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Onzichtbare stagiairs
Het onzichtbare zichtbaar maken is een resultante van 
erfgoedzorg. Graag vraag ik aandacht voor een minder 
zichtbaar deel van de erfgoedzorg: al het werk en het 
onderzoek dat studenten, stagiairs en leerlingen doen. 
In Aangenaam Kennis Te Maken in dit Tijdschrift stellen 
twee van onze stagiairs zich voor. Zij werken allebei thuis 
vanwege de coronacrisis. Tegelijkertijd zijn er nog tiental-
len andere stagiairs aan de slag bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, vaak vanuit huis en soms op locatie. Zo 
ontsluit een stagiaire van de Reinwardt Academie in ons 
archief een schenking van dia’s en begeleidt een stagiaire 
Facility Management werkzaamheden aan het pand.

Voordat de Walburgiskerk in Arnhem zijn nieuwe 
functie vond, werkten 28 studenten van de Technische 
Universiteit Delft aan toekomstplannen voor kerken in 
Gelderland. Het onderzoek naar de Rietveld-perskamer 
uit het UNESCO-hoofdkantoor begon met een scriptie 
van een student. Inmiddels heeft die student bij onze 
dienst een baan gevonden. De Grote Kerk van Naarden 
kreeg een nieuw leiendak, waarbij ook een leerling in 
het ambacht is opgeleid. Dankzij stages van studenten 
van de Universiteit van Amsterdam zijn twaalf kunstkof-
fers uit de rijkscollectie gerestaureerd. En zonder de 
inzet en het geduld van een andere stagiaire was een 
sculptuur van Baljeu nooit weer in elkaar gezet.

Erfgoed is altijd onderwerp van onderzoek en object 
van opleiden, zoals u ziet aan vrijwel elk artikel in dit 
Tijdschrift. Ik doe een beroep op iedereen in de sector 
om het in deze tijd van beperkingen door de coronacri-
sis voor aankomende collega’s mogelijk te maken om 
hun scriptie te schrijven, hun stage te lopen, hun prak-
tijkopleiding te voltooien. Dat kan alleen als we alle-
maal onderzoeksopdrachten aandragen, stages blijven 
begeleiden, opleidingsplaatsen bieden. Tot slot wil ik 
een van onze stagiairs specifiek zichtbaar maken: Anne 
Pellikaan. Zij won met haar Oosterse kunst in Wendingen 
de scriptieprijs van de Universiteit Utrecht. Omdat ze 
laat zien hoe kunsthistorisch onderzoek onzichtbare 
structuren bloot kan leggen.

Susan Lammers, algemeen directeur
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in kort bestek

ZONNEPANELEN IN 
AMERSFOORT
De Amersfoortse binnenstad is een 
beschermd stadsgezicht. De mid
deleeuwse kern en de historische 
daken vragen om grote zorgvuldig
heid, ook als het gaat om zonne
panelen. Onlangs analyseerde 
de gemeente dan ook in nauwe 
samenwerking met de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed de 
cultuurhistorische waarde van het 
dakenlandschap. Samen bepaalden 
ze op welke panden er zonnepanelen 
kunnen komen, rekening houdend met onder meer het zonlicht 
en de zichtbaarheid vanaf de straat. Volgens deze nieuwe opzet 
kunnen er 35 procent meer panelen in het centrum van Amersfoort 
liggen dan er nu toegestaan is. Binnenkort besluit de gemeente
raad of dit doorgang vindt.

Misschien mogen er in de 
Amersfoortse binnenstad meer 

zonnepanelen komen

DE STIJL OP NIEUW PLATFORM
Momenteel creëert het Nederlands Instituut voor Kunst
geschiedenis een online platform om gegevens uit technisch 
onderzoek voor breder gebruik te ontsluiten. Als proef richt het 
instituut zich op de kunstenaarsbeweging De Stijl, die tussen 
1917 en begin jaren dertig bestond. Kennisinstellingen zoals de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn hier inhoudelijk nauw 
bij betrokken. Ook bij de Rijksdienst is veel technische informatie 

over kunstwerken van 
De Stijl te vinden, zoals 
restauratierapporten, 
detailfoto’s en infra
roodopnames. Het is de 
verwachting dat het plat
form nieuw onderzoek 
en samenwerking tussen 
nationale en internatio
nale instellingen zal facili
teren. Nadere informatie: 
www.rkd.nl.

Theo van Doesburg richtte De Stijl op en 
schilderde in 1917 ‘De kaartspelers’

LINIE GEPRECISEERD
Naar verwachting wordt de Nieuwe Hollandse Waterlinie later dit 
jaar als werelderfgoed erkend. Ter voorbereiding daarop preci
seert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed momenteel de 
landkaart waarop de verdedigingslinie uit 1870 staat. De linie is 85 
kilometer lang, loopt van Pampus tot aan de Biesbosch en bestaat 
uit 46 rijksmonumentale forten met talloze kazernes, munitiede
pots, groepsschuilplaatsen en kazematten. Bij het nauwkeuriger 
intekenen hiervan komt behoorlijk wat speurwerk kijken op 
luchtfoto’s, historische kaarten en het Actueel Hoogtebestand 
Nederland. Vaak gaat het om aardgedekte gebouwen die inmid
dels overwoekerd zijn. Komend najaar valt de aangepaste Kaart 
van verdedigingswerken op www.cultureelerfgoed.nl te zien.

Fort de Bilt bij Utrecht

VACCINEREN IN 
WERELDERFGOED
Inwoners van de regio 
Rotterdam kunnen 
hun vaccinatie krij
gen op een wel heel 
bijzondere locatie. 
Sinds maart gebruikt de 
Gemeentelijke gezond
heidsdienst namelijk 
de Van Nellefabriek als 
vaccinatiestraat. De Van 
Nellefabriek stamt uit 
1931 en is een beroemd 
voorbeeld van architec
tuur uit de stroming van 
het Nieuwe Bouwen. De 
fabriek is niet alleen een 
rijksmonument, maar 
ook werelderfgoed. 
Normaliter wordt een 
groot deel van het com
plex gebruikt als eve
nementenlocatie. Door 
de coronamaatregelen 
was dit al maanden niet 
mogelijk. De open, lichte 
ruimtes blijken nu zeer 
geschikt om ingezet te 
worden als vaccinatie
straat en ook de goede 
bereikbaarheid is ideaal.

2,9 MILJOEN VOOR 
NIEUWE FUNCTIES
De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed heeft 
eind februari 290 keer 
subsidie toegekend voor 
een haalbaarheidsonder
zoek naar nieuwe func
ties voor een monumen
taal gebouw. Nieuw dit 
jaar is dat 58 aanvragers 
daarbij ook een aanvul
lende subsidie krijgen 
voor een onderzoek naar 
de verduurzaming ervan. 
De meeste aanvragen 
betroffen boerderijen, 
kerkelijke gebouwen en 
landhuizen. De categorie 
‘Woonhuizen’ komt niet 
in aanmerking voor deze 
subsidie. In totaal is dit 
jaar via de Subsidie regeling 
stimulering herbestemming 
monumenten ruim 2,9 
miljoen euro beschik
baar gesteld. Indienen 
voor de volgende ronde 
kan van 1 oktober tot 
30 november.

Buitenplaats de Kemnade in Gelderland heeft nog een toren uit de zestiende eeuw

NIEUWE NIEUWSBRIEF
Sinds een paar maanden kunnen gemeenten een digitale 
nieuwsbrief ontvangen die geheel aan gebouwde en groene 
monumenten gewijd is. De gratis Nieuwsbrief gebouwd erfgoed voor 
gemeenten verschijnt vijf keer per jaar en wordt uitgegeven door 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De actuele informatie 
ondersteunt de gemeenten in de zorg voor het erfgoed. Ook voor 
anderen die met erfgoedzorg bij gemeenten te maken hebben, 
is de nieuwsbrief interessant. Er staat nieuws in over onder meer 
het adviseren bij werkzaamheden, het rijksmonumentenregis
ter, subsidies, duurzaamheid, de Omgevingswet, publicaties en 
bijeenkomsten. Zich abonneren op de nieuwsbrief kan via www.
cultureelerfgoed.nl.

HET NEDERLAND VAN BLAEU
In 1652 bracht de 
uitgever Joan Blaeu 
Toonneel der Steden 
van de Vereenighde 
Nederlanden uit. Deze 
atlas bevat 130 platte
gronden van steden uit 
de gehele Republiek. 
Enkele weken gele
den publiceerde de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Het Nederland van Blaeu  
op de Kaart van de verstedelijking op www.cultureelerfgoed.nl.  
Wie op deze landkaart op de stippellijn om een stad klikt, krijgt 
de originele stadsplattegrond uit 1652 te zien. In de zeventiende 
eeuw werd ons land een van de grootste handelsnaties van 
Europa. Deze periode kenmerkt zich door een grote stedelijke 
bloei. Het Nederland van Blaeu geeft hier inzicht in.

Utrecht in 1652 uit de atlas van Blaeu

HOOFDKANTOOR PHILIPS RIJKSMONUMENT
In 1964 bereikte electro
nicafabrikant Philips een 
hoogtepunt. Letterlijk. Aan 
de rand van Eindhoven 
was het hoofdkantoor voor 
Nederland verrezen, naar 
ontwerp van architectenbu
reau Roosenburg Verhave 
Luyt en De Iongh. Het 
kantoor is vorige maand als 
rijksmonument beschermd, 
want het drukt uit wat Philips 
toen wilde zijn: vernieuwend. 

Door middel van een vernuftig juksysteem van staal is de com
plete constructie aan een betonnen kern opgehangen, die voor de 
broodnodige stijfheid en stabiliteit zorgt. Geen eenvoudige bouw
techniek, en zeldzaam. Mede dankzij de subtiel geknikte gevels en 
een kroon op het dak is het gebouw een icoon van de stad. 

Het hoofdkantoor van Philips Nederland  
uit 1964 is nu een rijksmonument
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De Walburgiskerk van Arnhem

De Walburgiskerk van Arnhem

Gezegende nachtrust

Gezegende nachtrust

Je moet het maar durven, een oude kerk kopen en die 

transformeren in iets nieuws. In Arnhem kun je binnenkort in de 

twee torens van de Walburgiskerk slapen. Het rijksmonument 

stamt al uit de veertiende eeuw. De gastenverblijven zijn er dan 

ook met de grootste zorgvuldigheid in gebouwd. henk hoogeveen

Aan de rand van de Arnhemse binnenstad 
staat de Walburgiskerk uit de veer-
tiende eeuw. Met zijn middeleeuwse 
tweetorenfront is het rijksmonument 

een prominente verschijning tussen de moderne 
wederopbouwarchitectuur van het stadhuis, het Huis 
der Provincie en het Paleis van Justitie. De grondslag 
voor de Walburgiskerk is hier al in 1315 gelegd. Toen 
stelde graaf Reinald I van Gelre zijn hof ter beschik-
king aan uit Tiel gevluchte kanunniken van het 
Walburgiskapittel. Met hun kapittelkerk, die rond 
1369 is voltooid, hoopte de graaf een basis te leggen 
voor Arnhem als bestuurlijk zwaartepunt. Het gebouw 
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In de twee torens van de Walburgiskerk in Arnhem 
worden momenteel zes gastenverblijven gebouwd

is tegenwoordig niet meer in religieus gebruik.
‘Onbegrijpelijk eigenlijk, hè, dat je in Nederland 
gewoon cultureel erfgoed van zevenhonderd jaar 
oud kunt kopen? Wat een gunst. Dat is zo bijzonder.’ 
Het zijn de woorden van Theo de Rijk. De inves-
teerder kocht de kerk in 2018 van het bisdom. In 
Arnhem heeft De Rijk zijn sporen verdiend met het 
restaureren van veel monumentaal vastgoed. ‘De 
Walburgiskerk leek mij een mooie vervolgstap. Het 
is een uitdaging om alles wat ik van die eerdere res-
tauraties geleerd heb nu in het groot te doen. Maar 
allereerst gaat het mij om de liefde voor het gebouw, 
met al die middeleeuwse bouwsporen.’ Hij raakt er 

niet over uitgepraat. De Rijk bouwt momenteel zes 
thema-appartementen in de twee kerktorens, voor 
een kort verblijf. Daarbij voorziet de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed hem en andere betrokkenen 
van advies.

Wapenarsenaal, timmerhuis
Het is niet voor het eerst dat de Walburgiskerk een 
andere functie krijgt. Destijds ging dat wel met 
minder liefde voor het gebouw. Dat kwam tijdens 
de Reformatie in de zestiende eeuw leeg te staan 
toen de openbare beoefening van de katholieke 
godsdienst verboden werd. Sinds de Beeldenstorm 
was de kerk in gebruik als wapenarsenaal, timmer-
huis, paardenstal, pakhuis en militaire gevangenis. 
Daarbij zijn gewelven gesloopt, verdiepingen inge-
bouwd, vensters veranderd en aanbouwen opgetrok-
ken. Maar ook nadat koning Lodewijk Napoleon 
de Walburgiskerk in 1808 aan de katholieken had 
teruggegeven bleef hij niet van rampen gevrijwaard. 
In 1854 stortten tijdens een grootse verbouwing 
de gewelven van het schip in. En laten we de zware 
verwoestingen van september 1944 tijdens de Slag 
om Arnhem niet vergeten. Bij de wederopbouw is 
de kerk meteen gerestaureerd. Aan deze inspanning 
hebben we het huidige beeld te danken.

Het is niet voor het eerst 
dat de Walburgiskerk een 
andere functie krijgt

‘Welkom in mijn bouwteam. Vanaf nu zijn jullie alle-
maal verantwoordelijk voor het allerbeste resultaat’, 
zei Theo de Rijk in het najaar van 2018 tijdens het eer-
ste overleg op locatie. Al vroeg raakte de Rijksdienst 
betrokken bij de verbouwing van het rijksmonument. 
Bij het maken van de plannen trokken de gemeen-
telijke erfgoedadviseur Pieter Polman, de leden van 
de gemeentelijke adviescommissie Team Welstand 
en Monumenten en de Rijksdienst gezamenlijk op. 
Aanvankelijk was het idee om appartementen in 
beide torens en zijbeuken te bouwen en het midden-
schip als museale ruimte te gebruiken.

Een eer
Architect Marije Weijers van Atelier Blik vertelt: ‘Om 
iets toe te mogen voegen aan een gebouw dat in je 
eigen stad staat en al zo veel eeuwen teruggaat, is 
een eer. Maar ook spannend. Veel mensen hebben 
een herinnering aan de Walburgiskerk. En wij veran-
deren hem nu ietsje. Als we niets doen, blijft de kerk 
grotendeels leegstaan. Nu we er gastenverblijven 
in bouwen, zorgen we ervoor dat de Walburgiskerk 
weer gaat leven en voor de samenleving opnieuw van 
betekenis is.’ Dankzij een bouwhistorisch onderzoek 
is er goed in beeld welke aspecten van het monu-
ment cultuurhistorisch van belang zijn. Hierdoor 
konden er in het ontwerpproces goede keuzes »

Het kenmerkende tweetorenfront blijft zoals het is
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gemaakt worden en is er gezamenlijk gezocht naar 
de zogenoemde transformatieruimte in de kerk.
De Rijk: ‘Ik heb veel ervaring met woningen. Daar 
is nu ook grote behoefte aan. En daar begon ik dus 
mee. Maar je moet de tijd nemen. Het monument 
doorgronden. Een plan groeit in zo’n proces.’ 
Gelukkig bleef de kerk in de tussentijd in gebruik 
als tentoonstellingsruimte, vanwege een tijdelijke 
huisvesting van Museum Arnhem. Architect Weijers: 
‘We hebben besloten de zijbeuken grotendeels bij 
het oude te laten en de appartementen alleen in de 
torens te bouwen. Met in het schip een museale pro-
grammering, zodat de kerk deels openbaar toegan-
kelijk is, net als voorheen.’

Voldoende daglicht
Wie appartementen in een gesloten monument als 
een toren bouwt, neemt vrijwel altijd de uitdaging 
aan om voldoende daglicht te creëren. Dit was bij 
de Walburgis-torens dan ook een gezamenlijke 
zoektocht. ‘Op basis van het historische onderzoek 
en verkennende gesprekken schetste ik verschil-
lende varianten van de appartementen’, vertelt 
Marije Weijers. ‘Die presenteerde ik open aan de 
adviseurs van de gemeente en de Rijksdienst.’ Enkele 
gevels van de torens zijn tijdens de Slag om Arnhem 
ingestort en daarna opnieuw met de oude stenen 
opgemetseld. Omdat hier dus al een verstoring had 
plaatsgevonden zijn die gevels als eerste zoekgebied 
verkend om er extra vensters in te maken.
Architect Weijers vervolgt: ‘Ik legde mijn overtui-
gingen, maar ook mijn twijfels bij de ontwerpvari-
anten op tafel. Door je kwetsbaar op te stellen kun 
je gewaagdere voorstellen presenteren. Sommige 
vielen af en andere werden ondersteund tijdens de 
besprekingen. Hierdoor ontstond er een wissel-
werking en is het ontwerp alleen maar sterker 
geworden. Het wordt door iedereen gedragen. 
Door het open te presenteren is er ook veel meer 
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bereikt dan we hadden verwacht. En zijn er keu-
zes gemaakt die veel stoerder zijn dan we hadden 
durven dromen. Theo de Rijk, de Rijksdienst, de 
gemeente en ik stuurden referentiebeelden over en 
weer. Gezamenlijk bekeken we hoe dat zou werken 
bij de Walburgiskerk. Ieders expertise komt terug 
in het ontwerp, waardoor dat uitgesproken is, maar 
zorgvuldig afgewogen en onderbouwd dankzij de 
discussies die we gevoerd hebben.’

Verantwoordelijkheidsgevoel
Deze manier van samenwerken, de constructieve 
houding van iedereen en de ruimte voor ieders 
inbreng creëerden een gezamenlijk verantwoorde-
lijkheidsgevoel voor het beste resultaat. ‘Daar ben ik 
het meest trots op’, vertelt De Rijk. ‘Niet ik weet het 
team te enthousiasmeren. Dat is het gebouw!’ Ook 
Pieter Polman van de gemeente vertelt gedreven: 
‘De Walburgiskerk voegt zich nu in het rijtje van 
Arnhemse kerken die in de afgelopen tijd met een 
spectaculair resultaat een andere functie hebben 
gekregen. Zo hebben we al een gezondheidscen-
trum in de Heilig Hartkerk en het exotische hotel-
restaurant Bizar-Bazar in de Lutherse Kerk. En in de 
Eusebiuskerk is de rijke historie centraal gesteld, 
met als contrast nieuwe entrees en glazen balkons. 
Nieuw gebruik vergroot de “belevingswaarde” van dit 
erfgoed. De binnenstad van Arnhem wordt daardoor 
veel meer een place to be in plaats van een place to buy. 
De Walburgis biedt met zijn nieuwe ramen een ver-
rassend ander perspectief op de stad.’
Het ontwerp van Atelier Blik gaat uit van twee 
nieuwe vensters per toren aan de achterkant. Ook 
heeft het appartement op de eerste verdieping in 
beide torens één nieuw raam in de zijgevel. Het ken-
merkende gesloten tweetorenfront blijft daarmee 
aan de voorkant ongewijzigd. Dat was een belangrijk 
uitgangspunt. Aan de achterkant valt nu af te lezen 

dat de torens een nieuwe functie hebben. Varianten 
met ramen in één groot gebaar over alle verdiepin-
gen en de oude spleetvensters verlengen vielen af. 
Deze varianten zouden in verhouding tot de ingreep 
in het rijksmonument onvoldoende bijdragen aan 
het binnen laten vallen van genoeg daglicht.

Verlengstuk van meubels
De nieuwe ramen ontwierp de architect als een ver-
lengstuk van de vaste meubels in de appartementen. 
‘Het was mijn wens om een nieuwe “bouwkwaliteit” 
aan de kerk toe te voegen, met aandacht voor het 
kleinste detail’, vertelt eigenaar De Rijk bevlogen. 
Ook al bevinden de vensters zich op grote hoogte, 

Daar, tussen de galmgaten 
en de kerkklokken, heb 
je een prachtig uitzicht 
op Arnhem

er is niet over een nacht ijs gegaan. Het was een 
uitgebreide zoektocht naar de juiste vormgeving, 
inclusief het materiaal en de kleur. Een veelheid 
aan kopersoorten is beoordeeld om te kijken welke 
er het beste met het rode metselwerk van de kerk 
combineert. En dat is zowel op zonnige dagen met 
reflectie gebeurd als op een druilerige, schaduwrijke 
dag. In de kleur is dus niet het contrast gezocht, 
maar juist de verbinding.
De Rijk: ‘We zijn daarom op roodkoper uitgeko-
men. Een rijk materiaal, passend bij de kerk. Dat 

hebben we in Duitsland gevonden. Het is helemaal 
gevouwen. Echt vakmanschap. Om oxidatie te voor-
komen is het koper in Engeland bewerkt, zodat er 
nu een beschermlaag op zit. Het ziet er daardoor uit 
alsof het gisteren gepoetst is, maar dan mat.’ Een 
belangrijk uitgangspunt was de lange levensduur 
van het materiaal, aangezien het niet eenvoudig 
is om deze plek zonder steiger te bereiken. En een 
bijzonder detail is dat het metselwerk tien centime-
ter ruimer uitgezaagd is. De koperen ramen lijken 
hierdoor in de gevel te zweven en komen los van 
de kerk. Een donkere rand metselwerk rondom 
het kozijn zorgt ervoor dat dit effect versterkt 
wordt. Het geeft extra diepte. Mooi ook is dat het 
roodkoper binnen naast de vaste meubels overal 
terugkomt, van de deur bellen tot de kranen en de 
badkuipen.

Lift, trappenhuis en loopbruggen
Voorheen kon je vanaf beneden helemaal door 
de lege kerktorens naar boven kijken. In iedere 
toren bevinden zich nu drie appartementen. Om 
die te bereiken zijn er in de kerk een lift en een 
trappenhuis geconstrueerd. Daartussen zweven 
hoog twee loopbruggen van koperkleurig gaas 
en Amerikaans notenhout voor een groot gotisch 
venster langs. Het orgel hieronder is behouden. 
Van de twee appartementen op de eerste verdieping 
zijn de woonkamers met keukens in de torens zelf 
gesitueerd. De slaapruimten en badkamers zijn 
gedeeltelijk onder de kap boven de gewelven van de 
zijbeuken gebouwd. De vier appartementen hoger 
in de torens hebben vides en trappen die de muren 
zo veel mogelijk vrij laten.
Hoogtepunt is het dakterras op de bovenste apparte-
menten. Daar, tussen de galmgaten en de kerk-
klokken, heb je een prachtig uitzicht op Arnhem. 
Overigens zijn er in de appartementen allerhande 

Een nieuw venster met een raam van roodkoper. Vooraan eigenaar Theo de Rijk

»

Het schip van de kerk blijft een tentoonstellingsruimte
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Twee nieuwe loopbruggen tussen de torens zweven voor een gotisch venster langs

zaken uit de kerk hergebruikt. Zo sluiten de deuren 
van de biechtstoelen nu de badkamers af en hangen 
er kandelaars als lampen. De beslissing om de appar-
tementen niet voor wonen maar voor vakantie te 
bestemmen is pas tijdens de verbouwing genomen. 
Dat sluit volgens Theo de Rijk beter bij de ‘beleving’ 
aan. De zes appartementen zijn elk ingericht rond 
een ander Arnhems thema. ‘Je kunt straks bijvoor-
beeld voor een weekend of langer in het Lodewijk 
Napoleon-appartement verblijven. Dat is naar hem 
vernoemd omdat hij de Walburgiskerk aan de katho-
lieken terug heeft geschonken’, licht Sonja van der 
Bij toe, verantwoordelijk voor de exploitatie van de 
zogenoemde Walburgis-Residenties.

Frost, fort en vorsten
‘De andere thema’s zijn de Britse luitenant-kolonel 
John Frost, die in 1944 de Rijnbrug bij Arnhem 
probeerde te veroveren,’ vult Van der Bij aan, ‘en 
de Veluwe, die hier vlakbij ligt, het Romeinse fort 
Meinerswijk, waarvan de resten in de stad liggen, 
Gelderse vorsten en Burgers’ Zoo, de dierentuin 
hier.’ De Rijk vertelt: ‘Tijdens een lunch in een café 

vroeg de bedrijfsleidster mij of ik wel wist dat de 
Walburgiskerk de oudste kerk van de stad was. Ik was 
verbaasd. Sonja bleek alles over de middeleeuwse 
geschiedenis van Arnhem te weten.’ Een nieuwe 
samenwerking was geboren. Van der Bij: ‘Ik ben 
opleidingen gaan volgen om mensen rond te kun-
nen leiden. Bij hun verblijf hier kunnen de gasten 
die rondleidingen boeken.’ Het schip van de kerk is 
komend jaar een tijdelijk expositiecentrum van het 
Oorlogsmuseum 40-45.
De afgelopen zevenhonderd jaren wist de 
Walburgiskerk steeds weer uit zijn as te herrijzen. En 
nog steeds staat hij met zijn kenmerkende twee-
torenfront fier overeind in het silhouet van Arnhem. 
Met de twee nieuwe functies als gastenverblijf en 
tentoonstellingszaal is de volgende fase in de lange 
geschiedenis van de kerk aangebroken. Duidelijk is 
dat de rijke historie van de Walburgiskerk nog lang 
niet voltooid is. 

Henk Hoogeveen, adviseur architectuurhistorie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, draagt met expertise 
aan deze transformatie bij, h.hoogeveen@cultureelerfgoed.nl.

Een van de thema-appartementen is naar Lodewijk Napoleon 
vernoemd
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Opgegraven in Kasteel Haamstede
Kijken naar een kijker

Binnen de muren van het Zeeuwse Kasteel Haamstede is een oude 

verrekijker opgegraven, al meer dan vijftig jaar geleden. De losse 

onderdelen zijn keurig in een doosje bewaard. Maar hoe zit het 

precies met die kijker? Waar is hij van gemaakt? Doet hij het nog? 

En hoe oud is hij? Onderzoekers gingen aan de slag. jos bazelmans

Er staat een kartonnen doosje op tafel. Met 
enige moeite gaat het nauwsluitende deksel 
eraf. Vergeeld synthetisch verpakkingsma-
teriaal wordt zichtbaar. Daaronder liggen 

kleine buizen en ringen, zo te zien van been, ivoor 
of hout. Ze zijn duidelijk met grote zorgvuldig-
heid op een draaibank gemaakt. Sommige zijn 
aan de binnen- of de buitenkant van schroefdraad 
voorzien. Twee lijken er op een bol dekseltje. Het 
grootste ding in het doosje is een metalen buisje 
van ruwweg vijftien centimeter lang, dat in een fijn 
gedraaide koker zit. Wat is dit allemaal? De sleutel 
tot het raadsel bestaat uit twee ronde glaasjes. De 
veertien onderdelen vormen samen namelijk een 
verrekijker, en niet zo maar een.
Een ruitvormig stukje metaal hoort te balanceren op 
een pinnetje in een van de gedraaide delen. Dit ruitje 

is een kompasnaald. Je kon het kompas gebruiken in 
combinatie met een kleine zonnewijzer, die er precies 
bovenop past. De verrekijker is in 1964 of 1965 
gevonden bij een opgraving van de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek, een voorloper 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dat 
gebeurde binnen de muren van Kasteel Haamstede 
uit de dertiende eeuw, op het Zeeuwse eiland 
Schouwen-Duiveland. Over de context van de vondst 
is tegenwoordig helaas niets meer bekend. Om meer 
over de verrekijker te weten te komen onderwierp de 
Rijksdienst hem nu aan een uitgebreid onderzoek.

Van welk materiaal
Met een röntgenfluorescentiespectrometer bepaal-
den de onderzoekers eerst van welk materiaal de 
verrekijker gemaakt is. De metalen onderdelen zijn 

allemaal van messing, behalve de kompasnaald. 
Die bestaat grotendeels uit ijzer. Het dingetje moet 
ongetwijfeld magnetisch geweest zijn. Maar dat 
is het tegenwoordig niet meer, omdat het ijzer 
vrijwel volledig in ijzeroxide omgezet is. Het dunne 
afdekglaasje van het kompas is van gemengd soda-
alkaliglas gemaakt en het dikkere lensje is geslepen 
uit sodaglas. Dat is opvallend, want de optische 
eigenschappen van sodaglas zijn minder goed dan 
van potasglas. Maar ongebruikelijk is het niet.
De analyse van de organische onderdelen, zoals 
de koker, bewijst dat deze van dierlijk materiaal 
gemaakt zijn. Ook zitten er hoge gehaltes aan koper, 
zink en lood in. Blijkbaar is een gedeelte van het 
metaal van de kijker opgelost en neergeslagen op de 
dierlijke componenten. Messing kan in een zuurstof-
loze omgeving oplossen bij afbraak van organische 

Getekend is alles in elkaar 
gezet, ook uitgeschoven, met onder 

een deksel kompas met zonnewijzer
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De twee glaasjes vormen de sleutel tot het raadsel wat al deze onderdelen samen vormen: een verrekijker

stof. Misschien lag de verrekijker daarom wel in 
een beerput. Visuele inspectie maakt duidelijk dat 
het geen been, maar ivoor is, van een olifant of een 
mammoet. Nadere bestudering toont aan dat het 
om olifantenivoor gaat. Vermoedelijk zijn in ieder 
geval de dekseltjes uit het uiteinde van een slagtand 

gehaald. In de ivoren kompashouder zal een 
losse, papieren kompasroos hebben geze-
ten. Deze is helaas niet bewaard gebleven.

Een verrassing
Aan de Technische Universiteit Delft is het 

langste buisje met een röntgen-CT-scanner onder-
zocht. Dat zorgde voor een verrassing. Op de scans 
is namelijk duidelijk te zien dat het vier haardunne, 
in elkaar geschoven buizen zijn. De binnenste is 
het compleetst. De combinatie van vier messing 
kijkerbuizen en een ivoren houder is bijzonder. In 
de huidige staat is er sprake van een onwrikbaar 
verband tussen de buizen onderling en tussen de 
buizen en de koker. Maar oorspronkelijk kon je de 
buis dus met gemak uitschuiven tot een lengte van 
ten minste 45 centimeter.
Interessant ook is om te weten hoe sterk de kijker 
vergroot. Maar in de lens zitten een flink aantal for-
se luchtbelletjes en een stevige, doorlopende breuk. 
Er zitten ook krassen op en andere oneffenheden. 
Bovendien is de lens aan beide kanten verkleurd 
en door vuil aangeslagen, waardoor hij troebel is 
geworden. Dit maakt het lastig om zijn brandpunts-
afstand te schatten. Op een optische bank maten de 
onderzoekers deze met laserlicht. Met moeite stel-
den zij vast dat de kijker het beeld drieënhalf keer 
dichterbij heeft gehaald. De lens die aan het andere 
uiteinde zat, is helaas verloren gegaan.

Uitdaging
De telescoop, en dus ook de verrekijker, is in 1608 
in Middelburg of in Alkmaar uitgevonden. We 

weten niet precies welke uitvinder er het eerste 
mee kwam. In de decennia daarna was het vooral 
een uitdaging om een goed werkende kijker te 
maken. Na 1650 was het slijpen van goede lenzen 
routine geworden. Toen vond er ook een gestan-
daardiseerde productie van benen, ivoren, ijzeren 
en messing buizen plaats. Met het oog op de markt 
experimenteerden de kijkermakers bovendien 
door zaken zoals een kompas en een zonnewijzer 
toe te voegen. Wanneer de verrekijker uit Kasteel 
Haamstede precies gemaakt is, is moeilijk te bepa-
len. Zijn vormgeving duidt op een moment ergens 
tussen 1650 en 1750. Verrekijkers werden toen in 
onder meer Amsterdam, Londen en Neurenberg 
geproduceerd en er bestond een omvangrijke 
internationale handel in. In die jaren waren ver-
rekijkers gemeengoed. Brillenmakers hingen ze aan 
hun gevel, naast hun brillen. De relatief eenvoudige 

vorm, kwaliteit en productiewijze van de kijker 
uit Kasteel Haamstede sluiten een datering na 
1750 uit.
Deze uitschuifbare verrekijker van messing en 
ivoor, met zonnewijzer en kompas, is dus een uni-
cum uit de tweede helft van de zeventiende of de 
eerste helft van de achttiende eeuw. Vergelijkbare 
kijkers waren destijds voor een betrekkelijk grote 
consumentenmarkt beschikbaar. De relatief 

geringe waarde en de status als gebruiksgoed 
stonden blijkbaar een overdracht als erfstuk in de 
weg. Waarom archeologen ze zo weinig vinden, 
is vooralsnog een raadsel. Misschien herkennen 
ze de onderdelen niet. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat deze kijker in Neurenberg voor de Nederlandse 
markt gemaakt is. Kasteel Haamstede werd in de 
zeventiende en achttiende eeuw bewoond door 
een adellijke familie die zeker het geld en de inte-
resse had om dit hebbedingetje te kopen. In maart 
droeg de Rijksdienst de verrekijker aan het Zeeuws 
Archeologisch Depot over. 

Jos Bazelmans, hoofd Archeologie bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, verrichtte dit onderzoek met Tiemen 
Cocquyt, Lambert van Eijck, Inge van der Jagt, Roel Lauwerier, 
Bertil van Os, Zhou Zhou en Huib Zuidervaart, j.bazelmans@
cultureelerfgoed.nl. Zie binnenkort ook het boek ‘Slot 
Haamstede: Tussen zand en zout’.

Zijn vormgeving duidt  
op een moment ergens 
tussen 1650 en 1750

1694: aan de gevel van een brillenmaker hangen behalve brillen 
ook verrekijkers
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kunst zoekt plek

Wie wil Kompositie V lenen?

Al vijf jaar raakt 

‘Kompositie V’ zoetjesaan 

uit zicht in het depot 

van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. 

Jammer hoor, want het 

is een schilderij waar een 

bijzondere werking van 

uitgaat. Wie wil het lenen? 

simone vermaat

Het grote, abstracte Kompositie V lijkt 
moeiteloos gemaakt, maar niets is 
minder waar. Rudi van de Wint bouwde 
zijn schilderijen laag voor laag op. Op 

sommige plekken is de verf zelfs centimeters dik 
en wordt Kompositie V bijna driedimensionaal. 
Vanuit de vele lagen schijnen verschillende kleuren 
door de buitenste heen, waardoor er een sterke 
dieptewerking ontstaat. Van dichtbij krijg je het 
gevoel in het schilderij te verdwijnen. Van de Wint 
werkte doelbewust op grote formaten. Hij was niet 
uit op een harmonisch samengaan van kunst en 
ruimte, zoals veel kunstenaars van de generatie 
voor hem. Hij zocht juist de confrontatie en wilde 

dat zijn werk een plek in de omgeving opeiste. Van 
de Wint was er nauwelijks in geïnteresseerd om 
zijn kunst in museale context te presenteren. Liever 
bouwde hij aan zijn levenswerk De Nollen, in een 
verwaarloosd binnenduingebied met bunkers aan 
de rand van Den Helder, waar hij natuur, beeldende 
kunst en bouwkunst samenbracht. In de jaren 
tachtig en negentig kreeg hij veel opdrachten voor 
de openbare ruimte, waarvan de tien metershoge 
schilderijen voor de Tweede Kamer wellicht het 
bekendste zijn. In zijn atelier in De Nollen werkte 
hij ook aan zijn autonome schilderijen, zoals de 
tweedelige, zwarte en dieprode Kompositie V. 
Van de Wint maakte dit imposante werk van drie 
bij vier meter in 1982. In 1985 kocht het Rijk het 
aan. Maar vanwege het formaat is het schilderij 
niet eenvoudig uit te lenen. Niet alleen heeft het 

behoefte aan een grote, hoge muur, maar ook 
mag de weg naar die muur niet bezaaid zijn met te 
kleine deuren, liften en trappenhuizen. Pas na een 
dikke tien jaar kreeg het kunstwerk een prachtige 
plek bij de Hoge Raad in Den Haag, waar het tot in 
2016 heeft gehangen. Sindsdien is het helaas weer 
in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed verstopt. Juist nu verdient Kompositie V een 
plek waar het gezien kan worden, omdat veel van 
Van de Wints werk in de openbare ruimte bedreigd 
wordt. Welke publiek toegankelijke instelling kan 
een muur vrijmaken? 

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

Toogkast naar Hofje van Nieuwkoop
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst  
voor het Cultureel Erfgoed om een plek voor 
een zogeheten toogkast uit de zeventiende 
eeuw. Er heeft destijds wellicht linnengoed in 
gelegen. Verschillende instellingen stuurden een 
enthousiaste reactie. Het eikenhouten bergmeubel 
zal het beste tot zijn recht komen in de Regenten-
kamer van het statige Hofje van Nieuwkoop in 

Den Haag. Dat is ook in de zeventiende eeuw 
gebouwd, door de beroemde bouwmeester 
Pieter Post, en biedt nog steeds woonruimte aan 
alleenstaanden. In de Regentenkamer vinden 
tegenwoordig kleinschalige culturele activiteiten 
plaats. Met de instellingen die achter het net visten, 
kijkt de Rijksdienst naar andere bruiklenen uit 
de rijkscollectie.
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EEN DUIK IN LATIJNS-AMERIKA

Handboek voor maritieme archeologen

Voor de kust van Latijns-Amerika 

liggen heel wat scheepswrakken. 

Sommige daarvan zijn van Nederlandse 

origine. Want in de afgelopen honder-

den jaren verging daar regelmatig een 

schip uit ons land. Om de zorg voor 

deze wrakken te verbeteren is er nu 

een handboek verschenen voor duiken-

de archeologen uit Latijns-Amerika. 

robert de hoop & martijn manders

DUIK
De culturele tak van de Verenigde Naties, UNESCO, geeft 

regionale cursussen om scheepswrakken te beheren 
die onder water liggen. Daar werkt de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed al jaren aan mee, op Sri Lanka, 

in Thailand, maar ook op Jamaica en ons eigen Sint Eustatius. In 
de afgelopen eeuwen zijn volgens UNESCO minstens drie miljoen 
schepen gezonken, vaak net voor de kust. De cursussen voor 
maritieme archeologen verbeteren de zorg voor de wrakken, ook 
de Nederlandse, waarvoor de Rijksdienst verantwoordelijk is. Naast 
het cursusboek voor de Aziatisch-Pacifische regio is er nu een editie 
voor Latijns-Amerika verschenen. Ook het Caraïbische gebied met 
de Nederlandse eilanden maakt daar deel van uit. Voor de nieuwe 
uitgave is de tekst volledig herschreven en voorzien van informatie 
over recent ontwikkelde technieken. Iedereen heeft toegang tot 
het materiaal via de websites van UNESCO en de Rijksdienst.
De meeste landen in Latijns-Amerika richten zich al eeuwen sterk 
op de zee en dit reflecteert zich in een grote rijkdom aan cultureel 
erfgoed onder water. Helaas wordt dit vaak niet geregistreerd, laat 
staan archeologisch onderzocht. Er vindt nog altijd commerciële 
schatgraverij plaats. Internationaal wordt erfgoed in Latijns-
Amerika hoog gewaardeerd, ook als dat uit de koloniale tijd stamt. 
Het speelt een belangrijke rol in het toerisme en bij het vormen 
van identiteit en bewustwording van zowel de mensen daar als in 
de voormalige koloniserende landen.

Schatgravers en souvenirjagers
In 2001 nam UNESCO het Verdrag inzake de bescherming van het 
cultureel erfgoed onder water aan. Daarmee begonnen de cursussen 
voor de archeologen. Het verdrag is opgesteld omdat steeds meer 
schat gravers en souvenirjagers de wrakken plunderden. Maar ook 
vanwege activiteiten als naar delfstoffen boren, vissen en de bouw 
van windturbines. Met het verdrag streven de landen naar een 
wereldwijde bescherming, zowel in de kustgebieden als daar-
buiten. Al 66 landen hebben het verdrag bekrachtigd. Nederland 
zal dat naar verwachting volgend jaar doen.
Het handboek bevat lesmateriaal dat ontwikkeld is door internati-
onale experts, waaronder Nederlandse. Onderwerpen die aan bod 
komen, zijn onder meer beheer, gegevens opslaan, kennisuitwis-
seling, bescherming ter plekke, opgraven en het conserveren van 
opgedoken voorwerpen. Door de cursussen te geven bewerkstelligt 
de Rijksdienst dat er nu ook in Latijns-Amerika meer archeologen 

zijn die voor scheepswrakken kunnen zorgen. Nog altijd is het 
grootste deel van de oud-cursisten actief in het beheer van het erf-
goed. Het boek wordt nog in het Spaans vertaald. Meteen wanneer 
dit weer mogelijk is, zal de dienst het bij de eerstkomende cursus 
in het Caraïbische gebied inzetten. 

Robert de Hoop en Martijn Manders, specialisten maritieme archeologie bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, schreven mee aan het handboek,  
r.de.hoop@cultureelerfgoed.nl. & m.manders@cultureelerfgoed.nl. Zie www.
cultureelerfgoed.nl voor ‘The UNESCO Training Manual for the Protection of 
the Underwater Cultural Heritage in Latin America and the Carribean’.

IN LATIJNS-AMERIKA

EEN

Een cursist fotografeert een nieuw ontdekt kanon bij Sint Eustatius
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Huis Barnaart

Haarlemse  chic

In Haarlem staat een huis, en dat was twee 

eeuwen geleden zo chic en modieus als je maar 

bedenken kunt. Dit Huis Barnaart is nu weer met 

net zo veel grandeur ingericht, in empirestijl. 

Het is alsof koning Lodewijk Napoleon daar elk 

moment zijn logeerkamer uit kan komen lopen. 

valentijn carbo, machteld jacques & yuri van der linden

Haarlem, 27 april 1807, in de avond. Het 
moet een schitterend gezicht zijn geweest 
toen Lodewijk Napoleon in een koets met 
toortslicht bij het nieuwe huis van Willem 

Philip Barnaart arriveerde. Voor de gelegenheid was 
de gevel verlicht door lampionnen in de bomen. In 
de ontvangstvertrekken, gedecoreerd in empirestijl 
volgens de allerlaatste mode in de meest afwis-
selende materialen en kleuren, verwelkomden de 
25-jarige bewoner en zijn nog jongere echtgenote 
hun belangrijke gast. Zo gauw de coronamaat-
regelen het toelaten, opent het spectaculaire 
logeeradres van de koning van Holland en de 
broer van de Franse keizer als Museumhuis van 
Vereniging Hendrick de Keyser. Het is het elfde 
Museumhuis van de organisatie die zich voor het 
behoud van historische huizen inzet. Samen tonen 
de Museumhuizen de geschiedenis van vijfhonderd 
jaar wonen in Nederland.
De Koninklijke Verzamelingen, het Kunstmuseum 
Den Haag en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed hebben meubels aan de vereniging uitge-
leend, zodat Huis Barnaart nu weer in empirestijl 
ingericht is. Van de bouw van het Haarlemse huis 

Huis Barnaart is tussen 1803 en 1808 gebouwd
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Haarlemse  chic

Een tafel met mahonie zwanen uit de Rijksdienst-collectie wordt in het huis gezet
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In de Gouden Salon van het chique Huis Barnaart staan nog de originele lila banken en stoelen

tussen 1803 en 1808 zijn we goed op de hoogte, 
omdat de bestekken en rekeningen bewaard zijn 
gebleven. Deze zijn telkens netjes afgetekend door 
de architect Abraham van der Hart. Zo weten we 
exact welke ambachtslieden en leveranciers inge-
schakeld zijn, hoe lang ze bezig waren en welke kos-
ten ze in rekening brachten. Ook zijn er veel details 
bekend over de oorspronkelijke meubilering van 
het rijksmonument. Dankzij de uitvoerige boedel-
inventaris die na de dood van Willem Philip Barnaart 
in 1851 is opgemaakt, rekeningen uit de bouwtijd en 
een grote hoeveelheid brieven uit archieven is het 
mogelijk geweest om een reconstructie te maken 
van het interieur in de periode 1804-1851.

‘Zoo schoon en kostbaar’
Bijzonder is de notitie van Jeanette Agnes van Delen 
van een souper op 4 maart 1807. Ze moet haar ogen 
hebben uitgekeken die avond, want ze beschrijft 
het allemaal gedetailleerd. De kamers waren ‘zoo 
schoon en kostbaar gemeubileerd, als immer 
gezien’. In de eetkamer viel haar oog op ‘kastjes 
van glad hout, zeer proper gemaakt, voor borden 
te warmen’. Het Kunstmuseum heeft een van deze 

bordenwarmers nu in Huis Barnaart teruggezet. Dat 
geldt ook voor een trumeaubuffet, een soort tafel, 
die er destijds naast stond. Verder noteerde Van 
Delen alle 21 gerechten die tijdens het souper op 
tafel kwamen. Net als het ‘superbe mooij tafelgoed’, 
dat bestond uit ‘wit porcelein met zware vergulde 
Randen’. En dan de Gouden Salon. Naast de origi-
nele wandbespanning is daar ook het oorspronke-
lijke ameublement bewaard gebleven.

De meubels waren  
een unicum in hun tijd

Die meubels waren een unicum in hun tijd. Ze zijn 
geheel verguld en voorzien van een knallend lila 
bekleding. Dit vond navolging in het Paleis op de 
Dam in Amsterdam, waar logé Lodewijk Napoleon 
een jaar later introk. Hoewel deze originele meubels 
er prachtig aan bijdragen, vormen ze slechts een 

klein deel van de inrichting van het huis. Het groot-
ste deel van de reconstructie is mogelijk gemaakt 
door de bruikleengevers. Het doel is niet om een 
exacte replica van de aankleding van destijds te 
presenteren, maar om aan de bezoekers zo goed 
mogelijk de functie, sfeer en stijl van de vertrekken 
te laten zien. Huis Barnaart was geheel ingericht met 
meubels in de empirestijl van de hoogste kwaliteit. 
Dankzij de geleende meubels geeft het Museumhuis 
nu een indruk van ware grandeur uit de eerste helft 
van de negentiende eeuw.

Veranderingen in smaak
Het accent ligt op de beginperiode van het huis, 
maar interieurs zijn altijd onderhevig aan veran-
deringen in smaak en comfort. Deze zijn mee-
genomen in de gereconstrueerde inrichting. Uit de 
grote hoeveelheid geschreven bronnen duikt een 
interessant voorbeeld op van de wijzigingen die de 
Barnaarts in de loop der tijd aanbrachten. In een 
briefwisseling uit 1831 komen Deventer tapijten ter 
sprake. Deze vinden we in de boedelinventaris in de 
familie vertrekken op de bel-etage terug. In tegen-
stelling tot de deftige ontvangstvertrekken zijn deze »
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dagelijkse kamers intensief gebruikt. En dus moeten 
eerdere tapijten daar op een bepaald moment aan 
vervanging toe zijn geweest.
Aangezien dit kenmerkend is voor een periode van 
bewoning die bijna vijftig jaar heeft geduurd, zijn er 
nu twee van deze latere tapijten gereconstrueerd. 
De patronen hiervoor zijn ontleend aan originele 
modeltekeningen van de Deventer Tapijtfabriek 
in het Rijksmuseum. De nieuw geweven tapijten 
dragen in belangrijke mate bij aan de sfeer van de 
intiemere vertrekken. Soms betrof het ook tapijten, 
maar de afgelopen jaren kon de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed aan de inrichting van vrijwel alle 
Museumhuizen meubels en anderszins toevoegen. 
Voor Huis Barnaart selecteerde de dienst uit de 
kunstcollectie die de organisatie beheert empire-
meubels, een pendule, twee bij elkaar horende 
kandelabers en een servies.

100 gasten
Het gaat om een deel van een servies van koning 
Lodewijk Napoleon. In 1808 is voor hem het stad-
huis van Amsterdam in korte tijd omgebouwd tot 
paleis, het huidige Paleis op de Dam. De eetzaal 
werd ingericht in een van de galerijen. Er is toen 
een groot servies bij de firma Dommer & Comp. 
besteld, dat maximaal honderd gasten tegelijk kon-
den gebruiken. Het bestond uit 998 onderdelen en 
was versierd met fijne, gouden bloemetjes en blaad-
jes. In mei van dat jaar bracht de koning een bezoek 
aan de porseleinfabriek, waarbij hij zich uitvoerig liet 
informeren. Hij liet blijken ook zelf enige kennis van 
zaken te hebben. Nog dezelfde dag verleende hij het 
predicaat ‘koninklijk’ aan de firma.
Toch zal Lodewijk Napoleon niet geheel tevreden 
zijn geweest, want hij adviseerde de fabrikant 
contact op te nemen met enkele Parijse porse-
leinfabrieken om verbeteringen door te kunnen 
voeren. Nog datzelfde jaar reisde deze heer naar 
Parijs om de fabrieken met eigen ogen te bekijken. 
Of de koning tevreden was met het resultaat is niet 
bekend, wel dat het servies volop is gebruikt. Een 
jaar later moesten er namelijk speciale kasten voor 

gemaakt worden, aangezien er veel van zoek-
geraakt of gebroken was. Er resteren momenteel 43 
onderdelen. Enkele heeft de Rijksdienst in bruik-
leen gegeven aan onder meer het Rijksmuseum, 
Museum Weesp en Keramiekmuseum Princessehof 
in Leeuwarden. Het is mooi dat ruim de helft nu te 
zien is in Huis Barnaart, borden en schalen, zeker 
omdat Lodewijk Napoleon daar in 1807 heeft over-
nacht. Of hij toen van een net zo mooi servies heeft 
gegeten weten we niet.

Het gaat om een deel  
van een servies van koning 
Lodewijk Napoleon
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Ook servies uit de verzameling van de Rijksdienst heeft nu een plaats in Huis Barnaart

Alle 998 delen van 
het koninklijke servies 

waren met bloemetjes en 
blaadjes versierd

Hebe
De vuurvergulde empire-pendule is op een van 
de schoorsteenmantels van het huis gezet. Boven 
op de klok zit een jonge vrouw van brons, met 
naast haar een adelaar. Recent is vastgesteld dat 
zij Hebe voorstelt. Zij reikt een drinkschaal met 
nectar aan haar vader Zeus aan, die in een adelaar 
getransformeerd is. Hebe was op de Olympus de 
schenkster van de goden. Bovendien is gebleken 
dat deze pendule zeer waarschijnlijk in het atelier 
van André-Antoine Ravrio gemaakt moet zijn, een 
bekende bronzier in Parijs. Bij zijn overlijden in 1814 
had hij testamentair een bedrag van drieduizend 
francs beloofd aan diegene die de techniek van het 
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vuurvergulden veiliger kon maken. Bij deze techniek 
werd fijngestampt goud met een kwikoplossing op 
brons aangebracht, waarna het kwik door verhit-
ting verdampte en het goud als een dun laagje op 
het brons achterbleef. Maar de kwikdampen waren 
gevaarlijk, waardoor veel bronziers al op jonge leef-
tijd stierven.
Van Ravrio weten we ook dat hij op uitnodiging van 
Lodewijk Napoleon in Nederland is geweest, onder 
meer om een bestelling klokken te bespreken. Naast 
de pendule in Huis Barnaart zijn er nog vier vrijwel 
identieke pendules bekend, waarvan er een op 
Kasteel Arenenberg staat. Dit kasteel in Zwitserland 
was eerder eigendom van Hortense de Beauharnais, 
echtgenote van Lodewijk Napoleon. De pendule die 
de Rijksdienst beheert, heeft nu, na een aantal jaar 
in depot te hebben gestaan, een mooie bestemming 
gevonden in een van de mooiste empire-huizen van 
Nederland. Ga zelf maar kijken. 

Valentijn Carbo, medewerker onderzoek en documentatie, 
Machteld Jacques, medewerker collectiebeheer en inrichting, 
beiden bij Vereniging Hendrick de Keyser, en Yuri van der 
Linden, conservator oude toegepaste kunst bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, zetten zich in om dit huis in te 
richten, v.carbo@hendrickdekeyser.nl, m.jacques@
hendrickdekeyser.nl & y.van.der.linden@cultureelerfgoed.nl. 
Zie voor een bezoek aan Museumhuis Barnaart www.
museumhuizen.nl.

»
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De pendule met Hebe en adelaar Zeus wordt 
geflankeerd door twee Eros-kandelabers



aangenaam kennis te maken
Twee stagiairs

‘Ik wil ook iets in de praktijk doen’

Twee stagiairs

FOTO RCE, RUBEN SCHIPPER
Mark Riepema en Lieve Koole in de binnenstad van Amersfoort

Elk jaar lopen er zo’n vijftig studenten en leerlingen stage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Ook in coronatijd. Lieve Koole komt van de Reinwardt Academie en Mark Riepema van de Technische 

Universiteit Delft. Zij vertellen hoe dat nou is, een stage thuis achter de laptop. dirk snoodijk

 Wat doet een stagiair bij de Rijksdienst?
Lieve Koole: ‘Voor www.cultureelerfgoed.nl beschrijf ik voorbeelden 
van de zorg voor muurschilderingen. Zoals een recent onderzoek 
naar beschilderingen in de Grote Kerk van Naarden.’

Mark Riepema: ‘Ik kijk in Gelderland met de adviseurs architectuurhistorie van de 
dienst mee naar verbouwingen van rijksmonumenten. En ik doe bijvoorbeeld 
een onderzoekje naar glas-in-loodramen.’

Hoe beïnvloedt corona de stage?
Lieve Koole: ‘Ik zit thuis. Het is jammer dat ik daardoor geen echt werkgevoel 
krijg. Maar het voordeel is dat ik online waarschijnlijk meer overleggen bij kan 
wonen dan anders had gekund, net als lezingen en webinars.’
Mark Riepema: ‘Zonder reistijd spring je inderdaad zo van een overleg in Arnhem 
naar eentje in Apeldoorn. Iedereen doet zijn best, maar het is thuis achter de 
laptop veel moeilijker om de mensen van de dienst te leren kennen. Ik kan ze nu 
niet spontaan tegenkomen.’
Lieve Koole: ‘Ik weet niet anders. Het is mijn eerste stage. Maar de hele dag op je 
laptop zitten, dat is pittig. Ik wil ook iets in de praktijk doen. Gelukkig kon ik in 
Naarden gaan kijken.’
Mark Riepema: ‘Ook ik kan af en toe het monument bezoeken, zoals de 
Walburgiskerk in Arnhem, waar appartementen in komen. En op landgoed 
Klarenbeek bij Elburg wilde de eigenaar weten op welke andere manier het 
complex kan fungeren.’

Welke inzichten verwerf je bij de dienst?
Lieve Koole: ‘Mijn opleiding Cultureel erfgoed is breed. Het is daarom een mooie 
kans dat ik bij de Rijksdienst dieper in kan gaan op muurschilderingen, met 
verfmonsters en dergelijke. Dat leer ik niet op de academie zelf. Ik krijg hier een 
kijkje achter de schermen van bijzondere beroepen, zoals restaurator.’
Mark Riepema: ‘Ik doe Architectuur in Delft en heb eerder stage op een 
architectenbureau gelopen. Ik ken het perspectief van een architect vrij goed. 
Het is interessant om te zien hoe je vanuit het erfgoed tegen een plan van een 
architect aankijkt.’
Lieve Koole: ‘Ik heb gemerkt dat er aan een restauratie uitgebreid onderzoek 
voorafgaat. En dat je als restaurator veel moet weten.’
Mark Riepema: ‘Als buitenstaander denk je al snel dat zo’n overheidsorganisatie 
slechts kijkt wat er wel en niet mag. Maar in de praktijk blijkt dat de Rijksdienst 
vooral anderen ondersteunt om een transformatie van erfgoed beter te maken.’

Wat maakt deze stage mooi?
Lieve Koole: ‘Het werk van de Rijksdienst is zo specialistisch en belangrijk. Het is 
ook echt voor alle mensen van ons land bedoeld. Ik vind het bijzonder om dat 
van dichtbij mee te maken.’
Mark Riepema: ‘Er is zo veel moois in Nederland. Het voelt speciaal om aan het 
behoud daarvan bij te mogen dragen.’ 

Nadere informatie: personeelsadviseur Tanja Schouten, t.schouten@cultureelerfgoed.nl.

‘Ik wil ook iets in de praktijk doen’

tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 2 2021



 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 2 202116

Boerderij bij Oirschot bouwhistorisch onderzocht

De waardevolle

De waardevolle buitenplee

In de stal van de boerderij bij Oirschot overleggen de nieuwe eigenaren Corry en Martie van der Aa met adviseur bouwkunde Arno Schut van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de aanstaande verbouwing
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Stel, je verbouwt een 

oud gebouw. Hoe weet je 

dan welke onderdelen er 

cultuur historisch gezien 

zo waardevol zijn dat je 

die beter kunt behouden? 

Een bouwhistorisch onder-

zoek licht die delen er zo 

uit. Dat zie je bij een rijks-

monumentale boerderij bij 

Oirschot, uit 1923. Met nog 

een buitenplee. judith toebast

BUITENPLEE
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De buitenplee is tot twee jaar geleden in gebruik gebleven

Op de grond van zijn schoonvader liet 
Martinus van der Aa in 1923 een boerde-
rij bouwen, naar ontwerp van architect 
Frans van Bommel. Tot zijn overlijden in 

1980 boerde Van der Aa daar, bij de Brabantse plaats 
Oirschot, waarna zijn oudste zoon Rens het bedrijf 
voortzette. Rens van der Aa bleef ongetrouwd, maar 
was verder wel een man van tradities. Hij deed alles 
zoals hij dat altijd gedaan had en veranderde nauwe-
lijks iets aan zijn boerderij. Het gebouw heeft geen 
toilet of badkamer, alleen een buitenplee. Ook is er 
geen centrale verwarming. Gaskachels deden hun 
werk. In 2019 overleed Van der Aa, 95 jaar oud. Tot 
het einde woonde hij op de boerderij.
En die blijft in de familie. Neef Martie van der Aa 
en zijn vrouw Corry zijn de erfgenamen. Zij zullen 
hun boerenbedrijf anderhalve kilometer verderop 
achterlaten om er te gaan wonen. Martie van der 
Aa kwam vaak op de familieboerderij, eerst bij zijn 
opa en oma, later bij zijn oom Rens. Het gebouw 
is sinds twintig jaar beschermd als rijksmonument 
en wordt op dit moment grondig gerestaureerd. 
Daarbij adviseert de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed de betrokkenen hoe zij dilemma’s het beste 
op kunnen lossen. De gunstige omstandigheid 
doet zich voor dat ook Martie en Corry aan traditie 
hechten en het karakter van hun familieboerderij 
zo goed mogelijk willen behouden. Alleen in de 
stal maken ze een badkamer en een slaapkamer. Als 
basis daarvoor schakelde Spanjers Architect onder-
zoeksbureau BAAC Archeologie en Bouwhistorie in. 
Bouwhistoricus Geert Oldenmenger onderzocht de 
boerderij en het erf.

Oud, gaaf en bijzonder
Emil Uriot, adviseur architectuurhistorie bij de 
Rijksdienst, vindt bouwhistorisch onderzoek voor 

de restauratie van een monumentale boerderij nood
zakelijk. ‘Onder het grote dak van een boerderij is 
vaak heel wat pragmatisch vertimmerd. Maar hoe 
oud, hoe gaaf, hoe bijzonder en hoe gelaagd is dit 
alles? Voor het antwoord zijn een bouwhistorisch 
onderzoek en een bepaling van de cultuurhistorische 
waarde onontbeerlijk. Zonder dat ben ik als een 
mijnwerker zonder licht.’ Bouwhistorisch onderzoek 
vindt doorgaans plaats bij grote verbouwingen. Bij 
boerderijen is dat meestal op het moment dat ze een 
andere functie krijgen. Hierbij verdwijnen vaak spo
ren van het boerenbestaan. Zoals de stalrepels waar 
de dieren aan vast stonden, hun drinkbakken en de 
grup, de goot waarin de mest wegliep.
Een bouwhistorisch onderzoek brengt de geschie-
denis van het gebouw in kaart. Ook bepaalt de 
onderzoeker hoe hoog de cultuurhistorische waarde 
van elk onderdeel is. Dit kan als onderlegger voor de 
verbouwing dienen. De waardevolle delen kunnen 
dan behouden blijven en de aanpassingen kunnen 
bij de minder belangrijke stukken worden gedaan. 
Zo zie je bij een boerderij aan de vensters het verschil 
tussen het woongedeelte en het bedrijfsdeel: grote 
woonramen en kleine stalramen. Na het verbouwen 
wil je dit verschil blijven zien, ook als het stalgedeel-
te niet meer als zodanig dienstdoet. Voor bouwhis-
torisch onderzoek zijn richtlijnen opgesteld door 
onder meer de Rijksdienst.

Een pareltje
‘De boerderij bij Oirschot is zo bijzonder’, zegt 
bouwhistoricus Oldenmenger, ‘omdat het hier geen 
enkele moeite kost om je in te leven in de woon- en 
werkomstandigheden van een boer in 1923. Rens 
van der Aa maakte op 95-jarige leeftijd nog gewoon 
gebruik van het privaat tegen de buitengevel, en 
had geen douche. Deze boerderij is wat dat betreft 
een pareltje. Helaas zullen wij de laatste generatie 
zijn die dit soort boerderijen nog ongemoderni-
seerd aantreft.’ We hebben hier te maken met een 
zogenoemde langgevelboerderij en dat is typisch 
Brabants. De woning, de stal en de schuur bevinden 
zich achter elkaar in hetzelfde gebouw, waardoor dit 
langgerekt is. Er zijn nog veel langgevelboerderijen 
uit het begin van de twintigste eeuw, maar nauwe-
lijks exemplaren die nog zo authentiek zijn als deze.
Opvallend is dat Van der Aa’s boerderij voor 1923 

zeer traditioneel is. Het schuurgedeelte bijvoorbeeld 
is nog helemaal uit hout opgetrokken. De enkele 
aanpassingen die er sindsdien zijn gedaan, zoals de 
stal moderniseren, de keuken opdelen en de plafonds 
afwerken, zijn geen grote ingrepen geweest. Daardoor 
is het interieur bijzonder goed bewaard gebleven. 
De oorspronkelijke indeling, met onder andere een 
opkamer en een kelder, is grotendeels intact. Er zijn 
nog bedsteden, kastenwanden, plavuizen, deuren, 
schilderwerk en een bakoven uit de bouwtijd.

Richting
Naast het bouwhistorische onderzoek vroeg de 
monumentencommissie van de gemeente Oirschot 
om ook de historische verfkleuren van de boerderij 
te achterhalen. Akke de Vries-Oosterveen, adviseur 
erfgoed en monumenten van de gemeente, is blij 
met de onderzoeken. ‘Ze hebben als voordeel dat 
iedereen van dezelfde gegevens uit kan gaan. En ze 
geven richting. We weten nu allemaal wat er precies 
het behouden waard is. De onderzoeken openen je 
ogen. Het bijzondere van het gebouw komt in de 
schijnwerpers te staan. Je kunt concreet maken waar-
om de boerderij een monument is. Met de onderzoe-
ken in de hand kan de gemeente een goede dialoog 
met de eigenaar aangaan. We hebben dan ook een 
begeleidingsgroep voor de restauratie samengesteld. 
Daar vroeg de architect om, uit behoefte aan een 
soepele gang van zaken.’
Voor architect Bas Spanjers vormen de onderzoe-
ken een waardevolle aanvulling. Hij veranderde 
enkele zaken aan het verbouwingsplan: ‘Nu blijft 
een originele doorgang behouden in plaats van dat 
er een nieuwe komt. En we zetten er een deur naar 
de keuken in, zoals vroeger. Je kunt straks via een 
glazen portaal vanuit binnen naar de buitenplee, 
die de functie van toilet houdt. Bovendien krijgt het 
hout weer de kleuren uit 1923.’ Alhoewel de boerderij 
nu van het nodige comfort wordt voorzien en ook 
verduurzaamd wordt, blijft alles grotendeels zoals 
het was. De nieuwe eigenaar Martie van der Aa zegt 
dan ook: ‘Opa en oma zouden hun boerderij zo 
herkennen.’ 

Judith Toebast, specialist agrarisch erfgoed bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, draagt met expertise aan deze 
restauratie bij, j.toebast@cultureelerfgoed.nl.

-

-

‘ Het kost hier 
geen enkele 
moeite om je 
in te leven in 
de omstandig
heden van 
1923’
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Woning, stal en schuur bevinden zich achter elkaar in hetzelfde gebouw
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De geactualiseerde raadzaal van Hengelo
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kijk!

EXTRA TAFELS
De sfeer, de lichtval en de kleuren zijn niet veel 
veranderd. Toch is de raadzaal van Hengelo 
kort geleden met zijn tijd meegegaan. Het 
rijksmonumentale stadhuis uit 1963 is 
uitgebreid met een modern deel. Tijdens 
de bouwwerkzaamheden vergaderde de 
gemeenteraad elders en toen werd duidelijk 
dat ook de raadzaal aan actualisering toe 
was. De raad telt meer zetels dan zestig jaar 
terug, het hedendaagse debat vraagt om 
meer mogelijkheden om heen en weer te 
lopen, de bereikbaarheid voor mindervaliden 
moest verbeterd en de raadsvergaderingen 
zijn digitaal te volgen. Dit bij elkaar vroeg om 
nader onderzoek naar de zaal van de architect 
Jo Berghoef. Wat is er nog oorspronkelijk? 
En hoe kun je hier iets in wijzigen? In een 
bouwhistorisch onderzoek is het interieur 
nauwkeurig bekeken. Wat blijkt? Het 
gesammtkunstwerk staat bol van symboliek 
voor de democratie en is nagenoeg origineel. 
Het meest in het oog springende wat er in 
overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed veranderd is, zijn extra tafels en 
grote beeldschermen aan de muur. Plus een 
regionaal gedicht in koper op de tafels. 

Eva Wijdeveld, adviseur architectuurhistorie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, droeg met 
expertise aan deze transformatie bij, e.wijdeveld@
cultureelerfgoed.nl.
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Nieuwe leien op de Grote Kerk in Naarden

Nieuwe leien op de Grote Kerk in Naarden Dankzij de leidekkers

De leien op de Grote Kerk van Naarden moesten vervangen 

worden. Maar liefst 80.000 kilo aan nieuwe steen is er daar 

nu op het dak gelegd. En dat in een soort dekking die groot 

vakmanschap vereist. Vooral dankzij de leidekkers is het een 

prachtig dak geworden. hendrik-jan tolboom

Al sinds 1500 bepaalt de Grote Kerk het silhouet van 
Naarden. De toren is zelfs al een eeuw eerder gebouwd. 
Met kop en schouders steekt het gebouw boven de ver-
dedigingswerken rond het Noord-Hollandse stadje uit. 

Het rijksmonument wordt ook wel Sint-Vituskerk genoemd en is 
voornamelijk uit baksteen opgetrokken. Er is bij de bouw tevens 

natuursteen gebruikt. Een deel daarvan bevindt zich in de muren 
als hoekblokken, venstertraceringen en profielstenen. Bovendien 
draagt een reeks indrukwekkende zuilen van Bentheimer zand-
steen de middenbeuk. Ook op het dak ligt natuursteen: leisteen. 
De leien moeten ervoor zorgen dat binnen onder andere de 
waardevolle gewelfschilderingen uit de zestiende eeuw droog 
blijven.
Een aantal jaar geleden werd duidelijk dat bij een flinke hoeveel-
heid wind en regen de leibedekking deze zekerheid niet meer kon 
bieden. Op een stormachtige dag was tijdens een overleg met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het geluid van losliggende, 
klepperende leien tot beneden in de kerk hoorbaar. De leien 
waren bijna zestig jaar oud. Hun conditie liet te wensen over, maar 
was nog niet dramatisch slecht. Vooral het feit dat de bevestiging 
van de dakleien niet meer betrouwbaar was, maakte het nood-
zakelijk om tot een drastisch besluit te komen. De leibedekking 
moest geheel vervangen worden. In de afgelopen twee jaar heeft 
de firma Jobse die klus geklaard.

Dankzij de leidekkers
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Een van de vak bekwame 
leidekkers aan het werk 
op de Grote Kerk van 
Naarden

Coronamaatregelen
Echt koude winters hebben we niet meer, dus daardoor liep het 
vervangen weinig vertraging op. De steiger was ook bedoeld om 
bezoekers eens een keer van het uitzicht mee te laten genieten, 
maar helaas gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. Het 
werk aan het dak kon gelukkig gewoon doorgaan. Er is bijna 80.000 
kilo leisteen aangevoerd om de dakbedekking te kunnen maken. 
Behalve de bevestiging was het trouwens ook de te geringe overlap 
van de vorige leien die een risico vormde. Een gebrek dat bij oude 
dekkingen met schubleien helaas wel vaker voorkomt.

Dit maakt het oudDuitse 
dekken tot een vak apart

De leien op de Grote Kerk hadden nog maar een beperkte levens-
duur. Bovendien waren ze aan het dakbeschot genageld en daar-
door lastig te verwijderen zonder ze te beschadigen. Ze hergebrui-
ken was daarom uitgesloten. Nu was het de vraag welke nieuwe 
leien er beschikbaar waren. Het dak van de kerk was gedekt met 
schubleien volgens de zogenoemde oud-Duitse dekking. Dat wil 
zeggen dat de leien verschillende breedtes hebben en dat er onder 
aan het dak grotere liggen dan bovenaan. Dit geeft de bedekking 
een fraai en levendig karakter.
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In de groeve Altlay bij Bundenbach hebben de vaklui met Spaanse steen leien gemaakt

Met de hand op maat
De leien zijn bijna allemaal verschillend. Het is aan de leidekker 
om bij het dekken steeds de exemplaren van de juiste hoogte en 
breedte te pakken en zo een waterdicht dak te maken. Bovendien 
krijgen de leien aan de randen van het dakvlak een aparte vorm. 
De leidekker kapt deze voetleien, beginorten en eindorten ter 
plekke met de hand op maat. Dit samen maakt het oud-Duitse 
dekken tot een vak apart. Leien voor een oud-Duitse bedekking 
worden van oudsher in Duitsland gemaakt. De naam zegt het al. 
Tot voor kort kon je daar ook nog voldoende van deze leien ver-
krijgen. De Duitse leien gaan in ons klimaat lange tijd mee.

Helaas stopte ruim tien jaar geleden de productie in Thüringen en 
recent is de winning in de Katzenberg-groeve bij Mayen gestaakt. 
Alleen uit de groeve Altlay bij Bundenbach, in de Hunsrück, wordt 
nog een voor deze dekking geschikte lei geproduceerd die in ons 
klimaat voldoende duurzaam is, maar de capaciteit is beperkt. 
Het bedrijf dat deze groeve exploiteert, importeert ook platen 
leisteen uit Spanje en maakt ook daar schubleien voor oud-Duitse 
dekking van. Deze praktijk is niet nieuw. Al in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw zijn er in ons land Spaanse leien voor daken met 
een oud-Duitse dekking gebruikt. Ze liggen onder andere op de 
Jacobikerk en de Janskerk in Utrecht.

Hoogste eisen
Sinds 1970 wordt de Assulo-lei in de omgeving van Ourense 
gewonnen, in Galicië. Het is dit materiaal dat nu tot leien voor een 
oud-Duitse dekking op de kerk in Naarden is verwerkt. De leisteen 
voldoet aan de hoogste eisen die eraan gesteld kunnen worden 
volgens de Europese normen voor het keuren van dit gesteente. 
Dat het materiaal geschikt is, wil nog niet zeggen dat er ook een 
goed dak mee gemaakt kan worden. Daar komt meer bij kijken. 
Stuk voor stuk zijn de leien grondig gecontroleerd op gebreken in 
de steen en fouten in de productie. Het blijft een natuurproduct, 
wat niet wil zeggen dat je fouten maar moet accepteren.
Nee, je moet juist blijven selecteren. Van producent tot keurder 
tot leidekker, iedereen is onmisbaar voor een goed resultaat. De 
kwaliteit van de lei is daarbij belangrijk, doch niet het belangrijkste. 
Met een slechte lei kan een leidekker nog een goed dak maken, 
maar een slechte leidekker kan dat niet, ook niet met een goede lei. 
Dankzij alle betrokkenen, de restauratiearchitect, de leikeurders, 
de importeurs en fabrikanten, maar vooral de leidekkers, heeft de 
Grote Kerk van Naarden een prachtig dak gekregen. De Rijksdienst 
had een bescheiden rol als adviseur, mede door de kennis en kunde 
van de andere organisaties. Het ging van een leien dakje. 

HendrikJan Tolboom, specialist natuursteen bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, droeg met expertise aan deze restauratie bij, h.tolboom@
cultureelerfgoed.nl.
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Het resultaat ziet er pico bello uit
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Archeobrigade onderhoudt archeologische monumenten

Maaien, zagen en gaten vullen

Archeobrigade onderhoudt archeologische monumenten

MAAIEN
zagen en 
gaten vullen

De vrijwilligers van de Archeobrigade onderhouden nu op proef de archeologische rijksmonumenten van de provincie Utrecht
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Veel archeologische sporen van ons verleden liggen veilig onder de grond verborgen. 

Maar niet altijd is het daar zo veilig. Boomwortels en konijnen kunnen die resten 

behoorlijk overhoop halen. Daarom rukt in Utrecht de Archeobrigade uit om 

de rijksmonumentale terreinen te onderhouden. Dat is maaien, zagen en gaten 

vullen geblazen. guido mauro, hanna pennock & marianne visser
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Een grafheuvel bij Rhenen voor en na een onderhoudsbeurt door de Archeobrigade

Onderhoud is essentieel. Alleen op papier 
beschermen is niet voldoende om het 
behoud van een rijksmonumentaal terrein 
vol archeologische resten te garanderen. 

Want struiken en bomen hebben vaak schadelijke 
effecten op die ondergrondse sporen. Ze kunnen het 
monument zo overwoekeren dat het niet meer als 
een prehistorische grafheuvel te herkennen valt, om 
maar iets te noemen. Bomen wortelen meestal diep 
en als ze onverhoopt omwaaien kan de wortelkluit 
een grote hap uit het terrein nemen. Ook dieren 
brengen er regelmatig schade aan toe. Konijnen gra-
ven diepe gangen en tasten de ondergrond behoorlijk 
aan. En everzwijnen kunnen een vindplaats met hun 
gewroet ernstig verstoren. Regelmatig onderhoud is 
dus noodzakelijk. Daarbij wordt de vegetatie verwij-
derd en worden er gaten gedicht.
Onlangs is de stichting Landschap Erfgoed Utrecht 
een proef gestart, met subsidies van de provincie 
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Onder 
de naam Archeobrigade onderhouden vrijwilligers 
onder deskundige begeleiding een 25-tal archeo-
logische rijksmonumenten in de provincie. Om uit 
te vinden hoe je vrijwilligers het beste in kunt zetten 
vraagt de stichting zowel leden van de Nederlandse 
Archeologievereniging mee te helpen, als men-
sen die normaal gesproken vooral natuurklussen 
uitvoeren. In de proef worden zij bijgestaan door een 
archeoloog. Door de pandemie zitten de vrijwilligers 
nu noodgedwongen thuis, maar ze staan te popelen 
om weer op pad te gaan.

Interessant werk
De eerste ervaringen met de Archeobrigade zijn 
positief. De vrijwilligers zijn enthousiast bij het kla-
ren van een klus en ze vinden het interessant werk. 
Zoals een van hen, Piet Looij, omschreef na het 
opknappen van een grafheuvel: ‘Het is een geweldig 
initiatief. We willen graag meehelpen om deze span-
nende plek te bewaren. Het is zo fijn dat we gelijk 
resultaat zien en het is ook een mooi verhaal.’ Een 
betere ambassadeur kun je je niet wensen. En het is 

‘ Het is zo fijn dat we  
gelijk resultaat zien en het 
is ook een mooi verhaal’

dus belangrijk om aan de vrijwilligers uit te leggen 
wat voor soort sporen er op die plek onder de grond 
liggen. Dat kunnen de resten van een jachtkampje 
uit de vroege prehistorie zijn, of van een Romeins 
fort of een middeleeuwse nederzetting.
Een deel van de duizenden archeologische vind-
plaatsen in Nederland is zichtbaar. Denk maar aan 
de hunebedden en de vele grafheuvels. Maar een 
groot deel ligt onder het maaiveld en is aan het oog 
onttrokken. Al deze vindplaatsen vertellen iets over 

ons verleden. Veelal bestaan er geen of nauwelijks 
schriftelijke bronnen over die plek uit die tijd en 
is de onder de grond opgeslagen informatie onze 
belangrijkste kennisbron. Sommige van deze resten 
zijn van een dusdanig wetenschappelijk belang dat 
zij als archeologisch rijksmonument beschermd 
zijn. Er zijn ruim 1460 van deze monumentale 
schatkamers in ons land, een fractie van het totaal 
aan archeologisch interessante terreinen. De meeste 
liggen daar te wachten tot de tijd rijp is dat de 
archeologen van de toekomst ze gaan onderzoeken, 
met behulp van nog betere methoden dan waar wij 
nu over beschikken.

Subsidie en eigen bijdrage
Een archeologisch rijksmonument onderhouden 
kost natuurlijk geld. Het Rijk stelt hiervoor subsidie 
beschikbaar. Niet alle eigenaren van de terreinen zijn 
daarvan op de hoogte. Ook is het zo dat een eigenaar 
niet direct baat heeft bij het onderhoud. De eigen 
bijdrage van veertig procent van de kosten vormt 
dan een fikse drempel. Bovendien blijkt uit een 
steekproef dat veel particuliere eigenaren niet goed 
weten wat voor soort resten er op hun terrein liggen. 
En waar precies en hoe je die het beste in stand kunt 
houden.
De kennis, de betrokkenheid en het draagvlak onder 
eigenaren vergroten is dan ook een belangrijk 
aandachtspunt bij de duurzame instandhouding van 
deze rijksmonumenten. Vandaar dat de Rijksdienst 
naar alternatieven voor de subsidie zoekt, ook in »



 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 2 202124

Het terrein 
van het rond 
1800 gesloopte 
Kasteel 
Schalkwijk bij 
Houten wordt 
gemaaid

samenwerking met andere organisaties, zoals de 
stichting Landschap Erfgoed Utrecht. Het gaat bij 
de Archeobrigade niet uitsluitend om het uitvoeren 
van het onderhoud. De stichting en de Rijksdienst 
bouwen op deze manier ook een nauwere relatie met 
de eigenaren op. Met de opgedane ervaringen wil de 
dienst nagaan of een dergelijke aanpak ook in de rest 
van het land succesvol zou kunnen zijn.

De juiste eigenaren
Maaien, zagen en gaten vullen door enthousiaste 
vrijwilligers klinkt mooi, maar hoe organiseer je 
zoiets? Wat komt er allemaal bij kijken voordat de 
vrijwilligers aan de slag kunnen? Uit de proef met de 
Archeobrigade blijkt dat het belangrijk is om de tijd 
te nemen om de juiste eigenaren van de terreinen 
te spreken te krijgen. Dat komt onder andere door 
de huidige regels die de persoonlijke levenssfeer 
beschermen. En soms is het beheer van het terrein 

met de vindplaats uitbesteed of heeft een rijks-
monument meerdere eigenaren. Bovendien worden 
eigenaren vaak door verschillende organisaties 
benaderd over het onderhoud van hun terrein. Dit 
wekt verwarring en soms zelfs argwaan.
Dat kan de bereidheid om samen te werken in 
de weg staan. Ook al is het onderhoud van het 
monument door de Archeobrigade gratis voor de 
terreineigenaren. Een vast aanspreekpunt voor hen 

zou het draagvlak bevorderen, stelt de eigenaar 
centraal en creëert eigenaarschap. Een ander ding is 
de veiligheid van de vrijwilligers. Denk hierbij aan 
het soort onderhoud dat geschikt is voor vrijwilli-
gers en aan de verzekering, aansprakelijkheid en de 
Arbeidsomstandighedenwet. Braamstruiken verwijderen 
is geen probleem, maar bomen kappen is niet voor 
alle vrijwilligers weggelegd. Voor enkele zaken is 
namelijk een certificaat of een cursus voor de vrij-
willigers verplicht, zoals een kettingzaag hanteren. 
Ook de ligging van sommige monumenten beperkt 
de mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten. Zo is 
er voor werken in de nabijheid van een provinciale of 
rijksweg een vergunning voor elke vrijwilliger nodig.

Kennis
Verder is enige kennis van archeologie een belang-
rijke randvoorwaarde voordat de vrijwilligers aan 
de slag kunnen. Wat kan er wel en wat kan er niet 
op een archeologisch rijksmonument? Het behoud 
van de vindplaats staat voorop. Scholing is een 
goed middel om de vaak zelfstandig opererende 
vrijwilligersgroepen van natuurorganisaties bewust 
te maken van de archeologische waarde. Naast 
algemene kennis gaat het om maatwerk per locatie. 
Een goed beheerplan voor elk monument is dan ook 
noodzakelijk. Daarin hoort vastgelegd te zijn wat er 
moet worden gedaan en wat er al is gedaan, samen 
met een indicatie hoe vaak er onderhoud moet 
plaatsvinden.
Met de eerste ervaringen komt er bij de terreineige-
naren, de vrijwilligers en de overheid veel positieve 
energie vrij. Het is ook visueel dankbaar werk. Ineens 
wordt er een grafheuvel of kasteelterrein zichtbaar. 
Met die toegenomen zichtbaarheid en herkenbaar-
heid van het waardevolle archeologische erfgoed 
groeit direct de interesse van veel anderen, zoals de 
omwonenden. Daarom heeft Landschap Erfgoed 
Utrecht de ambitie uitgesproken om haar inzet na de 
proef op te schalen. Waarbij misschien ook ruimte 
en financiering komt om niet-rijksmonumentaal 
erfgoed duurzaam in stand te houden. Want de 
provincie Utrecht herbergt nog tal van archeo-
logische pareltjes die de stichting samen met de 
Archeobrigade graag voor het voetlicht brengt. 

Guido Mauro, programmaleider Instandhouding van 
archeologische rijksmonumenten, Hanna Pennock, 
projectleider Instrumenten voor instandhouding, beiden bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en Marianne Visser, 
senior adviseur archeologie en erfgoed bij Landschap Erfgoed 
Utrecht, zetten zich in voor de Archeobrigade, g.mauro@
cultureelerfgoed.nl, h.pennock@cultureelerfgoed.nl &  
m.visser@landschaperfgoedutrecht.nl.

Ineens wordt er een 
grafheuvel of kasteel
terrein zichtbaar

»

Bomen 
kunnen met 
hun wortels 

de onder-
grondse resten 

aantasten



drie dingen

Nagele aardgasvrij
Naar een ingenieus plan van energiecoöperatie Energiek Nagele wordt het 
dorp Nagele sinds dit voorjaar aardgasvrij gemaakt. Allereerst krijgen een 
rijks monumentale, voormalige school uit 1957 en een rij woningen speciale 
zonnecollectoren die water opwarmen. Dit water wordt opgeslagen en warm 
gehouden in een buffervat onder de grond. De bewoners kunnen het vervolgens 
gebruiken voor de verwarming, ook als de zon zich ’s winters niet laat zien. Na 
deze test volgt gefaseerd de rest van het dorp, waarbij er zorgvuldig rekening 
wordt gehouden met de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied.
Energiek Nagele ontwikkelde het bijzondere plan naar aanleiding van een prijs-
vraag. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunde deze samen met de 
gemeente Noordoostpolder en draagt met expertise en financieel aan de aanpas-
singen bij. Nagele is namelijk een wederopbouwgebied van nationaal belang en is 
in de jaren vijftig gebouwd als modeldorp van de architectuurstroming het Nieuwe 
Bouwen. Het dorp trekt sindsdien internationale belangstelling. Door Nagele op 
innovatieve wijze aardgasvrij te maken wordt het opnieuw een modeldorp, maar 
nu op het terrein van duurzame energie. Zie ook www.energieknagele.nl. 

FO
T

O
 M

ER
C

A
T

U
S, JO

H
A

N
 H

ILG
EN

K
A

M
P

Het platte dak van de rij woningen wordt aangepast voor de zonnecollectoren

Perskamer gevisualiseerd
In 1958 ontwierp Gerrit Rietveld het interieur van de perskamer in het nieuwe 
UNESCO-hoofdgebouw in Parijs. Als nationaal geschenk leverden meerdere lan-
den voor dit gebouw van de culturele tak van de Verenigde Naties kunst werken 
en inrichtingen aan. De perskamer werd geroemd vanwege zijn bijzondere 
lijnenspel en opvallende kleuren van de vloer, de wanden en de tafels. Maar deze 
strenge lijnverdeling, waarbij elk meubelstuk een vaste plek had, zorgde er ook 
voor dat de aankleding niet met veranderend gebruik kon meebewegen. Begin 
jaren tachtig werd het interieur dan ook ontmanteld.
Een groot deel van de meubels kwam in beheer bij een voorloper van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het was lastig om de meubels aan musea 
en dergelijke uit te lenen, omdat het onbekend was hoe ze gebruikt zijn. Daarom 
begon de Rijksdienst in 2017 een onderzoek. Een van de resultaten is een drie-
dimensionaal computermodel van de kamer. Voor deze reconstructie gebruikte 
het 4D Research Lab van de Universiteit van Amsterdam ontwerptekeningen, 
brieven en nieuw opgedoken foto’s. De visualisatie geeft nieuwe inzichten en 
mogelijkheden om de meubels in bruikleen te geven. Zie www.cultureelerfgoed.nl 
om het model te bekijken. 

Het digitale model van de UNESCO-perskamer uit 1958
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Plannen met erfgoed
Als de Omgevingswet naar verwachting volgend jaar van kracht is, zullen 
gemeenten anders met onze leefomgeving omgaan. Dat biedt kansen voor 
cultureel erfgoed. Zowel voor nieuwe vormen van behoud als om een ver-
nieuwde omgeving een identiteit te geven. Maar hoe werken de erfgoedmensen 
in de gemeentelijke organisaties vanaf dan tijdig mee aan omgevingsvisies en 
-plannen? Om dat uit te zoeken voerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
gesprekken met erfgoed- en ruimtespecialisten van de gemeenten Leiden, 
Stichtse Vecht, Rheden en Zwolle.
Welke stappen hebben zij al genomen om in 2022 het belang van het erfgoed in te 
brengen? Welke werkwijzen zijn hiervoor geschikt? Wat kun je doen? Wat kun je 
laten? En welke tips geven zij aan andere gemeenten? Op www.cultureelerfgoed.nl 
zijn de lessen uit de gesprekken uitgewerkt. Daar komt het fenomeen ‘oogkleppen- 
document’ langs, net als de vraag hoe je onder hoge werkdruk het erfgoed boven 
water houdt. Belangrijkste lessen: begin vroegtijdig met draagvlak kweken, zoek 
verbinding met collega’s, bewoners en andere belanghebbenden, en gebruik de 
tijd tot de invoering van de Omgevingswet om te oefenen. 
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Middeleeuwse stroken van de Oostelijke Binnenpolder in de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht
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Expositie ‘Grenzeloze inhoud’ hervat

De reis
van de 12 koffers

De reis van de 12 koffers

In 1983 stopten twaalf kunstenaars allemaal iets anders 

in een doorzichtige koffer. Speelkaarten, een fietszadel, 

meeuwenvleugels. De reizende tentoonstelling ‘Grenzeloze 

inhoud’ van destijds is nu hervat. Dat is mogelijk omdat de 

twaalf kofferkunstwerken in samenwerking met studenten 

zijn gerestaureerd. sylvia van schaik

Flavio Pons ging met de koffer op reis en stopte er plastic 
fruit en veren in. Ook Wijo Koek ging op reis, maar liet zijn 
koffer thuis. Naderhand legde hij er zijn deurmat in, met 
daarop de post die er tijdens zijn afwezigheid op gevallen 

was. Heiner Holtappels stuurde alleen de koffer op reis naar vrien-
den in andere landen, die er speelkaarten, een poppetje en een 
stempel in deden. Theo van de Goors koffer maakte een fantasie-
reis, terwijl de kunstenaar er een woeste tredmolen in bouwde. 
Bob Lens liet plastic tassen reizen, die hij daarna met foto’s, wijn 
en een fietszadel in zijn koffer pakte. Michael Gibbs schoot met 
een pistool kogels door de foliewanden, maar liet de koffer verder 
leeg. En Ronald in ’t Hout verbeeldde de reis van de mythologi-
sche Icarus door de koffer met meeuwenvleugels te vullen.
In 1983 initieerde de Nederlandse Kunststichting, een van de voor-
lopers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de reizende 
koffertentoonstelling Grenzeloze inhoud. In samenwerking met 
studenten van de Universiteit van Amsterdam heeft de Rijksdienst 
de twaalf kunstwerken nu gerestaureerd. De reis van de expositie 
kan daardoor hervat worden. Zodra corona het toelaat, is ze aller-
eerst in het postkantoor van Museum Het Schip in Amsterdam te 
zien. De doorzichtige koffers vol verbeeldingen van herinneringen, 
verlangens en idealen staan daar in een entourage van post die 
net is aangekomen of juist de deur uitgaat.

Bibliotheken en scholen
De Nederlandse Kunststichting wekte bij mensen die niet zo snel 
in musea kwamen belangstelling voor hedendaagse beeldende 

kunst. Dat deed de stichting door reizende tentoonstellingen 
te organiseren in bijvoorbeeld bibliotheken en scholen. Verder 
verzamelde ze documentatie over kunstenaars en behartigde het 
belang van Nederlandse kunst in het buitenland. Voor zo’n reizen-
de expositie vroeg het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur begin 1983 via het kunstenaarsvakblad BK-informatie om 
ideeën om een koffer te vullen. Ontwerper John den Besten had 
van een metalen raamwerk en transparante plastic folie een koffer 
in de vorm van een parallellogram gemaakt.
De ideeën moesten als thema ‘de reis’ hebben. Er kwamen 
honderd inzendingen. Twaalf kunstenaars konden aan de slag 
gaan. Naast de al genoemde waren dat Klaus Boegel, Boudewijn 
Corstiaensen, Ko de Jonge, Johan Oskam en Roel QoQo. Zij vul-
den hun koffer allemaal met iets anders. Tot en met 1985 waren 
de kofferkunstwerken op zeker twaalf verschillende locaties 
in het land te zien. Ze stonden op schuine zuilen met Ionische 
kapitelen, ontworpen door Anthon Beeke. Alleen Koeks deurmat-
koffer lag horizontaal geëxposeerd. Helaas zijn de sokkels niet 
bewaard gebleven.

Interessant restauratieprobleem
Uit de verzameling die de Rijksdienst beheert, biedt de dienst 
regelmatig kunstwerken aan de Universiteit van Amsterdam 
aan. Studenten Conservation and Restoration of Cultural 
Heritage die zich specialiseren in hedendaagse kunst kunnen 
die dan onderzoeken en restaureren. Voor hen selecteert de 
dienst kunst met een interessant restauratieprobleem. In de 
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Student Marieke Voogd werkt de Icarus-vleugels in de koffer van Ronald in ’t Hout bij

regel gaat het om werken die in een slechte conditie zijn. Een 
gewone restauratie zou met hoge kosten gepaard gaan. Daarom 
komen deze kunstwerken daar normaal gesproken niet snel 
voor in aanmerking en zijn ze gedoemd om in het depot te 
blijven staan. De dienst blijft nauw bij de studenten-restauraties 
betrokken en overlegt met de universitaire docenten over het 
gewenste resultaat.
Behalve de kunstwerken zelf biedt de dienst de studenten 
er achtergrondinformatie over aan, net als analyses uit het 
laboratorium, mocht dat nodig zijn. Op deze manier levert de 
dienst een bijdrage aan het opleiden van restauratoren. En de 
gerestaureerde kunst kan de dienst daarna weer aan musea 
en dergelijke in bruikleen geven. Zoals de twaalf koffers van 
Grenzeloze inhoud. Omdat ze met zulke verschillende zaken 
gevuld zijn, was het voor de studenten interessant dat elk 
exemplaar zijn eigen uitdaging had. Pons bijvoorbeeld had in 
Egypte in zijn koffer veren van een plumeau gestopt, die hij daar 
op een bazaar had gekocht. Meegereisde beestjes hadden de 
veren inmiddels geheel opgegeten. De studenten hebben ze nu 
door nieuwe veren vervangen. Van alle twaalf koffers zijn de 
folie-wanden sterk vergeeld, maar daar kun je niets aan doen. 
Dat moet je als patina zien.

De studenten 
verkregen veel 
informatie 
door de 
kunstenaars 
te bevragen

Intenties van destijds
In het afgelopen jaar verkregen de studenten veel informatie voor 
de restauratie van de koffers door de kunstenaars te bevragen. 
Zo zijn ze veel te weten gekomen over hun intenties van destijds 

en van de materialen die ze bij het vullen van hun koffer gebruikt 
hebben. Sommige kunstenaars zijn helaas al overleden, maar ook 
het contact met hun partners bleek waardevol. Zo had QoQo op 
een cassettebandje een brief over de tentoonstelling voorgelezen. 
Hij had een walkman in de koffer gelegd. Via een koptelefoon 
konden de bezoekers hem horen voorlezen. Het bandje is jammer 
genoeg verloren gegaan, maar een familielid sprak de tekst nu 
opnieuw in. De Rijksdienst kan deze interviews bovendien prima 
gebruiken om ook andere kunstwerken uit de twintigste eeuw 
te conserveren.
Kunstenaar Wijo Koek, die van de deurmat vol post, maakte een 
filmpje met onder meer delen van de vraaggesprekken die de 
studenten vastlegden. Het geeft een mooi beeld van de totstand-
koming van de tentoonstelling in 1983 en van de restauratie van 
de koffers. Hun reis wordt nu dus hervat in Museum Het Schip. 
Dat is gevestigd in een woonblok uit 1920 van architect Michel 
de Klerk dat deze bijnaam draagt en is gewijd aan de bouwstijl 
Amsterdamse School. Het toont de geschiedenis van de bevlogen 
architecten die deze fantasievolle bouwstijl ontwikkelden. Na 
Het Schip is het mogelijk dat de koffers naar andere interessante 
locaties reizen, zodat veel mensen van hun Grenzeloze inhoud kun-
nen genieten. Wie een idee heeft voor een geschikte ruimte, mag 
contact met de Rijksdienst opnemen. 

Sylvia van Schaik, conservator bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
draagt zorg voor deze koffers, s.van.schaik@cultureelerfgoed.nl. Zie voor 
expositie ‘Grenzeloze inhoud’ en het filmpje van Wijo Koek www.hetschip.nl.
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Vier koffers staan nu direct achter de loketten van het postkantoor in Museum Het Schip
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De koffer van Heiner 
Holtappels is in zijn 
eentje op reis geweest
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Rusthoven beefbestendig gemaakt

De borg die  
        even zweefde

De borg die even zweefde

Niet ver van het Groningse dorp Wirdum is in de zeventiende 

eeuw een adellijke woning gebouwd, de borg Rusthoven. Dit 

is een gebied dat tegenwoordig regelmatig door aardbevingen 

geteisterd wordt. Daarom is het huis opgetild, van dempers 

voorzien en weer teruggezet. Dat is een forse ingreep,  

zeker voor een rijksmonument. tirzah schnater
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De Groningse borg 
Rusthoven is opgetild 
om er dempers onder 
te zetten die de schok-
ken van aardbevingen 
opvangen

In 1924 verzucht Berend van der Veen Czn., 
eigenaar van de borg Rusthoven, in regiokrant 
De Nieuwe Damster: ‘Zal het nog eenmaal een 
bewoner vinden die het liefdevol verzorgt, of zal 

door vandalenhand moker en kapbijl worden gehan-
teerd tot het, van zijn laatste schoonheid beroofd, 
ten onder zal gaan en zal ons gewest wederom een 
gebouw, dat nog een glorierijke 17e eeuw mocht 
aanschouwen, moeten missen?’ Een eeuw later staat 
het adellijke huis gelukkig nog fier overeind in het 
Groningse landschap, op een steenworp afstand 
van het dorp Wirdum. De afgelopen negen jaren is 
Rusthoven liefdevol gerenoveerd door John en Lenie 
van Zaanen. Het rijksmonument is een van de zes-
tien borgen die de provincie Groningen nu nog telt. 
Waarschijnlijk liet de vooraanstaande en rijke Johan 
Eeck, burgemeester van Groningen, de woning in 
1686 als zomerhuis en jachtslot bouwen.

In 1955 kocht monumentenliefhebber Berend van 
der Veen Rusthoven, dat met sloop werd bedreigd. 
Hij liet het huis restaureren. Tegenwoordig heb-
ben John en Lenie van Zaanen er behalve hun eigen 
woning twee gastenverblijven en een ontmoetings-
ruimte in gerealiseerd, voor bijeenkomsten zoals 
vergaderingen. Een letterlijk hoogtepunt uit die 
negen Van Zaanen-jaren is toch wel 2020 geweest. 
Daarin is de borg meer dan een meter opgetild om 
er dempers onder te zetten die hem bestendig heb-
ben gemaakt tegen de door gaswinning veroor-
zaakte aardbevingen. Vanuit de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed was hier adviseur architectuurhis-
torie Mieke van Bers bij betrokken.

Urgentie
‘Cultuurhistorisch onderzoek ondersteunt de afwe-
ging om tot deze forse ingreep te komen’, zegt Van 
Bers. ‘Gezien de urgentie om Rusthoven te verster-
ken vormen de dempers in dit geval de oplossing die 
voor het meeste behoud van de cultuurhistorische 
waarde van het monument zorgt.’ De techniek met 
dempers heet base isolation en is niet nieuw. Op plek-
ken waar regelmatig aardbevingen voorkomen, zoals 
de omgeving van San Francisco en in Japan, wordt 
de methode al veel toegepast. Alle gebouwen in ons 
land waar de dempers onder al bestaande gebouwen 
zijn gezet, staan in Groningen.
Aan de keukentafel van Rusthoven vertelt John van 
Zaanen hoe het verlopen is: ‘We gaan terug naar 
het jaar 2012, augustus om precies te zijn. Het is 
een maand na onze aankomst vanuit Amsterdam 
als wij de zwaarste aardbeving in Groningen tot nu 
toe meemaken. Dat veroorzaakte een onverwachte 
extra zorg bij ons toch al ambitieuze renovatieplan.’ 
Desondanks begint het echtpaar vol goede moed 
met de restauratie. De borg is voor driekwart aange-
pakt als ze in 2017 de kans krijgen mee te doen aan 
een proef van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. 
Het bedrijf, dat naar aardgas boort, vergoedt een 

versterking van Rusthoven volledig. ‘We wilden niet 
de hele restauratie afmaken,’ vervolgt Van Zaanen, 
‘met de kans dat er dan een jaar later iemand op de 
stoep zou staan die zegt dat de borg versterkt moet 
worden. Laten we het dan nu meteen maar aanpak-
ken. Geen struisvogel zijn, was onze gedachte.’

Beschadigd
Het effect van de aardbevingen in Groningen is 
groot. Veel huizen zijn beschadigd, ook een aantal 
rijksmonumenten. Daarnaast is er schade aan 
gemeentelijke monumenten, vele karakteristieke 
panden en beschermde stads- en dorpsgezichten, 
die samen het cultuurlandschap en de identiteit van 
de provincie vormen. Na de heftige aardbeving bij 
het dorp Huizinge in 2012 ontwikkelt de overheid 
extra kennis om het Groningse erfgoed te kunnen 
behouden en biedt zij ondersteuning aan de eigena-
ren ervan. Hier zijn de specialisten van de Rijksdienst 
nauw bij betrokken. Gemeenten, provincie en Rijk 
zetten samen in op het herstel van de geleden schade 
en er is een Erfgoedloket ingericht waar de eigenaren 
met vragen terecht kunnen. Daarnaast zoeken zij 
met elkaar nieuwe functies voor leegstaand erfgoed, 
want Groningen heeft naast de aardbevingen te 
maken met krimp van de bevolking.
Bij de aanpak van de gebouwen staat de veiligheid 
van de gebruikers uiteraard voorop. Het doel is om 
een balans te vinden tussen de risico’s voor hen 
verminderen en de monumentale waarde in stand 
houden. Bij het versterken van monumenten is er 
in alle gevallen sprake van maatwerk, omdat deze 
ingreep hun karakter kan aantasten. Sinds 2016 
helpt een afwegingskader de betrokken organisa-
ties zorgvuldig met veiligheid, cultuurhistorie en 
leefbaarheid rekening te houden. Daarnaast wordt er 
onderzoek gedaan naar het meten van bewegingen 
van versterkte monumenten om zo meer te leren 
over het effect van de ingreep. In de afgelopen jaren 
zijn er enkele tientallen rijksmonumenten versterkt, 
waarbij de Rijksdienst de betrokkenen van advies 
heeft voorzien. Bovendien heeft de overheid sinds 
2018 met extra geld bijna vijfhonderd subsidies aan 
eigenaren van rijksmonumenten verleend voor 
onderhoud en restauratie.

‘ Het is  
een maand 
na onze 
aankomst 
als wij de 
zwaarste 
aardbeving 
tot nu toe 
meemaken’

Eigenaar John van Zaanen en restauratiearchitect Daniël van 
Huizen na de grote operatie

»

De dempers zijn tussen twee betonnen bakken geplaatst
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Kraakhelder
Bij de borg Rusthoven is er vooraf berekend of ver-
sterking echt nodig is. Wat zou er gebeuren als er een 
zwaardere beving komt dan die van augustus 2012? 
‘De uitkomst was kraakhelder’, aldus eigenaar John 
van Zaanen. ‘Eerst zou de voorgevel omvallen, dan 
de achtergevel, en vervolgens zou de rest instorten.’ 
Dat werd versterken dus, met een projectleider van 
de Nationaal Coördinator Groningen. Deze instantie 
zet zich speciaal voor het versterken van gebouwen in 
het aardbevingsgebied in. Met andere rijksoverheids-
organisaties, de provincie, de gemeenten en verschil-
lende erfgoedinstellingen werkt ze samen aan het 
behoud van het culturele erfgoed als identiteit van 
Groningen. Centraal in de aanpak staat het onder-
steunen van eigenaren van een monumentaal pand.
Er wordt per onderdeel bepaald hoe hoog de cultuur-
historische waarde van Rusthoven is. De twee kelders 
bijvoorbeeld hebben een hoge waarde, net als de 
tegelvloer in de centrale gang beneden. Deze is er 
tegel voor tegel uitgehaald en later precies zo terug-
gelegd. ‘Als je bij deze enorme ingreep iets waar-
devols opoffert, moet je dat goed onderbouwen’, 
zegt Daniël van Huizen, de restauratiearchitect. Ook 
hij is aan de keukentafel aangeschoven om terug 
te blikken. Zijn hoofdtaak was het aanzien van het 
rijksmonument waarborgen door ervoor te zorgen 
dat er naderhand zo weinig mogelijk van de grote 
ingreep te zien is. De gemeente en de Rijksdienst 
ondersteunen zijn ontwerp.

Opstapelen
‘Er bestaan verschillende manieren om bij de aard-
bevingen een monumentaal gebouw als een borg 
te versterken’, vertelt Van Huizen. ‘In dit geval is de 
keuze voor dempers gemaakt, omdat bij andere tech-
nieken de opofferingen zich zo op zouden stapelen 
dat we zeiden: hier moeten we niet aan beginnen.’ 
Een groot voordeel van deze techniek is namelijk 
dat je alleen de vloer en wat daaronder zit aantast. 

Vanwege het belang van de kelders van Rusthoven 
zijn deze in hun geheel mee de lucht in genomen. 
‘Je moet het je voorstellen als twee bakken’, legt 
Van Huizen uit. ‘De bovenste is kleiner en past in de 
onderste. Daartussen zitten de dempers. Als er een 
aardbeving plaatsvindt, beweegt de onderste bak 
met de grond mee en de bovenste met de onderkant 
van het pand. De dempers absorberen de kracht 
en zo krijgt het gebouw maar een klein deel van de 
beving mee.’

Er is eerst een nieuwe fundering gemaakt. Door een 
betonvloer zijn er veertig palen met een lengte van 
vijftien meter de grond in gedrukt. Op de palen kwa-
men vijzels te staan die de borg de lucht in duwden. 
Een computer stuurde de vijzels tot op de millimeter 
aan. Van Zaanen: ‘Het allereerste stukje is spannend. 
Dat voelt iedereen. Het is een indrukwekkend gezicht 
als je ineens onder je huis door kunt kijken.’

Weer zakken
Vervolgens is de betonnen buitenbak met de dem-
pers gemaakt en lieten ze het monument weer zak-
ken, millimeter voor millimeter. Toen construeerden 
ze de binnenbak en is de binnenkant van Rusthoven 
weer opgebouwd. De monumentale onderdelen zijn 
weer aangebracht, zoals de tegelvloer in de gang 
en een grote kast in de keuken. Daarvan waren de 
delen genummerd in een opslag neergezet. Ook de 
vloerplanken uit de woonkamer liggen er weer, met 
de spijkergaten op precies dezelfde plek. Ze zijn wel 
dunner gemaakt vanwege vloerverwarming. Modern 
comfort is immers wel prettig.
Van Zaanen kijkt met een goed gevoel op de grote 
operatie terug. ‘In het bouwteam was het belangrijk 
dat iedereen in gelijke mate zijn stempel op het 
werk kon drukken. Dat is ons gelukt door goed naar 
elkaar te luisteren.’ En toch, als het echtpaar in juli 
2012 had geweten dat hun aankoop zo veel gevolgen 
zou hebben hadden ze het niet gedaan. Maar nu het 
einde van de verbouwing in zicht is, voelen ze ook 
trots. ‘Al sinds de zeventiende eeuw hebben nieuwe 
eigenaren steeds iets aan Rusthoven toegevoegd. 
Ook wij sluiten ons aan in deze rij, door de borg 
te renoveren en te versterken tegen aardbevingen. 
En dat zonder aan te tasten wat er al was.’ Berend 
van der Veen, de eigenaar uit 1955, had er gerust op 
kunnen zijn. 

Nadere informatie: adviseur architectuurhistorie Mieke van 
Bers, m.van.bers@cultureelerfgoed.nl.

De monumentale 
onderdelen zijn weer 
aangebracht, zoals de 
tegelvloer in de gang

Na de ingreep zijn de oude vloeren weer in het huis gelegd

»

De borg 
Rusthoven staat 

er nu weer bij 
alsof er niets 

gebeurd is
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HERKOMST ZIJDEN WEEFSEL 
VAN CHINEES JAK ONTDEKT
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Komt een Chinees jak van het Kunstmuseum 
Den Haag nou echt uit China of niet? Het 
korte jasje ziet er namelijk uit alsof het in 
Europa gemaakt is. De gele zijde van het 

jak komt inderdaad uit China, zo blijkt uit onder-
zoek van het museum en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Het kledingstuk wordt rond 
1750 gedateerd. Tussen de gele zijde zijn met 
witte zijde draken en lotusbloemen geweven. 
De hals, mouwen en vetergaatjes zijn ook met 
goudgele zijde afgezet. Alleen aan het keizer-
lijke hof in de Verboden Stad in Peking mocht 
zijden, gele kleding versierd met draken gedragen 
worden. Ondanks de Europese snit vermoedde 
het Kunstmuseum dat het jak daarom toch in 
China vervaardigd is. Om dat uit te zoeken nam de 
Rijksdienst drie minuscule vezelmonsters van de 
gele zijde en analyseerde die in het laboratorium. 
Daaruit blijkt dat de draden rond de gaatjes en de hals 
met onder andere huangteng geverfd zijn. Deze plant 
groeit in Zuid-China en andere landen in Zuidoost-Azië 
en is in China veel gebruikt om zijden garens goud-
kleurig mee te verven. De zijde van het weefsel blijkt met 
gebrande peulen van de honingboom heldergeel gekleurd 
te zijn. Uitsluitend keizerlijke kleding mocht deze kleur 
krijgen en de honingboom komt in Noordoost-China en Korea 
voor. Het textiel is dus uit China afkomstig en kan direct aan het 
hof gelinkt worden. Wellicht is het jak oorspronkelijk een keizerlijk 
kledingstuk geweest, dat in Nederland vermaakt is. 

Art Proaño Gaibor, specialist organische kleurstoffen bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, verrichtte dit onderzoek samen met textielrestaurator César 
Rodriguez en conservator mode Madelief Hohé van het Kunstmuseum Den Haag, 
a.ness.proano.gaibor@cultureelerfgoed.nl.
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Restauratie Grote Kerk Alkmaar afgerond
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Restauratie Grote Kerk Alkmaar afgerond

Stralende schotels

Stralende schotels
In de Grote Kerk van Alkmaar hangen de stralende gewelfschotels weer 29 meter 
boven de bezoekers, als sluitstuk van een decennia durende restauratie

Het heeft decennia geduurd, maar 

de restauratie van de Grote Kerk 

van Alkmaar is nu afgerond. Als 

sluitstuk zijn de schotels weer aan 

het gewelf gehangen. Van nieuw 

bladgoud voorzien stralen zij daar 

aan het hemelhoge uitspansel 

zoals ze honderden jaren geleden 

ook al deden. dirk j. de vries
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Alleen de authentieke takken hebben een doorgaand gaatje

Op ruime afstand van elkaar deelden 
vijftien genodigden begin dit jaar een 
bescheiden ceremonie met enig vlag-
vertoon. Met een mondkapje op trok 

wethouder monumentenzorg Christian Braak een 
vlag van een gewelfschotel, die voor de gelegen-
heid nog op de grond lag. Met de andere schotels 
zou dit goudomrande sluitstuk van de restauratie 
een week later hoog in het houten tongewelf terug-
geplaatst worden. Deze extra grote schotel past 
onder het snijpunt van de nokribben in de viering 
en toont het Lam Gods met vlag als teken van de 
overwinning op het kwaad en de dood.
In menige protestantse kerk, zoals deze laatmid-
deleeuwse rijksmonumentale Grote Kerk in de 
Noord-Hollandse stad Alkmaar, zijn de historische 
symbolen en voorstellingen van Christus als hoek- 
of sluitsteen nabij het koor gelukkig nog bewaard 
gebleven. In dit hemelhoge uitspansel heeft elke 
schotel bovendien een goed zichtbare gouden 
stralenkrans gekregen. In de loop der eeuwen zijn 
ze verplaatst, beschadigd en overgeschilderd. Eind 
negentiende eeuw belandde het beschot van het 
noordtransept in het depot van het Rijksmuseum, 
niet bevorderlijk voor de toestand van het eiken-
hout en de decoratieve schilderingen.

Wagenschot
Dat moest dus terug en gerestaureerd worden. Het 
dunne wagenschot van kerk en consistoriekamer is 

door de restauratoren Willem Haakma 
Wagenaar en Edwin van den Brink 
voorzichtig losgenomen, onderzocht, 
gedocumenteerd, hersteld en terug-
geplaatst. Hoogtepunten zijn de voor-
stelling van het Laatste Oordeel uit 1518 
door Jacob Cornelisz. van Oostzanen 
in de koorsluiting en het latere, meer 
politiek getinte wapenvertoon met het 
centrale motto ‘plus ultra’, oftewel ‘steeds 
verder’, van Karel V in de consistoriekamer. Op 
verschillende momenten voorzagen experts van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de restaura-
toren van advies.
Onder de gele, zeventiende-eeuwse overschilde-
ring van de stralenkransen ontdekte Van den Brink 
resten van oorspronkelijk bladgoud op de elkaar 
afwisselende zonnestralen en gestileerde takken 
met boombladeren. De bouwfasen van de kerk 
tekenen zich daarin af: de verschillende bladvormen, 
de gesneden schulprandjes, de gootjes of juist de 
ruggetjes op de takken. Alleen de oorspronkelijke 
takken hebben een doorgaand gaatje in het mid-
den bij het uiteinde, waarmee de middeleeuwse 
ambachtsman de staak op zijn werkbank vastpinde 
tijdens de bewerking.

De bouwfasen van  
de kerk tekenen zich in  
de stralenkransen af

Authentiek
Alle schotels, stralen en takken zijn nu van nieuw 
bladgoud voorzien, een klus die maanden vergde. 
Alleen de minder zichtbare zij- en bovenkanten 
tonen nog resten van de oude afwerking. Van iedere 
stralenkrans is een documentatiekaart gemaakt, 
waarop precies vermeld staat wat authentiek is 
en wat later bijgemaakt is. Per herstelfase zijn de 
bevindingen in rapporten opgetekend. Ze liggen ter 
inzage bij de gemeente, bij de Stichting tot Behoud 
van Monumentale Kerken in Alkmaar en bij de 
Rijksdienst.
Behalve de Rijksdienst hebben diverse andere 
organisaties de decennia durende restauratie met 
raad en daad bijgestaan en financieel ondersteund. 
Een bijzondere rol was hierbij weggelegd voor de 

Stichting Vrienden van de Grote Sint-Laurenskerk. 
Die zorgt voor de exploitatie van het gebouw, 
waar geen kerkdiensten meer in plaatsvinden. De 
stichting weegt telkens af welke evenementen 
passend zijn in dit noordelijkste hoogtepunt van 
de Brabantse gotiek. Van 2015 tot de corona crisis 
vond in de Grote Kerk in oktober de jaarlijkse 

Vriendenbock plaats, een bockbierfestival. Dat was 
een groot succes. Het batige saldo van ongeveer een 
ton kwam geheel ten goede aan het herstel en het 
terugplaatsen van de gewelfschotels. Vlag in top, 
dankzij het hijsen van bier. 

Dirk J. de Vries, specialist bouwhistorie bij de Rijksdienst  
voor het Cultureel Erfgoed, bood expertise bij de restauratie, 
d.de.vries@cultureelerfgoed.nl.

Op de hoofschotel staat  
het Lam Gods geschilderd,  
een symbool voor Christus

Restaurator Edwin van den Brink is trots op de stralenkrans van 
de hoofdschotel

De Grote Kerk van Alkmaar, met de consistoriekamer op de voorgrond
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publicaties

Een greep uit de belangwekkende uitgaven van 

de laatste tijd. Tenzij anders vermeld zijn alle 

boeken verkrijgbaar via de boekhandel. Zie 

www.cultureelerfgoed.nl voor meer publicaties 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

KERKGEBOUWEN
88 inspirerende voorbeelden van nieuw gebruik
Jaco Boer, Mascha van Damme e.a., Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort & Blauwdruk, 
Wageningen, 400 pag., gebonden, € 39,50,  
ISBN 978 94 9247 438 4

In weinig andere landen staan zo veel kerken per 
inwoner als bij ons. Als je naar de laatste decennia 
kijkt, die bol staan van de secularisatie, is het dus 
niet gek dat veel kerken een andere functie hebben 
gekregen. Zo opende het Verenigingsgebouw van de 
Vrije Gemeente uit 1880 in Amsterdam in 1968 als 
muziekpodium Paradiso. De Jacobskerk uit 1910 in 
Haarlem werd in 1976 een opslagruimte voor kun-
stenaarsmaterialen, en daarna een wijngroothandel 
en daar weer na een brouwerij. En de Broederenkerk 
uit de veertiende eeuw in Zutphen huisvest sinds 
1983 een bibliotheek. De laatste jaren veranderen 
kerken in huisartsenpraktijken, sportscholen, hotels, 
winkels. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
heeft dit dikke boek vol goede voorbeelden gezet, 
waarbij de kerksfeer mooi bewaard is gebleven.

DE SCHILDERS VAN HET PANORAMA 
VAN SCHEVENINGEN
Suzanne Veldink, Laura Prins e.a., Scriptum,  
Den Haag, 192 pag., gebonden, € 29,95,  
ISBN 978 94 6319 082 4

Je betaalt 99 cent, loopt door een donkere gang, 
beklimt een wenteltrap en staat opeens buiten op 
een duin. Rondom zie je de zee met een strand vol 
platbodems, gebouwen in de duinen, een straat 
met vrijstaande huizen, een dorp en aan de horizon 
kerktorens en een vuurtoren. Dichtbij slingeren 
netten, manden, ankers, stukken hout. Dat was in 
1881 zo en nu nog steeds, in Panorama Mesdag in 
Den Haag. Alleen de toegangsprijs is hoger. Hendrik 
Willem Mesdag schilderde de intrigerende illusie 
op een doek van 115 meter in het rond en 15 meter 
hoog. In dit boek staat hoe hij die klus klaarde. Met 
een schets op een glazen cilinder, een rond gebouw 
dat er speciaal voor opgetrokken werd, een ver-
rijdbare steiger en een ploeg Belgische schilders die 
water, lucht en duinen opzetten. Ook kreeg hij hulp 
van zijn vrouw Sientje en de jonge Breitner, die het 
dorp Scheveningen schilderden. Collega De Bock 
deed veel landschapspartijen en Blommers een 
vrouw met kind.

HISTORISCHE ATLAS VAN EINDHOVEN
Van Brabants marktstadje tot centrum van de 
Brainport-regio
Jaap Evert Abrahamse, Bernard Colenbrander en  
Giel van Hooff, Thoth, Bussum, 96 pag., gebonden, 
€ 29,95, ISBN 978 90 6868 829 0

Het is de stad nauwelijks aan te zien, maar Eindhoven 
is al rond 1200 ontstaan. Met een omwalling, kasteel 
en alles. Vrijwel alle sporen van het oude Eindhoven 
liggen nu onder de grond. Het bleef eeuwenlang een 
kleine plaats, tot de komst van gloeilampenfabriek 
Philips in 1891. Philips bouwde niet alleen fabrieken, 
maar ook laboratoria, woonwijken, scholen, sport-
complexen, speeltuinen, wandelparken, een biblio-
theek, kruidenierswinkels, drogisterijen, slagerijen, 
een broodfabriek, een ontspanningscentrum en een 
eigen technologie museum. Jaap Evert Abrahamse, 
specialist historische stedenbouw van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, schreef het leeuwendeel 
van deze stadsgeschiedenis. Het boek is van relatief 
veel kaarten voorzien.

BOER DOET LEVEN
Portretten van landschapsboeren
Jantien de Boer en Caspar Janssen, Lecturis, 
Eindhoven, 304 pag., € 34,95, ISBN 978 94 62262 52 2

Twintig boeren vertellen in dit boek hoe zij een rol 
aan bloemrijke akkerranden geven, aan heggen en 
houtwallen. Ze worden daarbij pioniers genoemd, 
maar het klinkt eerder als een manier van doen die 
al zeer oud is. De intensieve landbouw en veeteelt 
zijn tenslotte pas iets van de laatste eeuw. En iets 
om snel weer achter ons te laten. De grootschalige 
melkveehouder, de wijnboer, de kleine biologisch- 
dynamische boer en de anderen die hier geportret-
teerd worden, verdienen namelijk allemaal een 
goede boterham. De publicatie is dankzij financi-
ele steun van onder meer de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed tot stand gekomen.

HET OUDE HOLLANDSE WATERLINIE BOEK
Sander Enderink, Wbooks, Zwolle, 288 pag., 
gebonden, € 19,95, ISBN 978 94 625 8425 9

De verdediging van Holland was een groot succes, 
in het Rampjaar 1672. Het lukte de Franse en Duitse 
legers niet om een onder water gezette reeks polders 
over te steken. Deze natte barrière liep van Muiden 
via Weesp en Bodegraven naar Schoonhoven en 
Gorinchem. Veel mensen van elders uit de Republiek 
hadden er hun toevlucht achter gezocht. Op de 
smalle dijkjes in de watervlakte kon het Staatse leger 
uitstekend de aanvallers tegenhouden, die er daar 
weinig aan hadden dat ze met veel meer waren. Ook 
schoten de Nederlandse soldaten ze vanaf boten met 
kanonnen terug naar huis. Opgedeeld in miniteksten 
wordt hier de geschiedenis van deze verdedigings-
gordel verteld. Die draagt sinds de negentiende eeuw 
de naam Oude Hollandse Waterlinie, omdat er toen 
verderop een nieuwe werd aangelegd.
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OVER DE GROENE ZODEN 2
Wandelen over begraafplaatsen in Nederland
Leon Bok, Wim Cappers e.a., Terebinth, Leiden, 
128 pag., € 14,95, ISBN 978 90 817644 2 1

Op de Cauberg bij Valkenburg liggen de graven sinds 
1837 in terrassen bergopwaarts. Dat kan in Limburg. 
In Friesland werpt een 140 jaar oude treurbeuk zijn 
schaduw over de grafstenen van de Prandingahof uit 
1889 bij Oosterwolde. En meer dan honderd ijzeren 
hekken uit de jaren tussen 1870 en 1920 staan er om 
de graven op de Noorderbegraafplaats in Assen. 
Specialist funerair erfgoed van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed Leon Bok en flink wat anderen 
beschrijven in dit boekje 24 begraafplaatsen. Dat 
gaat gepaard met de uitnodiging om daar een wan-
deling te maken, ook als niemand je net ontvallen is.

HET GEDROOMDE MUSEUM
Kunstmuseum Den Haag
Jan de Bruijn, Doede Hardeman en Jet van Overeem, 
Nai010, Rotterdam, 176 pag., € 24,95, ISBN 978 94 
6208 626 5

Tussen 1866 en 1935 zwierf het Haagse Gemeente-
museum van onderkomen naar onderkomen tot 
Hendrik Berlage er een prachtig gebouw voor had 
ontworpen. Met al die horizontale, speels geordende 
bouwdelen van gele baksteen en binnen gekleurde 
tegels en strakke witte wanden. In dit boek is de 
geschiedenis van het museum vastgelegd, van zowel 
het gebouw als de collectie. Sinds wanneer bezit het 
die lieftallige Schiele en die Picasso’s? En die indruk-
wekkende Dijsselhofkamer? En die ongeschonden 
roemers uit de zeventiende eeuw? En trouwens, 
wanneer waren er hier Moholy-Nagy-exposities? 
Twee jaar geleden is de naam van de instelling in 
Kunstmuseum veranderd.

EENDENKOOIEN IN FRYSLÂN
1450-2015
Gerard Mast, Noordboek, Gorredijk, 1.088 pag., 
gebonden, € 99,-, ISBN 978 90 5615 662 6

Een kwart van de Nederlandse eendenkooien ligt in 
het waterrijke Friesland: 27 stuks. Een eendenkooi is 
een vijver in een bosje met netten. Een kooiker vangt 
daar met zijn opvallend gekleurde hond eenden. In 
sommige gebeurt dat nog voor de consumptie, in 
andere voor onderzoek. Oud-Staatsbosbeheerder 
Gerard Mast zocht gedurende meer dan dertig jaar 
enorm veel uit over de Friese kooien. De oudste is in 
1601 aangelegd voor jonkheer Schelte van Aebinga 
bij het dorp Hallum. Mast achterhaalde dat er nog 
vierhonderd andere eendenkooien in de provincie 
hebben gelegen. De eerste stamde uit 1450. In twee 
forse delen zet hij ze allemaal op een rij, soepeltjes 
strooiend met gladzaad, rippen van de horden en 
makvluchtige eenden. 

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

Het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. Het  
hout dat dient als grondstof voor het papier komt uit  
verantwoord beheerde bossen. De biofolie waar het blad 
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Geef de toekomst een verleden.
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MODEGEVOELIG 
PLEXIGLAS
De Nederlandse kunstenaar Joost Baljeu stond 
bekend om zijn geometrisch-abstracte wand-
reliëfs en sculpturen. Deze bestaan vaak uit 
gekleurde vlakken van plexiglas, die hij haaks op 
elkaar monteerde. Dat geldt ook voor Synthetische 
constructie F6, een aluminiumkleurige sculptuur 
van 55 centimeter hoog, die in 1975 in een oplage 
van 25 exemplaren vervaardigd is. De Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed beheert nummer 1 

uit deze serie. Helaas is het kunstwerk gevallen 
terwijl het in bruikleen was. Daarbij zijn niet alleen 
bijna alle lijmverbindingen losgekomen, maar 
is er ook een deel van een plexiglazen plaatje 
afgebroken en zoekgeraakt. In 2006 kwam het in 
stukken naar het depot van de Rijksdienst retour, 
waar het tot voor kort zo lag. Het ontbrekende 
stuk belemmerde een snelle restauratie. Plexiglas 
is namelijk, net als veel andere moderne materia
len, aan mode onderhevig en daardoor niet altijd 
in alle kleuren en samenstellingen leverbaar. Een 
nieuw plaatje bestellen in dezelfde kleur en dikte 
bleek vooralsnog onmogelijk. Marieke Kruithof, 

restaurator in opleiding aan de Universiteit van 
Amsterdam, deed onlangs uitgebreid onderzoek 
naar het door Baljeu gebruikte plexiglas en naar 
de lijm. Na een lange zoektocht vond ze geluk
kig toch een vergelijkbaar stuk. Daarmee heeft 
ze Synthetische constructie F6 in volle glorie kunnen 
herstellen. 

Ron Kievits, specialist restauratie, en Simone Vermaat, 
conservator, beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, droegen met expertise aan deze restauratie 
bij, r.kievits@cultureelerfgoed.nl & s.vermaat@
cultureelerfgoed.nl.

-

-

VOOR

2020: De sculptuur ‘Synthetische constructie F6’ uit 1975 lag vijftien jaar in stukken 2021: Met een zeldzaam stuk plexiglas kon het beeldje nu toch gerestaureerd worden
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