor verbouwingen of om meer te weten te 
komen over oudere situaties van de boerderij en 
het erf, bijvoorbeeld bij bouwhistorisch onderzoek. 
Vaak zijn ze vervaardigd voordat er grootschalige 
verbouwingen plaatsvonden. In de decennia na de 
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Tweede Wereldoorlog zijn veel woningen en stallen 
namelijk gemoderniseerd. Boerinnen ruilden hun 
spoelkeuken in voor een echte keuken. En veel 
bedstedes zijn gesloopt, omdat er slaapkamers met 
bedden kwamen. Meestal werden die op de zolder 
boven het woongedeelte gebouwd, die de boer 
eerder voor de opslag van de oogst gebruikte.

Dezelfde boerderij, in 1987 opgemeten door de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek

Grotere koeien
Veelal zijn de stallen uit het bedrijfsdeel verwijderd. 
De boeren verwisselden hun paarden voor tracto
ren, waardoor de paardenstallen overbodig werden. 
En veel boeren specialiseerden zich en daarom 
pasten zij hun stallen aan de nieuwe bedrijfsvoe
ring aan. Koeien zijn in de loop van de jaren groter 
geworden, waardoor zij niet meer in de oude stal 
pasten. Bovendien groeide het aantal koeien en 

werden er meer eisen gesteld aan hygiëne en de 
werkomstandigheden van de boer en de boerin. 
Vanaf de jaren zeventig zijn er daarom op veel erven 
moderne stallen gebouwd. Hiervan zijn ook een 
aantal tekeningen online geplaatst.
De inrichting van het erf veranderde niet alleen door 
de bouw van de nieuwe stallen, maar ook doordat 

andere onderdelen overbodig werden. Putten, 
mestvaalten en moestuinen zijn door gras en bloe
men vervangen. De tekeningen van voor en vlak na 
de oorlog geven een beeld van de boerderijen voor
dat al deze wijzigingen plaatsvonden. Dat is zowel 
handig voor bouwhistorisch onderzoek, als voor 
onderzoek naar de bouw van de boerderijen in een 
bepaalde regio. Want de kans om nog historische 
boerderijen met de oude inrichting aan te treffen 
wordt steeds kleiner.

Vaak zijn deze tekeningen 
vervaardigd voordat er 
grootschalige verbouwingen 
plaatsvonden

Het erf van 
Akkerzorg in 1987

Boerderij Akkerzorg
Het verschil tussen de situatie voor en na de Tweede 
Wereldoorlog is duidelijk zichtbaar bij de boerderij 
Akkerzorg bij het ZuidHollandse dorp Melissant. 

Dit rijksmonument uit de achttiende eeuw is in 1948 
opgemeten door Robert Hekker van het Bureau 
Wederopbouw Boerderijen. De tekening bestaat uit 
gevelaanzichten, een doorsnede, een plattegrond 
en een overzicht van het erf. In 1987 is de boer
derij nogmaals opgemeten, nu door de Stichting 
Historisch BoerderijOnderzoek. Een vergelijking 
van de twee tekeningen laat zien dat de lange gevels 
inmiddels van strengperssteen zijn, terwijl deze in 
1948 nog van houten planken waren voorzien. De 
gietijzeren stalramen zijn vervangen door betonnen 
ventilatievensters en de mendeuren zijn verplaatst. 
Daarnaast is ook de plattegrond drastisch gewijzigd. 
In 1948 was er in het woongedeelte nog sprake 
van een aangebouwd zomerhuis met spoelkeuken, 
in 1987 worden deze ruimtes als woonkamer en 
keuken benoemd. Ook zijn er een aantal bedstedes 
weggehaald.
In het bedrijfsgedeelte zijn de paarden en jongvee
stallen verwijderd. Deze stallen, de deel, dorsvloer 
en tasruimte worden dan gebruikt als opslag voor 
aardappels en bieten en voor het stallen van machi
nes. De koeienstal is deels van functie veranderd. 
Het deel dat er nog is, wordt ‘oude koeienstal’ 
genoemd. Vermoedelijk was dit dus in 1987 niet 
meer als zodanig in gebruik. Hetzelfde geldt voor 
de wagenschuur. Deze wordt omschreven als ‘oude 
wagenschuur’. Verder is op een aparte tekening te 
zien dat de inrichting van het erf gewijzigd is. De 
mesthoop is vervangen door een weide en er zijn 
een siertuin, bloemen en gras gekomen. Er valt dus 
veel uit de tekeningen af te leiden. Graag nodigt de 
Rijksdienst dan ook iedereen die ooit tekeningen 
of foto’s aan de Stichting Historisch Boerderij
Onderzoek geschonken heeft uit toestemming te 
geven ook deze in de Beeldbank op te nemen. 

Judith Toebast, specialist agrarisch erfgoed, en Mirjam van 
Goch, medewerker collecties, beiden bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, werkten mee aan deze digitalisering, 
j.toebast@cultureelerfgoed.nl & m.e.van.goch1@cultureel
erfgoed.nl. Zie www.cultureelerfgoed.nl voor de Beeldbank.
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Nieuwe weg tussen Zaanstad en Heemskerk

Dwars door
   de Stelling

Dwars door de Stelling
In een wijde kring om onze hoofdstad ligt een verdedigings gordel, die rond 

1900 is aangelegd. Tegenwoordig is deze Stelling van Amsterdam wereld-

erfgoed. Maar het is ook een drukte van belang daar in het westen. Dus hoe 

doe je dat als je dwars door de Stelling een nieuwe weg aan wilt leggen? Met 

buitengewone aandacht dus. lodewijk van roij

Momenteel hoopt het verkeer zich op in bijvoorbeeld de Dorpsstraat van Assendelft

 Wie ten noorden van het Noordzeekanaal met de 
auto naar de regio Amsterdam reist, kan van 
meerdere toegangswegen gebruikmaken. Voor de 
corona periode waren deze in de spitsuren allemaal 

overbelast. Nu de rust van de pandemie voorbij is, kiest het auto
verkeer weer massaal voor de wegen bij Zaanstad, Krommenie 
en Beverwijk. Met name in Krommenie en Assendelft ervaren de 
bewoners hier hinder van. Er is goed openbaar vervoer in de streek, 
maar dat is niet voor elk transport geschikt. Veel mensen stappen 
nog steeds in de auto. Een oplossing ligt voor de hand. Kijkend 
op de kaart ontbreekt er ter hoogte van Zaanstad een logische 
oostwestverbinding tussen de rijkswegen A8 en A9. Interessant 
is dat Rijkswaterstaat de grond hiervoor al aan het begin van de 
jaren zeventig van de vorige eeuw aangekocht heeft. De weg is 
nooit aangelegd vanwege de weerstand die kort daarna tegen de 
asfaltering van Nederland ontstond.
Om verdere files en overlast tegen te gaan sloegen de regio
gemeenten en de provincie NoordHolland jaren terug de handen 
ineen. Samen willen ze alsnog de weg tussen de A9 bij Heemskerk 
en de A8 bij Zaanstad realiseren. Maar dit gebied is cultuur
historisch van grote waarde. Zo liggen er onder de grond restanten 
van het prehistorische OerIJ en meerdere als rijksmonument 

beschermde archeologische overblijfselen uit verschillende 
tijden. Bovengronds gaat het om oude polders en veenweides 
met historische dijken. Een deel daarvan heeft NoordHolland als 
Bijzonder Provinciaal Landschap aangewezen. En als klap op de 
vuurpijl bevinden zich hier militaire werken van de Stelling van 
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Er worden plannen gemaakt om een nieuwe weg door de Stelling van Amsterdam aan te leggen. Het Kruitmagazijn bij de Dam maakt daar deel van uit

Nederland is 
verplicht om 
uitermate 
zorgvuldig 
met het 
werelderfgoed 
om te gaan

Amsterdam, uit de periode 18801920. Die is erkend als wereld
erfgoed en als zodanig inmiddels uitgebreid met de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, samen Hollandse Waterlinies genoemd.

Gesloten systeem
De laatste jaren buigt een team van landschapsontwerpers, de 
provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich over de 
aan te leggen weg. Want Nederland is verplicht om voor de gehele 
mensheid uitermate zorgvuldig met het werelderfgoed om te gaan. 
De Stelling van Amsterdam bestaat uit een gesloten systeem van 
verdedigingswerken en zogeheten inundatiegebieden rondom 
onze hoofdstad. In geval van oorlog zouden we deze gebieden 
onder water zetten, te diep voor de vijand om doorheen te waden, 
maar niet diep genoeg om over te varen. Waar dijken, wegen en 
spoorlijnen de watervlakte zouden doorkruisen, staan forten om 
de vijandelijke soldaten onder vuur te kunnen nemen. Amsterdam 
zou dan als het laatste bastion van ons land fungeren.

Hoe dan ook zal een nieuwe weg dwars door de Stelling deze 
verdedigingsgordel aantasten. De kans bestond dat dit niet in 
goede aarde bij Unesco zou vallen. Dat is de culturele tak van de 
Verenigde Naties, die over het werelderfgoed gaat. Maar de weg 
zou ook mogelijkheden kunnen bieden om het enigszins verrom
melde gebied op te knappen. De afgelopen tien jaar zijn er tal van 
onderzoeken verricht die noodzakelijk voor de aanleg ervan zijn. 
Hierbij waren ook Rijkswaterstaat, erfgoeddeskundigen van de 
provincie, gespecialiseerde bureaus en de Rijksdienst betrokken. 
Naast de verkeerstechnische mogelijkheden dienden ook de maat
schappelijke kosten en baten in beeld te worden gebracht, evenals 
de waarde van de natuur, het landschap en het erfgoed.

Uitzonderlijke universele waarde
In het begin waren er zeven varianten van de weg, die beoordeeld 
zijn op de doorstroomfunctie, de verbetering van de leefbaarheid 
en de gevolgen voor het werelderfgoed. Bij werelderfgoed geldt dat 
de uitzonderlijke universele waarde ervan in stand moet worden 
gehouden. Belangrijke begrippen hierbij zijn authenticiteit en 
integriteit. Door de oorspronkelijke materialen en onderlinge 
samenhang te behouden kun je het erfgoed blijven begrijpen en 
beleven. Voor de Hollandse Waterlinies zijn er drie kernkwaliteiten 
gedefinieerd die uitdrukking aan hun universele waarde geven.
Voor het gebied van de weg gaat het ten eerste om het strategi
sche landschap van de hoofdweerstandslijn, inundatiekommen, 
komkeringen, accessen, verboden kringen en schootsvelden. 
De komkeringen zijn de afscheidingen tussen de inundatie velden. 
De accessen zijn de dijken, wegen en spoorlijnen die door de 
watervlakte zouden lopen. En in de verboden kringen rond de 
forten staan geen gebouwen en bomen vanwege het open schoots
veld. Ten tweede gaat het om het watersysteem van het inundatie
kanaal en enkele sluizen, duikers en sloten. En ten derde betreft 
het de militaire werken: de forten Aan den Ham, Veldhuis en 
SintAagtendijk, enige nevenbatterijen en loodsen, en een gedekte 

FOTO RCE, LODEWIJK VAN ROIJ

Een impressie van de aan te leggen verdiepte weg
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Ook Fort aan den Ham is onderdeel van de Stelling van Amsterdam

weg. In een betonnen nevenbatterij stonden extra stukken geschut 
en een gedekte weg is door een wal beschermd.

Van neutraal tot zeer negatief
Er is onderzocht wat de effecten van de zeven alternatieven van 
de weg op deze kernkwaliteiten zouden zijn. Dat varieerde van 
neutraal tot aan zeer negatief. Mede op basis hiervan trechterde de 
provincie het aantal mogelijke trajecten van zeven naar drie. Van 
deze drie had er eentje een neutraal effect op het werelderfgoed en 
die zou dan ook op instemming van Unesco kunnen rekenen. Maar 
vanwege de uitstekende verkeersafwikkeling – waar het allemaal 
om begonnen was – wilde de provincie liever met een andere 
variant verder.
Omdat er hierbij een negatief effect optreedt, zou compenserend 
herstel van dit deel van de Stelling ervoor moeten zorgen dat dit 
traject toch acceptabel is. De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegde medewerking toe om dit verder te onderzoeken. 
Er is afgesproken dat de weg goed in het kwetsbare gebied ingepast 
wordt, waarbij de provincie de aantastingen en verrommeling aan
pakt. Daarbij wordt de zichtbaarheid van de Stelling zelfs versterkt. 
Hiervoor is allereerst op basis van een grondige analyse onderzocht 
welke kernkwaliteiten dit deel nog heeft en wat er aangetast is.

Kenmerkende openheid
Want al tussen het moment dat Defensie in 1963 de verdedigings
linie buiten gebruik stelde en de erkenning als werelderfgoed in 
1996 is het karakter ervan verstoord. Met name de nieuwe woon

wijk Broekpolder en de bedrijventerreinen in Beverwijk deden de 
kenmerkende openheid van de schootsvelden en inundatievlakken 
verdwijnen. De openheid valt nu nog aan de veilige binnenkant 
achter de hoofdverdedigingslijn te beleven, terwijl die juist aan 
de onveilige buitenkant hoort. Daarnaast is het gebied ook na 
1996 met allerlei weinig passende gebouwen verrommeld. Zo zijn 
er voorzieningen voor de A9 aangelegd, waaronder een benzine
station vlak voor Fort Veldhuis. Ook zijn er meerdere stallen en 
agrarische opslagruimtes vergroot.
Er zijn voor de vierbaansweg een verdiepte aansluiting op de 
A9 en een verdiepte ligging in de Assendelver polders ontwor
pen. Hierdoor is het mogelijk het historische dijkentracé en het 
inundatiekanaal, die beide tot de hoofdweerstandslijn behoren, 
te behouden en te verbeteren. Ook heeft de verdiepte ligging gun
stige gevolgen voor het behoud van het open landschap. Voor het 
herstel en de versterking van het werelderfgoed is het de bedoeling 
om onder andere weer de oorspronkelijke soort bomen langs de 
dijken te planten. Die markeren de hoofdverdedigingslijn. En om 
de kanalen weer herkenbaar te maken door ze te verbreden en aan 
elkaar te koppelen.

Positieve balans
Afgelopen voorjaar reageerde de Rijksdienst instemmend op dit 
plan, waarbij als voorwaarde is meegegeven dat de maatregelen 
integraal worden uitgevoerd. Alleen dan ontstaat er een positieve 
balans voor de Stelling. Binnenkort wordt het plan aan Unesco 
toegezonden. Daarna ligt er een grote uitdaging voor de provincie 
en de regio om de financiële middelen bij elkaar te krijgen. Het 
plan laat zien dat het niet onmogelijk is om in uitzonderlijke 
gevallen een grote ingreep in werelderfgoed te realiseren.
Naast een fors maatschappelijk belang is dan tijdige inbreng van 
deskundigheid op het gebied van erfgoed een voorwaarde, net 
als aandacht voor een goed ontwerp. Soms kunnen er dan kansen 
voor herstel en een betere herkenbaarheid van het erfgoed ont
staan. Het laat ook zien hoe de kwaliteiten van het erfgoed kunnen 
helpen om de ingreep te verbeteren. En dat daarbij wordt gezocht 
naar een goede balans tussen het erfgoed en andere belangen. 
Dat is een manier van werken die Nederland in al zijn waardevolle 
cultuurhistorische gebieden voorstaat. In geval van werelderfgoed 
zijn we het ook nog eens aan de hele wereld verplicht. 

Lodewijk van Roij, adviseur erfgoed en ruimte bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, draagt met expertise aan de aanleg van deze weg bij,  
l.van.roij@cultureelerfgoed.nl.
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drie dingen

Via directbetrokkenen die mondeling hun verhaal overdragen kun je waarde
volle getuigenissen vastleggen. Deze methode krijgt steeds meer aandacht in de 
wereld van het culturele erfgoed. Persoonlijke verhalen prikkelen tenslotte het 
inlevingsvermogen. Zo vergroten ze het draagvlak voor erfgoed. Het is geschie
denis van onderop, die onder meer museale collecties verrijkt en de gaten vult 
met andere perspectieven. Deze zogenoemde oral history geeft iedereen een 
stem en sluit hiermee aan bij het Verdrag van Faro over erfgoedparticipatie. 
Daarom hield de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dit voorjaar samen met 
het knooppunt Sprekende Geschiedenis een workshopserie.
De serie ondersteunde erfgoedinstellingen om getuigen te bevragen en deze 
interviews te borgen. Bijvoorbeeld Museum de Schat van Simpelveld bij het 
optekenen van de levensverhalen van de laatste Zusters van het Arme Kind 
Jezus. Zo voorzien de medewerkers de voorwerpen in het museum van extra 
betekenis. Of het Nederlands Veteraneninstituut bij het onderhouden van hun 
interviewcollectie. Het vastleggen van de vraaggesprekken is arbeidsintensief. Er 
zijn veel vrijwilligers bij betrokken. Kijk ook het webinar Oral history als aanjager 
van de Faro-praktijk op www.cultureelerfgoed.nl terug. 

Getuigen vertellen

Conditie van gebouwkunst

Museum de Schat van Simpelveld bevraagt de laatste Zusters van het Arme Kind Jezus

Studenten hebben voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een formulier 
vervaardigd voor kunstwerken die deel van een gebouw uitmaken. Het gaat om 
studenten Conservering en restauratie van glas en keramiek aan de Universiteit 
van Amsterdam. Relatief snel geeft het digitale formulier restauratoren een 
eerste indruk van de conditie van de werken. Bovendien helpt het in geval van 
een groter aantal kunstwerken om uit te maken welke er prioriteit hebben bij 
onderhoud of restauratie.
De studenten testten het conditieformulier uit in het voormalige stationspost
gebouw van Rotterdam, een rijksmonument uit 1959. Er zijn bijna dertig kunst
werken in aangebracht die allemaal iets met post te maken hebben. Tegen
woordig doet het grote postsorteercentrum dienst als kantoor, onder de naam 
Central Post. De glasinbetonramen van Louis van Roode blijken er zorgelijk aan 
toe te zijn. Door lekkage ontstond er schade aan het beton. Na de test benaderde 
de eigenaar van het gebouw meteen een gespecialiseerde restaurator om de 
ramen te herstellen. Nadere informatie: specialist monumentale kunst en kunst 
in de openbare ruimte Rutger Morelissen, r.morelissen@cultureelerfgoed.nl. 

Monitor Landschap uitgebreid

Een student bestudeert in het stationspostgebouw een glas-in-betonraam van Van Roode

De Monitor Landschap houdt bij wat er buiten de bebouwde kommen verandert

Dit voorjaar is de Monitor Landschap vernieuwd. De website is uitgebreid en 
anderszins aangepast. Zo zijn de jaren 2015 en 2020 toegevoegd, net als foto’s 
van 61 locaties. Daarnaast is de Monitor nu voorzien van informatie over de 
veranderingen tussen de monitorjaren. Hierbij kun je voor landelijk kiezen, voor 
een provincie, voor een gemeente of voor een willekeurig gebied. Samen met 
het Kadaster, de stichting LandschappenNL en Wageningen University maakt de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Monitor Landschap. De site toont de 
veranderingen in het Nederlandse landschap buiten de bebouwde kommen en 
wordt elke twee jaar geactualiseerd.
De maatschappij maakt zich in toenemende mate zorgen over het cultuurland
schap. Geleidelijk verval, verrommeling en verloodsing liggen op de loer. Dat speelt 
des te meer bij actuele ingrijpende veranderingen in verband met de energie
transitie en de klimaatadaptatie. De eerste stap om de belangen beter af te kunnen 
wegen is zicht op de veranderingen krijgen. Vandaar de Monitor Landschap. 
Vorig jaar is daar de eerste versie van gelanceerd. Daarin werden gegevens van 
metingen uit 2017 en 2018 getoond. Zie www.monitorlandschap.nl. 
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Archeologische rijksmonumenten geïnspecteerd

Twee derde in goede staatTwee derde 

Bij het Zeeuwse dorp Burgh-Haamstede onderzoekt een inspecteur de overblijfselen van huizen uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen

Hoe gaat het met de archeologische rijksmonumenten van 

ons land? Dat is nu onderzocht. Uit een grote inspectieronde 

blijkt dat twee derde van de terreinen in goede staat ver-

keert. Voorlopig liggen de ondergrondse restanten van de 

Nederlandse cultuur daar veilig. De rest verdient binnenkort 

extra aandacht. guido mauro & jeroen bouwmeester

in goede staat
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Een inspecteur aan de slag op de grondwerken van een Romeins aquaduct bij Nijmegen

Meer dan 1450 terreinen met archeo
logische resten zijn beschermd als 
rijksmonument. Het is zaak deze 
monumenten in stand te houden 

vanwege de informatie over het verleden die zij 
herbergen. Ze liggen verspreid over ons land, maar 
de meeste vind je in het oosten en het noorden. 
Denk aan de grafheuvels op de Veluwe, de hunebed
den in Drenthe en de terpen en wierden in Fryslân 
en Groningen. De monumenten bevatten meestal 
ondergronds een grote variatie aan restanten van 
bijvoorbeeld nederzettingen, urnenvelden en 
kloosters. In één monument kun je meerdere van die 
zogenaamde complexen tegenkomen. Hoe is het nu 
precies gesteld met deze rijksmonumenten? Liggen 
de culturele overblijfselen er veilig beschermd of 
hebben ze op korte of lange termijn extra zorg en 
aandacht nodig?
Om daar achter te komen liet de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed ze de afgelopen twee jaar vrijwel 
allemaal inspecteren. Een wettelijke bescherming 
garandeert namelijk niet automatisch een goed 
behoud. Natuurlijk verval en grondbewerking door 
de mens kunnen de monumenten zo beschadigen 
dat de cultuurhistorische waarde ervan vermindert. 
Behoud vergt zorg. Klein onderhoud zoals regel
matig maaien en opschietende bomen en struiken 
verwijderen is voor deze terreinen vaak essentieel. 
Soms is er ook groot onderhoud noodzakelijk. Dan 
kun je denken aan de scherpe steilrand van een terp 
herstellen, een deksteen op een hunebed terugleg
gen en een hoogwatersloot rondom het monument 
aanleggen om het grondwaterpeil te verhogen.

Winterslaapperiodes
Aan de hand van een door de Rijksdienst opgesteld 
protocol voerde het Bureau voor Bouwhistorie, 
Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie 
de inspectie uit. Dat deed het bedrijf samen met 
de bureaus De Steekproef en D7 Archeologie. Zij 
benaderden duizenden eigenaren en bezochten hun 
terreinen. Daarbij dienden de inspecteurs rekening 
te houden met vogelbroedseizoenen en winterslaap

periodes van vleermuizen. Ze trotseerden nieuwsgie
rige honden en opdringend vee, en trokken in zand 
vastgelopen veldauto’s los. Lang niet alle monu
mentale terreinen waren makkelijk te vinden en te 
bereiken. Een klein aantal was zelfs geheel vergraven 
door illegale praktijken. Toch is het gelukt om de 
ambitie te verwezenlijken. Er zijn maar liefst 1.274 
archeologische rijksmonumenten geïnspecteerd, 
bijna negentig procent van het totaal.
Om de huidige toestand vast te stellen inventari
seerden de inspecteurs allereerst aan het oppervlak 
zichtbare verstoringen. Denk hierbij aan kuilen of 
juist geëgaliseerde grond, bandensporen, geëro
deerde delen en door dieren en planten aangetaste 
terreinen. Bij verstoord muurwerk van ruïnes is 
uitgemaakt of er sprake is van sloop, rot, barst of 
brand. Van elk monument maakten ze foto’s. Niet 
om het uitputtend in beeld vast te leggen, maar om 
een indruk van de huidige situatie te geven. Tijdens 
deze visuele inspectie is ook de staat van onderhoud 
bepaald. Daarbij noteerden de inspecteurs of het 
terrein wordt onderhouden en wat de kwaliteit 
daarvan is. Tevens bekeken ze in hoeverre je van een 
stabiele omgeving kunt spreken, wat inhoudt of het 
monument veilig ligt, zonder kans op verstoring. 
Een crossbaan naast een groep grafheuvels is een 
voorbeeld van een instabiele omgeving. Ook is de 
belevingswaarde, de mate waarin het monument 
herkenbaar en daarmee ‘beleefbaar’ is, tijdens de 
inspectie vastgelegd.

Booronderzoek
Vervolgens verzamelden de inspecteurs via boor
onderzoek gegevens over de conserveringstoestand 
van de archeologische resten zelf. Deze informatie 
geeft een beeld van de conserverende omstandig
heden van de ondergrond en daarmee van de waar
schijnlijke staat van de overblijfselen. Alle gegevens 
zijn in samenhang beoordeeld. De uitkomst is een 
classificatie van de huidige toestand van de monu
menten, variërend van goed tot slecht. Het blijkt dat 
op vrijwel twee derde van alle onderzochte terreinen 
de actuele staat van de complexen goed of redelijk 

is. De overige 32 procent behoeft extra aandacht. 
Dit kan variëren van ‘bedreigingen’ wegnemen tot 
onderhoud uitvoeren. Daarbij geldt de kanttekening 
dat archeologische terreinen in landbouwgebied in 
vergelijking met die in natuurgebieden weinig aan 
het oppervlak zichtbare verstoringen vertonen. Ze 
zijn op het eerste oog stabiel, zeker wanneer ze in 
grasland liggen.

Deze informatie geeft 
een beeld van de 
waarschijnlijke staat van 
de overblijfselen

Dat wil niet zeggen dat dit daadwerkelijk het geval is. 
Uit eerder onderzoek blijkt dat bij dit soort terreinen 
de schijn bedriegt. Alleen veel intensievere inspectie 
in de vorm van boringen in combinatie met proef
putten of proefsleuven kan de daadwerkelijke staat 
van dit soort monumenten goed in beeld brengen. 
Bij de grote inspectie van de afgelopen twee jaar was 
dergelijk onderzoek niet het uitgangspunt en ook 
niet haalbaar. Het is de bedoeling dat de inspecties 
worden herhaald, zodat tendensen en ontwik
kelingen zichtbaar worden. Daarbij is de opzet dat 
alle archeologische rijksmonumenten ten minste 
één keer in de negen jaar een bezoek krijgen. De 
frequentie is afhankelijk van de mate van bedreiging. 
Bij monumenten die een groot risico lopen, komen 
de inspecteurs om de twee of drie jaar langs. 

Guido Mauro, adviseur archeologie en cultuurlandschap, en 
Jeroen Bouwmeester, specialist middeleeuwse en vroegmoderne 
stad, beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
coördineerden deze inspectie, g.mauro@cultureelerfgoed.nl & 
j.bouwmeester@cultureelerfgoed.nl.

Bij het Zeeuwse dorp Burgh-Haamstede onderzoekt een inspecteur de overblijfselen van huizen uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen

Vlak naast een hunebed heeft een dier een kuil gegraven. Dat wordt genoteerd
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In de Rijn-IJssellinie verrezen kort na 
1950 meerdere militaire bouwwerken en 
installaties, zoals deze opstelplaats voor 
luchtafweergeschut langs de dijk bij OlstErfgoed uit de Koude Oorlog

TOPGEHEIM!
Het is onwerkelijk. Maar aan de rand van ons continent voert het Kremlin een 

vernietigende oorlog. Om erger te voorkomen nemen we militaire tegenmaatregelen. 

Dat deden we al eerder, tijdens de zogenaamde Koude Oorlog. Toen bouwden we geheime 

verdedigings linies, commandoposten en schuilkelders. Er ontstaat nu meer samenhang in 

de gefragmenteerde kennis van dit onderbelichte erfgoed. ben de vries



FO
T

O
 R

C
E, B

EN
 D

E V
R

IES

FO
T

O
 R

C
E, M

EN
N

E K
O

SIA
N

29

Geen enkel idee hadden omwonenden van wat er zich 
langs de IJssel afspeelde. Begin jaren vijftig van de 
vorige eeuw begonnen daar allerlei bouwactiviteiten. 
Het gebied was afgeschermd met rieten matten en 

stond dag en nacht onder strenge bewaking van dienstplich-
tigen. Onder strikte geheimhouding legde het Ministerie van 
Oorlog hier op verzoek van de net opgerichte Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie de Rijn-IJssellinie aan. Deze liep over een 
lengte van 127 kilometer van Kampen naar Nijmegen. De linie 
maakte onderdeel uit van een Europese reeks verdedigingswer-
ken langs de Rijn tot aan de Zwitserse grens. Om de Russen tegen 
te houden. In 1945 was namelijk de Koude Oorlog uitgebroken, 
een constante dreiging tussen de communistische en de kapita-
listische delen van de wereld. Deze kwam tot een einde toen in 
1991 de Sovjet-Unie uiteenviel.
Momenteel brengt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meer 
samenhang in gefragmenteerde kennis van het militair-civiele 
erfgoed van de Koude Oorlog aan. Hierbij trekt de Rijksdienst op 
met andere specialisten, wetenschappers en ook oudgedienden. 
En uiteraard is de samenwerking met gemeentes, provincies, 
het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie van belang. Eind dit jaar zal 
de dienst een compacte voorselectie van potentiële rijksmonu-
menten uit de Koude Oorlog aan de staatssecretaris van Cultuur 
voorleggen. Het beschermde erfgoed kan dan voor volgende 
generaties behouden blijven.

Vertragend gevecht
Mochten de Sovjet-tanks oprukken dan zou bij de Rijn-IJssellinie 
een vertragend gevecht moeten plaatsvinden, zodat geallieerde 
legers ons bij konden springen. De uiterwaarden zouden we dan 
over een breedte van vijf tot tien kilometer onder water zetten, 
precies te diep voor een soldatenlaars, maar te ondiep voor een 
vaartuig. Het rivierwater zou via inlaatwerken binnenstromen, 
opgestuwd door afgezonken caissons in de IJssel bij de dorpen 
Olst en Welsum, in de Waal ter hoogte van Bemmel en in de 
Nederrijn bij Arnhem. Tussen Arnhem en Nijmegen wierp het leger 

een elf kilometer lange slaperdijk op om te voorkomen dat bij een 
eventuele dijkdoorbraak het water door de Betuwe zou weglopen. 
Noodgedwongen zouden 400.000 omwonenden moeten evacue-
ren, net als het vee.
Destijds wist niemand iets van die plannen, behalve een handvol 
hoge officieren. Met zoeklichten maanden de soldaten passeren-
de schepen door te varen en nieuwsgierige voorbijgangers hielden 
ze op afstand. Alles was tot in detail doordacht. Een ingenieus 
Nederlands staaltje waterbouwkunde. Aannemers werden maar 
mondjesmaat geïnformeerd over hun taken en bouwvakkers 
zijn expres in de Randstad geworven. In ruil voor hun zwijgplicht 
ontvingen ze tien procent extra loon. Er verrezen verschillende 
militaire bouwwerken en installaties, zoals commandobunkers, 
een hospitaalbunker, zoeklichten, schakelputten, sluizen, binnen-
havens, opstelplaatsen voor luchtafweergeschut en tankkaze-
matten. Je ziet er langs de rivieren nog steeds restanten van.

Ter verduidelijking 
is deze linie-
commandobunker 
uit 1952 bij Olst 
authentiek ingericht

De hoofdingang van het voormalige NAVO-hoofdkwartier uit 1953 in de Cannerberg

Destijds wist 
niemand iets 
van die 
plannen, 
behalve een 
handvol hoge 
officieren

Overbodig en ontmanteld
Al snel na de ingebruikname van de linie in 1953 is de militaire 
strategie aangepast. West-Duitsland werd in 1955 lid van de NAVO 
en daarmee schoof de verdediging richting de grens met Oost-
Duitsland op. Nederland voerde zijn legertaken voortaan in bond-
genootschappelijk verband op de Noord-Duitse laagvlakte uit. 
De waterlinie werd overbodig en de ontmanteling begon in 1964. 
Toch bleven de meeste manschappen in de buurt gestationeerd 
en het materieel bleef er opgeslagen. Pas in 1989, na de val van 
de Berlijnse Muur, is het gebied van de IJssellinie vrijgegeven en 
de geheimhouding opgeheven. Achteraf weten we dat de Russen 
goed op de hoogte waren van het hele plan.
Een tweede supergeheime locatie is het voormalige NAVO-
hoofdkwartier uit de jaren vijftig in de eeuwenoude mergel-
groeven van de Cannerberg bij Maastricht. In de kilometerslange 
gangen werd het gezamenlijke oorlogs- en oefenhoofdkwartier 
voor de Northern Army Group en de Second Allied Tactical Air 
Force gevestigd. Zij hadden de opdracht de land- en luchtstrijd-
krachten in het noorden van West-Duitsland te coördineren, 
omdat dit gebied als de meest waarschijnlijke aanvalsroute 
van de Warschaupact-troepen werd gezien. Het toenmalige 
Ministerie van Oorlog sloot met de eigenaren van de Cannerberg 
een huurcontract af van tien gulden per jaar voor een periode »
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De commandozaal van de regeringsnoodzetel in Den Haag uit begin jaren zeventig

In het zwaarbeveiligde NAVO-hoofdkwartier bij Maastricht is het altijd vochtig en koud

van vijftig jaar. Vanaf dat moment waren de eigenaren er niet 
meer welkom. In 1956 verklaarde koningin Juliana bij koninklijk 
besluit de Cannerberg tot Verboden Plaats in het kader van de Wet 
bescherming staatsgeheimen. Sindsdien zijn er eindeloze hoeveel
heden kabels getrokken voor de telex, radio en straalverbin
dingen, kwamen er drie enorme dieselgeneratoren en vlogen 
helikopters af en aan.

Permanent bemand
Toen de spanningen door de Cubacrisis opliepen, werd dit 
ultrageheime Joint Operations Centre permanent bemand. 
Amerikaanse, Belgische, Britse, Duitse en Nederlandse militairen 
bevolkten de oneindige gangen. Verdwalen kon er gemakkelijk, 
daarom kregen de gangen namen als Main Street, Foxtrot Street 
en Bravo Street. Kantoorruimtes werden uitgehakt en opge
trokken uit mergel en betonblokken en bakstenen. Natuurlijk 
kwamen er faciliteiten zoals verwarming, eetzalen en sanitaire 
voorzieningen, maar ook een kapper, golfbaan, fitnessruimte en 
zogenaamde Operations Room, een bunker in een bunker. Hier 
hadden slechts enkele militairen toegang en werkte de dagelijkse 
leiding in het diepste geheim op reusachtige plexiglasschermen 
aan luchtverdedigingsoperaties.
In 1992 stootte Defensie het complex af en is het interieur 
rigoureus gestript. Vanwege grote hoeveelheden asbestvezels 
en bodemverontreiniging was de sanering pas in 2013 klaar. 
Eigenlijk is het nu een onderaardse ruïne. Het binnenklimaat is 
niet aangenaam met een hoge luchtvochtigheid en een constant 
lage temperatuur van zo’n 12 tot 14 graden. Dat maakt hergebruik 
lastig. Wel zijn er rondleidingen door de stichting Het Limburgs 
Landschap en worden er authentieke onderdelen teruggeplaatst. 
Zo ontstaat hier geleidelijk een museale plek met een bijzonder 
Koude Oorlogverhaal.

Openbare schuilkelders
Ook zijn er destijds overal in het land in tunnels en onder over
heidsgebouwen, metrostations en bruggen openbare schuil
kelders aangelegd. De bouw verliep traag. In 1990 konden slechts 
350.000 burgers hier een veilig heenkomen vinden. De rest van de 
bevolking kreeg tips om thuis onder een trap of bureau te schui
len. Door de recente Russische inval in Oekraïne doen gemeentes 
nu onderzoek naar hun oude schuilkelders. Vaak is niet bekend 
waar ze liggen en in welke conditie ze zijn. Alle kranten en nieuws

zenders berichtten er de laatste tijd uitgebreid over en spreken 
van Koude Oorlog 2.0.
De exclusiefste schuilplaatsen waren de zogenoemde noodzetels 
voor cruciale bestuurlijke en infrastructurele functies. Er zijn er 
zo’n twintig gebouwd, en die zijn er bijna allemaal nog, waar
onder de regeringsnoodzetel. In crisistijd was deze atoombunker 
bedoeld voor het kabinet, aangevuld met een beperkte ambte
narenstaf, maximaal zo’n 150 personen. Die noodzetel kreeg de 
codenaam Nachtwacht, was in 1969 ontworpen door het Bureau 
Civiele Verdedigingszaken en ligt diep weggestopt onder het 
Ministerie van Financiën in Den Haag. Hij telt twee verdiepingen 
met zwevende, schokbestendige vloeren, een commandozaal, 
zieken boeg, slaapwerkkamers en een stalen beplating als kooi 
van Faraday ter bescherming tegen elektromagnetische pulsen.

Er bestond 
daar beneden 
een geheim-
zinnige, 
parallelle 
leefwereld

Gesammtkunstwerk
Daarnaast waren er een noodstudio voor radio en tvuitzendin
gen en een geheim telefoon en telexnetwerk voor contact met 
civiele commandoposten en het NAVO Satelliet Grondstation 
bij Schoonhoven. Vanwege de afwijkende bouwwijze, specifieke 
inrichting en functie is dit regeringsonderkomen te beschouwen 
als een gesammtkunstwerk. Vormgegeven vanuit één ontwerp
filosofie ontstond er een eenheid wat betreft meubilair, kleur en 
decoraties. Over elke drempel, hendel en deur was goed nage
dacht. De dikke stalen deuren moesten aanvallen met nucleaire 
wapens en gifgas kunnen weerstaan, al was geen enkele nood
zetel bestand tegen een voltreffer.
Er bestond daar beneden een geheimzinnige, parallelle leef
wereld. Als bovengronds het leven onmogelijk zou worden, dan 
kon men daar nog twee, misschien drie weken doorwerken en het 
land besturen. Dat was althans de gedachte. Achteraf weten we 
dat het leven in die onderwereld nauwelijks vol te houden was. 
En als uiteindelijk het drinkwater, de noodrantsoenen en de verse 
lucht op waren en de bestuurders de bunker wilden verlaten, dan 
was het leven bovengronds verwoest, het stedelijke landschap 
apocalyptisch. Zover kwam het gelukkig niet. Inmiddels heeft het 
Rijksvastgoedbedrijf als beheerder de intentie om op termijn de 
regeringsnoodzetel, die nog volledig intact is, voor geïnteresseer
den te ontsluiten. 

Ben de Vries, programmaleider Militair erfgoed bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, brengt met anderen samenhang in deze kennis aan,  
b.de.vries@cultureelerfgoed.nl. Nadere informatie: www.cultureelerfgoed.nl.

»
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Onder aan het Nationale Monument op de 
Dam zijn sporen van urine te vinden. Dit 
blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Sinds 1956 

staat de witte pyloon op het Amsterdamse plein 
om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
te herdenken. Het Monument is ontworpen door 
architect Ko Oud en beeldhouwer John Rädecker. 
De pyloon is uit beton opgetrokken, dat bekleed 
is met Italiaanse kalksteen, RapolanoSerre
travertijn. Daarvan springen de vele poriën 
in het oog. Voor elke dodenherdenking laat 
de gemeente het rijksmonument met stoom 
schoonmaken. Maar het donkere vuil onderaan 
krijgt het onderhoudsbedrijf daar nauwelijks 
mee weg. Daarom vroeg de steenrestauratiefirma 
Petracon aan de Rijksdienst om te achterhalen wat 
de oorzaak van deze vervuiling is. Om de zwarte laag 
te karakteriseren analyseerde de dienst in het labora
torium een aantal monsters met de elektronenmicro
scoop en gaschromatografie. Het vuil blijkt hoofdzake
lijk uit organisch materiaal zoals vetzuren te bestaan en 
er is calciumfosfaat in aanwezig. De zwarte zone is daarom 
niet alleen aan gemorst voedsel, straatvuil of huidcontact 
te wijten, maar ook aan urine. Waarschijnlijk laten honden 
hier hun boodschap achter. Erger zou het zijn als wildplassers 
hier verantwoordelijk voor zijn. Uit reinigingsproeven komt naar 
voren dat de donkere laag vooral met microstralen onder lage druk 
goed te verwijderen valt. 

Ineke Joosten, specialist chemie en microscopie bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, en Nicolas Verhulst, steenrestaurator bij Petracon, 
verrichtten dit onderzoek, i.joosten@cultureelerfgoed.nl & info@petracon.nl.



Interviews voor restauratie

Mag ik u iets vragen?

Een vraaggesprek met Jaap Ploos van Amstel loste onduidelijkheden op met betrekking tot het herstel 
van zijn hedendaagse kunstwerken

Soms is het niet duidelijk waarom een heden-

daags kunstwerk op een bepaalde manier is 

gemaakt of gerestaureerd. Dat ondermijnt een 

weloverwogen volgend herstel. Interviews met 

de kunstenaar of vroegere restaurator kun-

nen dan uitkomst bieden. Een digitale gereed-

schapskist zal dat ondersteunen. bernice crijns & 

sanneke stigter

MAG IK
U IETS

VRAGEN?
In 1972 maakte Jaap Ploos van Amstel voor een nieuwe vleugel 

van het Haarlemse ziekenhuis de Mariastichting beschilderde 
panelen. Die zijn later door de kunstenaar en zijn zoon in vei-
ligheid gebracht toen de vleugel werd gesloopt. Het demon-

teren was beslist geen sinecure. De panelen zaten goed vast. En nu 
zitten er krassen op. Dankzij een eerder interview met de dit jaar 
overleden Ploos van Amstel weten we dat hij deze krassen al in 1972 
bewust heeft aangebracht. Het is dus geen schade die tijdens het 
weghalen ontstaan is. Vragen stellen aan een kunstenaar of eerdere 
restaurator vormt vaak een rijke bron om meer te weten te komen 
over de omstandigheden waarin zij hun werk deden.
Elke onderzoeker, conservator of restaurator interviewt op zijn 
eigen manier. Dat is bepalend voor de informatie die het gesprek 
oplevert. Bovendien bewaren zij doorgaans de antwoorden zelf. 
Dat is zonde. De Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed willen daar verandering in brengen. Daarom 
ontwikkelen de twee organisaties momenteel een digitale gereed-
schapskist. Die zal voor alle soorten erfgoed geschikt zijn, van 
kunst, monumenten, archeologie tot landschap. De kist is gevuld 
met een standaardprocedure met aanbevelingen voor het voorbe-
reiden, afnemen, vastleggen, ontsluiten en duurzaam archiveren 
van dit soort vraaggesprekken. Inclusief toestemmingsformulie-
ren, controlelijst en suggesties voor camera’s en microfoons.
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Cruciaal
Voor restauratie kunstenaars bevragen is niet nieuw. Naast uitge
breide interviews zijn er ook kleinere vragen die je aan een kun
stenaar kunt stellen. Het antwoord kan cruciaal voor goed beheer 
en behoud van het hedendaagse kunstwerk zijn. Dat geldt ook 
voor de kunst die de Rijksdienst beheert. Soms komen lang aan 
niet museale instellingen uitgeleende kunstwerken vuil of beklad 
retour. Zo stond het hardstenen beeld Zonder titel 1 uit 1983 van 
Joost van den Toorn langdurig in een kantoor. De eerste gedachte 
was dat een rozerode krijtlijn op Zonder titel 1 niet origineel was 
en om deze samen met ander vuil te verwijderen. De restaurator 
twijfelde en belde met de kunstenaar. Van den Toorn vertelde dat 
hij de lijn zelf had getrokken. Afblijven dus.

Is er iemand grappig bezig geweest door een lijn op Van den Toorns beeld te zetten?

De kist is gevuld met een 
standaardprocedure met 
aanbevelingen

Aan elk interview ligt een andere vraag ten grondslag. Maar 
een groot deel van de gesprekken zal overkoepelende thema’s 
aansnijden, waar andere onderzoekers en geïnteresseerden ook 
wat aan hebben. Het is dan evident om het interview zorgvul
dig af te nemen, vast te leggen en te archiveren. Zo zijn eerdere 
vraaggesprekken door de Stichting Behoud Moderne Kunst en 
de Rijksdienst gearchiveerd bij het Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis.

Mondelinge overlevering
Al eerder zijn er richtlijnen ontwikkeld voor zogeheten oral history, 
een wetenschappelijke onderzoeksmethode op basis van monde
linge overlevering. Zo is het belangrijk om het vraaggesprek altijd 
op te nemen, te transcriberen en te archiveren. Aantekeningen zijn 
immers al een interpretatie van wat de geïnterviewde heeft gezegd. 
Om hier meer over te leren organiseerde de Rijksdienst een work
shop door specialist Annegriet Wietsma. Zij vergelijkt journalistiek 

met de schermsport, waarbij de geïnterviewde van alle kanten 
wordt geprikt. Terwijl mondelinge overlevering volgens haar eer
der op ballet lijkt, waarbij de vragensteller de geïnterviewde als een 
prima ballerina zo mooi mogelijk naar voren laat komen. ‘Je moet 
van mensen houden’, is haar devies. ‘Vertel je verhaal. Ik luister.’
Iemand voor een restauratie interviewen zit tussen journalistiek en 
oral history in, met gerichte vragen en ruimte voor de geïnterviewde 
om zijn verhaal te doen. De geluidsopname in geschreven tekst 
overzetten heet transcriberen. Dit maakt het gesprek doorzoek
baar. Dat overzetten kost veel tijd wanneer je met slechte opnames 
werkt. De ervaring leert dat een opname met de dictafoon op een 
mobiele telefoon niet voldoet om het gesprek goed te kunnen 
verwerken en voor onderzoek geschikt te maken. Het loont om 
dit proces te vergemakkelijken met een dasspeldmicrofoon en 
software voor automatische spraakherkenning.

Verrijken met een taalmodel
Maar de huidige software herkent veelgebruikte woorden die cultu
reel erfgoed betreffen niet. Daarom onderzoekt de Universiteit van 
Amsterdam met de Stichting Open Spraaktechnologie de moge
lijkheid om de spraakherkenning te verrijken met een taalmodel 
voor cultureel erfgoed. Met eerder afgenomen interviews levert de 
Rijksdienst hier een belangrijke bijdrage aan. Typische woord
combinaties en vakterminologie uit deze gesprekken kunnen de 
spraakherkenning sterk verbeteren.
Het belang van een interview als bron voor een goede restauratie 
wordt steeds meer erkend. Duurzaam archiveren kan bij Data 
Archiving and Networked Services. Dit expertisecentrum helpt 
om de gesprekken te beheren en beschikbaar te maken voor 
hergebruik. Het huidige werkproces kan gebruikersvriendelij
ker. Onder leiding van de Universiteit van Amsterdam werkt de 
Rijksdienst daaraan. Een automatisch gegenereerde transcriptie 
tijdens het deponeren van het interview bij het centrum is daar
bij de stip op de horizon. De gereedschapskist komt volgend jaar 
beschikbaar. 

Bernice Crijns, specialist kleur en schilderingen bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, en Sanneke Stigter, universitair docent Restauratie 
hedendaagse kunst aan de Universiteit van Amsterdam, vullen de gereedschaps-
kist. Nadere informatie: conservator moderne toegepaste kunst Sylvia van 
Schaik, s.van.schaik@cultureelerfgoed.nl.

Waar komen de krassen op de ziekenhuispanelen van Jaap Ploos van Amstel vandaan?
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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.

GABO
Portret van een sculptuur
Carel Blotkamp, Toke van HelmondLehning e.a., 
Jap Sam, Prinsenbeek, 224 pag., gebonden, € 30,, 
ISBN 978 94 92852 27 4

Sinds 1957 staat er vlak voor de Bijenkorf in 
Rotterdam een 26 meter hoge stalen constructie. 
Het is een abstracte en naamloze sculptuur, ontwor
pen door de Amerikaan Naum Gabo. Tegenwoordig 
is het kunstwerk samen met het warenhuis als 
rijksmonument beschermd. Al in 1958 ontstonden er 
problemen mee. Er verzamelde zich water in de voet 
en de lassen tussen de metalen delen waren aan het 
roesten. In dit boek schrijft de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed over opeenvolgende restauraties. 
Bij de recentste is de beschermlaag vervangen, maar 
andere schade is toen helaas niet aangepakt.

HET GROTE BAVOBOEK
Vijf eeuwen Grote of St.Bavokerk in Haarlem
Pieter Biesboer, Willem Jan Cevaal e.a., Wbooks, 
Zwolle, 648 pag., gebonden, € 39,95,  
ISBN 978 94 625 8419 8

‘Het is of je opeens de tijdeloosheid betreedt, alsof 
men wordt opgenomen in een enorme en geruisloze 
golf van steen, die je de adem afsnijdt.’ Zo beschreef 
Godfried Bomans in 1966 hoe het voelt om de Sint
Bavokerk in Haarlem binnen te lopen. Voordat rond 
1375 de bouw ervan begon, stond er al minstens 
sinds 950 een kerk op deze plaats midden in de stad. 
Dit baksteendikke boek volgt het optrekken van 
de kruisbasiliek op de voet, tot en met de toren uit 
1521 en een extra kapel in 1557. Sindsdien rijst de 
gotische Bavokerk majestueus boven de huizen uit. 
De werkloodsen van de steenhouwers, schrijnwer
kers en smeden die ertegenaan gebouwd waren, zijn 
daarna als winkels voor onder meer groente en fruit 
benut. Ze staan er nu nog. De koorbanken zijn de 
oudste van Nederland, gemaakt aan het einde van 
de veertiende eeuw, zo bewijst de modegevoelige 
kleding van het houtsnijwerk. Verder komt alles aan 
de orde wat maar met deze indrukwekkende kerk te 
maken heeft, van figureren in de literatuur van onder 
anderen Van Schendel en Mulisch, een hardnekkig 
verzinsel over de beroemde Damiateklokjes tot en 
met de schilderijen van Van Ruisdael, Berckheyde 
en Saenredam. Met enkele foto’s van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed.

MEESTERWERK NEDERLANDS LANDSCHAP
Arne Haytsma en Jolanda Bos, Blkvld, Zandvoort, 
124 pag., € 12,95, ISBN 978 94 92940 24 7

Landschapsschilders was het er vaak helemaal niet 
om te doen een exacte plaats te portretteren. Eerder 
wilden zij de bekoorlijke elementen van een gebied 
fraai verbeelden. In hun alledaagsheid ademen hun 
riviergezichten en weiden met koeien een wereldlijke 
nuchterheid, en dat gedrenkt in het zo beroemde 
Hollandse licht. Het is dan ook niet gek dat deze 
kunstwerken sinds de zestiende eeuw een inter
nationale sensatie veroorzaakten. Op initiatief van 
onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
zijn in dit boek een heel aantal van deze doeken 
vastgeknoopt aan fenomenen waar ze betrekking op 
hebben. Dan hebben we het over de kust, de rivier, 
het wad, de polder, het zand en het veen. Dat zijn de 
basiscomponenten van ons land. Door goed naar de 
kunst te kijken kun je aflezen hoe deze karakteristie
ken de identiteit van onze omgeving bepalen. Het is 
dan ook jammer dat de schilderijen hier veelal vaag, 
grauw en klein afgedrukt zijn. 

NEDERLAND
Blijvend in verandering
Jolanda Bos, Blkvld, Zandvoort, 360 pag., gebonden, 
€ 24,95, ISBN 978 94 92940 25 4

Nederland is een puinwaaier van rivierzand die in 
zee uitstulpt. En de natuur blijft altijd in beweging. 
Toch hebben wij dit land uitvoerig naar onze hand 
gezet. Elke vierkante meter is door de tijd heen wel 
een keer door de handen van mensen gegaan. Als we 
nu ergens een nieuwe woonwijk willen bouwen, de 
omgeving aan het veranderende klimaat aan willen 
passen of de landbouw willen verduurzamen, hoe 
kunnen we dat gebied dan herscheppen op basis 
van zijn ontwikkeling? Dan kijken we goed naar 
zijn karakteristieken. Dit boek is ingedeeld naar het 
onderscheid dat de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed daarin maakt, zoals streken met grote rivie
ren of veel keileem. De forse uitgave is doorregen 
met sfeervolle foto’s.

GEEN STIJL
Een rijkere architectuurgeschiedenis
Sieger Vreeling, Verloren, Hilversum, 288 pag., € 29,, 
ISBN 978 90 8704 962 1

Vanaf 1850 veranderde de maatschappij zo ingrij
pend dat er allerlei nieuwe soorten gebouwen nodig 
waren. Denk aan elektriciteitscentrales, laborato
ria, spoorwegstations en warenhuizen. Daarnaast 
werden architectenbureaus almaar groter, verkenden 
constructeurs de mogelijkheden van gewapend 
beton, testten experts nieuwe bouwmaterialen en 
maakten aannemers gebruik van smalspoorlijnen. 
Gezien vanuit deze twee ontwikkelingen beschouwt 
Sieger Vreeling in dit boek de architectuurgeschiede
nis rond 1900 als oplossingen in onze omgeving in 
plaats van als een reeks opeenvolgende bouwstijlen. 



3535

PRINSENGRACHT 849 AMSTERDAM
17012021
Theo Kralt, Stichting Heijmeijer van Heemstede, 
Amsterdam, 128 pag., gebonden, € 29,95 via  
info@boekprinsengracht849.com,  
ISBN 978 90 9034541 3

In 1701 is er voor schipper Hendrik Roos, die op 
OostIndië voer, een huis aan de Prinsengracht in 
Amsterdam gebouwd. Het is drie vensters breed, 
bezit een hoge stoep naar de voordeur en is voor
zien van een feestelijke halsgevel. Het huis staat in 
het laatst aangelegde deel van de grachtengordel en 
is dertig jaar geleden min of meer weer in de staat 
van 1701 gebracht.

AMERIKAANSE BOERDERIJEN IN FRYSLÂN
Inspiratiebronnen, bouwers en modellen
Hans de Haan en Jacob van der Vaart, Noordboek, 
Gorredijk, 152 pag., gebonden, € 22,50,  
ISBN 978 90 5615 823 1

In 1923 is in ons land de eerste boerderij naar 
Amerikaans model gebouwd. Dat gebeurde bij het 
Friese dorp Scharsterbrug. Tot 1937 zouden er in 
Fryslân nog negentien van die boerderijen volgen. 
Ze hadden een stal met zo’n typisch mansardedak, 
met een stompe hoek erin. Daarin staan de koeien 
met hun kop naar een centrale gang in plaats van 
naar de buitenmuren. De metalen drinkbakken, 
beugels en afscheidingen kwamen uit Amerika. 
En de boer kon boven de stal zijn hooi via een rail 
onder de nok op een hoge zolder opslaan. Maar 
zo Amerikaans zien deze boerderijen er eigenlijk 
niet uit. De stallen zijn uit Nederlandse baksteen en 
dakpannen opgetrokken in plaats van uit houten 
planken en spanen. In plaats van in die typerende 
silo’s slaan onze boeren hun veevoer in bakken 
op. Hun huis staat niet los, maar vast aan de stal, 
zoals ze hier gewend waren. En een aanbouw biedt 
onderdak aan hun jongvee, stier, paarden, wagens 
en gereedschap. Het boek is met medewerking 
van onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed tot stand gekomen.

ARNOLDUS VAN ANTHONISSEN
Een Zeeuwse meester uit de Gouden Eeuw
Frank van der Ploeg, Wbooks, Zwolle, 112 pag., 
€ 14,95, ISBN 978 94 625 8451 8

Arnoldus van Anthonissen werkte in de zeven
tiende eeuw als kunstschilder en als huisschilder. Hij 
imiteerde marmer, maakte landkaarten en wapen
borden, en handelde in kunst. Dat deed hij eerst in 
Amsterdam, toen in Leiden en tot slot in Zierikzee. 
Er zijn 28 schilderijen van hem bekend, met schepen 
op zee, verwikkeld in een slag, op een rivier voor een 
fantasiestad en op de Oosterschelde met woelig of 
juist kalm water. 

Ook iets interessants het licht doen zien? Neem contact op via 
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.
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2021: Door intensief gebruik was het asfaltkunstwerk uit 1955 op het Herderplein in Utrecht in zeer slechte staat

2022: Na reconstructie komt het kunstwerk weer mooi uit door het grote contrast tussen de witte en de zwarte elementen

BLOEMEN VAN ASFALT
Het Herderplein in Utrecht is in 1955 door stads
architect Antonio Salvatore en kunstenaar Jan Boon 
ontworpen. Het is een van de best bewaarde pleinen 
met omringende bebouwing uit de wederopbouw
periode. Daarom is het als gemeentelijk monument 
beschermd. Boon ontwierp een vermoedelijk voor 
Nederland uniek kunstwerk door licht en donker 
asfalt tot gestileerde vogels, hagedissen, bloemen 
en bladeren te combineren. Het plein kon onder 
water worden gezet. Op zomerse dagen diende het 

dan als spetterbadje voor de kinderen uit de wijk en 
in de winter werd er volop op geschaatst. Door het 
intensieve gebruik en vele tussentijdse reparaties 
was het asfalt in zo’n slechte staat dat het niet meer 
kon worden hersteld. Vandaar dat de gemeente in 
overleg met de erven van Boon voor reconstructie 
koos. Kunst en erfgoedexperts van onder meer de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zochten naar 
de juiste aanpak en materialen. Het asfalt bleek met 
houten mallen handmatig te zijn gestort, maar tegen
woordig wordt er met grote machines geasfalteerd. 
Er is een basis van zwart asfalt gelegd, met natuur

steensplit voor de figuren. Nu komt het kunstwerk 
weer mooi uit door het grote contrast tussen de witte 
en de zwarte elementen. En het plein is weer egaal 
genoeg om op te spelen, iets wat voor Boon belang
rijk was. Een speelfontein, extra groen en een put zijn 
toegevoegd. Hierdoor is het Herderplein nu ook een 
opvangplek voor water tijdens extreme buien. 

Simone Vermaat, conservator bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, droeg met expertise aan deze reconstructie 
bij, s.vermaat@cultureelerfgoed.nl. Zie ook de timelapse-
video op www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl.
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