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Meerstemmigheid
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Volkomen onverwacht sloeg begin dit jaar de bliksem 
van de crisis in. Ook de erfgoedsector kwam in zwaar 
weer terecht. Van volledig dicht naar voorzichtig 
in kleine stappen weer open, met grote financiële 
onzekerheid, ondanks de noodsteun. De zorgen zijn 
nog niet over.

De snelheid en de veerkracht waarmee de erfgoedsec-
tor nieuwe vormen zoekt en vindt om het verhaal van 
de geschiedenis te vertellen zijn indrukwekkend. Dat 
geldt ook voor de enorme inzet en de vastberaden-
heid om ons culturele erfgoed in stand te houden 
en door te geven aan de komende generaties. In 
hoog tempo zijn museale collecties digitaal gedeeld, 
kwamen er series met curatoren ‘from home’, online 
colleges, webinars en digidebatten. We herontdekten 
massaal onze eigen directe omgeving, wandelden 
alleen of op anderhalve meter. Voor alles kwamen 
protocollen, van het werken in de bouw tot de open-
stelling van monumenten.

We organiseerden online bijeenkomsten en ont-
dekten dat die veelal een groter bereik hebben en 
laagdrempeliger zijn dan fysieke bijeenkomsten. De 
ErfgoedAcademie heeft een mooi aanbod aan online 
cursussen gebracht en samen zijn de Academie en 
onze Rijksdienst studium generales gestart. Voor de 
zomer een over het postcorona-museum, een over 
archeologie na corona en een over meerstemmigheid. 
Meerdere sprekers komen er in zo’n internetbijeen-
komst aan bod, met als bekroning een panelgesprek. 
Iedereen is uitgenodigd om eraan deel te nemen. 
Gratis, natuurlijk. Het studium generale over meer-
stemmigheid krijgt in de komende tijd een vervolg. 
Rapper Typhoon verwoordde het deze zomer bij de 
herdenking van het slavernijverleden: ‘Wees moedig 
in je ongemak.’ Wij willen een platform bieden voor 
dat gesprek, waarin iedere stem gehoord kan worden. 
Soms zullen we een privilege af moeten staan, soms 
zullen we ons privilege in moeten zetten om ervoor 
te zorgen dat de gedeelde publieke ruimte meerstem-
mig wordt. Erfgoed is niet altijd van iedereen, maar 
iedereen heeft erfgoed.
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BEELDBANK VERBETERD
Dit voorjaar is de 
Beeldbank van de 
Rijkdienst voor het 
Cultureel Erfgoed verbe-
terd. Je kunt nu via meer 
termen en gedeelten 
van woorden vinden 
wat je zoekt. Ook kun je 
verfijnder zoeken, waar-
door de kans op treffers 
groter is. Met ruim een 
miljoen afbeeldingen 
is de online Beeldbank 
fascinerend voor 
iedereen die in cultureel 
erfgoed geïnteresseerd 
is. Wat eind negentiende 

eeuw begon met het tekenen en fotograferen van monumenten, 
is nu een omvangrijke gegevensbank vol gratis beeldmateriaal van 
monumenten, archeologie, cultuurlandschap en roerend erfgoed. 
Zie www.cultureelerfgoed.nl.

360 STUKKEN STOF VOOR STUDIE
Komende herfst publiceert de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een studiecollectie op www.collectienederland.nl. Het 
gaat om 360 stukken textiel. Denk aan fragmenten van historische 
gordijnen, bekledingen, kussenhoezen en behang. Ook zitten er 
ontwerpen voor stoffen tussen. De collectie is divers in soorten, 
stijlen en periodes, en 
vaak zijn de stoffen 
bijzonder en rijk gede-
coreerd. Vandaar dat ze 
wellicht een interes-
sant kunsthistorisch 
of materiaaltechnisch 
studieobject vormen 
voor onderzoekers, 
studenten en andere 
geïnteresseerden. Met 
behulp van de onder-
zoeksresultaten hoopt 
de Rijksdienst de infor-
matie over het textiel 
aan te kunnen vullen.

PROMOVENDI GEZOCHT
Dit jaar staan proefschriften centraal. Welke archeologen hebben 
hun proefschrift voltooid tussen 1 september 2018 en 31 augustus 

2020? Tot 18 september kunnen 
zij meedingen naar de W.A. van 
Es-prijs. Dit is een aanmoedigings-
prijs van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed voor onder-
zoekstalent op het gebied van de 
Nederlandse archeologie. De prijs 
van € 2000 wordt afwisselend toe-
gekend aan een proefschrift en aan 
een master-scriptie. De winnaar 
wordt op 20 november bekendge-
maakt. Nadere informatie: www.
cultureelerfgoed.nl.

MEESTER-
GEZELPRIJS IN 
AANTOCHT
Restauratie-leidekker 
Tony Muller en zijn 
leerling Bart Verhoeven 
maken deze herfst 
kans op de nieuwe 
Meester-Gezelprijs. Zij 
vormen een van de drie 
duo’s die de jury heeft 
genomineerd. Jurylid 
Michiel van Hunen is 
specialist conservering 
en restauratie bij de 
Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed: ‘We 
hebben een heel stelsel 
om de kwaliteit van res-
tauraties te waarborgen. 
Maar uiteindelijk bepaalt 
degene die het werk 
uitvoert die kwaliteit. 
De prijs is een mooie 
stimulans voor jonge 
ambachtslieden en een 
verdiende waardering 
voor hun leermeesters.’ 
De Meester-Gezelprijs 
is een initiatief van het 
Nationaal Centrum 
Erfgoedopleidingen. 
De winnaars ontvan-
gen ieder € 1.500 voor 
een opleiding of een 
studiereis.

ARTIKEL 
AANGEPAST
In het artikel De geheime 
kleuren van Jos-Pe in num-
mer 2 van het Tijdschrift 
van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed van 
dit jaar is een onzorgvul-
digheid geslopen. Niet 
het Stadsarchief van 
Amsterdam is de orga-
nisatie die kleurenfoto’s 
van Jacob Merkelbach 
onderzoekt, catalogi-
seert, conserveert en 
digitaliseert, maar het 
Rijksmuseum. Op www.
cultureelerfgoed.nl staat 
nu bij de digitale versie 
van Tijdschrift nummer 
2 een aangepaste versie 
van dit artikel. Daarin 
wordt ook de driekleu-
renmethode van de 
vroege fotografie op een 
andere manier verwoord.

BEZIENS WAARDIGE KAART
Over maar liefst twee bij twee meter strekt het land van Haarlem 
tot Den Haag zich voor je uit. Met opvallend in het midden het 
reusachtige Haarlemmermeer. Niet alleen zijn formaat, maar 
ook het feit dat hij met de hand is ingekleurd maakt de kaart tot 
een bezienswaardigheid. Het Hoogheemraadschap van Rijnland 
liet hem in 1687 tekenen. De bijzondere gravure is nu door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitgeleend aan het Cruquius 
Museum bij Haarlem. In het rijksmonumentale stoomgemaal uit 
1849 prijkt de landkaart sinds 1 juli in een nieuwe opstelling over 
de droogmaking van het Haarlemmermeer.

HET KLEURENPALET VAN DE WEDEROPBOUW
Hoe ging het er toen aan toe? 
De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed is benieuwd naar de verha-
len van huisschilders en verfmakers 
die tussen 1940 en 1965 werkten. 
Misschien kunnen hun kinderen die 
vertellen. Herkennen zij de kleuren 
uit die tijd? Samen met de gemeen-
te Rotterdam, Het Nieuwe Instituut 
en de onderzoekers Santje Pander, 
Lisette Kappers en Suzanne Fischer 
reconstrueert de Rijksdienst momenteel het kleurenpalet van de 
wederopbouw. Nadere informatie: specialist kleur en schilderin-
gen Mariël Polman, m.polman@cultureelerfgoed.nl.

LANDSCHAPSMONITOR IN DE MAAK
Sluipende teloorgang, verrommeling en verdozing zijn termen die 
de maatschappij gebruikt bij de toenemende zorgen over het plat-
teland. Die spelen des te meer aangezien er ingrijpende veranderin-
gen aankomen, zoals de energietransitie en de klimaatadaptatie. De 
eerste stap om de belangen beter af te kunnen wegen is zicht krijgen 
op de veranderingen. Daarom richt de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed momenteel een Landschapsmonitor in, samen met het 
Kadaster, Wageningen University en de stichting LandschappenNL. 
Een nulmeting eind dit jaar zal de status in 2019 weergeven en de 
veranderingen sinds 2018. Nadere informatie: medewerker land-
schap Henk Alkemade, h.alkemade@cultureelerfgoed.nl. 
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Een fotograaf van de Rijksdienst boven op de 
Dom in Utrecht, in 1950

Archeoloog Barbara Veselka 
verdedigde in 2019 haar proefschrift

Dit maisveld in Friesland was een paar jaar geleden nog een natuurgebied

1962: de Euromast in Rotterdam 
krijgt een schilderbeurt

De landkaart uit 1687 in het Cruquius Museum

Rugbekleding uit de achttiende eeuw van een 
neo-Lodewijk-XV-fauteuil
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Het ambacht van de molenaar
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Te midden van alle heftige gevolgen van de 
corona-uitbraak leverden de maatregelen 
een onverwachte wending op in molen-
land. Het is al een eeuw geleden dat de 

ambachtelijke molenaars met hun oude molens 
en traditionele maalwijze het zo druk hadden. Het 
werk van de molenaar veranderde in luttele weken 
van immaterieel erfgoed in min of meer een vitaal 
beroep. Na de eerste hamstergolf van onder meer 
toiletpapier en pasta’s in het begin van april kon 
de groothandel ook de vraag naar meel niet meer 
bijbenen. Hier gold duidelijk ‘Wie het eerst komt, 
het eerst maalt.’ De schappen waren leeg en de 
groothandel kon die niet vullen. Maar de molenaars 
lukte dat wel. Met de gunstige maalwind, een forse 
voorraad graan en voldoende capaciteit konden zij 
de vraag naar meel gemakkelijk beantwoorden. De 
aan huis gekluisterde gezinnen pakten het bakken 
van brood en lekkers weer op. De zelfvoorziening 
en de kleine regionale producent kwamen weer in 
het vizier van de consument. Voor de korenmole-
naar was dat koren op zijn molen, om nog maar een 
aloud gezegde aan te halen. Het belang van zowel 
de producent om de hoek, als van de molens, als 
van het ambacht van de mulder werd nu in ieder 
geval duidelijk.
Sinds twee jaar geniet het ambacht van de mole-
naar internationale erkenning. De culturele tak van 
de Verenigde Naties, UNESCO, voegde het beroep 
op voordracht van Nederland in 2017 toe aan de 
Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel 
Erfgoed van de Mensheid. Het is een prachtig vak, 
dat door en door verweven is met de molencul-
tuur en dat al duizenden jaren wordt uitgeoefend. 
Het ambacht zelf is dan wel ontastbaar, maar het 
is onlosmakelijk verbonden met tastbaar erfgoed, 
namelijk de molen. De molenaar is niets zonder de 
molen en de molen is niets zonder de molenaar. 
Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, 
gebruiken en ambachten die mensen niet verloren 
willen laten gaan en die ze door willen geven aan 
volgende generaties. Het is een dynamische erfenis 
van onze voorouders, iets wat in beweging blijft.

Levend houden
Het beschermen ervan vraagt dan ook om een 
andere aanpak dan bij het materiële erfgoed gebrui-

kelijk is. Een monument of een museumobject 
onderhoud je op een andere manier. Immaterieel 
erfgoed wordt gedragen door gemeenschappen en 
gaat mee met zijn tijd. Het is alleen te beschermen 
door het levend te houden en de kennis en vaardig-
heden door te geven aan jonge mensen. Daarom 
zet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen 
met andere organisaties momenteel een interna-
tionaal netwerk op. Molenaars van over de hele 
wereld kunnen op die manier in contact met elkaar 
komen, hun kennis en ervaringen delen en elkaar 
enthousiasmeren.
De molenaar is niet alleen degene die een bepaald 
soort molen bedient met een bepaalde func-
tie, maar iedere mulder is op zijn vakgebied een 
ambachtsman. Dat maakt het beroep zo bijzonder. 
Het is een ambacht met vele facetten, waar veel 
vakmanschap voor nodig is. Ooit, lang geleden, 
ergens in de prehistorie, moet het begonnen zijn 
met het pletten of stampen van noten, zaden en 
granen tussen twee stenen. Naarmate de mens 
behendiger werd en de behoefte aan het malen 
van grotere hoeveelheden voedsel tegelijk toenam, 
maakte hij de stenen en maalinstrumenten groter. 
Spierkracht van beesten of mensen, vaak tot slaaf 
gemaakt, en water en wind zette onze voorvader 
als krachtbronnen in om het zware werk te kunnen 
doen. Zo is in de klassieke tijd van de Grieken en 
Romeinen het beroep van molenaar ontstaan en 
daar is sindsdien eigenlijk niet heel veel aan veran-
derd. Feitelijk doen de huidige mulders nog nage-
noeg hetzelfde als hun verre voorgangers. Maar wat 
is dat dan precies? Wat is er nu zo bijzonder aan dat 
ambacht? En wat is het verschil tussen de ene en de 
andere molen?

Ingenieus werktuig
Een molen is een ingenieus werktuig om natuur-
krachten te bedwingen en die om te zetten in 
gereguleerde energie. De windmolenaar is afhanke-
lijk van de wind. Hij is dan ook dagelijks bezig met 
het inschatten van het weer. Dat wordt een tweede 
natuur. Zijn werkdag begint met naar de lucht 
kijken en tegenwoordig ook naar meteorologische 
meters. Hij schat in of hij de zeilen op de wieken 
moet leggen om te kunnen malen. Te veel zeil kan 
de molen te hard laten draaien en schade aan de 

De kracht van water of wind benutten om een zware 

machine aan te drijven. Ja, molenaars hebben een 

aloud beroep. De kneepjes van hun vak mogen niet 

verloren gaan. Daarom wordt er nu een internationaal 

netwerk opgezet. Daarin delen zij hun ambachtelijke 

kennis met elkaar. WOUTER PFEIFFER

De vaardigheden 
zijn alleen te 
beschermen 
door ze door te 
geven aan jonge 
mensen
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Een korenmolenaar 
zet de kleppen op 
een wiek, een van de 
kneepjes van het vak

Een molenaarsleerling leert een molensteen scherpen
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houten raderen veroorzaken, te weinig zeil levert te 
weinig energie. Dan draait de mulder de molen met 
de wieken naar de heersende windrichting. Die kan 
in ons land iedere dag anders zijn. Na deze klus kan 
hij het werk aanvangen. Nog een laatste controle en 
smeerbeurt van de lagers, en dan kan de rem los.
Het hangt van de functie van de molen af wat de 
mulder daarna gaat doen. De poldermolenaar drijft 
met zijn windmolen een scheprad of een vijzel aan. 
Beide onderdelen malen het overtollige water uit 
de polder. De korenmolenaar stort zijn zakken met 
graan in de trechtervormige karen boven de maal-
stenen, om er meel van te maken. De mulder op de 
houtzaagmolen takelt met windkracht enkele gewa-
terde boomstammen vanuit het water een sleephel-
ling op en bindt die op zaagsleden. Uit de andere 
kant van de zaagschuur komen dan vers gezaagde 
planken of balken tevoorschijn. Weer anders is het 
voor de oliemolenaar en de papiermolenaar. De 
eerste wrijft zaden onder verticaal draaiende stenen 
fijn en heit daar onder veel kabaal de olie uit. Terwijl 
het water in de papiermolen rijkelijk klatert om een 
brij van fijngemalen lompen nat te houden, zodat 
de mulder daar mooi handgeschept papier van kan 
maken. En dan hebben we nog de molenaars die 
gerst tot gort pellen, de krijtmolenaars, de verf-

molenaars, de hennepkloppers, de specerijen- en 
snuiftabakmulders…

Watermolen en rosmolen
Voor de watermolenaar geldt hetzelfde, alleen is die 
niet afhankelijk van de wind, maar van het water, 
meestal in een beek. Hij begint daags van tevoren 
het afstromende water te stuwen, zodat het de vol-
gende dag gedoseerd een waterrad in beweging kan 
brengen. Dat rad is dan verbonden met een machine 
waarmee de molenaar graan maalt of papier maakt 
of olie slaat of gerst pelt of hout zaagt en dergelijke. 
Het enige type molen dat niet meer wordt voortge-
dreven door zijn oorspronkelijke krachtbron is de 
rosmolen. Vanwege het dierenwelzijn is het ros ver-
vangen door elektra, met soms een hologram van 
een paard. Aan het einde van de werkdag gaat de 
rem op de windmolen, rolt de molenaar de zeilen op 
en zet hij de wieken met touwen vast. De watermul-
der laat de schuiven in het sluiswerk zakken, zodat 
de watertoevoer stopt en het maalwerk tot stilstand 
komt. En de rosmolenaar draait tegenwoordig de 
knop om, zodat de motor, het virtuele paard en het 
malen stoppen.
De molen is een icoon van ons land, maar hij is niet 
uniek voor Nederland. Over de hele wereld worden al 
eeuwenlang molens gebruikt en dan met name voor 
het malen van graan. Ons grotendeels vlakke, voch-
tige, windrijke landschap in de westelijke provincies 
bleek uiteindelijk minder geschikt voor landbouw 
dan gehoopt, maar was wel ideaal voor de windmo-
len. De windmolen was zelfs een perfecte machine 
om het land watervrij te krijgen en vlak polderland te 
helpen creëren en droog te houden. Hierdoor werden 
de windmolens sterk met Nederland verbonden. 
De molen kreeg een bijzondere cultuurhistorische 
betekenis in ons vaderlandse bewustzijn.

Tot stilstand
Sinds de negentiende eeuw echter zijn er in 
Nederland en ook in andere landen veel wind-, 
water- en rosmolens tot stilstand gekomen en zelfs 
voorgoed verdwenen. Machines die door stoom 
werden aangedreven, en later door elektriciteit, 
namen hun werk over. Met het stilzetten en slopen 
ging ook bijna de kennis van de molen en van 
het werken ermee verloren. Zelfs toen in 1923 De 
Hollandsche Molen werd opgericht. Aanvankelijk 
vestigde deze vereniging haar aandacht op het 
behoud van molens in hun economische functie, 
zodat er molenaars aan het werk bleven. Maar na 
de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk dat de rol 
van de molen als productiemiddel grotendeels was 
uitgespeeld.
De economische argumenten van de vereniging 
maakten plaats voor landschappelijke en historische 
overwegingen. De molens bleven bewaard, maar 
de meeste draaiden niet meer. Het ambacht van de 
molenaar dreigde daarmee uit te sterven. Toen de 
overgebleven molens in 1961 als rijksmonument 
werden beschermd, kwam de weg vrij voor structu-
reel geld vanuit de rijksoverheid voor hun restaura-
tie en onderhoud. In de afgelopen decennia konden 
daardoor honderden monumentale molens behou-
den blijven. Daarmee kon ook het ambacht van de 
molenaar blijven bestaan. Dit leidde ertoe dat aan 
het eind van de jaren zestig enthousiaste liefhebbers 
bij de laatste generatie beroepsmolenaars in de leer 
gingen. Zij deden praktische kennis op, kregen de 
kneepjes van het vak onder de knie en documen-
teerden zo veel mogelijk theoretische kennis.

Mensen opleiden
Hieruit kwamen in 1972 Het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars en in 1975 het Gild Fryske Mounders 
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Een watermolenaar heeft net de as van het waterrad gesmeerd

1967: de leerling 
kijkt toe hoe 
de molenaar 

een molenzeil 
repareert
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voort. Beide gildes gingen gelijk mensen opleiden 
die in hun vrije tijd molens wilden laten draaien. 
Ondertussen groeide de groep professionele 
korenmulders, die zich in 1976 verenigden in het 
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde. Momenteel 
worden 26 korenmolens beroepsmatig geëxploi-
teerd. Naast de molens onderhouden, mensen 
opleiden en de kennis beheren, ondernemen de 
mulders en molenorganisaties nog iets belangrijks. 
Zij zetten zich in om de bijzondere wereld van deze 
machtige machines te delen met meer mensen, 
zoals op de jaarlijkse Nationale Molendag in mei. 
Iedereen kan dan een van de vele honderden 
molens in Nederland bezoeken. De molenaars leg-
gen graag uit wat ze doen en hoe het bouwwerk in 
elkaar steekt. Dit jaar gooiden de maatregelen in 
verband met het corinavirus echter roet in het eten. 
De Nationale Molendag is afgelast.
Hoewel er in het buitenland veel mensen werken 
aan het behoud van molens en van het ambacht, 
wordt Nederland wereldwijd gezien als molenwal-
halla. De financiële middelen van onze overheid, 
cultuurfondsen en giften maken het mogelijk dat wij 
hier een met zorg en enthousiasme opgebouwde 
structuur bezitten op het gebied van organisatie, 
beheer, educatie, behoud, veiligheid en promo-
tie. Zo wordt het internationale netwerk dan ook 
opgezet door De Hollandsche Molen, de drie gildes, 
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 
en de Rijksdienst samen. Via bijeenkomsten, 
nieuwsbrieven en cursussen zullen de leden van het 
netwerk contact met elkaar houden.

Molinological Society
De vraag rijst natuurlijk: ‘Is er dan nog helemaal 
geen internationaal contact tussen molenaars, 
eigenaren van molens en molenliefhebbers?’ Jawel, 

luidt het antwoord, er zijn al vele decennialang con-
tacten tussen deze drie groepen. Zo kennen we The 
International Molinological Society, een internatio-
nale vereniging van molenkenners en -liefhebbers, 
die in 1973 is opgericht. De vereniging bevordert 
onderzoek, restauratie en uitwisseling van kennis. 
Zij werkt nauw samen met nationale organisaties op 
molengebied. Om de vier jaar houdt de Society een 
internationaal symposium in een van de deelne-
mende landen, dat wel een week duurt. Het is altijd 
een week vol interessante bijdragen en discussies.

The International Molinological Society vormt een 
belangrijke basis voor het nieuwe netwerk. Daarin 
ligt de focus op de molenaars. Dit is het geval, 
omdat het mulderschap in veel landen samen met 
de molens een stille dood is gestorven. De molens 
bleven daar als een relikwie achter. Ze worden er 
vaak niet eens als cultureel erfgoed gezien. En als 
ze gerestaureerd zijn, zullen mensen het bedienen 
ervan opnieuw moeten leren. Gelukkig komen er in 
veel landen, net zoals in Nederland een halve eeuw 
terug, goede initiatieven van de grond om het mole-
naarsambacht en de molen te bewaren en nieuw 
leven in te blazen. Ervaring en kennis uitwisselen, 
goede voorbeelden en samenwerking zouden ook 
in het buitenland kunnen leiden tot erkenning van 

de molen als waardevol cultureel erfgoed en tot het 
behoud van het molenaarsambacht.

Videoconferentie
Helaas kon door de coronamaatregelen een in juni 
gepland molenaarscongres niet doorgaan. Maar 
dit najaar zal er een videoconferentie gehouden 
worden met de internationale contacten die zich 
daar al voor hadden aangemeld. Als start van het 
molenaarsnetwerk kunnen zij elkaar mooie initia-
tieven uit hun eigen land presenteren. Bovendien 
biedt de erkenning van UNESCO op voordracht van 
Nederland andere landen de mogelijkheid om zich 
hierbij met hun eigen molenaarschap aan te sluiten. 
Het Kenniscentrum kan hen hierover adviseren. 
Daarom zijn in het netwerk ook vertegenwoordigers 
van buitenlandse erfgoedorganisaties en overheden 
uitgenodigd.
Zo is naar aanleiding van de erkenning de Duitse 
variant van het ambacht al op de inventarislijst van 
het Duitse immateriële erfgoed terechtgekomen. En 
in Vlaanderen zijn de molenorganisaties hard aan 
het werk om hetzelfde voor Vlaams België gedaan 
te krijgen. Het Nederlandse bestendigen van het 
ambacht is een goed voorbeeld van samenwerking 
tussen beheerders van materieel en van immateri-
eel erfgoed. Met speciale aandacht voor de rol van 
vrijwilligers. In het internationale molenaarsnetwerk 
zullen onder meer educatie, opleiding, promotie, 
de Europese molenroute Via Molina, de rol van de 
overheid en het ambacht van de molenmáker de 
revue passeren. Er zal de komende jaren over de 
wereld een inspirerende wind waaien. 

Wouter Pfeiffer, specialist wind- en watermolens bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, draagt bij aan het 
opzetten van het netwerk, w.pfeiffer@cultureelerfgoed.nl.

Als start kunnen zij elkaar 
mooie initiatieven uit hun 
eigen land presenteren
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Een papiermolenaar schept papier De Heerlijkheidsmolen bij het Zuid-Hollandse dorp Hoogmade pompt regelmatig de polder droog
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Het Merovingische grafveld van Rijnsburg

Kralen met een 
verhaal

Reuzekralen liggen er. En hoge 

siergrassen groeien hier in een 

middeleeuws slingerpatroon. In 

Rijnsburg is een op maat gesneden 

park aangelegd boven op een 

grafveld uit de Merovingische 

periode. Zo blijft dit goed bewaard. 

Het Merovechpark wordt volgende 

maand officieel geopend. MENNO 

DIJKSTRA, MARCEL EEKHOUT & IEPIE ROORDA

Ze zeggen dat zijn moeder in zee aan het 
baden was en dat er toen een monster langs 
zwom. Negen maanden later werd Merovech 
geboren. Hij maakte carrière als koning 

der Franken en vervolgens is er een hele dynastie 
naar hem vernoemd, de Merovingen. In het Zuid-
Hollandse dorp Rijnsburg draagt nu ook een park 
zijn naam, het Merovechpark. Daar ligt namelijk nog 
een grafveld uit de Merovingische periode onder 
de grond. Het was tussen 550 en 700 in gebruik en 
is in het Hollandse kustgebied de grootste begraaf-
plaats uit de vroege middeleeuwen. Vanwege 
zijn zeldzaamheid en betekenis voor de weten-
schap is het grafveld beschermd als archeologisch 
rijksmonument.
Lange tijd, tot het begin van deze eeuw, lag het 
in een tuinbouwgebied. Sinds kort staat hier een 
nieuwbouwwijk, De Horn. Overeenkomstig het 
advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
legde de gemeente Katwijk boven op het grafveld 
een openbaar park aan. Er waren op deze plek daar-
door geen heipalen en andere grondwerkzaamheden 
voor woningen nodig en het terrein kon opge-
hoogd worden met grond. Zo beschermt dit park de 
middeleeuwse overblijfselen. Bovendien blijft het 
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In het nieuwe Merovechpark in Rijnsburg liggen sterk vergrote versies van de Merovingische kralen die hier opgegraven zijn
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grafveld op deze manier toegankelijk voor eventueel 
toekomstig archeologisch onderzoek. Je kunt in een 
park handig refereren aan wat eronder verscholen 
ligt. En natuurlijk geeft het groen meerwaarde aan 
de woonwijk.

Verrast
In september wordt het Merovechpark officieel 
geopend. Wandelaars zullen verrast worden door 
grote kralen, die als archeologische vondsten uit 
de paden steken. Ondersteund door de archeolo-
gische kennis van de Universiteit van Amsterdam 
ontwierpen de landschapsarchitecten van Parklaan 
een passend park. De basis ervan is een verstild, rond 
grasveld. Rondom ligt een hellend gedeelte. Door 
zijn ruigte en grillige, meerstammige bomen is dit 
een ontdekkingsplek voor kinderen.
De sterk vergrote kralen zijn losjes geïnspireerd op 
hier onder de grond aangetroffen exemplaren. Het 
atelier Cor Unum bakte er 35 van keramiek. Die mid-
deleeuwse kralen kunnen heel goed in Rijnsburg zelf 
zijn gemaakt, aangezien er iets verderop resten van 
een kralenoven uit die tijd opgegraven zijn. Bij twee 
toegangen van het park staan hoge siergrassen in 
een slingerend patroon. Dit is gebaseerd op de kron-
kelende vormen in de beroemdste vondst uit het 
grafveld, een gouden gesp. Vier in elkaar gevlochten 
draken beschermden de drager ervan. Het patroon 
komt ook terug in het terrazzo van de Gespenbank, 
een van de zitbanken in het park.

Omspitten
Het grafveld kent een lange onderzoekgeschiedenis. 
In 1911 deden bloementelers bij het omspitten van 
de grond de eerste vondsten. Dit leidde er in 1913 

bijgiften vormen een aanwijzing dat het merendeel 
van de overledenen niet gekerstend was. Daarnaast 
ontbreken op het oosten georiënteerde graven.
Een Byzantijns muntgewichtje met een kruis, gevon-
den bij de gouden gesp, is wel geïnterpreteerd als 
een bewust meegegeven christelijk symbool, maar 
dat valt niet te bewijzen. Het kruis stond namelijk 
ook voor één ons. Typische bijgiften in vrouwengra-
ven zijn mantelspelden en kralenkettingen. Enkele 
van de mannen zijn begraven met wapens, waaron-
der een jongen van een jaar of zeven met een speer 
en een groot mes. Zijn graf was omgeven door een 
cirkelvormig hekwerk met ingang. Zijn dood moet 
een ingrijpende gebeurtenis zijn geweest.

Kent
De gesp valt rond 600 te dateren en is jam-
mer genoeg niet door archeologen opgegraven. 
Daardoor zijn de precieze vondstomstandigheden 
onduidelijk. De kwaliteit van de kostbare gesp en de 
herkomst uit het Engelse graafschap Kent wijzen in 
elk geval op een man van aanzien die hier begraven 
is. Waarschijnlijk was hij iemand uit een koninklijk 
gevolg. Kort na 700, toen het christendom hier 
vaste voet aan de grond kreeg, werd het begraven 
verplaatst naar nieuwe locaties. Onder meer naar de 
kerk van Oegstgeest vlakbij, een van de oudste in de 
Rijnstreek.
Ter gelegenheid van de opening van het park zal 
er een boek verschijnen, Het Merovingische grafveld 
van Rijnsburg. De gemeente geeft het cadeau aan de 
nieuwe bewoners van De Horn, die in straten met 
illustere, Merovingische namen wonen, zoals het 
Childerikplantsoen en de Clovislaan. Zo komen 
zij te weten wat er voor bijzonders onder hun 
Merovechpark schuilgaat. 

Menno Dijkstra, archeoloog aan de Universiteit van 
Amsterdam, ondersteunde het ontwerpteam met kennis, 
Marcel Eekhout, landschapsarchitect bij Parklaan, ontwierp 
met Aleks Droog en Paul de Kort het park, en Iepie Roorda, 
adviseur archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, begeleidde de aanleg, m.f.p.dijkstra@uva.nl, 
marcel@parklaan.nl & i.roorda@cultureelerfgoed.nl.

toe dat het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 
een grote hoeveelheid urnen, kralenkettingen en 
metalen voorwerpen aankocht, waaronder de gesp. 
Naar aanleiding hiervan voerde het museum in het-
zelfde jaar een kleine opgraving uit. De archeologen 
ontdekten daarbij enkele graven met skeletten. Een 
tweede opgraving volgde in de zomer van 1924, nadat 
tuinders opnieuw potten hadden opgespit. Ook dit 
onderzoek leverde zowel urnen als graven op.

De voorgenomen bouw van woonwijk De Horn 
maakte het noodzakelijk om te achterhalen hoe 
groot het grafveld eigenlijk is. Daarom groef een van 
de voorgangers van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, hier in 1998 zogenoemde 
proefsleuven. Daaruit bleek dat de skeletresten in 
een redelijke staat verkeren, maar kwetsbaar zijn 
voor grondwerkzaamheden. Na onderzoek door 
de Universiteit van Amsterdam en het archeologi-
sche bedrijf RAAP is in 2006 de omvang definitief 
vastgesteld.

Hetzelfde soort aardewerk
Toen het grafveld omstreeks 550 in gebruik werd 
genomen lag het in een kwelderlandschap langs 
het stroompje de Flieta, de huidige Oude Vliet. Of 
er Friezen, Franken of Saksen begraven zijn, is niet 
goed te zeggen. Alle drie de volkeren woonden in die 
tijd in deze omgeving. Zij gebruikten hetzelfde soort 
aardewerk en hun wapens en sieraden leken spre-
kend op elkaar. In de loop van zo’n 150 jaar zijn er 
tegen de driehonderd doden in het veld bijgezet, in 
de vorm van zowel lijkbegravingen als crematies. De 

Of er Friezen, Franken of 
Saksen begraven zijn, is 
niet goed te zeggen
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Bij de opgraving in 1913 zijn er van de skeletten slechts enkele 
foto’s gemaakt

Kralenkettingen waren in 
het Merovingische graf-
veld typische bijgiften in 
vrouwengraven
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Schilderij met blauw vlak hangt al 21 jaar te 

hangen in het depot van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. Eeuwig zonde, want er 

kleeft zo’n intrigerend verhaal aan. Wie wil 

het lenen? SYLVIA VAN SCHAIK

streken op het doek neergezet. Stoops latere werk 
laat geen herkenbare elementen meer zien en kan 
tot het abstract expressionisme worden gerekend. 
Door dikke lagen verf doen die schilderijen ruig en 
doorleefd aan. Zelf zegt Stoop over zijn werk: ‘Het 
gaat niet over het landschap, maar over het schilde-
ren. Het onderwerp, het landschap, is een aanleiding 
om tot een schilderij te komen.’ Pieter Stoop is 
geboren in 1946 en woont en werkt in Eindhoven. 
Hij is beïnvloed door expressionistische kunstenaars 
als Chaïm Soutine, Willem de Kooning en Bram 
van Velde. Grote doeken vormen zijn werkgebied. 
Zijn schilderijen hangen onder meer in het Stedelijk 
Museum van Amsterdam, het Centraal Museum 
in Utrecht, het Van Abbemuseum in Eindhoven 
en Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert 32 

Hollandse Tuin naar Rijksmuseum
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed om een plek voor de 
Hollandse Tuin. De twee grote wand kleden uit 
1948 zijn ontworpen door Charles Roelofsz. Er 
staan een oude en een jonge boom op, met daar-
omheen een schutting met een toegangshek. Het 
Rijksmuseum in Amsterdam heeft grote interesse 

Op Schilderij met blauw vlak zien we een 
landschap met gras voor een heuvel. Er 
zijn grote stukken karton op geplakt, 
waaronder een helder blauw vel. En 

onderaan is een rij donkere, vierkante zwart-
witfoto’s bevestigd, van nog meer gras. Maar schijn 
bedriegt. Dat lijkt maar zo. Alles is geschilderd. 
Schilderij met blauw vlak is twee meter hoog en in 1973 
gemaakt door Pieter Stoop. Het is een vroeg werk 
van hem. En het vroege werk van Stoop kenmerkt 
zich door landschappen met collageachtige effecten. 
Ze zijn over het algemeen geschilderd met olieverf 
of acryl en met een spontane toets in meestal dunne 

FO
T

O
’S R

C
E

schilderijen van Pieter Stoop. Ze zijn veelal via de 
Beeldende-kunstenaarsregeling bij de dienst terecht-
gekomen. Schilderij met blauw vlak ging van 1975 tot 
en met 1977 mee in de reizende tentoonstelling 
Land in zicht van de Nederlandse Kunststichting, een 
van de voorgangers van de dienst. Daarna leende 
de Rijksdienst het doek in 1979 uit aan de Dienst 
Esthetische Vormgeving PTT in Den Haag. Daar heeft 
het twintig jaar gehangen. In 1999 kwam Schilderij 
met blauw vlak terug naar de Rijksdienst. Daar 
bevindt het zich jammer genoeg al 21 jaar in depot. 
Dat kan anders. Wie heeft er een mooie plek voor? 

Sylvia van Schaik, conservator bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor dit schilderij. Interesse? 
Neem contact op via bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl.  
Aan de bruikleen kunnen kosten verbonden zijn.

getoond. Roelofsz’ relatie met de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten, waar hij hoogleraar was, 
en de geschiedenis van de Nederlandse kunst vlak 
na de oorlog zijn interessante aspecten voor het 
Rijksmuseum. De conservatoren zoeken nu uit hoe 
de kleden in de museumopstelling over de twintig-
ste eeuw passen.

FO
T

O
 R

C
E, M

A
R

G
A

R
ET

A
 SV

EN
SSO

N



11TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 3 2020

FO
T

O
 R

C
E

Onder een in donkere kleuren geschilderde lucht staat 
een boerderij, met links bakstenen hekpijlers en twee 
iepen. Rechts is schuin achter de hooiberg een hoge 
mast zichtbaar. De Rotterdamse schilder Dolf Henkes 

maakte dit schilderij met de titel Schapedoorn midden in de Tweede 
Wereldoorlog. Henkes is vooral bekend geworden door zijn schilde-
rijen van het verwoeste Rotterdam, en Schapedoorn neemt in zijn 
oeuvre daarom een aparte plaats in. Misschien heeft dit te maken 
met het feit dat de schilder in 1943 een klein kind liet onderduiken, 
zeer waarschijnlijk op de afgebeelde boerderij. Enige tijd is gedacht 
dat deze in de Achterhoek stond, omdat Henkes dat in zijn aan-
tekeningen uit die tijd had genoteerd. Het was echter niet duidelijk 
waar precies.
Onlangs stelde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vast 
dat de boerderij nog steeds bestaat. Ze bevindt zich echter niet 
in de Achterhoek, maar bij de Noord-Hollandse stad Weesp, aan 
de Dammerweg langs de Vecht. Het dak en de karakteristieke 
hekpijlers met daarop de naam Schapedoorn laten er geen twijfel 
over bestaan. De hoogspanningsmast op het schilderij is in de 
jaren vijftig afgebroken, maar door een buurtbewoner herkend, 
wat de identificatie verder bevestigt. De mast was behoorlijk hoog 
opdat schepen op de rivier onder de bedrading door konden varen. 
Bijzonder is dat tegelijkertijd in het depot van de Rijksdienst een 
brief uit 1943 aan Henkes is teruggevonden, waarvan hij de ach-
terkant later van enkele schetsen heeft voorzien. Deze brief blijkt 
betrekking te hebben op boerderij Schapedoorn.

Twee raadselachtige zinnen
Wie hem geschreven heeft, is onduidelijk, aangezien de onderkant 
ontbreekt. De brief gaat onder meer over een afspraak die tus-
sen de schrijver en Henkes is gemaakt, en die hij niet vergeten is. 
Dan volgen er twee raadselachtige zinnen: ‘Maar Dolf toch moet 
ik je teleurstellen wat ’t beest aangaat. Hij is reeds niet meer op 
“Schapedoorn”.’ Nu lijkt het onwaarschijnlijk dat Henkes door 
middel van een briefje op de hoogte is gebracht van het overbren-
gen van een dier. Het ligt dan ook meer voor de hand dat hij in 
bedekte termen wordt geïnformeerd over de verhuizing van de 
kleine Schifrah van Thijn naar een andere onderduiklocatie. Zij was 
aan Henkes toevertrouwd in juli 1942, toen haar Joodse ouders, die 
bevriend met hem waren, op transport naar Westerbork werden 
gezet.
Het meisje was toen nog geen 2 jaar, en het zal enige moeite 
hebben gekost om een goed onderduikadres voor haar te vinden. 
Volgens de overlevering is zij ondergebracht bij de zus van een 

De boerderij Schapedoorn op een schilderij 

van Dolf Henkes staat helemaal niet in de 

Achterhoek, zoals kunstkenners dachten. 

Nieuw onderzoek wijst uit dat ze zich bij 

Weesp bevindt. Dat dwaalspoor is in de 

Tweede Wereldoorlog ontstaan, toen 

Henkes een Joods peutertje op Schapedoorn 

liet onderduiken. YURI VAN DER LINDEN

De onderduikboerderij Schapedoorn, die Dolf Henkes in 1943 schilderde, 
duikt nu ergens anders op dan gedacht

Onderduikboerderij duikt op

SCHUILEN
OP SCHAPEDOORN

bevriende boer, maar haar schuilplaats – een kippenhok – bleek 
geen succes. Henkes maakte zich hier vele jaren later nog boos 
over. Misschien maakte hij het schilderij van Schapedoorn uit 
dankbaarheid, maar hield hij het zelf nadat de onderduik op de 
boerderij was mislukt. De gelijktijdige vondst van locatie en brief 
werpt nieuw licht op een duistere periode in het leven van Henkes. 
Momenteel is Schapedoorn te zien in Verhalenhuis Belvédère, in de 
Rotterdamse wijk Katendrecht. Henkes woonde vrijwel zijn hele 
leven in deze wijk. Het schilderij maakt daar onderdeel uit van de 
tentoonstelling Henkes vriendschap. 

Yuri van der Linden, conservator bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
verrichtte dit onderzoek, y.van.der.linden@cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.
belvedererotterdam.nl.
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Hypermodern was Diergaarde 

Blijdorp bij de opening in 1940. De 

sierlijke dierentuin is het levens-

werk van architect Sybold van 

Ravesteyn. De afgelopen jaren zijn 

er verschillende rijksmonumen-

ten gerestaureerd. De overige zes 

worden in de komende tien jaar 

aangepakt. Dat wordt weer heerlijk 

flaneren tussen de dieren.  

JACQUELINE VON SANTEN & RENATE PEKAAR
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Het gerestaureerde Roofdierengebouw in Blijdorp is nu voor gelada’s, een soort bavianen. Op de schoorsteen trekt Orpheus met zijn muziekspel dieren aan
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December 1940. De binnenstad ligt in 
puin. Maar net daarbuiten, in de wijk 
Blijdorp, opent de uit 1857 stammende 
Rotterdamse diergaarde op een nieuwe 

locatie. Een grandioze attractie om even de oor-
logszorgen in te vergeten. Volgens de maatstaven 
uit die tijd is het een moderne dierentuin. Er zijn 
geen hokken met tralies, maar ruime weiden en 
verblijven met greppels en grachten om het publiek 
op afstand te houden. Behalve zich vergapen aan 
exotische dieren en planten kunnen de bezoekers 
er genieten van muziek en een terras, en kunnen 
ze er flaneren. Als een van de eerste dierentuinen 
ter wereld is Diergaarde Blijdorp ontworpen door 
één architect: Sybold van Ravesteyn. Het park en 
de gebouwen heeft hij op een vloeiende manier 
met elkaar verweven. Op zijn reizen door Italië was 
Van Ravesteyn geïnspireerd geraakt door barokke 
architectuur.
Tegenwoordig zijn 21 onderdelen van de Stichting 
Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, zoals de 
officiële naam van de dierentuin luidt, beschermd 
als rijksmonument. Vijftien gebouwen zijn in goede 
staat. Veel daarvan zijn de laatste jaren geres-
taureerd met steun van de gemeente en onder 
meer Stichting Volkskracht. Blijdorp heeft zich 
nu ten doel gesteld om in de komende tien jaar 
ook alle overige rijksmonumenten te herstellen. 
‘Diergaarde Blijdorp wil daarmee de totaalbeleving 
voor de bezoekers versterken’, zegt directeur Erik 
Zevenbergen. De minister van Cultuur stelt er vier 
miljoen euro subsidie voor beschikbaar. Daarbij 
worden de gebouwen ook duurzamer gemaakt. De 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunt 
de diergaarde hierbij met expertise.

Praktische oplossingen
Zevenbergen: ‘De grote uitdaging is hoe je het 
welzijn van de dieren met het behoud van het 
erfgoed combineert. De Rijksdienst denkt mee en 
helpt ons om praktische oplossingen te vinden. Ook 
wij zijn dit voorjaar bijna drie maanden gesloten 
geweest. De grote aanslag op onze begroting om 
het coronavirus te lijf te gaan, is een hard gelag. 
Maar we zetten er op z’n Rotterdams met z’n allen 
de schouders onder.’ In Blijdorp vind je geen recht-
toe rechtaan aangelegde paden of doosvormige 
gebouwen. Om allure en een mediterrane sfeer op 

te roepen paste Van Ravesteyn sierlijke architectuur 
toe. Hij gebruikte gebogen lijnen om beweging te 
creëren. De vorm van een bouwwerk hangt samen 
met de ‘contravorm’ van een plein, pad, plantsoen, 
weide of waterpartij. En om duidelijke silhouetten te 

maken ontwierp hij klassieke zuilengalerijen en ver-
sierde hij gebouwen met sculpturen. Daarbij werkte 
hij samen met kunstenaars als Leendert Bolle en 
Charles Eyck.
In de beelden zijn figuren uit de klassieke mytholo-
gie te herkennen. Orpheus en Medusa bijvoorbeeld. 
De beplanting bestaat uit bloeiende planten en 
lommerrijke bomen. De vormentaal en de beeldtaal 
zijn klassiek, maar het materiaal van de gebouwen 
is juist modern: beton, glas en stalen ramen. Deze 
moderne materialen combineerde Van Ravesteyn 
met zachte kleuren voor grotere oppervlaktes en 
met vrolijke accentkleuren. Zo leverde de firma 
Schokbeton betonnen elementen die al waren 
voorzien van een afwerklaag met natuursteengruis, 
waardoor de in het zicht komende delen een roze 
kleur hebben. Citroengele keramische tegels zijn op 
allerlei gebouwen terug te vinden. Voor de jonge 
bezoekers zijn bij de kassa op ooghoogte kleurige 
dierfiguurtjes aangebracht. Het samenspel van 
al deze elementen maakt de diergaarde tot een 
park met een opgewekte allure. Van Ravesteyn 
beschouwde Blijdorp als zijn levenswerk.

Helemaal veranderd
Was de dierentuin bij de opening nog vooruitstre-
vend, in de jaren tachtig waren de opvattingen 
over het laten zien van dieren helemaal veranderd. 
Het principe van de ‘biotopen’ had zijn intrede 
gedaan. Het was gebruikelijk geworden om de 
natuurlijke omgeving van de dieren na te bootsen. 
Het welbevinden van de dieren prevaleerde boven 
het behoud van de gebouwen. Toch klonk ook de 
roep om herstel van de oorspronkelijke situatie. 

De restauratie van Diergaarde Blijdorp

 ‘ De grote uitdaging is hoe  
je het welzijn van de dieren 
met het behoud van het 
erfgoed combineert’

»
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1940: midden in de sierlijke symmetrie vergapen de bezoekers zich aan de zeeleeuwen

De elegante Theeschenkerij naast het Giraffenverblijf is verbouwd 
tot restaurant
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Zelfs om bescherming als monument. Maar de 
dierentuin wilde zich blijven ontwikkelen. De eisen 
van dierenwelzijn veranderen immers telkens. Dat 
riep de vraag op of bescherming als monument wel 
haalbaar zou zijn. Daarom lieten de Rijksdienst en 
de gemeente in 2005 onderzoeken of de doelstellin-
gen met elkaar konden worden verzoend.
Dat leidde tot inzicht in de monumentale kwali-
teiten van Blijdorp. In het zuidelijke deel van de 
diergaarde is de door Van Ravesteyn ontworpen 
situatie nog op hoofdlijnen aanwezig. De strategie 
is hier gericht op behoud en versterking daarvan. 
In een ander deel is ruimte voor nieuwe ontwik-
kelingen. Vervolgens is Blijdorp door het Rijk 
beschermd, met 21 rijksmonumenten, waaronder 
de aanleg van het park. Kort daarna is in 2010 het 
oorspronkelijke entreegebied hersteld, met fraai 
hekwerk en het directiekantoor. Ook de ronde 
Winkel van Sinkel kreeg zijn oude voorkomen terug, 
inclusief de metalen aapjes op de dakrand. Door 
weer de oorspronkelijke kleuren aan te brengen 
en later aangebrachte, storende elementen weg te 
halen herwon het entreegebied zijn grandeur. Het 
Dikhuidenverblijf was in 2013 aan de beurt. Ook hier 
zijn latere onderdelen verwijderd en de gevels zijn 
van latere verf ontdaan.

Kleinere soorten
Vanwege de huidige inzichten waren sommige ver-
blijven niet langer geschikt voor de soorten dieren 
die er woonden. De diergaarde heeft deze aan ande-
re, veelal kleinere soorten gegeven. Zo verhuisden 
de leeuwen naar het gerestaureerde en aangepaste 
Giraffenverblijf. De naastgelegen Theeschenkerij 
met de Lotusserre werd gerestaureerd en uitge-
breid tot restaurant. De architecten brachten bij 
de fraaie colonnade het glazen windscherm terug, 
wat het terras tot een aantrekkelijke plek maakt. 
In 2017 werd het Roofdierengebouw het verblijf 
voor gelada’s, Ethiopische apen die op bavianen 
lijken. Het gebouw is daarvoor uitgebreid. Hierbij is 
het beeld van Orpheus gerestaureerd, die met zijn 
muziekspel dieren aantrok. Op de schoorsteenpijp 

zijn de kenmerkende gele tegels teruggebracht.
Van Ravesteyn ontwierp voor de diergaarde ook 
grote stallen, met pannendaken en houtwerk. De 
Koedoestal, met een S-vormige plattegrond en een 
glooiende kap, heeft nu weer zijn oorspronkelijke 
vorm, keramische pannen en originele kleurstelling. 
Tegelijk is er een doorgang gemaakt, waarin bezoe-
kers het gevoel hebben in de stal tussen de dieren 
te staan. De Bergdierenrots ligt in een hoek van de 
diergaarde die de afgelopen jaren voor het publiek 
was afgesloten. De rots wordt binnenkort het verblijf 
van rode panda’s. Blijdorp heeft een bijzondere band 
met de ernstig bedreigde rode panda’s, want de dier-
gaarde coördineert hun wereldwijde fokprogramma. 
Ook hier is een compromis gevonden tussen behoud 
en ontwikkeling. De rots zelf, die is gemaakt van 
wapeningsstaal, steengaas en grijze mortel, wordt 
vernieuwd, maar de architecturale elementen erom-
heen worden gerestaureerd. En ook hier komen de 
citroengele tegels terug, op de rand om het verblijf.

Een groot net
Voor een nieuwe uitdaging zorgen de flamingo’s. 
Het is tegenwoordig niet langer toegestaan om 
vogels te kortwieken. Blijdorp zoekt ook hier naar 
diervriendelijke oplossingen. Om te voorkomen dat 

de flamingo’s wegvliegen heeft het verblijf daarom 
een groot net op palen nodig. Oorspronkelijk was 
het een open weide, die als kinderspeelplaats 
was bedoeld. Architecten werken aan een net-
constructie die zo min mogelijk invloed heeft op de 
monumentale kwaliteit van de weide. Ook wordt er 
gestreefd naar herstel van de belangrijke zichtlij-
nen in het park, zoals de centrale as en de laan met 
kastanjes naar de Bergdierenrots. De monumentale 
vijverpartij wordt gerestaureerd en ook de bestra-
ting verdient verbetering.
Stap voor stap wordt er toegewerkt naar de lang 
gekoesterde wens om de beroemde, grote, centrale 
Rivièrahal te restaureren. Historische foto’s spreken 
tot de verbeelding, net zoals de verhalen van oudere 
Rotterdammers, die zich de grandeur van vroeger 
herinneren. In het hoofdgebouw moesten de bezoe-
kers zich aan de Franse Rivièra wanen. Er speelde 
een strijkje, er bloeiden tal van bloemen en het was 
er broeierig warm. Net zoals in de Victoriaserre, die 

aan de hal vast gebouwd is, waar de grote waterlelie 
Victoria amazonica drijft. Er wordt overigens door 
sommigen hardop gedroomd over de herbouw van 
de zo dynamisch ogende, vanuit de hele Diergaarde 
Blijdorp zichtbare Uitkijktoren. Die is tot woede van 
Sybold van Ravesteyn in 1972 gesloopt. Of dat een 
te kostbare droom is, zal de toekomst uitwijzen. 
Maar het zou een bekroning zijn op het herstel van 
het levenswerk van een van Nederlands origineelste 
architecten. 

Jacqueline von Santen, adviseur architectuurhistorie, en 
Renate Pekaar, adviseur bouwkunde, beiden bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, dragen met expertise bij aan deze 
restauraties, j.von.santen@cultureelerfgoed.nl & r.pekaar@
cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.diergaardeblijdorp.nl.

In de Rivièrahal speelde een 
strijkje, er bloeiden bloemen 
en het was er broeierig warm

»

De Koedoestal heeft 
weer zijn oorspronkelijke 
vorm, keramische 
pannen en kleurstelling

De flamingo’s, naast de Victoriaserre, hebben een groot net op palen nodig



TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 3 2020

De woordvoerder

 Wat doet de woordvoerder?
‘Ik onderhoud de contacten met de media en vertel de journalis-
ten wat we allemaal doen. Want dat is best veel. Wij houden ons 
bezig met zowel schilderijen als oude veeneiken, monumenten 

en ooit in cultuur gebrachte gebieden. Het is een breed palet. Niet elke journalist 
weet dat.’

Maar een journalist stelt toch altijd vragen over een specifiek 
onderwerp?
‘Dat klopt. Het is mooi dat de journalisten ons goed weten te vinden. De 
Rijksdienst ontvangt talrijke mensen op symposia en platforms. En we publiceren 
veel. Dat leidt allemaal tot vragen van niet alleen de geschreven pers, maar ook van 
de radio en de televisie. Ik krijg bovendien regelmatig verzoeken van productie-
maatschappijen die een idee hebben om een programma te maken over archeo-
logie, monumenten of iets breeds als het verleden van Nederland. Dan willen ze 
graag met ons het land in. Daar horen vaak vragen bij over specifieke dingen als 
dijken of schepen. Soms komt daar iets moois uit en soms blijft het bij ideeën. 
We worden duidelijk als kenniscentrum gezien. Ook vaak om te controleren of de 
informatie wel klopt die een journalist bij iemand anders heeft opgehaald.’

Hoe komt dat?
‘Er werken veel specialisten bij de Rijksdienst, op allerlei gebied. Dat zijn de 
mensen die de facto het woord voeren. Ik begeleid ze daarin, om te vertellen 

hoe ze zich het beste op kunnen stellen. We organiseren voor hen ook media-
trainingen. Zo leren ze hun kennis helder over het voetlicht te brengen. Onze 
medewerkers vormen per slot van rekening ons kapitaal. De mensen maken de 
dienst. We zijn bovendien transparant. De stelregel is dat we zo open mogelijk 
zijn. Wij hebben niets te verbergen. Daarbij maakt de Rijksdienst deel uit van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vandaar dat we zaken die 
over politieke keuzes gaan onderling goed afstemmen. Wij kunnen bijvoor-
beeld niet zeggen dat er meer geld naar molens zou moeten gaan, want dat is 
een politieke uitspraak. En persberichten versturen we vaak samen met andere 
organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat of een gemeente. Want we 
werken bij zo veel zaken met anderen samen. Nederland is niet zo groot. Bijna 
alles raakt aan elkaar.’

Wat maakt dit werk mooi?
‘Het is zeer afwisselend. Elke dag gebeuren er dingen die ik niet heb kunnen 
voorzien toen ik gisteren mijn bed instapte. En de nauwe samenwerking met 
onze mensen maakt het nog mooier. Ik vind dat wij een bijzondere club mensen 
bij elkaar gebracht hebben, die allemaal gepassioneerd zijn voor wat ze doen. 
Dat maakt mijn werk gemakkelijk. Ik hoef niemand aan te sporen. Het is gewel-
dig om die passie te zien, of het nou om archeologen gaat of om bouwhistorici of 
wie dan ook. En dat inspireert mij dan weer.’ 

Nadere informatie: d.muller@cultureelerfgoed.nl.

Dolf Muller voor de rijksmonumentale Koppelpoort uit 1425 in Amersfoort

‘Wij zijn transparant’

Dit is hem nou, de man die schuilgaat achter de zinsnede ‘volgens een woordvoerder van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’, die je vaak in de krant leest. Dolf Muller geeft dagelijks infor-

matie aan de pers, en laat veelvuldig zijn collega’s aan het woord. Hoe pakt hij dat aan? DIRK SNOODIJK

FOTO RCE, RUBEN SCHIPPER
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Kosten besparen en een bijdrage aan een 
beter klimaat leveren. Veel mensen willen 
zonnepanelen op hun dak om zelf elek-
triciteit op te wekken. Wie plannen heeft 

om ze op zijn rijksmonument te installeren heeft 
toestemming van de gemeente nodig. Bij complexe 
gevallen vraagt die de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed om advies. Tot nu toe was het standpunt 
van de Rijksdienst dat de zonnepanelen vanuit 
de openbare ruimte niet te zien mochten zijn. Dit 
heeft de dienst tegen het licht gehouden, vanwege 
het Klimaatakkoord. Bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties sloten dat vorige zomer met 
de overheid om de uitstoot van broeikasgassen in 
Nederland te halveren.
Ook de monumentensector draagt bij aan de doel-
stellingen van het Klimaatakkoord. Daarom stelden 
24 organisaties een Routekaart verduurzaming 
monumenten op, waaronder de Rijksdienst. In 2040 
moet de kooldioxide-uitstoot van alle gebouwde 
monumenten samen met zestig procent verminderd 
zijn ten opzichte van 1990. Voor niet-monumentale 
gebouwen geldt een reductiedoel van maar liefst 
95 procent in 2050. Dat is voor monumenten niet 
haalbaar. De 24 organisaties hebben tal van acties 
afgesproken. Die gaan van het huidige energie-
gebruik van monumenten meten, via de manieren 
inventariseren waarop gemeenten eigenaren helpen 
ze te verduurzamen, tot de meerkosten van ver-

duurzaming berekenen. Over zonnepanelen  
heeft de Rijksdienst deze zomer op www.cultureel
erfgoed.nl twee vernieuwde gidsen gepubliceerd. 
Een voor eigenaren en huurders, Zonne-energie en uw 
monument, en een voor plantoetsers en vergunning-
verleners, Zonne-energieplannen en monumenten.

Nieuwe oplossingen
Als het over het verduurzamen van een monument 
gaat, dan hebben we het over nieuwe oplossingen 
voor elektriciteit en warmte. Oplossingen die ervoor 
zorgen dat zowel de kooldioxide-uitstoot omlaag-
gaat als het gebouw in stand blijft. Het belangrijkste 
bij verduurzamen is dat stroom en warmte besparen 
voorop staat. Want dat wat je bespaart, hoef je niet 
meer op te wekken. Besparen kan door een monu-
ment zorgvuldig te isoleren en zijn installaties te 
verbeteren. Voor de energie die er wel nodig is, kan 
de zoektocht naar goede oplossingen per gebouw 
en per energievorm verschillen. Zonnepanelen kun-

Tot voor kort konden zonne panelen 

niet in het zicht op een rijksmonu-

ment liggen. Dat is deze zomer 

veranderd. Soms kan dat nu wel. 

Maar dan het liefst zo onzichtbaar 

mogelijk. Want de inzichten hier over 

schrijden voort door de klimaat-

verandering. Twee vernieuwde digi-

tale gidsen gaan daar dieper op in.  

ELS ROMEIJN

nen deel uitmaken van die oplossing.
De afgelopen jaren zijn ze op tal van rijksmonumen-
ten gelegd. Uitgangspunt was steeds dat dit moge-
lijk was als de panelen niet alleen uit het zicht lagen, 
maar ook geen schade aan het gebouw toebrachten. 
Wat er nu verandert, is dat ze ook zichtbaar mogen 
zijn, als je tenminste de monumentale waarde van 
het gebouw respecteert. Na rijp intern beraad heeft 
de Rijksdienst hier ook met de koepels van gemeen-
ten en provinciale steunpunten cultureel erfgoed 
over gesproken. Dit leidde tot een nieuwe lijn, die de 
dienst sinds kort hanteert als gemeenten om advies 
vragen.

Op de dakpannen
De cultuurhistorische waarde zit hem niet alleen in 
het uiterlijk van het monument, maar zeker ook in 
de historische bouwmaterialen en de constructie. 
Het blijft van belang dat je die met de panelen niet 
beschadigt. De Rijksdienst adviseert om ze op de 

Zonnepanelen op rijksmonumenten

Egaal zwarte zonnepanelen vullen het gehele dakvlak van dit historische fabrieksgebouw. Zo vallen ze bijna niet op
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plaats uit het zicht, dan geeft de nieuwe advieslijn 
ruimte om zonnepanelen in het zicht te leggen. 
Dat kan als dit geen onevenredige afbreuk aan het 
monument doet. Op sommige soorten monumen-
ten, met name industrieel erfgoed, kunnen zon-
nepanelen zelfs goed passen vanwege de technische 
uitstraling van de architectuur.

Goed ontwerp
Bij panelen in het zicht is het belangrijk dat ze naar 
een goed ontwerp op het dak terechtkomen. Ook 
hun vorm en kleur spelen een rol. Er zijn roodoranje 
panelen beschikbaar, waarvan de kleur redelijk 
dicht in de buurt komt van die van rode dakpannen. 
Sommige rijksmonumenten maken deel uit van een 
ensemble: een beschermd stads- of dorpsgezicht, 
een historische buitenplaats of een monumentaal 
complex. Het voordeel van dit soort gebieden is dat 
er vaak plek is om de zonnepanelen onopvallend 
kwijt te kunnen. Maar soms zijn de mogelijkheden 
beperkt. Op buitenplaatsen bijvoorbeeld gaan tuin, 
park en gebouwen in een bijzonder ontwerp samen. 
Zichtassen en verrassende doorkijkjes spelen er een 
belangrijke rol. Als hier zonnepanelen in het zicht 
mogelijk zijn, is dat op ondergeschikte plaatsen en 
niet op het hoofdhuis. Doen de panelen beperkt 
afbreuk aan het beeld en is er een passend ontwerp, 
dan zal de Rijksdienst ook over panelen in het zicht 
positief aan de gemeente adviseren.

Monumentenwerk blijft maatwerk. Een eigenaar 
die wil onderzoeken of er zonnepanelen op zijn 
pand kunnen, kan het beste de nieuwe gids van 
de Rijksdienst bestuderen en vroegtijdig met de 
gemeente praten. Veel gemeenten gaan namelijk 
op een specifieke manier om met zonnepanelen 
op rijksmonumenten. De gemeente kan ook de 
Rijksdienst in het vooroverleg betrekken. En bij 
vroegtijdig overleg is de kans op verrassingen daar-
na een stuk kleiner. Op naar een beter klimaat! 

Els Romeijn, deelprogrammaleider Implementatie erfgoed en 
duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
coördineerde het opstellen van de uitgangspunten voor 
zonnepanelen, e.romeijn@cultureelerfgoed.nl. Via www.
cultureelerfgoed.nl gratis download van de gidsen ‘Zonne-
energie en uw monument: Wegwijzer voor eigenaren en 
huurders’ en ‘Zonne-energieplannen en monumenten: 
Wegwijzer voor plantoetsers en vergunningverleners’.

Groene gids

Zonne-energie  
en uw monument
Wegwijzer voor eigenaren en huurders

Groene gids

Zonne-energieplannen  
en monumenten
Wegwijzer voor plantoetsers  
en vergunningverleners

dakpannen te leggen. Die blijven dan intact. En het is 
veiliger bij brand. Goed gemonteerde zonnepanelen 
kunnen te zijner tijd zonder schade weer worden 
weggehaald, terwijl eenmaal verwijderde historische 
dakbedekking verloren gaat. Op veel platte en hel-
lende daken is er technisch en bouwhistorisch gezien 
geen bezwaar, maar op bijzonder gevormde daken 
en op bijzondere dakbedekkingen zijn zonnepanelen 
vaak niet mogelijk. Als de constructie van het dak 
versterkt moet worden om de panelen te kunnen 
dragen, wordt er per geval beoordeeld of dat kan.
De discussie over zonnepanelen op monumenten 
gaat vooral over zichtbaarheid. Vrijwel iedereen 
vindt dat je beter kunt vermijden dat ze te zien zijn. 
Daarom heeft het nog steeds de voorkeur dat zon-
nepanelen uit het zicht komen te liggen. Ze kunnen 
plat op een plat dak bijvoorbeeld, tussen dubbele 
kappen of aan de achterkant van het gebouw. Soms 
is er ook een mogelijkheid op het erf of in de tuin, 
of op een niet-monumentaal bijgebouw. Is er geen 

Op sommige soorten 
monumenten kunnen zonne-
panelen zelfs goed passen

De oranje zonnepanelen zijn op deze dakpannen minder zichtbaar dan zwarte of blauwe

Aan de achterkant van het gebouw liggen de zonnepanelen uit het zicht
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PRACHTIGE 
PATRONEN
Dit voorjaar is er boven een kledingwinkel 
in Groningen bijzondere linoleum vloer-
bedekking ontdekt. Het gebeurde tijdens 
de bespreking van nieuwe plannen in het 
rijksmonument met de gemeente en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het 
historische linoleum was verdwenen onder 
een dikke laag stof. Na het schoonmaken 
kwamen er prachtige patronen tevoorschijn. 
Deze doen denken aan vloerkleden in 
Amsterdamse Schoolstijl. In 1919 gaf de 
firma Bakker, die de winkel toen in gebruik 
had, de architect Gerhardus Hoekzema de 
opdracht het bedrijf uit te breiden met een 
naaiatelier op de verdieping. Waarschijnlijk 
is toen deze vloerbedekking hier neergelegd. 
Linoleum is gemaakt van lijnolie, houtmeel, 
kurk en hars op een basis van jute. Het is een 
Schotse uitvinding uit 1863 en wordt sinds 
1899 in Krommenie gemaakt. Doordat het 
gemakkelijk te reinigen is, werd het zeer 
populair, maar oud linoleum is tegenwoordig 
zeldzaam. Vaak wordt het vervangen zonder 
bij de betekenis ervan stil te staan. Op één 
plek zal het expressieve linoleum boven de 
winkel waarschijnlijk zichtbaar zijn, terwijl 
de rest onder een nieuwe vloerafwerking 
behouden blijft. 

Mieke van Bers, adviseur architectuurhistorie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, droeg met 
expertise bij aan deze transformatie, m.van.bers@
cultureelerfgoed.nl. Met dank aan Janet Bosma en 
Taco Tel.
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Ze vormen voor veel mensen onbekend terrein, de gebieden 
die in de wederopbouwjaren 1940-1965 op een andere 
manier zijn ingericht. Onbekend in de betekenis van ‘we 
weten er weinig van.’ Toch doen allerlei mensen er hun 

zegje over. Ze denken vooral aan buitensporig omvangrijke ruilver-
kavelingen en misschien ook aan de IJsselmeerpolders. Gewoonlijk 
gaan zulke gedachten niet gepaard met warme gevoelens. De 
associaties zijn meestal: saai, gelijkvormig, grootschalig. Dat dit 
maar één kant van de medaille vertegenwoordigt, blijkt uit recent 
onderzoek en uit publicaties van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Zo verscheen er dit voorjaar een Engelstalige, geactuali-
seerde versie van Het maakbare land, uit 2016, onder de titel Makeable 
Land. Beide digitale uitgaven zijn gratis bij de Rijksdienst op te 
vragen en te downloaden.
Tussen de gebieden die tijdens de wederopbouw zijn herscha-
pen bestaan belangrijke verschillen. Die zijn herleidbaar tot hun 

In de eerste twintig jaar na de Tweede Wereld oorlog ging Nederland 

behoorlijk op de schop. Er werd veel hersteld en gebouwd, en er zijn 

ook heel wat gebieden herschapen. En nee, die zijn niet alleen maar 

saai, gelijkvormig en grootschalig. Een geactualiseerde, Engelse 

versie van een publicatie laat dat zien. FRITS NIEMEIJER

ontstaanswijze, maar minstens zo vaak tot hun voorgeschiedenis. 
Zo zijn sommige gebieden heringericht vanwege het ruilen van 
agrarische gronden of door droogmaking, en andere na ontginnen 
of bebossen. Om met dat eerste te beginnen, de jaren twintig en 
dertig vormden een periode van crisis in de landbouw. Er waren 
enkele grote bedrijven met moderne tractoren en andere land-
bouwmachines, naast tienduizenden kleine boerenbedrijfjes. 
Die kleintjes hadden vaak land dat over meerdere stukken grond 
verspreid was. De overheid riep deze economisch onhandige situ-
atie een halt toe door die versnipperde kavels bijeen te voegen en 
tegelijkertijd het gebruik te verbeteren. In en na de oorlog is dit op 
grote schaal gedaan, regelmatig met een fraai resultaat. Zo is in het 
gebied De Scheeken in Noord-Brabant het ‘verkamerde’ landschap 
blijven bestaan, terwijl de functionaliteit ervan sterk verbeterde 
door het te ontsluiten en te ontwateren.

Cultuurhistorische waarde
Ook andere dan agrarische belangen speelden een rol in de 
ruilverkaveling. Daardoor werden de bestaande landschappelijke 
kenmerken en de cultuurhistorische waarde van de gebieden 
versterkt. Het resultaat contrasteert behalve in maatvoering dan 
ook soms amper met oudere inrichtingen. Hier staat tegenover dat 
ingewijden er nogal eens kritiek op hebben geuit. Zij wijzen op het 
verlies van het historische landschap. Zonder twijfel hebben zij een 
punt, zeker wanneer je de totale omvang van de ruilverkavelingen 
in ogenschouw neemt. Toch is het volledig opnieuw inrichten van 

Grondig
Het buitengebied tussen 1940 en 1965

herschapen

Het Brabantse gebied 
De Scheeken onderging 

tussen 1944 en 1959 
een ruilverkaveling. 

Het is ‘verkamerd’ door 
populierenlanen

De Veerse Gatdam uit 1961 in Zeeland is met zijn snelwegvergezicht een lust voor het oog
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onze grond niet uniek voor de twintigste eeuw. Vraag maar aan 
archeologen. Dit is onder meer zichtbaar bij de Overijsselse plaats 
Vriezenveen, waar bij de kavelruil sporen van vroegere vervening 
en percelen zijn geconserveerd.

Van een andere orde zijn gebieden die herschapen zijn door ze te 
ontginnen. Enorme oppervlakten woeste gronden, zoals heidevel-
den, moerassen en duinen, zijn met behulp van machines bemest, 
ontwaterd en afgegraven. Voor 1940 werd er veel kleinschaliger 
ontgonnen, om een terrein geschikt te maken voor eigen agrarisch 
gebruik. De ontginningen vonden ook plaats langs de grote rivie-
ren. Zeker als het om winplaatsen van zand en grind ging, zijn die 
gebieden soms diep uitgebaggerd of leeggezogen. Zo kon er een 
locatie voor waterrecreatie ontstaan. Bijvoorbeeld de Maasplassen 
bij Roermond. Daaruit is vanaf 1940 grind gebaggerd om beton 
mee te maken. Het is er fraai geworden.

Maakbare samenleving
Andere destijds aangepakte gebieden komen voort uit de traditie 
van waterwerken en landaanwinning. De IJsselmeerpolders en 
de Deltawerken hebben hun iconische stempel gedrukt op ons 
naoorlogse land. De Noordoostpolder is het summum van op de 
tekentafel uitgekiende ruimtelijke orde. De rechthoekige percelen 
en de systematisch geplaatste boerderijen laten een omgeving voor 
een bijna utopisch maakbare samenleving zien. In verband hiermee 
kan er gewezen worden op een opmerkelijk contrast tussen de in het 
interbellum aangelegde dammen en polderdijken in die vroegere 
Zuiderzee, zoals de Afsluitdijk en de dijken van de Wieringermeer, en 
de zeeweringen in het Watersnoodgebied van 1953. In het IJsselmeer 
kwamen in de jaren dertig en later rechttoe rechtaan waterkerende 
werken tot stand, zonder franje. Voor het Deltagebied echter ont-
wierp Rijkswaterstaat dammen en kunstwerken die een lust voor 
het oog zijn. Gekozen is voor licht gekromde lijnen met ‘parkway’-
achtige, niet-saaie snelwegvergezichten, en met pleisterplaatsen, 
strandjes, haventjes, recreatieterreinen en aandacht voor flora en 
fauna. Een goed voorbeeld is de Veerse Gatdam uit 1961.
De wederopbouw laat zich in buitengebieden ook niet altijd 
gemakkelijk herkennen. Zo denken sommige bezoekers dat het 
aaibare Drentse platteland een hoge mate van authenticiteit bezit. 
Maar juist daar gaat het vaak om een geraffineerd, naoorlogs 
spel van coulissen met doorkijkjes en toevoegingen. Gezegd kan 
worden dat er in de jaren 1940-1965 een diversiteit aan landschap is 
ontwikkeld. Dit is soms op basis van het bestaande gebeurd, maar 
vaak in contrast daarmee. Wat de gebieden in hun verscheidenheid 
bindt, is dat ze een nieuwe, soms iets prominente, maar voor het 
vooruitgangsgeloof kenmerkende cultuurlaag vormen. 

Frits Niemeijer, voorheen beleidsmedewerker bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, schreef ‘Het maakbare land’, afj.niemeijer@upcmail.nl. 
Nadere informatie via de Rijksdienst: specialist historische stedenbouw Anita 
Blom, a.blom@cultureelerfgoed.nl. ‘Het maakbare land: Ruilverkaveling, 
nieuw land en landontginning in de wederopbouwperiode (1940-1965)’. 
A.F.J. Niemeijer, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 302 pag., 
pdf gratis te verkrijgen via info@
cultureelerfgoed.nl. ‘Makeable Land: 
Backgrounds and Progress of Land 
Consolidation, Making of New Land and 
Land Reclamation in the Dutch Post-War 
Reconstruction Period (1940-1965)’. 308 
pag., gratis download via www.
cultureelerfgoed.nl.

Enorme oppervlakten heidevelden, 
moerassen en duinen zijn bemest, 
ontwaterd en afgegraven

Het maakbare 
land
Ruilverkaveling, nieuw land en land ontginning  
in de wederopbouwperiode (1940-1965)

A.F.J. Niemeijer

Makeable 
Land
Backgrounds and Progress of Land Consolidation,  
Making of New Land and Land Reclamation in the  
Dutch Post-War Reconstruction Period (1940-1965)

A.F.J. Niemeijer

Rapportage Onderzoek
Nederlands Cultuurlandschap 6

Bij het Limburgse dorp Linne wordt rond 1955 grind gebaggerd om beton van te maken
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Een bijzonder wrak bij Terschelling

KOPER

2019 was nog maar één dag oud toen de waddenstranden 

vol troep spoelden. Een van de grootste container-

schepen ter wereld was een deel van zijn lading 

verloren. Bij het opruimen haalde een berger opeens 

oud scheepshout en koperen platen uit de vaargeul. 

Dat schip moet al in de zestiende eeuw naar de 

kelder zijn gegaan. Wat is daar nu meer over 

bekend? THIJS COENEN, JOHAN OPDEBEECK & HEIDI VINK

Vorig jaar maakte minister Ingrid van 
Engelshoven van Cultuur een bijzondere 
vondst bekend. Bergers waren op het 
oudste scheepswrak in het Nederlandse 

deel van de Noordzee gestuit. Tijdens een woeste 
winterstorm in de nacht van 1 op 2 januari had het 
vrachtschip MSC Zoe bij de waddeneilanden meer 
dan driehonderd containers verloren. De stranden 
werden overspoeld met badeendjes, auto-onder-
delen, lattenbodems en My Little Pony’s. Maar ook 
met talloze stukjes grondstof-plastic en vaten vol 
gevaarlijke stoffen. Bij het bergen van de contai-
ners uit zee kwamen in februari in de buurt van 
Terschelling onverwachts ook eeuwenoud wrak-
hout en een grote lading koper naar boven.
In veel van de koperen platen is een drietand 
gestempeld, het beeldmerk van de vooraan-
staande, Duitse metaalhandelsfamilie Fugger uit 
de vijftiende en zestiende eeuw. Het scheepshout 
vertoont opmerkelijke constructiedetails en kan in 
de zestiende eeuw gedateerd worden. Dat is vooral 
interessant omdat dit een periode van transities 
in de scheepsbouw was waarvan geen geschreven 
bronnen zijn bewaard. Meteen in het voorjaar 
documenteerde het archeologische bedrijf Periplus 
Archeomare de geborgen koperplaten en het wrak-
hout. Daarna onderzochten duikende archeologen 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het 
wrak in juli 2019. Vanwege het risico op plundering 
en erosie was behoud ter plekke niet mogelijk en is 
het volledig opgegraven.

Onderwaterstofzuiger
Ondanks de uitdagende plek, ver op zee, in een 
belangrijke vaargeul voor containerschepen en 
onbeschut tegen weer en wind, is dat gelukt. Nadat 
zij met een airlift, een soort onderwaterstofzuiger, 
een laag zand hadden verwijderd, markeerden de 
duikers de koperplaten met waskrijt. Zo konden 
ze de positie ervan later reconstrueren. Pakketten 
koper verplaatsten de archeologen wegens het 

KELDER
naar de

De duikende archeologen reconstrueerden digitaal hoe zij op de zeebodem de resten 
van het houten schip aantroffen, dat geladen was met koperen platen

Een archeoloog haalt met een soort onderwaterstofzuiger 
het zand van de koperplaten af
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modellen van de vindplaats. Hiermee konden zij 
goed vastleggen hoe de onderdelen van het wrak en 
de lading verspreid lagen en hoe de voortgang van 
de werkzaamheden verliep. Hoewel het detailniveau 
van deze modellen ontzettend hoog is, zijn niet alle 
finesses van de houten constructiedelen er even 
goed zichtbaar in.

Inhouten en huidplanken
Enkel het deel van het schip waar het koper op lag, is 
bewaard gebleven, een stuk van zo’n tien bij zeven 
meter. De platen hebben dit hout beschermd. De 
rest is vergaan. Aanvankelijk zijn er in februari veer-
tien zogeheten inhouten of scheepsribben gebor-
gen, en negen huidplanken. In juli zijn de resterende 
drie inhouten, zes huidplanken en een enkele 
zogenoemde wegeringplank boven water gehaald. 

Met wegeringplanken bekleed je de binnenkant van 
de romp van een schip. Deze delen zijn opgedoken 
om ze gedetailleerder te kunnen documenteren. 
Door ze ook als driedimensionaal computermodel 
op te slaan blijft de informatie bewaard zonder dat 
er een langdurige en kostbare conservering van het 
hout nodig is. Via deze modellen kun je de planken 
en balken nog tijdenlang bestuderen.
Van alle houten constructiedelen zijn monsters 
genomen voor dendrochronologisch onderzoek. 
Daarmee kun je een behoorlijk nauwkeurig bouw-
jaar en misschien wel de herkomst van het hout van 
het schip bepalen. Op die manier is bekend gewor-
den dat de boom waar een inhout van is gemaakt 
in 1535 of 1536 gekapt is. Een combinatie met date-
ringen uit ander onderzoek maakt het aannemelijk 
dat het schip rond 1538 van de werf is gegleden. Het 
meeste hout komt uit het westen van Duitsland en 
de Ardennen. Deze gegevens en constructiedetails 
als zogenaamde spijkerpennen wijzen erop dat het 
schip vermoedelijk in de Nederlanden is gebouwd.

Breuken en paalworm
Hoewel de onderdelen nog deels in verband lagen, 
zaten ze niet meer goed aan elkaar vast. Aan de 
uiteinden van een aantal huidplanken waren 
sporen van breuken en paalworm zichtbaar. Maar 
het meeste hout was in uitstekende staat. Op de 
huidplanken zaten zelfs nog indrukken waar ooit 
de inhouten zaten. Resten van een kiel zijn niet 
aangetroffen en ook het zogenaamde zaathout niet, 
de versterking waarop de mast stond. Uit de vorm, 
afmetingen en constructiedetails van de inhouten 
blijkt dat het bewaard gebleven deel de scheeps-
bodem was. Die was gladboordig gebouwd, met 

In veel van de koperen platen 
is een drietand gestempeld

gewicht van ruim tweehonderd kilo met een hefbal-
lon door het water. Losse platen legden ze zelf in 
netten. Deze werden daarna aan boord van het 
duikschip gehesen. Eenmaal aan dek zijn de platen 
afgespoeld met zoet water, geteld, beschreven en in 
grote zakken verpakt.
Ook de omgeving van het wrak is onderzocht. Met 
een metaaldetector keek een duiker waar er nog 
meer koperen platen lagen. Waar ze diep in de 
zeebodem zaten, legden de onderzoekers proef-
putten aan om te zien of ook daar nog resten van 
de scheepsstructuur aanwezig waren. Tijdens de 
opgraving maakten de archeologen op verschil-
lende momenten driedimensionale computer- »

Een stapel planken wordt aan boord getakeld
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een gladde buitenkant dus, planken die niet over 
elkaar heen steken.
Het schip moet een meter of dertig lang geweest 
zijn. De hoofdlading bestond uit platen koper, die 
tijdens het vergaan van het schip naast het wrak 
terecht zijn gekomen. In de eeuwen na het zinken 
is het schip uit elkaar gevallen en zijn delen van de 
koperlading in een slijpgeul naast het wrak gegle-
den. Tussen de koperen platen troffen de duikers 
ook stenen kanonskogels in verschillende maten 
aan, net als voorwerpen uit de negentiende en de 
twintigste eeuw. Ook dit wijst op een verschuiving 
van het wrak naar een dieper gedeelte.

Metalen concreties
Na terugkeer van het duikteam zijn de kwetsbare 
vondsten naar het bedrijf ArcheoCare gebracht 
om geconserveerd te worden. Voor een groot deel 
gaat het om metalen concreties. Deze ontstaan als 
metalen voorwerpen in roest en zand worden inge-
kapseld. Soms kan dit proces zo ver zijn gevorderd 
dat er van het voorwerp zelf niets meer bewaard is 
gebleven. Er kan dan in de concretie een holte zijn 
achtergebleven in de vorm van het voorwerp. Het 
komt ook voor dat spullen van niet-corroderend 
materiaal, zoals hout, nog in perfecte staat bewaard 
zijn gebleven dankzij de beschermende laag cor-
rosie. Van alle concreties zijn daarom eerst röntgen-
foto’s gemaakt om te onderzoeken of er nog iets in 
verborgen zit.

Dit leverde niet overal eenduidige resultaten op, 
omdat de buitenste concretieschil door het langdu-
rige verblijf in het zoute water eenzelfde dichtheid 
had gekregen als het ingesloten voorwerp. Daarom 
zijn alle concreties voorzichtig opengemaakt. Er 
kwamen ijzeren kanonskogels tevoorschijn, die ver-

moedelijk tot de lading behoorden, en ook andere 
voorwerpen, zoals gespen, bouten en delen van een 
takel. Pas nadat ze voldoende zijn geconserveerd 
kunnen specialisten deze vondsten onderzoeken. Er 
zijn ongeveer 850 ronde en rechthoekige koperen 
platen en elf intacte pakketten met rechthoekige 
platen geborgen. Momenteel documenteert het 
archeologische bedrijf ADC ze. Daarbij wordt elke 
plaat opgemeten en onderzocht op markeringen en 
stempels. Vanwege het formaat en het gewicht is dit 
nog een hele uitdaging.

Munten of ketels
Na de documentatie en beschrijving van de koperen 
platen zullen metaalspecialisten onderzoeken 
waar ze uit samengesteld zijn. Dit kan een aanwij-
zing opleveren over de herkomst en het doel van 
deze halffabricaten. Waren ze bedoeld voor de 
eerste renaissancistische koperen munten van de 
Nederlanden? Of voor iets als ketels en pannen? 
Ook zijn de eerste stappen gezet voor een uitgebreid 
archiefonderzoek om achter de geschiedenis van de 
handelsfamilie Fugger en het schip te komen. Wat 
waren de vaarroute en de eindbestemming? Waar 
zijn die koperplaten gemaakt? Wie waren de kopers 
ervan?
In de zestiende eeuw kwamen de eerste verzeke-
ringsmaatschappijen op, als gevolg van de toene-
mende mondiale handel. Het zou best kunnen dat 
voor dit schip, dat rond de vijftien ton koper aan 
boord had, een verzekering is afgesloten. Die ver-
zekeringspapieren zouden uit Duitse, Nederlandse 
of Belgische archieven op kunnen duiken. Dat geldt 
ook voor contracten, correspondentie of andere 
overeenkomsten tussen de Fuggers, hun factorijen, 
oftewel overzeese nederzettingen met pakhuizen, 
en eventuele medehandelaren. In de komende 
maanden worden de resultaten van al deze onder-
zoeken verwacht en bij elkaar gezet, waarmee de 
Rijksdienst hopelijk het verhaal van dit bijzondere 
wrak kan reconstrueren. 

Thijs Coenen, Johan Opdebeeck en Heidi Vink, specialisten 
maritieme archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, verrichten dit onderzoek, t.coenen@cultureelerfgoed.
nl, j.opdebeeck@cultureelerfgoed.nl & h.vink@
cultureelerfgoed.nl.

Er kwamen ijzeren  
kanons kogels tevoorschijn, 
en ook gespen en bouten
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Op de planken is goed 
de corrosieafdruk van 

het koper te zien

Het bedrijf ADC documenteert de 850 losse koperen platen en de elf pakketten
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Online levenskunst

Ze kunnen voor anderen een inspiratiebron zijn, jonge, talentvolle vakmensen 
die op een innovatieve manier musea toekomstgericht maken. Deze zomer heeft 
een aantal van hen zich verenigd in het Alumninetwerk Museumtalent. Gezien 
de uitdagingen waarvoor musea zich in deze tijd van corona en wereldwijde 
demonstraties tegen racisme gesteld zien, kunnen jonge talenten hun relevantie 
tonen. Juist op dit moment is het goed als zij samen optrekken en hun expertise 
delen. Het netwerk is samengesteld uit de finalisten van de Museumtalentprijs. 
Bij aanvang heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een faciliterende rol.
In de afgelopen, eerste drie jaren zijn er elf finalisten voor de Museumtalentprijs 
geweest. Vanwege corona zal de prijs van dit jaar pas in het begin van 2021 
uitgereikt worden. Nomineren kan nog. De prijs voor nieuw museumtalent is in 
2017 door de minister van Cultuur ingesteld. De winnaar mag een traject volgen 
om zijn talent verder te ontwikkelen, ter waarde van € 7.000, aangeboden door 
het Mondriaan Fonds, en naar eigen wens in te vullen. De twee andere finalisten 
mogen ook zo’n traject volgen, maar dan ter waarde van € 3.000. Nadere infor-
matie: www.cultureelerfgoed.nl. 

Verenigd museumtalent

Sprankelende kaarten

Een deel van het Alumninetwerk Museumtalent, al voor het 1,5 meter afstand houden gefotografeerd

Op zijn schilderij ‘Tafereel’ uit 1971 staan Veldhoens vrouw Kabul en hun dochter Gala

Voor zes regio’s heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dit jaar een land-
kaart gemaakt. Daarop is in één oogopslag te zien waar het culturele erfgoed zich 
bevindt en waar de locaties zijn waar momenteel energie wordt opgewekt. Vorige 
zomer sloten bedrijven en maatschappelijke organisaties met de overheid het 
Klimaatakkoord, om de uitstoot van broeikasgassen te halveren. Daarom sprak het 
kabinet met de dertig regio’s van Nederland af dat zij onderzoeken waar en hoe 
het beste duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden, met behulp van de 
wind en de zon. Uiterlijk op 1 oktober moeten de regio’s dat gedaan hebben.
Het is een uitgelezen kans voor de Rijksdienst om de regio’s bij te staan met 
kennis over het monumentale erfgoed en het cultuurlandschap. Op de kaarten is 
dit op een creatieve en sprankelende manier verbeeld, onder andere met vogels 
die over eendenkooien vliegen. De Rijksdienst heeft de zes regio’s laten zien hoe 
een kaart met kennis helpt bij het gesprek over de kwaliteit van gebieden met 
toekomstige windturbines en zonnepanelen. Ook voor de andere regio’s kan de 
dienst zo’n kaart maken. Nadere informatie: adviseur landschap Berthe Jongejan, 
b.jongejan@cultureelerfgoed.nl. 

Ook Museum Kranenburgh in het Noord-Hollandse dorp Bergen moest in maart 
vanwege het coronavirus plots sluiten. Zo kwam er vroegtijdig een eind aan de 
tentoonstelling Aat Veldhoen: Levenskunst. Hoewel ze er na de versoepeling van de 
maatregelen nog in juni te zien was, zal menigeen de expositie gemist hebben. 
Het geval wil echter dat de stichting Dutch National Portrait Gallery er een online 
variant van maakte. Deze valt zeker nog tot het eind van het jaar te bezoeken 
op dutchnationalportrait.gallery/nl. Naast werken uit de collectie van de familie 
Veldhoen gaat het om kunst van Het Rembrandthuis, het Rijksmuseum, het 
Stedelijk Museum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De Amsterdamse schilder Aat Veldhoen overleed eind 2018 op 84-jarige leeftijd. 
Tot aan het eind van zijn leven werkte hij in een overvol atelier aan etsen, 
tekeningen, schilderijen, polaroids en beelden. Op de tentoonstelling zijn vooral 
portretten te zien die verbonden zijn met Veldhoens persoonlijke leven: van 
zijn ouders, vrouwen, kinderen en ook verschillende zelfportretten. Geboorte, 
verliefdheid, seks en vergankelijkheid zijn de thema’s. De essentie van het 
bestaan dus. Het levert een expositie op vol intiem werk, dicht op de huid van 
de kunstenaar. 

Op de kaarten zijn het erfgoed en onder meer windturbines in één oogopslag te zien
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Herdenkings monumenten

Sta stil bij 
onderhoud

Standbeelden die te maken hebben 

met voormalige kolonies of slavernij 

worden regelmatig beklad. Maar ook 

andere herdenkings monumenten 

ondergaan dat lot soms, of ze raken 

op een andere manier beschadigd. 

Meestal is dat niet zozeer omdat 

ze omstreden zijn. Achterstallig of 

verkeerd onderhoud is veel vaker 

de oorzaak. Een nieuw stappenplan 

gaat de beheerders op weg helpen. 

RUTGER MORELISSEN

Graffiti op het oorlogsmonument van Bilthoven uit 1958 was helaas verkeerd weggehaald, met schade tot gevolg
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Het zal niet veel mensen ontgaan zijn. 
Net als in andere landen ligt in deze tijd 
ook in Nederland menig standbeeld 
onder vuur. De discussie over racisme en 

slavernij mondt daarbij dan soms uit in bekladding 
of ernstigere beschadiging. Nu is dat geen nieuw 
fenomeen. Ook om andere redenen, of domweg uit 
verveling, wordt standbeelden en andere herden-
kingsmonumenten soms geweld aangedaan. Zo 
was het oorlogsmonument van Bilthoven, in 1958 
door Jaap Kaas gemaakt, al een tijd terug slachtoffer 
van vandalisme. De graffiti is toen helaas verkeerd 
weggehaald, met schade tot gevolg. Na advies van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt 
het monument tegenwoordig gelukkig zorgvuldig 
onderhouden.
Het zijn niet altijd mensen die de schade veroor-
zaken. Ook het weer kan de boosdoener zijn. Het 
aardewerk bijvoorbeeld dat kunstenaar Kees van 
Renssen in 1985 voor Opengescheurde archiefdoos in 
Emmen gebruikte, is eigenlijk te zacht voor buiten. 
Er ontstonden problemen omdat er regenwater in 
het monument drong, dat overigens de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Daarom 
pakte de gemeente het kunstwerk in plastic in. De 
Rijksdienst adviseerde daarop om de waterindrin-
ging aan te pakken en de droging te verbeteren.

Bloeiende herinneringscultuur
Nederland kent een groot aantal herdenkingsmonu-
menten, waarvan er ruim vierduizend aan een oorlog 
gewijd zijn. Ook is het zo dat een deel van die monu-
menten ons aan één of enkele personen herinnert en 
een ander deel aan een specifieke historische gebeur-
tenis. Ondanks de bloeiende herinneringscultuur in 
ons land blijft de zorg voor de vele herdenkingsmo-
numenten vaak achter. Voor hun behoud is niets wet-
telijk geregeld, de rijksmonumenten uitgezonderd. 
Dat geldt voor alle kunst in de openbare ruimte, maar 
de herdenkingsmonumenten vormen een aparte 
groep. Vooral vanwege hun bijzondere kunsthisto-
rische, maatschappelijke, historische en bovendien 
sterke emotionele waarde. De Rijksdienst werkt op 
dit moment aan een Stappenplan voor beheer en behoud 
van kunst in de openbare ruimte. De uitgave is bedoeld 
om beheerders te helpen bij het zorgen voor deze 
toegankelijke, maar kwetsbare kunst. Aan de herden-
kingsmonumenten wordt speciale aandacht besteed. 
Het stappenplan zal in het najaar als e-publicatie op 
www.cultureelerfgoed.nl te vinden zijn.
Het oudste openbare herdenkingsmonument 

dat nog bestaat, is het standbeeld van Erasmus in 
Rotterdam. Het is ontworpen door Hendrick de 
Keyser en dateert van 1622. Het beeld herdenkt de 
geboorte van de filosoof in Rotterdam. Gedurende 
de negentiende eeuw zijn er diverse herdenkingsmo-
numenten opgericht, zoals de obelisk van Soestdijk 
en het Vondelmonument in Amsterdam. De obelisk 
van Soestdijk heet eigenlijk de Naald van Waterloo 
en gedenkt sinds 1820 dat de troepen van prins 
Willem Frederik in 1815 een aanval van de Fransen bij 
Brussel afsloegen. Het Vondelmonument staat in het 
Vondelpark. Het herdenkt de zeventiende-eeuwse 
toneelschrijver Joost van den Vondel en is in 1867 
onthuld.

Artistieke kwaliteit
Aan het begin van de twintigste eeuw maakten 
beeldhouwers van de Amsterdamse School ver-
schillende herdenkingsmonumenten. Ook buiten 
Amsterdam is de invloed van deze stijl zichtbaar. 
Het Belgenmonument aan de rand van Amersfoort 
uit 1919 is hier een mooi voorbeeld van, met reliëfs 
van Hildo Krop en François Gos. Dit monument 
is opgericht ter herinnering aan de opvang van 
Belgische vluchtelingen in Amersfoort ten tijde van 
de Eerste Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog 
ontstond er grote vraag naar oorlogsmonumenten. 
De Nederlandse Kring van Beeldhouwers streed 
voor de artistieke kwaliteit en liet om middelmatig 
niveau te voorkomen zelfs een monumentenstop 
instellen. Ontwerpen voor gedenktekens dienden te 
worden beoordeeld door een provinciale of centrale 
commissie, waar belangrijke kunstenaars deel van 
uitmaakten.
Dit had een enigszins behoudend resultaat. Te 
moderne ontwerpen werden meestal afgewe-
zen. Sommige kunstenaars werden ontmoedigd 
door deze bureaucratische selectieprocedure. 
Beeldhouwer Jaap Kaas bijvoorbeeld hield het na 
enkele opdrachten voor gezien. Desondanks is er 
in de eerste decennia na de oorlog een groot aantal 
oorlogsmonumenten verrezen, verspreid over het 
hele land. Het bekendst is het Nationaal Monument 
op de Dam in Amsterdam, door beeldhouwer John 
Rädecker en architect Ko Oud uit 1956. In recen-
tere tijd is het aantal herdenkingsmonumenten 

aanzienlijk uitgebreid, waarvan een groot deel niet 
aan de oorlog refereert, maar aan andere relevante 
kwesties, groepen of personen. Denk aan de slaver-
nij, Roma en homo’s. De toename en de verbreding 
van de herinneringscultuur vinden hun weerslag in 
de herdenkingsmonumenten.

Steen en metaal
De meeste herdenkingsmonumenten zijn van steen 
en metaal gemaakt, de nieuwere soms van glas 
en keramiek. Voor juist onderhoud is een goede 
kennis nodig van die materialen en de effecten van 
de ingrepen daarop. De eigenaren en beheerders 
beschikken niet altijd over die kennis. Er bestaat vaak 
nog het beeld dat steen en metaal onvergankelijk 
zijn. Daarom worden problemen met de kunstwer-
ken veelal pas in een laat stadium gesignaleerd. Dan 
is het verhelpen daarvan kostbaarder. Als onderhoud 
wordt er vaak hooguit schoongemaakt. Tijdens de 
jaarlijkse herdenking ziet men het herdenkingsmo-
nument graag schoon. Maar verkeerd reinigen kan 
schade tot gevolg hebben. Daarom is het van belang 
om er specialisten bij te betrekken. Overigens zijn er 
enkele bedrijven die het onderhoud met meer zorg 
uitvoeren, maar ook zij lopen soms tegen specifieke 
conserveringsproblemen aan.
Onderhoud van herdenkingsmonumenten is meer 
dan bij andere kunst in de openbare ruimte gericht 
op het esthetische aspect. En minder op een structu-
rele aanpak om schade te voorkomen. De beheer-
ders en eigenaren kennen niet altijd de weg naar 
geschoolde restauratoren en andere deskundigen. 
Met als gevolg dat zij minder passende behandelin-
gen kiezen, vaak zonder vooronderzoek en tests. Ook 
de documentatie van het onderhoud is veelal voor 
verbetering vatbaar. De Rijksdienst kan de eigenaren, 
beheerders en onderhoudsfirma’s bijstaan in de zorg 
voor deze kunstwerken, meestal aan de hand van 
onderzoek. Het Stappenplan voor beheer en behoud van 
kunst in de openbare ruimte zal daar binnenkort een 
handige leidraad bij zijn. Zeker in de huidige discus-
sie rond gevoelige standbeelden. 

Rutger Morelissen, specialist conservering en restauratie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, werkt aan het 
stappenplan, r.morelissen@cultureelerfgoed.nl.
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Het Vondelmonument in Amsterdam herdenkt Vondel, hier tijdens een restauratie

Een specialist tracht de oorzaak van schade aan het monument 
‘Opengescheurde archiefdoos’ te achterhalen
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Zeldzaam bouwmateriaaldeEen klein stuk stadsmuur 

van Hardenberg stortte in 

en is nu hersteld. Wat is 

daar zo bijzonder aan? Nou, 

de middeleeuwse muur is 

opgetrokken uit blokken 

ijzeroer. In die tijd was dat in 

het oosten van ons land een 

gebruikelijk bouw materiaal. 

Maar tegenwoordig is het 

behoorlijk zeldzaam.  

HENRY VAN DER WAL

Een ogenschijnlijk onbeduidend stukje stadsmuur is de trots van de Overijsselse stad Hardenberg

OERMUUR
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Met donderend geraas begon vier jaar geleden in 
Hardenberg dit verhaal over een ogenschijnlijk 
onbeduidend stukje stadsmuur. Op 22 november 
2016 ontdekte een medewerker van de gemeente 

dat er iets ernstig mis was met de rijksmonumentale muur uit 
de dertiende eeuw. De trots van de Overijsselse stad was in het 
midden over een groot gedeelte ingestort. Meteen schakelde 
de gemeente het Incidententeam van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in. Dit team komt bij een calamiteit zoals deze 
snel ter plaatse. Het beziet wat de schade is, wat de gevolgen 
zijn voor de monumentale status en hoe er zo veel mogelijk van 
de cultuurhistorische waarde behouden kan blijven. Het team 
stelde voor om het ingestorte deel te herstellen en links en rechts 
daarvan de staat van het muurwerk te onderzoeken. Dit nadere 
onderzoek door specialisten maakte duidelijk dat niet alleen de 
buitenschil, maar de gehele muur niet in orde was. Er moest meer 
gebeuren. Pas dit voorjaar was het rijksmonument hersteld.
Waarom is deze muur nou zo bijzonder? De stadsmuur dateert 
vermoedelijk van rond 1230 en werd uitgebreid in 1354. Bij de 
ontmanteling van de vesting Hardenberg in 1518 is hij afgebroken. 
In 1956 werd er onder de grond een restant van gevonden, van 
tien, twintig meter lang, dat in 1973 de status van rijksmonument 
kreeg. De ruwe, roestbruine stadsmuur was opgetrokken uit 
ijzeroer. Tegenwoordig is het behoorlijk zeldzaam, maar zeker 
tot 1200, totdat baksteen gangbaar werd, is ijzeroer regelma-
tig gebruikt als bouwmateriaal. Met name in het oosten van 
Nederland, want daar bevinden zich dikke banken ijzeroer in de 
ondergrond. De blokken van de stadsmuur zijn waarschijnlijk 
afkomstig uit de kwelgebieden rond de Overijsselse Vecht, die ook 
door Hardenberg stroomt.

Opgelost ijzer
IJzeroer ontstaat door oxidatie van door kwelwater aangevoerd 
opgelost ijzer. Dit ijzeroxide concentreert zich in de bodem en 
vormt daar vaak een ondoordringbare laag. Het gaat om onregel-
matig gevormde banken met sterk variërende eigenschappen. 
Soms bereiken deze banken een behoorlijke dikte en kan het 
materiaal gebruikt worden als bouwsteen. Maar al in de Romeinse 
tijd is er in het Vechtgebied op grote schaal ijzeroer gewonnen om 
er ijzer van te maken. Aan het einde van de zeventiende eeuw ver-
rezen er langs de Oude IJssel in de Achterhoek ijzermolens als de 

Rekhemse Hut bij Gaanderen en in 1754 Diepenbrock en Reigers 
Ulft. Hier werd het ijzeroer verwerkt tot onder meer gietijzeren 
kogels en pannen. Tegen 1900 is het bovendien gebruikt om er het 
kolengas in de gasfabrieken mee te zuiveren. Het werd over de 
hele wereld geëxporteerd, maar het ging vooral naar Engeland en 
het Rijnland. Het delven van het ijzeroer had daarbij als belangrijk 
voordeel dat het water niet meer op de oerlaag bleef staan en het 
land minder drassig werd.

Onder meer de kerken van Hardenberg, Ommen, Raalte, 
Hellendoorn, Haaksbergen en Dalfsen en de romaanse basiliek in 
Oldenzaal hebben funderingen en muurwerk met blokken ijzeroer. 
Ook grote twaalfde-eeuwse bouwwerken in Zutphen en Deventer 
staan op een fundering van ijzeroer. De combinatie van ijzeroer-
blokken en veldkeien voor funderingen is het gebruikelijkst. De 
kerk in Dalfsen bijvoorbeeld heeft muurwerk van tufsteen op een 
bed van veldkeien met daarboven een muur van ijzeroerblokken 
in zogeheten kistwerk, vergelijkbaar met de muur in Hardenberg. 
Niet altijd zijn van het ijzeroer bekapte bouwstenen gemaakt. 
Soms is het materiaal ook als breuksteen gebruikt; scherpe, ruwe 
brokken.

Grote moeite
Het bekappen van ijzeroer is dan ook niet eenvoudig. Dat blijkt 
onder andere uit de correspondentie over het herstel van het 
restant stadsmuur in Hardenberg omstreeks 1960. De steen-
houwer bleek grote moeite te hebben met het bekappen van 
de harde blokken, terwijl het ook regelmatig voorkwam dat de 
brokken bezweken tijdens de bewerking. Alleen daarom al is het 
van belang zuinig om te springen met de blokken die we van dit 
materiaal hebben.
Die zuinigheid was ook vroeger al gebruikelijk. Tussen 2011 en 2013 
troffen de archeologische bedrijven ADC en RAAP in Oldenzaal »

Het bekappen van ijzeroer 
is niet eenvoudig
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IJzeroer ontstaat door oxidatie van door kwelwater aangevoerd opgelost ijzer De stadsmuur was in het midden over een groot gedeelte ingestort
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resten van gebouwen met funderingen van ijzeroer aan. Zo heeft 
er op het Plechelmusplein een groot gebouw gestaan dat ergens 
tussen 900 en 1147 is opgetrokken. De functie die het had, is 
onduidelijk, maar de vroege steenbouw duidt wel op een bijzon-
dere status. De samenstelling en opbouw van het ijzeroer van dit 
gebouw blijken sterk overeen te komen met die van de stenen van 
een fundering op de naastgelegen Ganzenmarkt. Die zijn alleen 
kleiner en sterker afgerond. Geconcludeerd is dat er daar sprake is 
van hergebruikte stenen van het gebouw op het Plechelmusplein. 
Evenals bij ander bouwmateriaal lijkt dus hergebruik van blokken 
ijzeroer eerder regel dan uitzondering.

Verborgen gebrek
Wanneer een bouwwerk instort, komt als eerste de vraag op 
waarom dat gebeurt. Bij de stadsmuur van Hardenberg was het in 
ieder geval niet voorzien, want hij leek tot even voor het ongeluk 
stevig genoeg. Het ging dan ook om een verborgen gebrek. Bij 
het afstapelen was al snel helder wat de oorzaak zou kunnen zijn. 
De muur bleek te zijn opgebouwd als kistwerk. Het buiten- en 
binnenblad bestaan uit gemetselde blokken ijzeroer. De kern is 
stortwerk, een vulling van kleine brokken ijzeroer en zand, met 
in dit geval weinig bindmiddel. Hier bleek het probleem te zitten. 
De vulling verbond de gemetselde muren dus niet, maar drukte 
ze uit elkaar. Onder de druk is het monument op de zwakste plek 
bezweken.
Vermoedelijk is voor de vulling indertijd een te schrale mortel 
gebruikt. Regen heeft het weinige bindmiddel er vervolgens uit 
gespoeld. Daardoor bleef alleen het zand uit de mortel achter, 
met de brokken ijzeroer. Bovendien waren er enkele jaren voor 
het bezwijken nieuwe cementvoegen in de muur aangebracht. Dit 
had tot gevolg dat het bouwwerk na een bui nog moeilijker kon 
drogen en het bindmiddel nog verder oploste. Al in de Romeinse 
tijd, maar ook daarna in de middeleeuwen, werd kistwerk vaak 
uitgevoerd met blokken tufsteen. Oude romaanse torens, zoals 
in Drempt en Ermelo, zijn op deze manier opgetrokken. Zo af en 
toe is er in die torens een blok als een ankerblok geplaatst, haaks 

op de muur. Dit ankerblok steekt diep in de kern en verbindt deze 
stevig met het metselwerk. In het stuk stadsmuur van Hardenberg 
zaten geen ankerblokken.

De herbouw
Uit het onderzoek werd ook duidelijk dat het oorspronkelijke, 
middeleeuwse muurwerk niet was ingestort. Dit bestaat uit 
grote, rechthoekige blokken, van wel tachtig bij dertig bij dertig 
centimeter. In 1962 is de muur tot enkele meters hoog aangevuld, 
met ijzeroer uit het Vechtdal. Het waren kleinere, alleen maar aan 
de zichtkant bekapte brokken. Dit metselwerk bleek zwakker te 
zijn dan het middeleeuwse gedeelte en is als enige bezweken. Nu 
de oorzaak van het instorten van de muur bekend was, kon de 
herbouw van start gaan. Materiaalspecialisten en bouwkundigen 
van de Rijksdienst en omgevingsstichting Het Oversticht werkten 
samen met de gemeente en een aannemer om de muur zo goed 
en duurzaam mogelijk te herstellen.
Het werk begon met het merken van alle blokken ijzeroer. Deze 
zijn vervolgens gebruikt om de muur opnieuw mee op te trekken. 
Daarbij zijn het buiten- en het binnenblad met speciaal ontwik-
kelde ankers aan de kern vastgezet. De stadsmuur is laag voor 
laag met kalkmortel opgebouwd in een tempo dat bij kalkmor-
tel hoort. Niet te snel dus. Er is ook een aantal ijzeroerbrokken 
gebruikt die niet ver van de muur vandaan bij graafwerkzaamhe-
den onder een parkeerplein waren ontdekt. Hopelijk blijven de 
stenen van de stadsmuur voorlopig op hun plek liggen. Door dit 
herstel krijgt Hardenberg zijn unieke cultuurhistorische monu-
ment terug. Niet alleen weerspiegelt deze muur de rijke historie 
van de stad, maar geeft het bijzondere ijzeroer ook haar verbon-
denheid met het omliggende Vechtlandschap weer. 

Henry van der Wal, adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, droeg met expertise bij aan dit herstel, h.van.der.wal@ 
cultureelerfgoed.nl. Met dank aan Bertil van Os, José Schreurs en Hendrik-Jan 
Tolboom.
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In 1956 werd er een restant van de stadsmuur gevonden

De muur is laag voor laag met kalkmortel opgebouwd
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FOTO RCE

Een vorig jaar gevonden kogelpot uit de twaalfde 
eeuw bevat nog resten voedsel. Uit onderzoek 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
blijkt dat het om stoofvlees of soepvlees 

gaat. De pot lag in een oude waterput tussen de 
overblijfselen van twee middeleeuwse erven in het 
Gelderse dorp Voorthuizen. Bij de opgraving door 
het bedrijf BAAC viel de pot op doordat hij dan wel 
gebroken, maar nog compleet was. De bewoners 
zullen hem in de put gegooid hebben. Er zit nog 
een touwtje van gevlochten hazelaartwijgen om 
de hals, en op de wand kleeft veel aankoeksel, 
van binnen en van buiten. In kogelpotten werd 
in de middeleeuwen eten gekookt, boven een 
vuur. Het bedrijf vroeg aan de Rijksdienst wat er 
precies aangekoekt is. Door meerdere technieken 
te combineren bleek dat er vlees met bot in de pot 
bereid is. Röntgenfluorescentiespectrometrie en 
analyse via een elektronenmicroscoop laten zien 
dat het aankoeksel rijk aan calcium en fosfor is. 
Röntgendiffractie toont aan dat het om whitlockiet 
gaat, een verbinding die gevormd kan worden door 
botmineralen op vrij hoge temperatuur te verhitten. 
Verdere bestudering met gaschromatografie-massa-
spectrometrie vertelt dat het eten ook eiwitten en vetten 
bevat. De verdeling van de vetzuren laat zien dat het dierlijk 
vet is. En vetzuren met een oneven aantal koolstofatomen 
wijzen op vet van een herkauwer, zoals een koe, een geit of een 
schaap. Het lijkt niet handig om in een kogelpot te bakken en te 
braden, dus misschien is het vlees in een soep of een stoofgerecht 
bereid. Het is flink gaan aankoeken. Mogelijkerwijs heeft de kok de 
boel daarom wel in de put gegooid, kwaad omdat het eten mislukt 
was en de pot onherstelbaar aangekoekt. 

Luc Megens, specialist conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, verrichtte dit onderzoek, l.megens@cultureelerfgoed.nl.
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Grote kunst

Het lijkt wel een depot vol schone slaap-
sters. Gelukkig put de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed er rijkelijk uit en leent 
jaarlijks honderden kunstvoorwerpen 

aan musea. Ze komen uit de collectie van het Rijk die 
de dienst beheert en gaan naar tientallen plaatsen 
in heel Nederland. Momenteel zitten daar extra veel 
van de wat kleinere musea tussen. Dat komt doordat 
de Rijksdienst drie jaar lang op proef een groter deel 
van de eventuele restauratiekosten van de kunst voor 
zijn rekening neemt. Soms moeten de kunstwerken 
namelijk eerst een opknapbeurt ondergaan voor 
ze toonbaar genoeg zijn om van het depot naar de 
museumzaal te kunnen verhuizen. Het gaat om 
uiteenlopende werken, van zeventiende-eeuwse 
schilderijen tot moderne installatiekunst.

Na de onverbiddelijke corona-

sluiting dit voorjaar is het fijn 

om weer kunst te gaan kijken. 

Dat kan natuurlijk in een groot 

museum, maar ook de kleinere 

hebben veiligheidsmaatregelen 

getroffen. Dankzij een proef is in 

die kleinere musea nu extra veel 

uit de kunstverzameling van het 

Rijk te zien. NATHALIE MENKE &  

DAPHNE NIEUWENHUIJSE

Directeur Mirjam Pragt van Museumfederatie Fryslân 
merkt de positieve gevolgen hiervan op: ‘Collega’s 
uit kleinere musea zijn vaak verrast dat ze een 
kunstwerk uit de rijkscollectie in hun presentatie 
op kunnen nemen. Ook kleinere musea laten graag 
het beste uit hun verzameling zien. Een bruikleen 
van de Rijksdienst kan dat goed versterken.’ Zo was 
het Airborne Museum op zoek naar schilderijen van 
het Gelderse landschap uit de negentiende eeuw. Dit 
museum is dan wel gewijd aan de bekende Slag om 
Arnhem uit 1944, waaraan de Britse luchtlandings-
eenheid 1st Airborne Division meedeed, maar het 
is gevestigd in de negentiende-eeuwse buitenplaats 
Hartenstein aan de rand van de Gelderse plaats 
Oosterbeek. Directeur Sarah Heijse koos zes land-
schappen van Anton Mauve, Charles Dankmeijer en 

‘Automne’ van Kees Maks uit 1925 kan dankzij een proef met de restauratiekosten in Museum Kranenburgh in Bergen hangen



33

Proef met restauratiekosten

Johannes Bilders. Net voor de coronasluiting zijn ze 
in het museum opgehangen.

Mondain gezelschap
Toen het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 
verhuisde naar een nieuwe locatie in Den Haag was 
er helaas geen plaats meer voor Automne. Het forse 
schilderij van Kees Maks uit 1925 kwam retour naar de 
Rijksdienst. Daarop zocht de dienst contact met con-
servator Marianne van Gils van Museum Kranenburgh. 
De sfeer van een mondain gezelschap in een tuin past 
mooi bij dit museum, dat zich iets buiten het centrum 
van het Noord-Hollandse dorp Bergen bevindt. De 
kern van de collectie wordt gevormd door de kunst 
van de Bergense School. Tegelijk met Automne gaf de 
dienst aan Kranenburgh ook vier werken van Henri 
Le Fauconnier in langdurige bruikleen. Deze Franse 
schilder verbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
Nederland en had met zijn expressionistisch-realisti-
sche stijl veel invloed op de Bergense School.
Resi Vervoort, voorzitter van de expositiecommissie 
van Museum Valkenburg, maakte bij de Rijksdienst 
een gevarieerde keuze van acht schilderijen. De 
acht werken zijn een mooie afspiegeling van drie 
soorten kunstenaars uit Zuid-Limburg. Allereerst 
degenen die al voor de Tweede Wereldoorlog naam 
hadden gemaakt, zoals Charles Eyck en Ger Boosten. 
Ten tweede schilders die er van elders uit het land 
neerstreken, Frans Vos bijvoorbeeld. En tot slot de 
Limburgers die zich in de oorlogsjaren in Amsterdam 
ontwikkelden en daar aan de Rijksacademie van 
beeldende kunsten studeerden, zoals Jef Diederen en 
Ger Lataster. De schilderijen zijn in langdurige bruik-
leen gegeven en zullen op tentoonstellingen stralen.

Toonaangevend expressionistisch
Het charmante Chabot Museum in Rotterdam richt 
zich op Henk Chabot en op Rotterdamse tijdgeno-

ten. Chabot maakte vooral in het interbellum toon-
aangevend expressionistisch werk. Directeur Jisca 
Bijlsma zocht bij de Rijksdienst een tiental bijzon-
dere pastels, gouaches en schilderijen uit van kunste-
naarsvereniging De Branding, die tussen 1917 en 
1926 bestond. Door connecties met onder anderen 
Paul Citroen en Kurt Schwitters vormde De Branding 
een belangrijke schakel in de ontwikkelingen van de 
moderne kunst aan het begin van de vorige eeuw. 
Nauwelijks eerder tentoongestelde werken van Janus 
de Winter, Johan Tielens en Janus van Zeegen krijgen 
nu in het Chabot Museum context en een plek waar 
iedereen ze kan zien.
Bij het Cube Design Museum in de Limburgse  
plaats Kerkrade gaat het om de maatschappelijke  
en wetenschappelijke betekenis van industriële 
vormgeving. Negen voorwerpen uit de collectie  
van de dienst zijn er in langdurige bruikleen. Het 
gaat om meubelen, verlichting, reclamebordjes en 
een theepot. ‘De Rijksdienst maakt het mogelijk 
relevante voorwerpen die niet in de eigen collectie 
van het museum aanwezig zijn aan de permanente 
opstelling toe te voegen’, zegt hoofd Collectie en 
Erfgoed Serge Langeweg. ‘Van een halbank van 
Johan Thorn Prikker uit 1898, via de hanglamp 
Saturnus van Willem Gispen uit 1931 tot High Tea 
van Wieki Somers uit 2003. De kwaliteit van de 
opstelling is dankzij deze bruiklenen aanmerkelijk 
verhoogd.’

Allemaal tulpenkunst
Maar liefst zestig kunstwerken leent Museum de 
Zwarte Tulp in de Zuid-Hollandse bloembollen-
plaats Lisse momenteel van de Rijksdienst, voor de 
vaste opstelling. Allemaal tulpenkunst. Dit geeft de 
werken een nieuwe context en een nieuw publiek. 
‘Voor ons museum over de bloembollencultuur, 
met een gelimiteerd budget, is samenwerking van 

levensbelang’, vertelt directeur Werner van den Belt. 
‘De Rijksdienst had kunstvoorwerpen in depot die 
nu voor ons als sleutelstukken fungeren. Ik denk 
dan aan een tulpenvaas van Jan van der Vaart uit de 
twintigste eeuw en een aantal zeventiende-eeuwse 
schilderijen van tulpen. Ze bevinden zich nu per-
manent op zaal en krijgen veel aandacht van onze 
bezoekers.’
Dan heeft het Stadhuismuseum Zierikzee in Zeeland 
voor eind dit jaar een viertal zeventiende-eeuwse 
Zeeuwse portretten aangevraagd. Komt er in het 
Gorcums Museum in Zuid-Holland een tentoon-
stelling over de Beeldende-kunstenaarsregeling met 
honderd werken uit de verzameling van de dienst. 
En heeft Museum Valkenburg voor volgend jaar een 

expositie met Limburgse vrouwelijke kunstenaars uit 
de rijkscollectie in de planning. Kleinere musea of 
instellingen die op zoek zijn naar kunstwerken zijn 
welkom bij de Rijksdienst. Die proef met de restau-
ratiekosten loopt nog even. En het zou mooi zijn als 
zij zo veel mogelijk schone slaapsters uit het depot 
wakker kussen. 

Nathalie Menke en Daphne Nieuwenhuijse, beiden adviseur 
bruiklenen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
coördineren het uitlenen. Interesse? Neem contact op via 
bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.
airbornemuseum.nl, www.kranenburgh.nl, www.
museumvalkenburg.nl, www.chabotmuseum.nl, www.
cubedesignmuseum.nl en www.museumdezwartetulp.nl.

in kleinere musea

 ‘ De Rijksdienst had 
kunst voorwerpen in 
depot die nu voor ons als 
sleutelstukken fungeren’
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Schilderijen van kunstenaarsvereniging De Branding in het Chabot Museum Een sierlijke halbank van Johan Thorn Prikker in het Cube Design Museum
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ERFGOED VAN BETEKENIS
Verkennend onderzoek naar de relatie tussen 
onroerend erfgoed en de herinnerings- en herden-
kingscultuur in Nederland
Iris Contant, Monique Eerden e.a., Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 60 pag., gratis 
download via www.cultureelerfgoed.nl

Oude gebouwen kunnen mensen aan belangrijke 
dingen herinneren, zoals de aanwezigheid van 
de Romeinen in Nederland, Karel de Grote, de 
Tachtigjarige Oorlog en ons koloniale verleden. 
Veel van dit ‘herinneringserfgoed’ is beschermd als 
rijksmonument. Maar met borden en tentoonstel-
lingen zou het verhaal erachter beter verteld kunnen 
worden, zo laat onderzoek van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed zien.

ELSENBURG
De verdwenen buitenplaats
Hans van Bemmel, Jaap Kottman e.a., Verloren, 
Hilversum, 228 pag., gebonden, € 25,-, ISBN 978 90 
8704 834 1

Frontons had het, pinakels, een balkon met balus-
trade, een halfronde trap in het midden van de 
voorgevel en een tuin met boomgaard. En het was 
omringd door een gracht. Het classicistische bui-
tenhuis Elsenburg dat architect Philips Vingboons 
in 1637 ontwierp voor koopman Jacob Burggraaf 
was symmetrisch en stijlvol. Het stond bij het dorp 
Maarsseveen aan de Vecht, niet ver van Utrecht. 
De geschiedenis van Elsenburg is onrustig en 
helaas kortstondig. Zij is hier opgetekend, met 
afbeeldingen van onder meer de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. In 1715 liet Theodorus de 
Leeuw, bewindhebber bij de Verenigde Oost-
Indische Compagnie, het huis twee keer zo groot 
maken. Daarbij is Vingboons’ Elsenburg misschien 
wel helemaal gesloopt. Al in 1795 verving ambas-
sadeur Jan de Witt dit vernieuwde huis door een 
nog forser exemplaar, waarschijnlijk zelfs het 
grootste buitenhuis aan de Vecht ooit. Vijf jaar 
later kocht de rijke Laurens Nepveu dit reuze-
Elsenburg. Maar hij raakte geruïneerd, waarna het 
huis al in 1812 gesloopt werd. Slechts het toe-
gangshek en twee vazen en sfinxen uit de tuin zijn 
er overgebleven.

WATERMOLENS IN NOORD-BRABANT
Wiro en Wim van Heugten, Matrijs, Utrecht, 224 
pag., gebonden, € 29,95, ISBN 978 90 5345 502 9

Waarschijnlijk draaiden er in de Romeinse tijd al 
watermolens in wat nu Noord-Brabant heet. De 
molenaars maalden er onder meer graan mee, 
volden laken of maakten run voor de leerproductie. 
Twee amateurhistorici beschrijven de geschiede-
nis van de negentig watermolens die de provincie 
ooit rijk was. Dertien daarvan bezitten hun rad 
nog. Soms wat verborgen. Zo is de middeleeuwse 
watermolen van Geldrop in 1863 opgenomen in een 
weverij. Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt 
door onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Het boek is stevig voorzien van mooie 
foto’s en prenten.

ROMEINEN LANGS RIJN EN NOORDZEE
De limes in Nederland
Paul van der Heijden, Matrijs, Utrecht, 136 pag.,  
€ 19,95, ISBN 978 90 5345 561 6

Het is niet vreemd dat de Romeinen de Rijn 
uitkozen als grens van hun Rijk. Zijn wat hogere 
oevers vormden tweeduizend jaar geleden de enige 
begaanbare corridor van het oosten van het huidige 
Nederland naar een reepje bewoonbare kust. De 
rest was moeras. Op de linkeroever konden ze net 
een weg en smalle forten aanleggen. En dan nog 
moest die weg hele stukken over een metershoge 
dam lopen. In deze uithoek drong de Romeinse 
welvaart diep door. De soldaten bouwden de 
steden Nijmegen en Voorburg, met amfitheaters, 
badhuizen, tempels en bronzen beelden, net 
als handelscentra en grote landbouwbedrijven. 
Flink wat tekeningen geven een goede indruk van 
de grensstrook. Ook met enkele foto’s van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

OOG IN OOG MET PARAMARIBO
Verhalen over het herinneringserfgoed
Eric Kastelein, LM, Volendam, 328 pag., gebonden,  
€ 24,50, ISBN 978 94 6022 503 1

Het is Titus van Asch van Wijck, inclusief snor en 
uniform, maar dan van brons. Tot op de dag van 
vandaag is dit het enige beeld van een gouver-
neur in heel Paramaribo. Het is in 1904 onthuld. In 
1938 opende in die stad de Eerste Surinaamsche 
Huishoud- en Industrieschool om te herdenken 
dat 75 jaar daarvoor de slavernij was afgeschaft. 
Veertig meisjes tegelijk kunnen daar leren wat een 
dienstbode doet. Het liep meteen storm. En vanaf 
1978 speelt een nieuw carillon er het Surinaamse 
volkslied, om stil te staan bij de onafhankelijk-
heid van het land. Het carillon is een geschenk van 
Nederland. De klokken zijn door Eijsbouts gegoten 
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt 
regelmatig aanbevelingen op voor renovaties. Naast 
deze drie worden er in dit boek nog 108 gedenk-
tekens in Paramaribo van achtergronden voorzien.

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

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

Geef de toekomst een verleden.

GRAAF- EN MODDERWERK
Een archeologische stadsgeschiedenis van Amsterdam
Ranjith Jayasena, Matrijs, Utrecht, 304 pag.,  
gebonden, € 29,95, ISBN 978 90 5345 565 4

Een gemeentelijke archeoloog doorloopt de geschie-
denis van Amsterdam aan de hand van ophogingen. 
Want wie daar een gebouw wil optrekken, moet 
eerst de natte veengrond ophogen. Dat is altijd al 
zo geweest. Aanvankelijk gebeurde het met mest en 
met zoden van klei en veen, vanaf de zestiende eeuw 
met afval, grond uit nieuw gegraven grachten en klei, 
en sinds de vorige eeuw is het zand.

NEUDE
Hart van Utrecht
Ton van den Berg, Arjan den Boer e.a., Wbooks, 
Zwolle, 166 pag., gebonden, € 22,95, ISBN 978 94 
625 8382 5

Brokje voor brokje wordt hier het verleden van de 
Neude geschetst, een plein in Utrecht. Er zijn ridder-
toernooien op gehouden, vervalsers in ketels olie 
gekookt, munten geslagen en machthebbers onthaald, 
zoals keizer Karel V en Napoleon. Maar de nadruk ligt 
op de twintigste eeuw. En net zoals aan een kwart van 
de Neude sinds 1924 een reusachtig postkantoor staat, 
vult dit gebouw ook een kwart van het boek.

LANDSCAPE PHOTOGRAPHY
Saskia Boelsums, Terra, Amsterdam, 208 pag., 
gebonden, € 49,99, ISBN 978 90 8989 810 4

Een eenzame koe voor een verre dijk, knotwilgen bij 
een molengang, een vuurtoren in de ondergaande 
zon. Allemaal onder dramatische luchten. De 
Drentse fotograaf Saskia Boelsums voelt zich sterk 
verbonden met schilders als Willem Maris, Jacob 
van Ruisdael en Paulus Potter. Haar foto’s van 
Nederland zijn adembenemend schilderachtig. 
Boelsums draait dan ook flink aan de knoppen van 
haar computer om het licht, de scherpte en het 
contrast aan te passen. Jammer alleen dat er niet bij 
staat waar ze de foto’s schoot.

ATLAS NATUURSTEEN IN LIMBURGSE GEBOUWEN
Een frisse kijk op geologie, beschrijving, herkomst en 
gebruik
Frans Doperé, Roland Dreesen en Michiel Dusar, 
Provinciaal Natuurcentrum, Genk, 352 pag., gebon-
den, € 40,-, ISBN 978 90 746 0581 6

Het gaat hier om de Belgische provincie Limburg. 
Tientallen steensoorten die daar in de buitenkant 
van historische gebouwen zijn verwerkt zijn in dit 
boek geïnventariseerd. Een groot deel daarvan is 
ook in het Nederlandse Limburg gebruikt, zoals 
basaltlava, potamideskalk en tauw. 

Ook iets interessants het licht doen zien? Neem contact op via 
d.snoodijk@cultureelerfgoed.nl.



FRISSE VLINDERS
Zowel de vlinders als de achtergrond waren 
grotendeels overgeschilderd, omdat het schilderij 
flink beschadigd was. Jammer genoeg waren die 
nieuwe insecten van een sterk mindere kwaliteit. 
Eén beestje was zelfs volledig weggeschilderd. 
Terwijl de Zuid-Nederlandse Jan van Kessel ze 
ergens tussen 1645 en 1679 juist zo verfijnd had 
weten neer te zetten. Van Kessel schilderde vaak 
dieren, gedetailleerd op klein formaat, zoals 
rupsen en reptielen, meestal tegen een lichte 
achtergrond. De beestjes op het schilderij Vlinders 

en insecten zijn natuurgetrouw weergegeven. Het 
werk maakt deel uit van de kunstverzameling 
van het Rijk die de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed beheert. Dit jaar restaureerde de dienst 
het. Daarbij is gebruikgemaakt van een andere 
versie van het schilderij, bij iemand in privé bezit. 
Op deze manier konden de insecten zo goed 
mogelijk hun oorspronkelijke uiterlijk terug-
krijgen. De overschilderingen waren verdon-
kerd en hadden veel reliëf. Een deel ging er met 
oplosmiddelen en gels goed af. Een ander, door 
loodwitpigment zeer hard deel, kon enkel met een 
scalpel worden verwijderd. Dat was een secuur en 

tijdrovend werk. De verf onder de overschilderin-
gen correspondeerde met het andere schilderij, 
wat bevestigde dat de insecten er oorspronkelijk 
hetzelfde uitzagen. Het vernis was sterk vergeeld. 
Dat viel vooral op omdat de achtergrond zo licht 
is. De vergeelde laag is vervangen. Vlinders en 
insecten is weer in een esthetisch goede conditie. 
Deze herfst zal Het Noordbrabants Museum in 
Den Bosch het op zaal tonen. 

Nadia Wilting, restaurator bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, restaureerde dit schilderij, m.wilting@
cultureelerfgoed.nl.

2019: Het schilderij ‘Vlinders en insecten’ was flink beschadigd, vergeeld en overgeschilderd

2020: Nu is het weer in een esthetisch goede conditie
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