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Vernieuwing is onze 
historische plicht
Nederland is geen onbeschreven blad. Elke lijn in het 
landschap heeft geschiedenis. Over elke plek valt een 
verhaal te vertellen over zijn ontstaan en zijn betekenis. 
Die verhalen kunnen richting geven aan de toekomst 
met de opgaven waar we voor staan. Klimaatadaptatie, 
energietransitie en duurzaamheid, circulaire econo-
mie, stedelijke krimp en groei, veranderingen in de 
landbouw. Allemaal hebben ze grote gevolgen voor ons 
land. We willen meer duurzame energie produceren en 
minder energie verbruiken, droge voeten houden en 
steden vernieuwen. Dit alles zal leiden tot zichtbare, 
forse veranderingen in onze omgeving.

Cultureel erfgoed is overal. Het behoud ervan is cruciaal 
voor het karakter van onze leefomgeving. Dat speelt 
ook een belangrijke rol in de omgevingsvisies die de 
gemeenten en provincies momenteel maken. We zullen 
ons gezamenlijk inspannen om de historische steden 
en gebieden, de archeologische vindplaatsen, de monu-
menten en de betekenisvolle verhalen door te geven. 
Maar dat is niet genoeg. Erfgoed kan ook de basis vor-
men voor de kwaliteit van ingrepen in het landschap. 
Zodat die niet alleen geworteld zijn in een herkenbaar 
verleden, maar ook nieuwe lagen met betekenis 
toevoegen. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed dragen we daar met kennis aan bij. Middels 
persoonlijk advies en online via www.cultureelerfgoed.nl, 
maar soms ook met bijzondere uitgaven.

Vorige maand verscheen er zo’n bijzondere uitgave, de 
Stedenatlas Jacob van Deventer, met 226 stadsplattegronden 
uit de zestiende eeuw. 216 daarvan liggen aan het water. 
De oude in kaart gebrachte watersystemen leveren 
inspiratie voor gemeenten en waterschappen. Oude 
waterwegen en bijvoorbeeld oude kwelkades kunnen 
een oplossing bieden bij de gevolgen van extreem weer, 
zoals piekbuien en hittestress. Oplossingen die vaak 
eenvoudig, goed en betaalbaar zijn en die bovendien 
het historische karakter van een stad versterken. Door 
te kiezen voor een leefomgeving met karakter kunnen 
we het verhaal van Nederland blijven schrijven. Want 
vernieuwing is onze historische plicht.
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in kort bestek

WIE O WIE?
Wie wordt het Jonge 
MuseumTalent van 
2018? Tot en met  
15 juli is het mogelijk 
om een vakman of 
vakvrouw te nomi-
neren. En ‘jong’ 
betekent niet ouder 
dan 31 jaar. De win-
naar mag een traject 
volgen om zich in zijn 

vak te ontwikkelen, gefinancierd door het Mondriaan Fonds.  
De wedstrijd wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. De jury, onder voorzitterschap van Rijks-
dienst-directeur Susan Lammers, bestaat uit gerenommeerde 
directeuren uit de museumwereld (Ralph Keuning, Denise de 
Boer, Adrie Warmenhoven en Maaike Verberk) en het Jonge 
MuseumTalent van 2017, Imara Limon. Geef de kandidaten op 
via www.cultureelerfgoed.nl. 

FESTIVAL KLINKEND ERFGOED
Een rijdend carillon, een rijdend orgel, een luidklokkenestafette, 
een pop-upmuseum van draaiorgels en veel, heel veel orgelmu-
ziek. Het Festival Klinkend Erf- 
goed vindt dit jaar van 31 augus- 
tus tot en met 5 september in 
Maastricht plaats. Het start 
met een groot en gevarieerd 
symposium, Klinkend 2020 
geheten. Want dit festival 
vormt de opmaat tot een Euro- 
pees Jaar van het Klinkende 
Erfgoed in 2020. Met finan-
ciële steun van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed 
heeft de Stichting Klinkend 
Erfgoed Nederland hiervan de 
haalbaarheid onderzocht. 
Nadere informatie en 
aanmelden: de agenda op 
www.cultureelerfgoed.nl.

KOLONIËN WERELDERFGOED?
Rond 1 juli moet het bekend worden. Of Nederland een elfde 
werelderfgoed rijk is. Want dan besluit UNESCO over de Koloniën 
van Weldadigheid. Het is een complexe nominatie: zeven 
agrarische gebieden met onderkomens voor paupers, een 
ontwikkelingsgeschiedenis van tweehonderd jaar en nog altijd 
functionerende gevangenissen. Vier provincies in twee landen, 
acht gemeenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

hebben er alles aan 
gedaan om de 
voordracht tot een 
succes te maken. 
Als het lukt, heb-
ben de vijftien 
jaren waarin Neder-
land en België één 
koninkrijk vormden 
toch nog iets moois 
nagelaten.

ONDERZOEKS-
AGENDA’S IN KAART
Sinds kort publiceert de 
Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed op 
www.archeologie 
innederland.nl een inter-
actieve kaart die verwijst 
naar archeologische 
onderzoeksagenda’s van 
gemeenten, regio’s en 
provincies. Zo’n agenda 
benoemt belangrijke 
lokale thema’s, kennis-
lacunes of onderzoeks-
vragen die tot dusver on-
beantwoord zijn gebleven 
en die sturend zijn voor 
nieuwe opgravingen. 
Wanneer een vindplaats 
de potentie heeft om 
belangrijke vragen te 
beantwoorden, zou dit 
tot een hogere waarde-
ring en prioritering 
moeten leiden. Deze 
landelijke inventarisatie 
laat de huidige stand van 
zaken zien en biedt  
inspiratie voor gemeenten 
die zelf met een onder-
zoeksagenda aan de slag 
willen. Zie op de site 
Onderzoeksagenda’s in kaart.

CONGRES 
MODERNE 
SCHILDERIJEN
De afgelopen drie jaar 
was de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed 
samen met de Univer-
siteit van Amsterdam 
verantwoordelijk voor 
een Europees onderzoek 
naar de reiniging van 
moderne olieverfschilde-
rijen. Dit wordt 23 tot en 
met 25 mei afgesloten 
met een internationaal 
congres, in samenwer-
king met het Rijks-
museum. Het komt vaak 
voor dat moderne schil-
derijen niet beschermd 
zijn door een vernislaag. 
Ze zijn gevoeliger voor 
licht, vuil en gas dan 
geverniste schilderijen. 
Nadere informatie en 
aanmelden: Conference  
on modern oil paints op  
www.rijksmuseum.nl.

STUDIEDAG OVER WERELDERFGOED-GEBIEDEN
Hoe om te gaan met de ruimtelijke ontwikkeling van cultureel 
landschap dat werelderfgoed is? Daarover gaat een studiedag 
die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 12 oktober in 
Fort Vechten houdt, samen met het Netwerk Historisch 
Cultuurlandschap. Hoe doen Vlaanderen, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk dat? Welke lessen kunnen we hieruit leren 
voor bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die waar-
schijnlijk volgend jaar als werelderfgoed wordt voorgedragen? 
Zet de UNESCO-status het gebied op slot of biedt die juist 

ruimte aan natuur, 
recreatie, water-
berging en cultuur-
beleving? Nadere 
informatie over 
The management of 
change in UNESCO 
cultural landscapes: 
de agenda op www.
cultureelerfgoed.nl.

OUDSTE FLESSENPOSTFLES KOMT UIT NEDERLAND
Flessenpost uit 1886 die eerder dit jaar op het 
strand van Australië gevonden is, zit in een 
Nederlandse fles. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed stelde vast dat het om een 
zogenaamde kelderfles gaat van de firma 
Daniël Visser en Zonen uit Schiedam. 
Dergelijke jeneverflessen zijn niet zeldzaam, 
maar de inhoud maakt deze wel bijzonder. 
Het is de oudste flessenpost van Australië en 
misschien wel ter wereld. 132 jaar geleden, 
950 kilometer verderop, schreef een Duitse 
scheepskapitein aan de vinder om het briefje 
naar Hamburg te sturen. Doel was om inzicht 
te verkrijgen in oceaanstromen.

MILJOENEN VOOR SCHOKLAND
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt  
12 miljoen euro ter beschikking om archeologische resten bij 
werelderfgoed Schokland in stand te houden. Samen met  
14,6 miljoen van de provincie, de gemeente, stichting Het 
Flevo-landschap en het waterschap kan er nu van akkers een 
natuurgebied gemaakt worden. De bodem klinkt in en bewo-
ningsresten van zo’n zesduizend jaar geleden komen steeds meer 
boven het grondwaterpeil te liggen. Vooral organische resten als 
hout en been kunnen dan vergaan. Ook is het ploegen funest 
voor de vindplaatsen. Om de aantasting tegen te gaan zal in het 
natuurgebied de grondwaterstand verhoogd worden. 

De begraafplaats van bedelaarskolonie Ommerschans
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Het Jonge MuseumTalent van 2017 naast vier andere 
genomineerden

Belangstelling voor een luidklok

Een brug in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

De gevonden jenever-
fles uit Schiedam

De akkers bij Schokland die tot natuur zullen worden omgevormd
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De thermen van Heerlen

Het best bewaarde gebouw uit de Romeinse 
tijd in Nederland? Dat is het publieke 
badhuis van Coriovallum, onder het 
huidige Heerlen. Om dat zo te houden is 

over de archeologische resten een museum gezet. 
Maar optimaal bijdragen aan het voortbestaan van 
het rijksmonument deed deze overkapping niet. De 
overblijfselen van de thermen vielen steeds verder 
uit elkaar. In 2014 luidde het Thermenmuseum de 
noodklok. Dankzij gemeentelijke en provinciale 
subsidies en in samenwerking met de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed zette het museum 
consolidatie en restauratie in gang. Daarbij 
onderzochten archeologen het badhuiscomplex 
nog eens grondig, met nieuwe, non-destructieve 

ROMEINS 
BADHUIS 
weer spic en span 

De restanten van het Romeinse badhuis in Heerlen waren er niet al te best aan 

toe. Daarom zijn ze onlangs opgeknapt. Archeologen deden daarbij opmerke-

lijke ontdekkingen. Na tweeduizend jaar geven de thermen van Coriovallum 

nog steeds geheimen vrij. fred brounen, karen jeneson & niels stoffels

technieken. Bij hoge uitzondering bood zich de 
gelegenheid aan om op enkele plaatsen proefputjes 
aan te leggen. En specialisten werkten de gegevens 
van oude opgravingen uit. Het is nu al duidelijk dat 
het verhaal van het badhuis flink gaat veranderen.
Hoe begon dat verhaal eigenlijk? We schrijven  
18 juni 1940, een dikke maand na de Duitse inval. 
Met het oog op te verwachten voedseltekorten 
ploegt een boer in opdracht van de burgemeester 
een braakliggend stuk land in het stadscentrum van 
Heerlen. Tot de ploeg blijft hangen achter een 
fragment van een Romeinse zuil. Romeinse 
vondsten waren al eerder gedaan in Heerlen, sinds 
1877. Meestal waren het stukken van muren, graven 
of losse voorwerpen die bij werkzaamheden aan 

het licht kwamen. In dit geval echter blijken de 
vloeren en funderingen van een compleet gebouw 
onder de grond verscholen te liggen. Onder leiding 
van de amateurarcheoloog Joseph Beckers wordt in 
rap tempo meer dan driekwart van de Romeinse 
restanten blootgelegd. Als Beckers, die onvoldoende 
bekend is met wetenschappelijke methoden, in 1941 
het veld moet ruimen voor de Groningse hoogleraar 
Albert Egges van Giffen, is er al veel informatie 
verloren gegaan. Gelukkig legt de ploeg uit 
Groningen alles goed vast, in tekening en op foto’s.

Onder de grond blijken de 
vloeren en funderingen van 
een compleet gebouw 
verscholen te liggen

Bij de ontdekking in de Tweede Wereldoorlog waren de boogjes nog grotendeels intact
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Stro en asfaltpapier
Na de opgraving worden de resten provisorisch 
afgedekt met stro en asfaltpapier. Jeugd speelt 
tussen de muren, er wordt fikkie gestookt en het 
stro vliegt regelmatig in brand. Ook komen omwo-
nenden Romeins bouwmateriaal delven voor thuis. 
Zoals de man die jaren later aan het museum 
opbiecht dat hij ooit mini-baksteentjes uit een 
visgraatvloer had gesloopt, omdat die zo handig 
waren voor zijn modelspoorbaan. Aan het eind van 
de oorlog worden de overblijfselen bedekt met 
zilverzand en teelaarde, zij het niet voor lang. Van-
wege een groot congres legt men ze in opdracht 
van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek in 1952 weer deels bloot. Er volgen nog 
drie jaren van opgravingen in een ruime zone rond 
het badhuis, maar in 1957 verdwijnt het opnieuw 
onder het zand.
De stad echter hoopt op een mooi museum. Al in 
1945 maakte de Heerlense architect Frits Peutz een 
ontwerp voor een overkapping. Overheidssteun 
was al toegezegd, maar die wordt in 1966 zonder 
opgaaf van reden teruggedraaid, en met de mijn-

In Heerlen zijn de restanten van het Romeinse badhuis van Coriovallum schoongemaakt en gerestaureerd

sluitingen komt het eens zo welvarende Heerlen in 
een neerwaartse spiraal terecht. Des te opmerkelijker 
is het dat de stadsbevolking begin jaren zeventig 
flink van zich laat horen. Met de leus Thermen open, 
nu of nooit start zij een succesvolle actie en in 1975 
gaat de eerste spade de grond in voor wat het 
Thermenmuseum zou gaan heten.

Germania Inferior
Heerlen is gebouwd op de restanten van Corio-
vallum. Deze nederzetting ontstond op een cruciaal 
punt in de Romeinse provincie Germania Inferior, 
Neder-Germanië, namelijk op de kruising van twee 
hoofdwegen in het directe achterland van de rijks-
grens. De twee wegen speelden een belangrijke rol 
in de bevoorrading van de legerkampen langs de 
Rijn en zijn in de tijd van Augustus aangelegd. Ook 
de oudste vondsten uit de Heerlense nederzetting 
wijzen op een ontstaansdatum in de Augusteïsche 
periode, zo rond het jaar nul. Coriovallum maakte 
in de eerste twee eeuwen een flinke groei door. 
Naast kenmerkende langgerekte huizen aan de weg 
kwamen er beduidend grotere gebouwen te staan, 

waaronder het publieke badhuis.
Een van de gebruiken die de Romeinen in de nieuw 
veroverde gebieden introduceerden, is het baden in 
een badhuis. Zij geloofden in de heilzame werking 
van het water. In een badhuis kon je je reinigen door 
warme en koude baden af te wisselen, waarbij je 
olie als zeep inzette. Het badhuis van Heerlen is met 
zijn afmetingen van vijftig bij vijftig meter zeker niet 
het grootste van Noordwest-Europa. Niettemin 
werden de vloeren van mozaïek voorzien, had het 
zuilen en wasbakken van spierwitte ‘imitatiemar-
meren’ kalksteen uit Noord-Frankrijk en waren er 
naast de gebruikelijke koude, lauwwarme en 
warme ruimte een extra warme zweetruimte en 
een buitenzwembad. De thermen zijn drie tot vier 
eeuwen in gebruik geweest.

Zwaar te lijden
Het splinternieuwe Thermenmuseum, dat mede 
dankzij een forse gift van de Staatsmijnen tot stand 
kwam, werd in 1977 door prins Claus geopend. In 
datzelfde jaar ging de laatste mijn in Heerlen dicht 
en brak na het verdwijnen van het Zwarte Goud een 
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» zwarte periode in de geschiedenis van de stad aan. 
Het museum heeft hier zwaar onder te lijden gehad. 
Bezoekersaantallen slonken en geld voor het verbe-
teren van de presentatie was er niet of nauwelijks. 
Tot overmaat van ramp bleek dat de beschermende 
hal over het badhuis helemaal niet zo beschermend 
was als gedacht. De constructie, met slechts vier 
dakdragende pijlers die het badhuis helemaal vrij 
laten, was bijzonder voor die tijd. Van een enigszins 
gecontroleerd binnenklimaat is echter geen sprake. 
Enkelvoudige glazen wanden en het metalen dak 
zorgen voor grote schommelingen in temperatuur 
en luchtvochtigheid. Omdat het monument na de 
opgraving nooit is geconsolideerd heeft het lange 
verblijf in deze hal duidelijk zijn sporen nagelaten. 
Mortel droogde uit en verkruimelde, stenen raakten 
los en stucwerk viel van de muren.
Welke ‘lagen’ zijn relevant om te behouden, omdat 
ze de geschiedenis van een monument helpen ver-
tellen? Hoe ver ga je: alleen consolidatie en res-
tauratie of ook reconstructie? Het zijn vragen die 
steeds aan de orde komen bij consolidatie- en 
restauratiewerkzaamheden. Bij de thermen is 
besloten om de situatie te herstellen zoals die 
bestond aan het eind van de opgravingen in 1941. 
Veel van wat er toen nog was, ging verloren door 
veronachtzaming of boette in aan kwaliteit. De 
boogconstructies bijvoorbeeld die onder vloerni-
veau de scheidingswand droegen tussen de ruimte 
met het warmwaterbad en die met het lauwwater-
bad. Op Van Giffens opgravingsfoto’s zijn ze nog 
grotendeels intact en worden ze bekroond door een 
restant van opgaand muurwerk. Anno 2016 waren 
de bogen gedeeltelijk verdwenen of dreigden ze in 
te storten.

Onduidelijke uitgravingen
Een bijzonder aspect van de thermen is dat ze zich 
bevinden in een museale context, waar ook edu-
catie en ‘beleefbaarheid’ een grote rol spelen. Een 
enkele keer is bij de restauratie daarom terugge-

grepen naar een moment dat ver voor 1941 ligt. 
Zoals bij de sleuven waar al in de Romeinse tijd of 
later, in de middeleeuwen, funderingen zijn uitge-
broken. Voor de bezoekers waren het onduidelijke 
uitgravingen. Belangrijker nog: het waren plek-
ken waar de aangrenzende vloeren in rap tempo 
afbrokkelden. Met Romeinse technieken en in die 
periode gebruikte bouwmaterialen werden daarom 
de restanten aangeheeld en nieuwe funderingen 
gemetseld tot één steenlaag boven oud maai-
veld. Toch een zekere mate van reconstructie dus. 

De vloeren zijn zo weer ‘opgesloten’ en voor de 
beschouwer is een verwarrend stukje van de puzzel 
ingevuld, zonder dat het storend werkt in de bele-
ving van het totale monument.
Het afgelopen jaar heeft archeologisch restauratie- 
en conserveringsbedrijf Restaura hard gewerkt aan 
de reiniging en consolidatie van de gebouwresten. 
Al bij een eerste inventarisatie bleek hoe ernstig 
de situatie was: er werden maar liefst 149 schade-
punten geregistreerd. Bovendien was het gehele 
badhuis erg vuil. Om verder verval te voorkomen en 
de ‘leesbaarheid’ van de resten te verhogen, moest 
er dringend wat gebeuren.

Zeshonderd stofzuigerzakken
De grootste klus was het reinigen van het monu-
ment. Er zijn meer dan zeshonderd stofzuigerzak-
ken met vuil afgevoerd, voornamelijk gevuld met 
opgezogen stof en lössleem, maar ook met zilver-
zand en verbrande restanten van het asfaltpapier 
waarmee het badhuis afgedekt is geweest. De 
hardnekkige resten lössleem die al sinds de opgra-
ving aan het muurwerk hechtten, zijn voorzichtig 
verwijderd met behulp van stoomreinigers. Losse 
stenen zijn vervolgens vastgezet met een reversi-
bele leemmortel en de verkruimelde Romeinse 
mortel is geïmpregneerd voor meer stevigheid. Een 
proces van standaardoplossingen was het beslist 
niet. Vele middelen zijn getest, proefvlakjes zijn 
gemaakt en de resultaten zijn telkens besproken en 
gewogen. Maar het was succesvol. De mortel voelt 
weer vast. Geen kruimel die beweegt.
De behandeling van het stucwerk verdient een 
aparte vermelding. Het zwembad is een van de 
plaatsen van het badhuiscomplex waar nog stucwerk 
aanwezig is. Veel fragmenten waren in de afgelopen 
decennia van de muur gevallen en opgeborgen in het 
depot. Na enig puzzelwerk is het gelukt om ze terug 
te plaatsen op hun oorspronkelijke plek, ze te veran-
keren met glasvezelstiften en de restholte tussen 
stuc en muur op te vullen met een vloeibare injectie-
mortel. Aan de zichtzijde zijn de breuken tussen de 
fragmenten afgewerkt en geretoucheerd. In één 

Ook in termen van 
ontdekkingen liegen 
de resultaten er niet om

Bij de restauratie zijn nieuw geproduceerde Romeinse dakpannen gebruikt
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ook het onderhoud terugliep, of wellicht van een 
gewijzigde functie tegen het eind?
Net als het reinigen en consolideren van een arche-
ologisch monument draagt ook het restaureren 
ervan nieuwe, nog onverkende elementen in zich. 
En dan kun je maar beter voorbereid zijn. Twee 
werknemers van de restauratieaannemer Laudy 
waren door het herstel van bijvoorbeeld de Sint-
Lambertuskerk in Maastricht al vertrouwd met 
Kunradersteen. Speciaal voor de thermen volgden 
ze nog een cursus waarin de eigenaar van de gelijk-
namige groeve hun de fijne bewerkingskneepjes 
leerde van dit voor de regio typisch Romeinse 
bouwmateriaal. Ook namen ze deel aan een twee-
daagse inleiding in de Romeinse bouwkunde, onder 
meer gericht op oude metseltechnieken en de 
samenstelling van verschillende mortels. Als kers 
op de taart was er een studiereis naar het Archeo-
logische Park Xanten in Duitsland, met een rond-
leiding door de bouwkundige dienst aldaar. Daar-
mee waren ook de metselaars klaargestoomd voor 
een meer dan interessante klus.

Nieuw gebakken dakpannen
Uit proeven met verschillende bestanddelen en 
mengverhoudingen kwam een goed werkbare mor-
tel, die nauw aansluit bij wat de Romeinen hebben 
gebruikt. Behalve Kunradersteen werden veel nieuw 
gebakken, maar naar de vorm Romeinse dakpannen 
als bouwmateriaal verwerkt. Met name in de onder-
grondse, niet voor badgasten zichtbare delen van 
het badgebouw werkten de Romeinen veel met 
keramische tegels en dakpannen. Ze werden gebak-
ken uit lössleem en uit een tertiaire klei die voor-
komt in de omgeving van Brunssum. Het blijkt dat 
de bouwers nogal eens gebruikmaakten van mis-
baksels en afval, fragmenten dus.
Bij Steenfabriek Klinkers, aan de rand van Maas-
tricht, zijn nu met de hand vele nieuwe tegels en 
dakpannen gevormd en gebakken. En niet te verge-
ten een partij kleine baksteentjes om de gaten in de 
visgraatvloer op te vullen die na 1941 ontstonden. 
De dakpannen zijn onder meer toegepast bij de 
restauratie en reconstructie van bogen onder het 
oorspronkelijke vloerniveau. Niets ging verloren. 
Geheel in Romeinse traditie werden ook breukstuk-
ken uit een experimentele stookgang verwerkt.

Verhelderd en opgefrist
Uniek en belangwekkend, maar ook grauw en sleets, 
en niet steeds te begrijpen. Het zijn termen waarmee 
je het publieke badgebouw nog maar twee jaar 
geleden had kunnen kwalificeren. Veel is veranderd, 
zichtbaar en onzichtbaar, of beter misschien: terug-
veranderd. Driekwart eeuw en verder teruggezet in 
de tijd, verhelderd en opgefrist. En wat meer is, de 
verandering reikt tot buiten de muren van het mu-
seum. In Heerlen is een hernieuwd besef ontstaan 
dat het Romeinse erfgoed bijzonder is. De gemeente 
ziet het nu als een belangrijke drager voor het cen-
trum. Deze ambitie is uitgewerkt in een plan voor 
een ‘Romeins Kwartier’, een gebied waarbinnen het 
Romeinse erfgoed zichtbaar is voor inwoners en 
bezoekers, met het badhuis als topstuk.

oogopslag is nu duidelijk dat er een buitenbad is 
geweest dat ooit volledig gestuct was.

Een palet van proefmortels
De strook mozaïek die de visgraatvloer van de kleed-
ruimte omzoomde, was nog zo’n uitdaging. In het 
geërodeerde, vuilgrijze oppervlak was op veel plek-
ken nauwelijks meer een motief te herkennen. 
Minutieus schoonmaken bleek onvoldoende om dit 
terug te halen. Mede ingegeven door de museale 
omgeving was herstel ook hier het advies. Er volgde 
een palet van proefmortels, nieuwe steentjes werden 
geknipt en uit zakken grind zochten de restauratoren 
geschikte kiezels. Vermengd met kunde en creativi-
teit leidde dit tot een brede sierrand, die de vloer van 
het vertrek opnieuw completeert.
Ook in termen van ontdekkingen liegen de resul-
taten er niet om. Dat er in naden tussen vloertegels 
Romeinse muntjes zijn gevonden die badgasten 
ooit verloren, is bijna vanzelfsprekend. Nu alles 
schoon is, blijkt dat er veel verschillend, deels 
hergebruikt bouwmateriaal is toegepast, maar ook 
dat het monument nog onbekende bouwfasen 
herbergt. Op een aantal plaatsen in de muren 
kwamen dichtgemetselde doorgangen tevoor-
schijn. Wat ook goed zichtbaar werd, waren sporen 
van gebruik. Een door vele Romeinse sandalen 
uitgesleten strook in de vloer van de kleedruimte 
verraadt de plek waar de ingang was en waar de 
deur zat die toegang bood tot de koudwaterruimte.

Oudtijdse reparaties
Een van de grootste verrassingen lag verborgen 
onder een modderlaag in die kleedruimte. Nadat 
het vuil was verwijderd bleek de vloer met visgraat-
motief vol te zitten met oudtijdse reparaties en 
diepe gaten. Bij de doorgang naar het koudwater-
bad was het patroon van kleine baksteentjes 
verwijderd en vervangen door tegels, die op hun 
beurt weer zijn uitgebroken. De ontstane leemte 
vulde men op met een soort gravel. Zien we hier 
getuigenissen van de nadagen van het badhuis, toen 

Door het herstel blijft een uitzonderlijk rijksmonu-
ment behouden voor toekomstige generaties. De 
komende jaren krijgt het badhuis een nieuwe 
overkapping die het niet alleen goed beschermt, 
maar die ook mogelijkheden biedt voor een betere 
‘beleving’. In dezelfde periode werkt het Thermen-
museum aan een vernieuwde presentatie van de 
archeologische collectie en transformeert de 
gemeente de openbare ruimte in het Kwartier. Wie 
straks door dit deel van Heerlen loopt, beleeft het 
verleden overal om zich heen. Een ding is zeker: het 
Romeinse badhuis van Coriovallum staat op de 
drempel van een compleet nieuw hoofdstuk in zijn 
bestaan. 

Fred Brounen, adviseur archeologie bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Karen Jeneson, conservator van het 
Thermenmuseum, en Niels Stoffels, directieassistent bij 
Restaura, begeleidden de restauratie van de thermen,  
f.brounen@cultureelerfgoed.nl, k.jeneson@historischgoud.nl & 
nielsstoffels@restaura.nl. Zie ook www.thermenmuseum.nl.

Van de dakpannen zijn onder meer bogen onder het vloerniveau gemetseld

VERSE KUNRADERSTEEN
De restauratiewerkzaamheden werden uitgevoerd 
met lokale grondstoffen die ook de Romeinen 
gebruikten. Veel metselwerk is opgetrokken uit 
Kunradersteen, een harde kalksteen die dag-
zoomt op verschillende plekken in Zuidoost-
Limburg en aangrenzende delen van Duitsland.  
In 1968 sloot de laatste groeve en vanaf dat mo-
ment waren restauratoren aangewezen op sloop-
materiaal van elders. Sinds 2012 echter wordt deze 
kalksteen weer gewonnen in de Kunradersteen-
groeve, tussen Voerendaal en Ubachsberg. Bij de 
thermen is het materiaal onder meer toegepast in 
delen die in het zicht blijven en een zekere esthe-
tische waarde hebben. Een deel van de breuksteen 
werd op het terrein van de groeve voorbewerkt en 
in het museum passend gemaakt door de restau-
ratiemetselaars.
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Veel mensen gaan graag naar de mooie, 
oude drogisterij Van der Pigge in Haarlem, 
voor een zakje drop dat is geschept en 
afgewogen. En dat terwijl er in de grote 

supermarkt verderop genoeg drop te verkrijgen is en 
er elk jaar meer online wordt gekocht. Maar de 
klanten genieten van de beleving. Achter de toon-
bank van Van der Pigge staan rijen glazen potten vol 
specerijen. Boven je hoofd hangt een houten slang 
aan de balken. Het interieur uit 1849 ademt geschie-
denis en inspireert tot dromen over wie er vroeger in 
de drogisterij kwamen en wat ze daar dan kochten. 
We maken iets van de verkoop van destijds mee en de 
daarbij horende sociale context. Van der Pigge geeft 
een kijkje in het verleden. Bovendien oogt de zaak 
betrouwbaar. Als een winkel al zo veel jaar bestaat, 
dan verkoopt hij kwaliteit en is de dienstverlening 
uitmuntend. Daar heeft de drogisterij haar lange 
bestaansrecht aan te danken. Zo ontstaan er steeds 
weer nieuwe trouwe klanten, die een liefde voor Van 
der Pigge hebben opgevat.
Ondanks dat iedereen wel de charme inziet van zo’n 

Anders nog iets?
Historische winkelinterieurs

De apotheek in het dorp, de slager om de 

hoek en de snoepwinkel in het steegje. Hier 

en daar zijn nog oude winkels te vinden, 

waarin je zo terug in de tijd stapt. Maar in 

de huidige maalstroom van snelle verande-

ringen worden ze steeds zeldzamer. Een 

goede reden om de bijzondere interieurs te 

behouden. claudia van kouwen

historische winkel, vooral met de hedendaagse liefde 
van veel mensen voor retro en vintage, is het een uit-
daging om dit culturele erfgoed te behouden. Over 
het algemeen passen winkeliers regelmatig hun 
interieur aan, en daarmee hun identiteit. Moderni-
seren is noodzakelijk om te blijven bestaan, zeker in 
een tijd waarin er veel concurrentie bestaat met 
online-warenhuizen. Oude winkelinrichtingen ver-
dwijnen ook doordat nieuwe eigenaren graag een 
frisse start willen maken. Voor je het weet zijn de 
toonbank en de kastenwand gesloopt. Daarom zijn 
er nog maar weinig historische winkelinterieurs in 
Nederland bewaard gebleven. De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed ondersteunt graag initiatieven 
van mensen die zich inzetten voor het behoud van 
deze oude inrichtingen. Om alle betrokkenen op 
ideeën te brengen en de weg te wijzen brengt de 
Rijksdienst binnenkort een brochure uit, Behoud van 
historische winkelinterieurs.

De cultuurhistorische waarde
Wat is er mogelijk als een winkelier gaat stoppen 
met zijn zaak met een waardevol historisch inte-
rieur? Wanneer hij geen opvolger heeft, wie zou er 
dan interesse kunnen hebben om de winkel te con-
tinueren? Ook als de volgende eigenaar vernieuwing 
wenst, kan de cultuurhistorische waarde van de 
inrichting overeind blijven. Allereerst is het belang-
rijk om het gesprek daarover op gang te brengen. 

In drogisterij Van der Pigge in Haarlem maken de klanten iets van de verkoop van destijds mee
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De initiatiefnemer hiervan kan een lokale erfgoed-
organisatie of een historische vereniging zijn.
Alle betrokken partijen hebben er belang bij om het 
interieur in stand te houden. De oude eigenaar wil 
zijn winkel natuurlijk goed verkopen, het liefst aan 
iemand die de zaak voortzet, want het is misschien 
wel zijn levenswerk. De nieuwe eigenaar kan gebruik-
maken van de huidige klantenkring en de uitstraling 
van de winkel. Voor naburige ondernemers is leeg-
stand tegengaan van groot belang voor de aanloop 
naar hun eigen winkel. Winkeliersverenigingen 
kunnen daar een rol in vervullen. Veel gemeenten 
zetten de geschiedenis in om hun stad of dorp aan te 
prijzen. En historische verenigingen werken daar 
graag aan mee.

Broodnodig
Historische winkels maken het straatbeeld divers, 
wat broodnodig is in deze tijd van grote ketens, die 
zich in elke stad hebben gevestigd. Door kleinere en 
unieke zaken in stand te houden handhaaft een 
plaats zijn identiteit. Gelukkig worden er talrijke 
initiatieven genomen. Daarbij is het voortzetten van 
de winkel, eventueel uitgebreid met een hippe 
koffiehoek of een nieuw assortiment, de beste 
manier om het interieur te behouden. Soms is dat 
niet rendabel en is het noodzakelijk om met een 
frisse en creatieve blik naar het winkelconcept te 
kijken. Zo fungeert het Zwolse Balletjeshuis in 

Het interieur uit 1849 ademt  
geschiedenis en inspireert tot dromen

Zwolle tegenwoordig ook als toeristisch informatie-
punt. De winkel is nog hetzelfde ingericht als toen 
Jan van der Kolk er in 1845 mee begon en het 
informatiepunt maakt dankbaar gebruik van die 
bijzondere plek. In het Balletjeshuis maken de 
toeristen meteen kennis met een prachtig stukje 
Zwolse historie. En met de Zwolse snoepballetjes.
Als combineren ook niet mogelijk of gewenst is, dan 
is het vaak afhankelijk van de inzet van de eigenaar 
of de winkel behouden kan blijven. In Deventer 
bijvoorbeeld heeft de eigenaar van de Kuiperij, beter 
bekend als de Deventer Borstelwinkel, na het 
overlijden van haar ouders de zaak met beperkte 
openingstijden voortgezet. De winkel uit 1898, 
bomvol borstels in alle soorten en maten, is nu vaak 
alleen op zaterdag open. Naast de andere werkzaam-
heden van de eigenaar wordt op deze manier het 
bedrijf met passie en behoud van historie gecontinu-
eerd en kunnen klanten blijven genieten van de 
bijzondere zaak. Want net als in de meeste andere 
historische winkels is iets kopen bij de Deventer 
Borstelwinkel een ware belevenis. 

Claudia van Kouwen, zelfstandig kunst- en cultuurhistoricus, 
info@claudiavankouwen.nl, schreef de brochure ‘Behoud van 
historische winkelinterieurs’ van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, binnenkort gratis te downloaden van  
www.cultureelerfgoed.nl. Nadere informatie over dit onder-
werp: de InfoDesk van de Rijksdienst, info@cultureelerfgoed.nl.

De eigenaar van de Deventer Borstelwinkel continueert de zaak van haar ouders met passie en behoud van historie

Bezoekers van het toeristische informatiepunt maken in het Zwolse 
Balletjeshuis meteen kennis met een prachtig stukje Zwolse historie
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kunst zoekt plek

Onder strijklicht is met enige moeite aan 
de bovenkant een inmiddels gerestau-
reerde scheur te zien. Deze zou ontstaan 
kunnen zijn tijdens de Tweede Wereld-

oorlog of de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. 
Uit woede tegen de Oranjes. Maar daar zijn geen 
concrete aanwijzingen voor. Het is waarschijnlijker 
dat de beschadiging is veroorzaakt door nalatigheid 
en onkunde. Wel in de oorlog, maar dan op het 
moment dat de Japanners het overgrote deel van 
de schilderijen uit de paleizen van Nederlands-Indië 
wegborgen in een opslag. Dit is koning Willem III. 
Zijn kolossale portret hing in de ambtswoning van 
de gouverneur-generaal in Batavia, het Paleis aan 
het Koningsplein. Eerst op de achtergalerij en 
daarna in de eetzaal. Dit paleis is omstreeks 1875 
gebouwd. Het portret is twintig jaar daarvoor 
geschilderd, door Nicolaas Pieneman. Het is een 
sterk vergrote versie van een schilderij uit 1856 dat 
nu in het Rijksmuseum hangt, ook gemaakt door 
Pieneman. Het grote exemplaar is iets grover van 
uitvoering dan we van Pieneman gewend zijn. Het 
is een typisch staatsieportret, waarop de koning in 
vol ornaat en met alle regalia is afgebeeld. Als het 

Boekenkast naar Kasteel Arcen
In het vorige nummer vroeg de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed om een plek voor een kloeke 
boekenkast. Eind negentiende eeuw was dit 
eikenhouten neorococo-meubel het pronkstuk 
van de Koninklijke Bibliotheek. Meerdere 
instanties reageerden op de oproep. Vorige 
maand kreeg de indrukwekkende kast een plek in 

de bibliotheek van Kasteel Arcen. Dit buitenhuis 
uit de achttiende eeuw staat bekend om zijn 
Kasteeltuinen. De beheerder, Stichting Het 
Limburgs Landschap, richt het gebouw opnieuw  
in met meubilair, zodat het publiek een indruk  
kan krijgen van het kasteelleven. De boekenkast  
is nu weer gevuld met boeken, precies waarvoor 
hij gebouwd is.

Waar gaat 
Willem III 
naartoe?
Willem III hangt al negen jaar te han-

gen in het depot van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. Eeuwig 

zonde, want er kleeft zo’n intrigerend 

verhaal aan het portret. Wie wil het 

lenen?  eric domela nieuwenhuis

direct na voltooiing naar Indië is verscheept zal het 
eerst in een ander paleis gehangen hebben. Wellicht 
in Paleis Rijswijk, dat toen nog de ambtswoning 
was. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 
Jakarta droeg het schilderij in 1958 over aan een 
voorloper van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. In die jaren zijn alle staatsieportretten die 
in de koloniale paleizen hingen en de Tweede 
Wereldoorlog en de Bersiap overleefd hadden naar 
Nederland gebracht. Het portret van Willem III, 
Koning der Nederlanden, hing daarna jarenlang op 
Paleis Het Loo en vervolgens in het Marinemuseum 
in Den Helder. En nu is het alweer sinds 2009 
verstopt in het depot van de Rijksdienst. Zo’n 

belangrijk schilderij verdient echter een voorname 
plek. Die is niet eenvoudig te vinden, want het is 
met zijn lijst precies drie meter hoog en bijna twee 
meter breed. Het vraagt dus om een muur die 
minstens vier meter hoog is. Welke instelling heeft 
een plekje voor dit monumentale portret met zo’n 
bijzondere geschiedenis? 

Eric Domela Nieuwenhuis, conservator bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor dit portret. Interesse? 
Neem contact op via bruikleenservice@cultureelerfgoed.nl.
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Van de stijging van de zeespiegel wordt een archeoloog niet koud of 
warm. Dit actuele probleem is al millennia oud. Zo’n tienduizend jaar 
geleden lag het waterniveau zo laag dat de prehistorische jagers en 
verzamelaars naar Engeland konden lopen over de bodem van wat nu 

de Noordzee is. Langzaam is die zee- en grondwaterspiegel gestegen, maar tege-
lijkertijd hebben grote rivieren enorme hoeveelheden klei, zand en grind in het 
kustgebied van Nederland afgezet. Daardoor is het loopvlak steeds hoger komen 
te liggen. Zo komt het dat je op één plek archeologische resten uit de middel-
eeuwen vlak bij het huidige maaiveld kunt aantreffen, terwijl die uit de bronstijd 
en steentijd op meters diepte zijn te vinden.
Om het landschap uit het verleden in kaart te brengen vroeg de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed de Universiteit Utrecht, het instituut Deltares en TNO hun 
kennis van de diepere ondergrond bijeen te brengen. Dit resulteerde in een serie 
kaarten op diepte van onder meer vroegere beekdalen, rivierduinen, kreken en 
kwelders. De periodespecialisten van de Rijksdienst beschreven voor al die hon-
derden landschappelijke zones beknopt hoe mensen deze gebruikt kunnen 
hebben. In april is deze informatie onder de naam Landgebruik in Lagen in één 
webtoepassing samengebracht op www.archeologieinnederland.nl. Hier is voor 
iedere plek in Nederland de kans op archeologische overblijfselen uitgesplitst 
naar periode en diepte.

Veilig afgedekt
Door al dat afgezette klei, zand en grind liggen de meeste archeologische sporen 
in het lage deel van Nederland dus veilig afgedekt. Daar komt bij dat ze zich in 

kletsnatte grond bevinden, wat ervoor zorgt dat organische resten zoals 
botten, zaden en hout goed bewaard worden. Dat maakt de archeologie in 
laag-Nederland zo belangrijk. Gevonden restanten leveren informatie over 
bijvoorbeeld het toenmalige landschap, de jacht, de veeteelt en gebruiks-
voorwerpen, en daarmee over de bestaanswijze van de jagers en boeren uit 
het verleden. Er kleeft echter een probleempje aan die goed afgedekte over-
blijfselen: waar kunnen we ze vinden?
Aan het oppervlak geven opgeploegde sporen zoals potscherven, pijpenkop-
pen en funderingsresten alleen aanwijzingen voor gebruik van die plek door 
mensen uit het recente verleden. Of er ook restanten van veel langer geleden 
zijn te vinden kunnen we zo niet waarnemen. Die liggen immers veel te diep. 
Toch willen we dat weten, bijvoorbeeld bij de bouw van huizen, kantoren of  
parkeergarages. Landgebruik in Lagen helpt daarbij. Er bestaat namelijk een 
verband tussen de kenmerken van het landschap en de activiteiten van mensen. 
Zo woonden jagers en verzamelaars met name op hoger gelegen delen nabij 
water, terwijl vroege boeren vruchtbare gronden uitzochten om zich te 
vestigen. Dus als we het vroegere landschap kennen, kunnen we ook voor-
zichtig uitspraken doen over wat er op die locatie aan overblijfselen is te 
verwachten. 

Roel Lauwerier, specialist archeozoölogie, en Bjørn Smit, specialist vroege prehistorie,  
beiden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, creëerden Landgebruik in Lagen,  
r.lauwerier@cultureelerfgoed.nl & b.smit@cultureelerfgoed.nl. 
Zie www.archeologieinnederland.nl.

Stel, je wilt een parkeergarage 

bouwen. Op welke diepte kun je 

dan archeologische resten ver-

wachten? De nieuwe webtoepas-

sing Landgebruik in Lagen geeft 

antwoord op die vraag. Voor 

iedere plek in Nederland.  

roel lauwerier & bjørn smit

Hoe diep zal ik graven?
Landgebruik in Lagen

Een prehistorische vrouw maakt een vis schoon
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Piek
De

 Porceleyne Op de expositie ‘Art nouveau, nieuwe zakelijkheid, 

Delft’ is veel aardewerk van De Porceleyne Fles te zien. 

Rond 1900 beleefde deze fabriek haar artistieke piek. 

Dat kwam door een bijzondere wisselwerking tussen de 

industrie, de Polytechnische School en de in Delft geves-

tigde kunstenaars. suzanne klüver & yuri van der linden

Art nouveau uit Delft

In 1981 was de collectie eigenhandig geprodu-
ceerd sieraardewerk voor De Porceleyne Fles te 
groot geworden om zelf te bewaren. Daarom 
verkocht de Delftse aardewerkfabriek er een 

omvangrijk deel van. Zij onderhandelde met het 
Rijk en de gemeente Delft en beide konden met 
steun van de Vereniging Rembrandt een gedeelte 
aankopen. Een voorganger van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed verwierf bijna zeshonderd 
borden, vazen, schalen en andere keramische voor-

werpen en Museum Prinsenhof kocht er zo’n zestig. 
Daarnaast werden in beide collecties honderden 
ontwerptekeningen opgenomen.
Enkele tientallen stuks keramiek en tekeningen van 
De Porceleyne Fles die de Rijksdienst beheert, zijn 
op dit moment in Museum Prinsenhof Delft te zien. 
Op een fraaie expositie. Art nouveau, nieuwe zakelijk-
heid, Delft is de eerste overzichtstentoonstelling van 
de Delftse kunstnijverheid uit de periode 1880-1940. 
In deze tijd wist Delft uit te groeien van een kleine 

Een ijsbeer van aardewerk

Een pracht van een art nouveau-pauw op een ontwerptekening uit 1898 van Leon Senf voor De Porceleyne Fles Een dekselvaas met een kameel
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provinciestad tot een van de belangrijkste centra 
van de kunstnijverheid in Nederland. Het is de 
bijzondere combinatie van technische en artistieke 
ontwikkeling en ondernemerschap die zorgde voor 
een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis van 
deze Zuid-Hollandse stad. De expositie vertelt dit 
verhaal aan de hand van de affiches, de schilderijen, 
het keramiek en het glas in lood die hier in deze 
periode zijn gemaakt.

Een tweede Gouden Eeuw
Dankzij de industrialisatie beleefde Nederland 
tussen 1880 en 1940 een tweede Gouden Eeuw, 
waarin de kunsten geweldig opbloeiden. In Delft 
ontpopte de Polytechnische School zich in deze 
periode tot aanjager van de kunstzinnige vorming. 
Op deze voorloper van de Technische Universiteit 
zaten zowel toekomstige industriëlen als jonge 
kunstenaars. Zij hadden elk hun aandeel in het 
artistieke klimaat van de stad, hetzij als opdrachtge-
ver, hetzij als uitvoerder. Vooruitstrevend onderne-
mer Jacques van Marken bijvoorbeeld, oprichter van 
de Gist- en Spiritusfabriek en de Nederlandsche 
Oliefabriek, speelde een grote rol in de ontwikkeling 
van de Nederlandse art nouveau.
Hij gaf een impuls aan het artistieke klimaat in de 
stad door opdrachten te verlenen aan verschillende 
kunstenaars. Het slaolieaffiche dat Jan Toorop in 
1894 voor de Nederlandsche Oliefabriek ontwierp, is 
daar een wereldberoemd voorbeeld van. Ook 

Toorop was een oud-leerling van de Polytechnische 
School. Met zijn innovatieve blik op deze typisch 
Delftse industrie drukte hij een stempel op de Neder-
landse art nouveau, die daardoor zelfs de bijnaam 
‘slaoliestijl’ kreeg. Daarna volgden art deco, De Stijl 
en nieuwe zakelijkheid, die werden vertegenwoor-
digd door kunstenaars zoals Bart van der Leck en Piet 
Zwart. Zij werden eveneens door Delft aangetrokken 
als stad van vernieuwing en creativiteit.

Handbeschilderd aardewerk
De Porceleyne Fles is al opgericht in 1653. In de 
periode van de art nouveau beleefde de creativiteit 
van de fabriek haar hoogtepunt. De fabriek ontwik-
kelde zich bovendien sterk op het gebied van tech-
niek en productinnovatie. Nadat hij De Porceleyne 
Fles in 1876 had overgenomen stimuleerde inge-
nieur Joost Thooft de productie van handbeschil-
derd aardewerk. In 1882 kreeg mede-eigenaar  
Abel Labouchère de dagelijkse leiding over de fa-
briek en hij begon zich intensief met het productie-
proces te bemoeien. Deze drang naar technische 
vernieuwing was mede te danken aan de Poly-
technische School, waar vele heren uit de hogere 
klassen werden opgeleid tot ingenieur. De eerste 
hoogleraar bouwkunde Eugen Gugel hielp 
Labouchère bij deze innovatie, die resulteerde in 
een nieuwe kleur blauw voor de beschildering van 
het aardewerk. Vanaf dat moment werden er tal 
van nieuwe producten ontwikkeld. 

MEER PORCELEYNE FLES TE LEEN
Behalve Museum Prinsenhof hebben talloze 
andere Nederlandse musea het aardewerk van  
De Porceleyne Fles dat de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed beheert in bruikleen. Dat geldt 
voor onder meer het Gemeentemuseum Den Haag, 
het Drents Museum in Assen, het Purmerends 
Museum, het Keramiekmuseum Princessehof in 
Leeuwarden, het Nederlands Tegelmuseum in 
Otterlo en Museum Het Schip in Amsterdam. Ook 
op enkele niet-museale locaties zijn bijzondere 
stukken van De Porceleyne Fles te zien, waaronder 
het Amsterdamse Stadsarchief en een Nederlandse 
ambassade in het buitenland. Wie denkt dat daar-
mee alles uit het depot van de Rijksdienst is verdwe-
nen heeft het mis. Ook nu nog biedt de dienst 
fraaie stukken te leen aan. Naast traditionelere 
borden, schalen en vazen in blauw en wit zijn er 
experimentelere voorwerpen beschikbaar, met 
exotische namen als Berbas en Reflet Métallique.

De Rijksdienst verwierf bijna 
zeshonderd borden, vazen en schalen

»

De tentoonstelling ‘Art nouveau, nieuwe zakelijkheid, Delft’

Een ontwerp uit 1898 voor een kaststel, van Theo van Hoytema
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Een bord naar ontwerp van Leon Senf
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» Beroemde tekenaars als Theo van Hoytema en Leon 
Senf ontwierpen veel art nouveau-keramiek voor  
De Porceleyne Fles.
Tussen de vazen, borden, kannen en beeldjes die de 
Rijksdienst beheert, zitten stukken die mooi de 
ontwikkeling van de fabriek illustreren. Zoals de 
serie Ondergaande zon. Deze reeks borden is ontwor-
pen door Leon Senf en in 1898 voor het eerst 
uitgegeven als traditioneel tinglazuuraardewerk.  
In 1921 en 1922 werd de serie nogmaals vervaardigd, 
maar dan van moderner witbakkend aardewerk, 
waarop De Porceleyne Fles aan het begin van de 
twintigste eeuw was overgegaan. In 1943 is het 
ontwerp een derde keer gebruikt, en nu in blauw-
wit. Alle versies zijn samengebracht op de tentoon-
stelling, in combinatie met de ontwerptekeningen. 
Vanwege de lichtgevoeligheid worden de tekeningen 
weinig getoond. Het is daarom bijzonder dat op de 
expositie Art nouveau, nieuwe zakelijkheid, Delft een 
groot aantal tekeningen en bijbehorende keramische 
voorwerpen naast elkaar te zien is. Zo wordt de 
bezoekers een kijkje gegund in het creatieve ont-
staansproces van de producten van De Porceleyne 
Fles.  

Suzanne Klüver, conservator kunstnijverheid bij Museum 
Prinsenhof Delft, stelde met haar collega David de Haan deze 
tentoonstelling samen, en Yuri van der Linden, conservator 
oude toegepaste kunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, draagt bij de dienst zorg voor het keramiek en de 
tekeningen van De Porceleyne Fles, skluver@delft.nl & 
y.van.der.linden@cultureelerfgoed.nl. De expositie ‘Art 
nouveau, nieuwe zakelijkheid, Delft: Kunst, kennis en indus-
trie’ is tot en met 26 augustus te zien in Museum Prinsenhof 
Delft. Zie www.prinsenhof-delft.nl.

Vanwege de lichtgevoeligheid worden 
de tekeningen weinig getoond

Een ontwerp uit 1898 van Leon Senf met een pauw en een paradijsvogel

Leon Senf tekende dit ontwerp met een ondergaande zon
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aangenaam kennis te maken

Saskia Smulders en Henk van Keulen bij meubilair uit het Rijksmuseum dat zij onderzoeken

Wat doet een specialist gaschromatografie?
Saskia Smulders: ‘Dagelijks stellen restauratoren, conservatoren en 
behoudsmedewerkers van musea ons vragen. Over hun schilde-
rijen, meubels en werken van textiel bijvoorbeeld.’

Henk van Keulen: ‘Welk vernis zit er op deze kast? Want dan weet ik met welk oplos-
middel ik het eraf kan halen. Voor de restauratie van dit schilderij is het goed om te 
weten wat het bindmiddel van de verf is. Is er iets aan toegevoegd? Wat is het 
pigment? Hoe moet ik deze plastic vaas bewaren? Zuurstofvrij? Koud? Of juist 
niet? Hier komen enge kristallen uit. Kan ik daar met mijn vingers aan zitten? 
Met behulp van gaschromatografie kunnen wij al dit soort vragen beantwoorden.’

Hoe werkt dat dan?
Henk van Keulen: ‘Gaschromatografie is een techniek waarmee we een complex 
mengsel scheiden in componenten. Die identificeren we met een massaspec-
trometer.’
Saskia Smulders: ‘Vervolgens hebben we kennis van het kunstwerk nodig om de 
gevonden gegevens te kunnen interpreteren. Als je moderne verf op een oud 
schilderij tegenkomt, dan is dat plekje blijkbaar al eens eerder gerestaureerd of 
het is een latere overschildering. Die kennis bezitten wij ook. Dit werk is een fijne 
combinatie van natuurwetenschappelijk onderzoek en cultureel erfgoed. Een 
gekke samenvoeging van het exacte, de bèta-kant, met de kunst, het fraaie, de 
alles-kan-kant.’
Henk van Keulen: ‘Deze toegevoegde waarde maakt dat de Rijksdienst de enige in 
Nederland is die dit kan.’

Jullie werken als meester en gezel. Waarom?
Henk van Keulen: ‘Ik ga in 2020 met pensioen. Het is mij gegund om voor die tijd 
mijn kennis aan Saskia over te dragen.’
Saskia Smulders: ‘Zo’n apparaat bedienen valt vrij snel te leren, maar de interpretatie 
van de gegevens die eruit komen, is pittig. Ik ben op 1 januari begonnen. Ik had 
al vaker met Henk samengewerkt vanuit mijn functie als meubelrestaurator bij 
het Rijksmuseum. Ik ben heel blij dat we die overlap hebben, want nu besef ik 
hoe veel ik nog moet leren.’
Henk van Keulen: ‘Het ingewikkelde bij kunst is dat alle componenten die je vindt 
mogelijk zijn. Honing, knoflook of hars bijvoorbeeld kun je zomaar in verf 
tegenkomen. Want dat houdt het pigment bijeen en plakt goed aan het doek.’

Wat maakt dit werk mooi?
Saskia Smulders: ‘Ik ben er trots op dat ik door dit onderzoek een bijdrage lever aan 
het behoud van kunstwerken.’
Henk van Keulen: ‘Het is prachtig dat ik vlak bij kunst mag zijn. Zo stond ik in Gent 
met mijn neus boven op Het Lam Gods. Nou, dat overkomt de meeste andere 
mensen niet.’
Saskia Smulders: ‘Wij komen altijd backstage.’
Henk van Keulen: ‘Dat ga ik zeker missen. Straks moet ik bij een museum gewoon 
in de rij staan.’  

Nadere informatie over dit onderwerp: s.smulders@cultureelerfgoed.nl & 
h.van.keulen@cultureelerfgoed.nl.

Henk van Keulen en Saskia Smulders zijn experts in de gaschromatografie. 

Namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beantwoorden zij vragen van 

musea over het behoud van kunst. Wat houdt hun werk precies in? dirk snoodijk
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‘Wij komen altijd backstage’
Twee specialisten gaschromatografie
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Een roodgeruit dagboek en enkele schriften 
schreef Anne Frank vol, nadat zij in 1942 
onderdook. Het meisje hield zich met haar 
zus, ouders en vier andere Joden schuil voor 

de nazi’s. Ze zaten verstopt in het achterhuis van 
een pand uit 1635, aan de Prinsengracht in Amster- 
dam. Anne was nog maar net dertien jaar oud en 
wilde graag schrijver worden. Ze schreef over angst, 
liefde, ruzie en de kastanjeboom buiten, in de 
vorm van brieven aan een denkbeeldige vriendin. 
Om haar dagboek na de oorlog te kunnen publi- 
ceren herschreef ze het grootste gedeelte op losse 
velletjes papier. Ze heeft dat niet af kunnen maken, 
aangezien ze na twee jaar met de andere onder-

duikers werd opgepakt. Anne overleed in februari 
1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Haar 
vader overleefde Auschwitz en publiceerde twee 
jaar na de oorlog het dagboek van zijn dochter, 
onder de titel Het achterhuis. Deze dramatische 
getuigenis werd een van de meest gelezen boeken 
ter wereld. In 1960 is het gebouw aan de Prinsen- 
gracht omgevormd tot een museum, het Anne 
Frank Huis. Het ontvangt vandaag de dag meer 
dan 1,2 miljoen bezoekers per jaar, vooral uit het 
buitenland. Het originele dagboek, de schriften en 
de losse vellen zijn sinds 2009 erkend als wereld-
erfgoed en worden in het museum tentoongesteld.
Vanaf juni zullen ze in drie nieuwe vitrines liggen, in 

Een technisch 
hoogstandje

Over een maand liggen de originele 

dagboeken van Anne Frank in gloed-

nieuwe vitrines. Het Anne Frank 

Huis heeft ze laten bouwen om het 

kwetsbare papier zo lang mogelijk 

te kunnen behouden. Onder koele 

en stabiele omstandigheden. Want 

de vitrines zijn een technisch hoog-

standje. bart ankersmit

Nieuwe vitrines voor de dagboeken van Anne Frank

Met de als eerste gebouwde nieuwe vitrine zijn tal van experimenten uitgevoerd
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een vernieuwde zaal. Het Anne Frank Huis heeft 
dan een verbouwing van twee jaar achter de rug. In 
het gebouw ernaast zijn onder meer een ruimere 
entree met een garderobe gecreëerd. Het is voor 
het eerst dat het museum een garderobe krijgt. Als 
de bezoekers daar hun natte jassen achterlaten, zal 
dat bijdragen aan een stabieler binnenklimaat, wat 
goed is voor Annes manuscripten. Over de vitrines 
sprak het museum met vele deskundigen in binnen- 
en buitenland. Hoe bescherm je zulke bijzondere, 
maar o zo kwetsbare documenten als er tegelijker-
tijd waanzinnig veel mensen naar komen kijken? 
Het museum betrok de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed erbij, om met expertise de ontwikke-
ling van de vitrines te ondersteunen. Want die gingen 
een technisch hoogstandje worden.

Een vergelijkbare uitdaging
Het Anne Frank Huis stak zijn licht op bij instellingen 
met een vergelijkbare uitdaging. Hoe doet The 
National Archives Museum in Washington dat 
eigenlijk met de Amerikaanse Onafhankelijkheids-
verklaring, die permanent tentoongesteld wordt? Of 
de Library of Congress daar vlakbij met de Waldsee-
müller-kaart uit 1507? Moest het Anne Frank Huis 
ook zuurstofvrije vitrines overwegen? Is het voor het 
behoud van de handschriften beter als de conserva-
toren de bladzijden minder vaak of juist vaker 
omslaan? Overigens zorgen de miljoenen bezoekers 
aan het Amsterdamse museum er ongewild voor 
dat de dagboekgeschriften af en toe wat schudden. 
Dat is niet gek, aangezien al die mensen allemaal op 

een meebewegende, houten vloer uit 1635 rond-
stappen. Uit een analyse blijkt dat het risico dat de 
dagboeken lopen om hierdoor beschadigd te raken 
gelukkig een acceptabel niveau heeft. Vooral omdat 
ze comfortabel op een kussentje liggen. Want tril-
lingen kunnen het kwetsbare papier op de lange 
termijn wel degelijk beschadigen.
Het museum vroeg enkele klimaatadviseurs vitrines 
te ontwerpen die dit bijzondere erfgoed zo veel 
mogelijk beschermen tegen vocht, temperatuur-
schommelingen, trillingen en luchtverontreiniging. 
En een belangrijke wens was om het natuurlijke 
verval van de manuscripten te beperken. Dit 
chemische proces kun je alleen afremmen door de 
temperatuur te verlagen. Op basis van een risicoana-
lyse is ervoor gekozen om een vitrine in een vitrine te 
bouwen. En wel op zo’n manier dat trillingen in de 
buitenste vitrine niet doorgegeven worden aan de 
binnenste. De binnenvitrines zullen voorzien zijn van 
absorberende silicagel om de vochtigheid van de 
lucht rond de manuscripten stabiel te houden. En de 
smalle spouwen tussen de binnen- en buitenvitrines 

worden gespoeld met gekoelde lucht, zodat de 
binnenste altijd 17 graden zijn.

Opstellingen en computermodellen
Maar valt zo’n doos-in-doos-constructie wel te 
bouwen? Samen met vitrinebouwer Meyvaert 
werden de eerste schetsen uitgewerkt, want hoe 
zouden de vitrines dan opengaan? En kunnen de 
pagina’s dan wel makkelijk worden omgeslagen? 
Zouden de bezoekers de dagboeken nog wel goed 
kunnen zien? En kunnen ze snel uit de vitrines 
gehaald worden bij een evacuatie? Het Anne Frank 
Huis hield enige workshops om deze kwesties aan de 
hand van eenvoudige opstellingen te beoordelen. 
Ondertussen simuleerde de Technische Universiteit 
Eindhoven met behulp van computermodellen 
verschillende manieren om de lucht in de spouw te 
brengen. Voorts zochten de onderzoekers voor de 
ondoorzichtige delen van de vitrines verf uit die 
geen schadelijke stoffen uitwasemt. En hé, wat zou 
de verlichting in de spouw betekenen voor de 
luchtstroom?
Meyvaert bouwde eerst één vitrine. Daar zijn een 
hele week tal van experimenten mee uitgevoerd. 
Zo is achterhaald op welke temperatuur en met 
welke snelheid er lucht in geblazen moet worden 
om de binnenste vitrine op 17 graden te houden. 
Met rook is gekeken of de lucht zich wel volgens de 
voorspelling gedroeg. Het bleek een succesvolle 
week, waardoor het Anne Frank Huis met een 
gerust gevoel de andere twee vitrines kon bestellen. 
De vitrines zijn technische noviteiten geworden. 
Uniek op de wereld. Onder deze koele en stabiele 
omstandigheden zullen nog vele generaties in de 
nabijheid kunnen zijn van de aansprekende, drama-
tische, originele dagboeken van Anne Frank.  

Bart Ankersmit, specialist conservering en restauratie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ondersteunde met 
expertise de ontwikkeling van de vitrines, 
b.ankersmit@cultureelerfgoed.nl. Zie ook www.annefrank.org.

De spouwen tussen de  
binnen- en buitenvitrines  
worden gespoeld met  
gekoelde lucht

De oude vitrines met het roodgeruite dagboek, een aantal velletjes papier en een van de schriften

Het roodgeruite dagboek van Anne Frank, in de huidige vitrine
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WEER OP 
BELLINGEWEER
De omwonenden van het kerkhof Bellingeweer 
in Winsum kunnen hun dierbaren hier weer 
begraven. Het Groningse dorp stelt namelijk 
de begraafplaats, die de afgelopen veertig 
jaar gesloten was, weer open. Het is een 
verstilde plek, met fraaie grafzerken uit onder 
meer de negentiende eeuw, omzoomd door 
lindebomen en een oude bakstenen muur. 
Bellingeweer is een rijksmonument, en ligt 
ook nog eens op een monumentale wierde of 
terp uit het begin van de jaartelling. Vandaar 
dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
onderzocht of begraven hier mogelijk is zonder 
archeologische resten te schaden.
Het booronderzoek wijst uit dat de grond deels 
tot anderhalve meter diep is verstoord. Er zijn 
hier per slot van rekening graven gedolven. 
Maar er zijn ook plekken waar de bodem nog 
intact is. Hier is begraven niet toegestaan. 
Nederland kent honderden oude kerkho-
ven. Sommige gesloten, andere nog altijd in 
gebruik. De Rijksdienst onderzoekt of er meer 
kunnen worden opengesteld. Het onderzoek 
vloeit voort uit een toenemende maatschap-
pelijke behoefte om overledenen op bete-
kenisvolle locaties te begraven. Historische 
kerkhoven zijn dit bij uitstek. 

jan van doesburg, specialist middeleeuwen en 
nieuwe tijd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
verrichtte dit onderzoek,  
j.van.doesburg@cultureelerfgoed.nl. Nadere informatie 
over dit onderwerp: Jos Stöver, adviseur archeologie bij 
de Rijksdienst, j.stover@cultureelerfgoed.nl.

kijk!
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Adaptatiestrategie. Het zou een ‘woord van het jaar’ kunnen zijn. Maar 
met de huidige klimaatverandering, bodemdaling en noodzakelijke 
omschakeling naar andere energiebronnen is het wel een harde           
  realiteit. Om Nederland veilig te houden bij extreem weer moeten we 

ons aanpassen. Dat vergt een integrale aanpak. Want ons beschermen tegen het 
water is meer dan een sterke dijk. Het gaat ook over de berging van het water bij 
piekbuien, ruimte voor rivieren, zakkende grond in veengebieden en de afvoer 
van water uit historische binnensteden. Dit alles heeft een sterke relatie met 
economie, landbouw, landschaps- en natuurbeheer en stedelijke planning. De 
aanpassingen hebben ook gevolgen voor ons culturele erfgoed. Zo ontkomen 
ook monumenten soms niet aan nieuwe duurzaamheidsmaatregelen, kampen 
oude stadscentra steeds vaker met bodemdaling en wateroverlast en krijgt het 
cultuurlandschap te maken met waterberging en veranderingen in beheer. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is daarom betrokken bij deze adaptatiestra-
tegieën en zorgt ervoor dat cultuurhistorie er een onlosmakelijk onderdeel van is.

Door het veranderende klimaat krijgt Nederland steeds 

meer last van water. Om hier goed mee om te kunnen 

gaan moeten we onze omgeving aanpassen. Wat kunnen 

we hierover leren van oude geschilderde gezichten op 

rivieren en steden? menne kosian

Water in 
de wei

De ‘vernatting’ van het landschap

Paul Gabriël schilderde rond 1877 op ‘De Winkel bij Abcoude’ de koeien weggezakt in het natte land

Op ‘Koeien in de wei bij een boerderij’ van Paulus Potter uit 1653 staat het vee droog. 
En blijkbaar was het nog niet nodig om het veenriviertje te bedijken
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Van belang hierbij is je te realiseren dat we in een delta wonen en dat we ons 
altijd al tot water hebben verhouden. De omgang met water zit in ons DNA. Denk 
maar aan schaatsen en zwemmen en ons maritieme verleden. Dat zijn we door de 
maakbare samenleving alleen een beetje vergeten. Dit hernieuwde bewustwor-
dingsproces en de acceptatie van de noodzaak voor eenieder zijn misschien wel de 
belangrijkste ingrediënten bij het bedenken van adaptatiestrategieën. Wen er maar 
aan dat ook jouw leefomgeving verandert. Wat daarbij kan helpen is te weten hoe 
mensen vroeger met dergelijke veranderingen omgingen. Helaas zijn hiervan 
weinig tot geen ooggetuigenverslagen. Het was immers gewoon, en daar hoefde je 
niet over te schrijven. Toch kunnen we wel wat zeggen over wat mensen voorheen 
gewoon vonden. Door te kijken naar populaire thema’s van schilderijen kunnen we 
zien wat men een mooi landschap voor aan de muur vond.

Het uitzicht bij oma
Over het algemeen waarderen mensen een realistische weergave van hun eigen 
omgeving. Enigszins geïdealiseerd, dat wel, maar vaak gebaseerd op een idee van 
hoe het vroeger was, de wereld van je jeugd, het uitzicht bij oma. Schilderijen die 
indertijd gewild waren, geven dus meestal een redelijk natuurgetrouw beeld van 
het landschap, met hooguit een vertraging van een generatie. Een veelgevraagd 
onderwerp van landschapsschilderijen uit de Gouden Eeuw zijn riviergezichten. 
Kijk maar eens in het Rijksmuseum. Hoewel hierop geen uitgestrekte gebieden 
zijn te zien, is het wel duidelijk dat de grote rivieren allemaal bedijkt zijn en de 
boerderijen hoog en droog op oeverwallen of terpen staan. Terwijl kleinere 
veenrivieren vaak niet meer dan lage oevers hebben, waarover het vee het water 
in kan lopen. Blijkbaar waren dijken hier nog niet nodig.
Een ander geliefd thema is het stadsgezicht. Hierop is vaak meer van de omge-
ving te zien dan op de riviergezichten. Neem Jacob van Ruisdaels Gezicht op Haarlem 
uit het noordwesten, van rond 1670. Wat meteen de aandacht trekt, zijn de grote 
bleekvelden voor de stad. Niet alleen deze velden zijn droog, anders zou je er geen 
schone witte was op leggen, maar ook de omringende graslanden. Hetzelfde is te 
zien op Polderlandschap van Jan van Goyen, uit 1644. Hierop zijn de weilanden 
geschilderd als grote, droge graslanden. In de zeventiende eeuw lijkt dat de 
normale toestand te zijn, dat wil zeggen de situatie die mensen gewoon vonden 
en mooi om af te beelden. Ook op kleinschaligere, gedetailleerdere werken zijn de 
weiden droog, zoals op Koeien in de wei bij een boerderij van Paulus Potter uit 1653.

Koeien in ondiepe plassen
Kijken we naar schilderijen uit de negentiende eeuw, dan valt direct op dat het 
landschap veel natter is. Op De Winkel bij Abcoude van Paul Gabriël uit ongeveer 1877 
zijn grote, ondiepe plassen in de weilanden te zien, waar koeien met hun poten in 
staan. Ook Willem Roelofs’ Weidelandschap met vee van rond 1880 en Vergezicht over de 
weiden bij ’s-Graveland van Pieter van Os uit 1817 tonen een vergelijkbaar beeld. Het 
lijkt er dus op dat de normale situatie verschoven is van droge weilanden in de 
Gouden Eeuw naar natte weiden in de negentiende eeuw. De vraag is wat de 
oorzaak is van deze ‘vernatting’ en of we hieruit iets kunnen afleiden dat inzicht 
biedt in de huidige vraagstukken met betrekking tot wateroverlast. En of dit soort 
analyses zinvol zijn om tot passende oplossingen in de adaptieve sfeer te komen.
Daarvoor moeten we eerst weten waar het tafereel zich precies afspeelt en hoe 
realistisch die locatie is weergegeven. Het zou het beste zijn om schilderijen van 
dezelfde plek uit de zeventiende en de negentiende eeuw met elkaar te vergelijken. 
En vervolgens analyseren of de verschillen in droogte wellicht te maken hebben 
met het seizoen waarin de weiden zijn afgebeeld of met een daling van de bodem 
door twee eeuwen bemaling. Wellicht is de kunstcollectie van de staat die de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert hiervoor prachtig studiemateriaal. 

Menne Kosian, specialist ruimtelijke analyse bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
verrichtte dit onderzoek, m.kosian@cultureelerfgoed.nl.

Op schilderijen uit de negentiende eeuw valt 
direct op dat het landschap veel natter is

Een uitsnede uit Jacob van Ruisdaels ‘Gezicht op Haarlem uit het noordwesten’ van rond 1670.  
De blekerijen op de voorgrond zijn droog

Hooimijten staan te drogen op de graslanden op dit deel van ‘Polderlandschap’ van Jan van 
Goyen uit 1644

Een detail van ‘Vergezicht over de weiden bij ’s-Graveland’ van Pieter van Os uit 1817. Het vee 
staat met de hoeven in het water op het land

Vooraan op deze uitsnede van ‘Weidelandschap met vee’ van Willem Roelofs van rond 1880 ligt 
water in de wei
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Op verkenning
Het erfgoed van de toekomst

Het eerste rijksmonument van Nederland 
staat midden op de Amsterdamse Wallen. 
In het gebouw uit de achttiende eeuw, 
met een versierde halsgevel, werken 

dames van plezier achter rood verlichte ramen. Het 
pand werd zo’n vijftig jaar geleden een monument. 
Hoe anders ziet de woning van architect Jan de Jong 
eruit, in de jaren zestig gebouwd en sinds begin dit 
jaar rijksmonument. In het huis met strakke belij- 
ningen bij het Brabantse dorp Schaijk voerde De 
Jong tot in het kleinste detail zijn ideeën door. Het 
contrast tussen beide monumenten maakt nieuws- 
gierig. Wat voor nieuwe monumenten komen er 

Wat kunnen we leren van de Amersfoortse wijk Kattenbroek, met 
zijn speelse architectuur?

Om ons heen hebben we gebouwen, terreinen en 

archeologische vindplaatsen die het waard zijn om te 

behouden. De bijzonderste daarvan zijn beschermd als 

rijksmonument. Maar hoe gaan we daar verder mee?  

Vier verkenningen zorgen voor een blik in de toekomst. 

machteld linssen
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nog bij? Wie bepaalt dat? En moet alles wat we 
willen behouden wel een monument worden?
Om dit te onderzoeken verkent de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed momenteel vier thema’s. Het 
gaat om de periode na 1965, herinneringserfgoed, 
archeologische vindplaatsen en ons militaire ver-
leden. Stuk voor stuk thema’s die op dit moment 
leven in de samenleving en waarop de Rijksdienst 
regelmatig wordt bevraagd. Met elke verkenning 
brengt de dienst in beeld wat het behouden waard 
is, hoe je dat het beste in stand zou kunnen houden 
en hoe de maatschappij daar invulling aan kan 
geven. De Rijksdienst kiest daarbij niet voor de 
gebaande paden. ‘De samenleving verandert, net als 
de kaders waarbinnen we werken’, zegt Marjolein 
Verschuur, leider van de verkenning Archeologie. 
‘We moeten onszelf de vraag stellen wat dat 
betekent voor het aanwijzen van monumenten.’

Post 65
Het laatste aanwijzingsprogramma dat de Rijks-
dienst uitvoert, voor bouwwerken uit de wederop-
bouwperiode na de oorlog, is bijna afgerond. Het 
lijkt logisch om meteen verder te gaan met het 
volgende tijdvak, na 1965. Maar Anita Blom, leider 
van de verkenning Post 65, tempert de verwachtin-

gen: ‘Voordat je van erfgoed kunt spreken moet de 
tijd zijn werk doen. De waardering moet rijpen.’ Al 
erkent ze dat de tijd dringt: ‘Gebouwen worden 
steeds sneller gesloopt.’ Om het ‘premature’ erf-
goed toch te behouden legt Blom daarom een 
relatie tussen actuele maatschappelijke en ruimte-
lijke ‘opgaven’ en de verhalende kracht van monu-
menten. Ze richt de schijnwerpers op de stadsver-
nieuwing van de jaren zeventig, de Vinex-wijken 
van de jaren tachtig en op de grote recreatiegebieden 
die toen buiten de stad werden aangelegd. Soms 
biedt de aanpak van toen aanknopingspunten voor 
huidige veranderingen.
Blom: ‘Nederland wil op korte termijn een miljoen 
woningen bouwen. Die wens leefde er in de jaren 
zestig en tachtig ook al, met dezelfde vraagstukken. 
Hoe bouw je met kwaliteit in de wei? Neem een wijk 
als Kattenbroek in Amersfoort, uit de jaren negentig, 
met zijn speelse opzet en architectuur. Of de Haagse 
Beemden in Breda, waarvoor het oude landschap 
als onderlegger is gebruikt. Dat waren de antwoor-
den van destijds. Hoe gaat het nu met die gebieden 
en wat kunnen we daarvan leren? Laten we eerst op 
deze manier het verhaal vertellen. Laat ook bewo-
ners vertellen wat zij ervan vinden. Dan wordt 
duidelijk wat er waardevol is om te behouden.’

Canon
Verhalen spelen een rol in alle vier de verkenningen. 
‘Dat past in onze tijdgeest’, stelt Ben de Vries. 
‘Denk aan de canon van de Nederlandse geschiede-
nis.’ De Vries leidt de verkenning Militair erfgoed. 
Zijn verhaal begint in 1815 bij de formatie van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en eindigt bij 
Uruzgan. De Vries is niet gestart vanuit een inven-
tarisatie van alle militaire bouwwerken, terreinen, 
voertuigen en dergelijke: ‘Dan schrijf je op wat er 
allemaal nog is. Maar als je vertrekt vanuit poli-
tieke, maatschappelijke en technologische ontwik-
kelingen komen er andere zaken aan bod. Wat is 
bijvoorbeeld het militaire erfgoed van de dienst-

Met elke verkenning brengt 
de dienst in beeld wat het 
behouden waard is

»

Dienstplichtigen in 1960. Is het onderkomen van de foerier waar ze hun plunjebaal moesten ophalen voor hen nu cultureel erfgoed?

In deze hangar op Vliegbasis Soesterberg stonden in de Koude Oorlog altijd twee straaljagers klaar om in te grijpen

FO
TO

 RCE, PAU
L VAN

 G
ALEN

FO
TO

 H
O

LLAN
D

SE H
O

O
G

TE

FO
TO

 RCE, CH
RIS BO

O
M

S



 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 2 201824

plichtige jongens die tijdens de Koude Oorlog hun 
burgerkloffie moesten inruilen voor een uniform? Is 
dat het keuringsbureau, het onderkomen van de 
foerier waar ze hun plunjebaal moesten ophalen of 
zijn dat de protestantse, katholieke en humanistische 
militaire tehuizen?’
De Koude Oorlog is bovenal het verhaal van af-
schrikking, en angst voor de Russen. ‘Op Vliegbasis 
Soesterberg stonden in een speciale hangar altijd 
twee straaljagers met draaiende motoren klaar om 
op te stijgen. En als “de bom” viel, konden de minis-
ters vanuit ondergrondse bunkers het land besturen, 
terwijl boven hun hoofd alles was verwoest.’ De 
Vries haalt de verhalen actief op bij experts en 
belangengroepen in het land. Dat levert regelmatig 
nieuwe inzichten op. ‘Ben Schoenmaker, directeur 
van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 
wees ons bijvoorbeeld op de betekenis van Vlieg-
basis Woensdrecht als plek waar begin jaren tachtig 
de historische protesten tegen de kruisraketten 
plaatsvonden.’

Plaatsen van herinnering
In het regeerakkoord wordt het belang onderstreept 
om plaatsen van herinnering zichtbaar en toeganke-
lijk te maken. ‘Voor mij is Huis Doorn zo’n plek’, 
vertelt Monique Eerden, leider van de verkenning 
Herdenkingscultuur en herinneringserfgoed. ‘De 
Duitse keizer Wilhelm II bracht hier twintig jaar in 
ballingschap door. Al zijn spullen staan er nog, 
waaronder een foto van het diner bij de trouwerij 
van zijn dochter. Op de foto zie je alle vorsten nog 
samen aan tafel zitten. Even later breekt de Eerste 
Wereldoorlog uit. Een tijdperk komt ten einde. Van 
een tekst in een schoolboek onthoud je alleen de 
feiten, maar dankzij de inkleuring op zo’n plek 
wordt het een eigen herinnering.’ De verkenning 
brengt in beeld of en hoe de zeggingskracht van 
monumenten kan worden ingezet om de herinne-
ring aan belangrijke gebeurtenissen en personen 
levend te houden.
Herinneringen die pijn doen, vallen net zo goed 
onder de verkenning. Eerden: ‘Wat we herdenken, 

waar we ons op willen bezinnen bepaalt de 
samenleving. Vanuit het erfgoed kunnen we 
aansluiten op wat er in de maatschappij leeft.’ De 
Hollandsche Schouwburg in Amsterdam herinnert 
aan de Jodenvervolging. Ook Kamp Vught is een 
rijksmonument. Deze plek heeft niet alleen een 
betekenis voor Joden, maar ook voor onder anderen 
verzetsmensen, Sinti, Roma en Molukkers. En eerder 
dit jaar is de aanwijzingsprocedure gestart voor de 
Muur van Mussert. Deze maakte deel uit van een 
Nationaal Tehuis, dat de NSB vanaf 1936 bij 
Lunteren inrichtte. De muur verwijst naar de 
opkomst van het nationaalsocialisme en naar de 
collaboratie tijdens de oorlog.

Van kleur verschieten
Soms verschieten monumenten van kleur. Eerden: 
‘Het beeld van Peerke Donders in Tilburg bijvoor-
beeld. Dat is in de jaren twintig gemaakt als 
eerbetoon aan de missionaris Donders. Je kunt er op 
verschillende manieren naar kijken. Het is een beeld 
van een geestelijke die de zegen geeft aan een 
melaatse, die geknield aan zijn voeten zit. Voor 
velen verwijst het naar de inzet van Donders voor de 
zieken en uitgestotenen in de samenleving en vormt 
daarmee een voorbeeld voor hun eigen handelen. 
Recent kwam daar een andere zienswijze bij. Het 
beeld herinnert namelijk vele anderen aan de 
kerstening van de koloniën en de onderdrukking van 
de zwarte bevolking aldaar. Maar beide betekenis-
sen zijn van waarde om onze geschiedenis te 
kunnen begrijpen en te kunnen vertellen.’
Marjolein Verschuur van de verkenning Archeologie 
merkt op dat verhalen bijdragen aan een betere 
omgang met een monument. Zeker in de archeolo-
gie. ‘In dat geval beschermen we immers meestal 
onzichtbare zaken, resten onder de grond. Als 
mensen kunnen ervaren wat de betekenis daarvan 
is, wordt het behoud gemakkelijker. Vindplaatsen 
als Dom Under en Castellum Hoge Woerd in Utrecht 

laten zien hoe je het publiek mee kunt nemen door 
de tijd. Daarnaast moeten we goed kijken wat de 
Nederlanders zelf als hun erfgoed zien. Nu bepalen 
we nog vooral vanuit wetenschappelijk oogpunt wat 
belangrijk is. Hoe geven we meer invulling aan de 
wensen vanuit de samenleving?’

Een breder scala
Voor alle vier verkenningen geldt dat naast de vraag 
‘wat’ ook de vraag ‘hoe’ dit het beste kan worden 
beschermd nog onderwerp van studie is. Het 
antwoord hierop zal deel uitmaken van een advies 
aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. Er staat ons namelijk een breder scala aan 
mogelijkheden ter beschikking dan alleen aanwijzing 
als rijksmonument. Gemeenten beschermen het 
culturele erfgoed ook via bestemmingsplannen. 
Daardoor moet het belang van het erfgoed afge-
wogen worden als er iets in een gebied verandert. 
Bovendien dragen het delen van kennis, onderwijs, 
de bevordering van draagvlak en vakmanschap, 
subsidies en de inzet van vrijwilligers bij aan behoud 
van het erfgoed.
Binnen alle verkenningen weegt de Rijksdienst af 
welke acties het beste bijdragen aan behoud. ‘Dat 
maakt dat we scherp kijken in welke gevallen we iets 
aanwijzen als rijksmonument’, stelt Marjolein 
Verschuur. ‘Voor archeologische vindplaatsen 
betekent dat bijvoorbeeld dat we nog meer willen 
kijken naar wat ons onderscheidt van het buiten-
land. In Nederland hebben we weinig bovengrondse 
resten van de Romeinse Limes. Maar dankzij de 
natte omstandigheden hier bevinden zich onder de 
grond wel veel organische overblijfselen. En dat 
bezitten onze buurlanden niet. Dat is dan onze 
bijdrage aan het verhaal.’ 

Machteld Linssen, programmamanager bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, stuurt de vier verkenningen aan,  
m.linssen@cultureelerfgoed.nl.

»

‘Hoe geven we meer 
invulling aan de wensen 
vanuit de samenleving?’

Je kunt op verschillende manieren kijken naar het standbeeld van 
missionaris Peerke Donders met een melaatse

Castellum Hoge Woerd, een moderne interpretatie van een Romeins fort, laat zien hoe je het publiek mee kunt nemen door de tijd
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MEEDOEN AAN DE VERKENNINGEN?
Voor alle vier de verkenningen haalt de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed ideeën en 
kennis op in het land. De Rijksdienst organiseert 
onder meer platformbijeenkomsten, vraagt 
schriftelijke reacties op conceptvisies en houdt 
interviews. Belangrijke momenten kondigt de 
dienst aan op www.cultureelerfgoed.nl.



Europese verdedigingslinies

Op www.archeologieinnederland.nl publiceert de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed sinds kort een overzicht van de archeologische landkaarten die gemeen-
ten gebruiken. Want kaarten spelen een belangrijke rol in de archeologie. Ze zijn 
dan ook in allerlei smaken te vinden. Er zijn bijvoorbeeld kaarten die tonen hoe 
Nederland er een paar honderd of duizend jaar geleden uit zag, maar ook 
exemplaren waarop archeologische vindplaatsen staan. Deze kaarten zijn van 
belang om zorgvuldig besluiten te kunnen nemen over archeologisch erfgoed 
binnen de ruimtelijke ordening.
Bij de landsdekkende inventarisatie blijken de gemeenten zo’n 1700 archeo-
logische landkaarten te hebben. Het gaat om kaarten met locaties waar al 
eerder archeologische vondsten gedaan zijn, met plaatsen waar archeologen die 
nog verwachten, kaarten waarop staat vermeld in welke gebieden archeologisch 
beleid geldt en exemplaren die behalve archeologische gegevens ook andere 
cultuurhistorische elementen weergeven. Op vier thematische landkaarten op 
de site valt te zien welke gemeente welke soort kaarten heeft. Een andere, 
interactieve landkaart geeft direct toegang tot de kaarten die digitaal beschik-
baar zijn. 

1700 archeologische kaarten

Nederlands Japans keramiek

Het torenfort uit 1845 van Fort Uitermeer bij Weesp, in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Omdat Leeuwarden zich dit jaar culturele hoofdstad van Europa mag noemen 
zal Keramiekmuseum Princessehof daar iets bijzonders tonen. Op de tentoon-
stelling Made in Holland: 400 jaar wereldmerk zijn vanaf 2 juni enkele stukken 
aardewerk te zien die een wonderlijke omweg over de aardbol hebben gemaakt. 
Ze komen nu uit de verzameling kunst van de staat die de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed beheert. Maar die omweg begon in maart 1859. Toen stuurde 
de Maastrichtse aardewerkfabrikant Petrus Regout vanuit Amsterdam een 
drietal schepen naar de Nederlandse handelspost Deshima in de baai van 
Nagasaki. De schepen waren onder meer geladen met keramiek dat speciaal 
voor de Japanse markt was gemaakt.
Naast rijstkommen had Regouts fabriek ook sakeflessen gemaakt. Het aarde-
werk is versierd met Europese motieven. Voor zover bekend is het bij één 
zending naar Japan gebleven. De Nederlander Charlie Ailion, die in de Japanse 
havenstad Kobe woonde, verzamelde in de twintigste eeuw dit Nederlandse 
Japanse keramiek. Hij schonk een deel ervan aan de Nederlandse staat, zodat 
het weer terug is waar het is gemaakt. Ga maar kijken in Leeuwarden. 

2018 is het Europese Jaar van het Culturele Erfgoed. Om de Europeanen bewuster 
te maken van hun gemeenschappelijke geschiedenis vinden er ook in Nederland 
onder meer tentoonstellingen, open dagen en bijeenkomsten plaats. Elke maand 
wordt een nieuw thema belicht. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet 
dat onder meer door op www.collectienederland.nl enkele voorwerpen uit muse-
ale verzamelingen bij elkaar te zetten. In juni gaat het om verdedigingslinies. Zij 
vertellen het verhaal van de steeds veranderende verhoudingen binnen Europa.
Zo zal op de site volgende maand beeldhouwwerk uit het Rijksmuseum van Oud-
heden in Leiden te zien zijn dat langs de grens van het Romeinse Rijk is gevonden. 
Net als krantenpagina’s over de Grebbelinie uit het Nationaal Bevrijdingsmuseum
1944-1945 in Groesbeek. Ook foto’s van verdedigingswerken uit de verzameling 
van de Rijksdienst zullen op www.collectienederland.nl uitgelicht worden. Via 
de site kan iedereen de collecties van honderd musea en andere instellingen 
doorzoeken. Het gaat om meer dan vijf miljoen kunstwerken, gebruiksvoor-
werpen, foto’s en andere documenten. Elke week wordt er een nieuw museum 
aan toegevoegd. 

Een Nederlandse rijstkom uit 1859 voor de Japanse markt, met een Europees tafereel

drie dingen
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Een archeoloog aan het werk
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Toen Museum Lambert van Meerten vijf 
jaar geleden sloot, kwamen de van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
geleende kunstvoorwerpen vanuit Delft 

terug naar de dienst. Daar zaten veel tegels tussen, 
onder meer honderd tableaus op asbestplaten. 
Omdat het een enorm gezondheidsrisico zou zijn 
om de tegels van de platen af te halen, en de kans 
groot is dat ze daarbij breken, zijn de platen aan 
de achterkant voorzien van een beschermlaag. Op 
die manier kunnen de tableaus zonder gevaar weer 
tentoongesteld worden.
De tegels maken deel uit van de zeer diverse ver-
zameling beeldende en toegepaste kunst van de 
staat die de Rijksdienst beheert en uitleent. Er zijn 
meer voorwerpen in deze collectie die gevaarlijke 
stoffen bevatten, zoals oude kachels waarin ook 

Kunst met ongezonde stoffen

GEVAAR!

Asbest, uranium, kwik, arsenicum. Aardig wat oude toegepaste en beeldende kunst 

bevat gevaarlijke stoffen. Dat geldt ook voor sommige voorwerpen die de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed beheert. Kun je die zomaar gebruiken en tentoonstellen?

 alexandra van kleef
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Aardewerk dat is geglazuurd met radioactief uraniumdioxide, gelukkig zonder gevaar voor de gezondheid
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asbest is verwerkt. Of wat te denken van spiegels 
met tin-amalgaam, een legering van kwik en tin, 
die kwik kunnen gaan lekken? En sculpturen waarin 
preparaten op sterkwater zijn verwerkt of neonbui-
zen, gevuld met neon. De Rijksdienst onderzoekt en 
behandelt alles met de grootste zorg. Regelmatig 
roept de dienst de hulp van deskundige analisten in 
om de ongezonde stoffen te identificeren en waar 
nodig te isoleren.

Nieuw depot
Dat is zeker van belang nu de dienst de gehele  
verzameling alvast in gereedheid brengt om over 
enige jaren te verhuizen naar een nieuw depot.  
Binnenkort wordt in Amersfoort de eerste paal 
geslagen van dit Collectiecentrum Nederland. Hierin 
zullen vier staatsverzamelingen ondergebracht 
worden. Naast die van de Rijksdienst gaat het om 
de collecties van het Rijksmuseum, het Nederlands 
Openluchtmuseum en Paleis Het Loo. Bij dit verhuis-
klaar maken neemt de Rijksdienst elk kunstvoorwerp 
uit de eigen verzameling onder de loep.
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Is de staat ervan goed genoeg om getransporteerd 
te worden of zijn er nog conserverende werkzaam-
heden nodig? Soms voorziet de dienst een object 
van een nieuwe depotverpakking, zoals een zuur-
vrije doos of map, en soms van een instructie hoe 
het voorwerp het beste gehanteerd kan worden. 
Met maskers en handschoenen bijvoorbeeld, bij 
gevaarlijke stoffen. Dan is voorzichtigheid gebo-
den, ook voor de medewerkers van de dienst. Er 
mag niemand gevaar lopen. Van die stoffen komen 
asbest, uranium, kwik en arsenicum verreweg het 
vaakste voor. Vooral asbest en uranium.

Honderd tegeltableaus op asbestplaten zijn aan de achterkant voorzien van een beschermlaag: gevaar geweken
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Of wat te denken van 
spiegels met tin-
amalgaam, die kwik 
kunnen gaan lekken?

De beschermlaag op de achterkant van enkele tegeltableaus
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Radioactief uraniumdioxide
Zo verwierf de Rijksdienst twee jaar geleden een 
grote collectie aardewerk dat tussen 1907 en 1934 
vervaardigd is in de Arnhemsche Fayencefabriek. 
Een van de series keramiek draagt de veelzeggende 
naam Uraan. Deze is geglazuurd met radioactief 
uraniumdioxide. Wanneer tijdens het bakken 
veel zuurstof wordt toegelaten geeft dit een rijke, 
oranje kleur. Onder meer een bonbonschaaltje, een 
jenevervaatje en een asbak zijn voorzien van dit 
uraniumdioxide-glazuur.
Uit onderzoek blijkt dat er gelukkig geen gevaar 
is voor de gezondheid. Het is dus mogelijk het 
Uraan-aardewerk veilig tentoon te stellen. En dat 
geldt voor alle voorwerpen uit de rijkscollectie waar 
gevaarlijke stoffen in zijn verwerkt. Die zijn allemaal 
zo behandeld en worden gehanteerd met de juiste 
voorzorgsmaatregelen dat ze gewoon geëxposeerd 
kunnen worden. 

Alexandra van Kleef, adviseur collectiemanagement bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bereidt de verhuizing 
naar het Collectiecentrum Nederland voor, 
a.van.kleef@cultureelerfgoed.nl.



Harde muziek, slopen, heien, bouwen. En zwaar 

verkeer, helikopters, stampende bezoekers. Welk 

risico loopt kunst om beschadigd te raken door de 

trillingen die daarbij ontstaan? Een nieuwe richtlijn 

geeft aan wanneer de conservator de kwetsbare 

schilderijen beter even verderop in het museum kan 

hangen. bill wei
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Langdurige bouwwerkzaamheden kunnen kunstwerken in musea zo laten trillen dat ze beschadigd raken

Voorbereidingen in 2005 voor popconcerten met Koninginnedag naast het Van Gogh Museum
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Vijftien jaar geleden kreeg de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor 
het eerst een belangrijke vraag over trillingen. Deze ging over de pop-
concerten met Koninginnedag op het Museumplein in Amsterdam. De 
vraag was of de harde muziek pal naast de nieuwe vleugel van het Van 

Gogh Museum schadelijk kon zijn voor de kunst daar. De Rijksdienst voerde toen 
een test uit in een goed gesimuleerde situatie. Hier kwam uit dat de kunst geen 
groot risico liep, als de organisatoren van de concerten zich tenminste aan het 
afgesproken maximale trillingsniveau hielden. Het risico was vooral klein omdat 
de geëxposeerde kunstwerken in goede conditie verkeerden en omdat ze slechts 
één dag aan het Koninginnedaggeluid werden blootgesteld.
In de afgelopen vijftien jaar deed de Rijksdienst meer ervaring op met onderzoek 
naar trillende kunst en andere museale voorwerpen. Geladen met deze kennis 
en met enkele door musea gefinancierde experimenten kan de dienst nu een 
richtlijn opstellen. Deze zegt dat het risico op schade door trillingen klein is voor 
kunst in goede toestand als het trillingsniveau onder de twee millimeter per 
seconde blijft. Dat geldt voor één gebeurtenis, zoals een rockconcert naast of in 
het museum, of voor een verbouwing die een aantal maanden duurt. »
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Het risico is 
klein bij één 
gebeurtenis 
als het 
trillingsniveau 
onder de twee 
millimeter per 
seconde blijft

Een combinatie
Twee punten zijn van belang om op te merken bij deze richtlijn. Ten eerste gaat 
het om een combinatie van een limiet aan het niveau van het getril en een limiet 
aan de tijd. Het is dus niet de bedoeling dat iemand de waarde van twee mil-
limeter per seconde als zelfstandige grens gebruikt. Ten tweede is er sprake van 
een klein risico op schade, wat niet hetzelfde is als geen risico. Het is dan ook 
verstandig om kwetsbare kunst verder weg van de veroorzaker van de trillingen te 
plaatsen. Denk hierbij aan een schilderij vol losse scholletjes en bladdertjes dat 
nodig restauratie behoeft of een pasteltekening, die met krijt gemaakt is dat over 
het algemeen niet al te stevig aan het papier hecht. Er bestaat dus altijd een klein 
risico op schade, maar er vallen maatregelen te treffen om dit te minimaliseren.
Tegenwoordig houdt Amsterdam de Koningsdagconcerten aan de randen van de 
stad in plaats van op het Museumplein. De vragen over trillingen echter komen 
steeds vaker bij de Rijksdienst binnen, uit binnen- en buitenland. Die gaan 
over andere concerten, in bijvoorbeeld de Museumnacht of met carnaval. En 
ze draaien ook om andere oorzaken. Veel collectiebeheerders en restauratoren 
zijn bezorgd dat het schudden en schokken bij het vervoer van een kunstvoor-
werp schade veroorzaakt. Maar ondertussen worden hele collecties blootgesteld 
aan getril dat veel langer duurt dan het verplaatsen van een enkel schilderij. 
Voortdurend zwaar transport van bouwmateriaal of ander zwaar verkeer vlak 
langs musea bijvoorbeeld.

Bouw of sloop
Ook bouw of sloop in een museum of in de buurt ervan kan zware trillingen met 
zich meebrengen. Denk aan de sloop en nieuwbouw achter Galerij Prins Willem 
V en de Gevangenpoort in Den Haag rond 2005. Aan het huidige uitbouwen 
van het Erasmus Medisch Centrum naast onder meer Museum Boijmans Van 
Beuningen, de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Of aan de 
bouw van een parkeergarage direct naast Panorama Mesdag in Den Haag in 2007. 
Die werd stilgelegd toen het museum begon te verzakken.
Aan het andere eind van het spectrum kunnen de conservatoren in musea 
met oude houten vloeren zich zorgen maken over schuddende vitrines door 
slechts de voetstappen van de bezoekers. En de Koninklijke Bibliotheek stelde 
de Rijksdienst onlangs vragen over machines die het magazijn zullen automa-
tiseren. Zouden die schadelijke trillingen kunnen veroorzaken? Ook zijn er 
bijzondere situaties die vragen over trillende kunst met zich meebrengen. Zoals 
toen president Barack Obama een aantal jaar geleden in een helikopter naar het 
Rijksmuseum kwam. Of bijvoorbeeld het plan om een kunstinstallatie met harde 
muziek in een museum te plaatsen.

Drie vragen
De drie meestgestelde vragen luiden: ‘Zijn de trillingen gevaarlijk voor onze 
kunst?’, ‘Welk trilniveau is voor ons toelaatbaar?’ en ‘Wat kunnen wij doen om 
de kunst geen schade op te laten lopen?’ De Rijksdienst heeft zich ontwikkeld 
tot een van de toonaangevende instellingen in de wereld die musea en andere 
organisaties goed kunnen helpen met zulke vraagstukken. De basisgedachte van 
het advies is dat het cumulatieve aspect doorslaggevend is. Lang aanhoudend 
getril zorgt voor moeheid van het materiaal, tot het breekt. Daarom is een trilling 
niet hetzelfde als een schok. In de vorige eeuw maten goedkope trillingsmeters 
in feite alleen schokken. Trillingen werden toen nauwelijks onderzocht.
Als je een kunstwerk laat vallen of het krijgt een harde stoot tijdens een trans-
port, dan raakt het als het tegenzit meteen beschadigd. Dat is letterlijk en 
figuurlijk een schok. Bij een trilling daarentegen treedt de schade pas op na een 
bepaalde tijd. Als het trilniveau hoog is, kan dat vrij snel gebeuren. Maar als het 
niveau laag is, duurt het lang tot er schade zichtbaar wordt. Dus of bepaald getril 
gevaarlijk is voor een bepaald soort kunstwerken is niet alleen afhankelijk van 
het niveau, maar ook van de duur. Om die reden is de toelaatbaarheid van een 
bepaald trillingsniveau gerelateerd aan de periode waarin de kunstvoorwerpen 
aan het getril worden blootgesteld.

Flexibiliteit
Die twee millimeter per seconde tijdens één gebeurtenis is een veilige richtlijn, 
maar wel vrij conservatief. Vooral voor bouwbedrijven brengt deze grens veel 
kosten met zich mee. De ervaring leert dat er wat flexibiliteit mogelijk is als je 

Meetsensoren onder een schilderij 
van Jan Steen
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» een integrale aanpak hanteert. Het begint met een gedegen risicoanalyse van de 
collectie op basis van de ervaring van de staf van het museum. Vervolgens is het 
belangrijk dat de conservatoren erkennen dat een laag risico niet hetzelfde is als 
geen risico.
Dan is het zaak om goed in de gaten te houden hoe de kunstwerken zich houden 
tijdens de trillingen, met een actieplan achter de hand om ze in veiligheid te 
brengen. En bovenal is het van belang een goede communicatie met de veroor-
zaker te onderhouden, een bouwbedrijf bijvoorbeeld. Dit allemaal samen kan de 
kunst goed tegen het getril beschermen zonder dat je de hele last op de schouders 
van de veroorzaker legt. Deze integrale aanpak was bijzonder succesvol bij grote 
bouwprojecten naast musea in onder meer Liverpool, Antwerpen en Brussel, en 
naast historische kerken in Stockholm.

Praktische maatregelen
Er bestaan ook eenvoudige, praktische maatregelen die de beheerders kunnen 
nemen als het museum bijvoorbeeld openblijft tijdens bouwwerkzaamheden. Zo 
kunnen zij kunstwerken op dunne, zachte matjes zetten, van materiaal dat niet 
snel meebeweegt. Op deze manier gaan de werken niet wandelen als de omge-
ving trilt. Ook kun je eenvoudige dempers of veren achter en onder de kunst 
aanbrengen. Wel moeten deze geschikt zijn voor het gewicht van de kunstvoor-
werpen en voor de frequentie van de trillingen, meestal onder de vijftig Hertz.
Niet alle maatregelen hoeven technisch te zijn. Je kunt veel bereiken door 
menselijk gedrag te veranderen. Zo vroeg het Anne Frank Huis in Amsterdam 
de Rijksdienst mee te denken met de ontwikkeling van nieuwe vitrines voor de 
wereldberoemde dagboeken daar. Zie hiervoor ook het artikel elders in dit num-
mer. Om schadelijk trillen van het kwetsbare oorlogspapier te voorkomen nam 
de staf onder meer het advies van de dienst over om de verlichting en route rond-
om de dagboeken aan te passen. Vanaf volgende maand zijn die zo veranderd dat 
de bezoekers meer het gevoel krijgen dat ze nu iets bijzonders gaan zien. Dit zal 
ertoe leiden dat zij, en vooral kinderen, niet zo snel de dagboeken voorbijrennen 
op de flexibele houten vloer om de vitrines heen.

Verrijdbare rekken
Ook vragen musea soms aan de Rijksdienst wat zij kunnen doen tegen het schud-
den van schilderijen aan de verrijdbare rekken in hun depot. Behalve de metalen 
wielen vervangen door rubberen wielen, beveelt de dienst dan aan de rekken er 
voorzichtiger uit te trekken en terug te duwen. En ze vooral niet los te laten voor-
dat ze helemaal naar binnen geschoven zijn. Je kunt je ook afvragen hoe vaak een 
bepaald rek in beweging komt. Dat is meestal niet zo vaak. Een paar keer per jaar 
misschien. Cumulatief gezien zal dat schudden dan niet zo veel effect hebben.

Alhoewel de Rijksdienst in de afgelopen jaren veel ervaring met trillende kunst 
heeft opgebouwd, blijven de adviezen in zekere zin nog vrij beperkt. Er ontbreekt 
nog kennis over wat bepaalde soorten kunst kunnen hebben. Vergeleken met 
de vele trilproeven die een nieuw ontworpen passagiersvliegtuig ondergaat voor 
het de lucht in mag, stelt de kennis die in de erfgoedsector door experimenten 
verkregen is niet veel voor. Gelukkig zijn steeds meer musea bereid ten minste 
simulatieproeven te financieren om waardevolle gegevens voor hun eigen collectie 
te krijgen. De Rijksdienst voerde bijvoorbeeld recentelijk experimenten uit op 
opgezette dieren en dergelijke uit Naturalis in Leiden, in verband met de huidige 
verbouwing daar. Ook werkt de dienst met het Rijksmuseum en de Technische 
Universiteit Delft aan een onderzoek naar de invloed van trillingen tijdens het 
transport van pasteltekeningen. Er is dus nog veel werk te doen om de nieuwe 
richtlijn te verbeteren. 

Bill Wei, specialist conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
verricht onderzoek naar het trillen van kunst, b.wei@cultureelerfgoed.nl.

Gelukkig zijn steeds 
meer musea bereid 
simulatieproeven te 
financieren

Wat kunnen musea doen tegen het schudden van schilderijen aan de verrijdbare rekken in hun depot?

Opgezette dieren uit Naturalis op een trillingstesttafel 
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Lang is gedacht dat Claude Monet ruim 
gebruik had gemaakt van zijn artistieke 
vrijheid toen hij La maison bleue, Zaandam  
schilderde. Het huis op het schilderij uit 

1871 is namelijk helderblauw in plaats van het 
bekende Zaanse groen. Maar onderzoek van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst uit 
dat Monet misschien toch wel de werkelijkheid 
heeft weergegeven. Ergens rond de tijd waarin 
de Franse schilder in Zaandam werkte, is het 
huis aan de Hogendijk dat hij afbeeldde echt 
blauw geweest. Het was toen beschilderd met 
verf die bestaat uit Pruisisch blauw gemengd 
met zinkwit. De Rijksdienst onderzocht een 
monster van alle lagen verf op de originele 
planken van het rijksmonument, omdat men 
eerst dacht dat deze blauwe verf naar blauw 
verkleurd Bremergroen was. Het blauwe huis is 
gebouwd in 1724. Bij het onderzoek ontdekte 
de Rijksdienst dat het in de eerste jaren na de 
bouw ook blauw geschilderd was, maar toen 
met smalt. Dat is bijzonder. Nooit eerder trof  
de dienst smalt in buitenverf aan. Die oude 
verflagen met smalt, een fijngemalen blauw 
glas, zijn nu echter geheel vergrijsd. In andere 
jaren, voor en na 1871, zijn de planken groen 
geweest, zowel in lichte als donkere varianten. 
De houten zijgevel is tegenwoordig opnieuw 
blauw geschilderd. 

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

MONET HAD MISSCHIEN 
TOCH WEL GELIJK

het monster
 tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 2 2018
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Lange tijd was lepra een zeer besmettelijke 
en gruwelijke ziekte, waarvoor geen medi-
catie bestond. Patiënten waren gedoemd 
om geïsoleerd te leven en, voor zover 

mogelijk, te werken. Bij de Zuid-Afrikaanse stad 
Pretoria gebeurde dat in de land- en tuinbouw op 
de Witwatersrandberg vanuit Westfort Village, 
zoals de enclave tegenwoordig heet. Deze per-
manente inrichting voor leprapatiënten is in 1897 
en 1898 op veilige afstand van de stad gebouwd. 
De kleinschalige leprozen-enclave doet dorps 
aan tegenover de oprukkende stadsuitbreiding. 
De zogeheten Wilhelmiense architectuur heeft 
duidelijk Nederlandse trekjes, zoals puntdaken 
en speklagen, naast typisch lokale elementen als 
veranda’s. Geen wonder, want de oudste gebouwen 
zijn ontworpen door de Nederlandse architecten 
Sytze Wopkes Wierda en Klaas van Rijsse jr. Zij leid-
den het Departement van Publieke Werken van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek, die gesticht was door 

Overlevingskansen 
voor een leprozenkolonie

Meer dan een eeuw geleden ontwierpen Nederlandse architecten 

een leprozenkolonie in Zuid-Afrika. Het tegenwoordige Westfort 

Village lijdt onder ernstig verval. Op dit moment ondersteunt 

Nederland de bewoners in hun streven naar rehabilitatie van deze 

historische plek. marieke kuipers & jean-paul corten

Westfort Village bij Pretoria

de Afrikaanstalige Boeren in de Transvaal.
Precies honderd jaar na haar bouw werd de inrich-
ting gesloten. Permanente afzondering van lepra-
lijders was niet langer noodzakelijk. Westfort Village 
kwam leeg te staan en werd al snel informeel bezet 
door vierduizend mensen. Zij leven op of onder de 
armoedegrens in vervallen gebouwen. Toch onder-
scheidt het dorp zich positief van de vele sloppen-
wijken in Zuid-Afrika. De enclave heeft een ruime en 
groene opzet, die het mogelijk maakt kleine bedrijvig-
heid op te zetten en eigen groenten te verbouwen. 
De hofjesstructuur voorziet in de behoefte aan 
sociale interactie. En de collectieve gebouwen 
dienen nu de gemeenschapszin. Er is een hechte 
groep bewoners ontstaan, die zich inzet voor het 
behoud van dit culturele erfgoed. Zij hebben formeel 
geen zeggenschap over Westfort Village, maar ze 
hebben wel behoefte aan verbetering van de leef-
omstandigheden. De overheid wil hun daarin wel 
tegemoetkomen, maar liever niet binnen de enclave. 

Hoewel deze een erfgoedstatus heeft, ontbreekt het 
aan een visie op behoud en herbestemming. Op ver-
zoek van bewoners en gemeente helpt Nederland de 
betrokken partijen in de zoektocht naar een uitkomst 
die voor allen acceptabel is.

Historische band
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt 
deze hulp op grond van het internationale cultuur-
beleid van de ministeries van Buitenlandse Zaken 
en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit kader 
zoekt de Rijksdienst samenwerking met een tiental 
landen. Het zijn landen waar Nederland een histori-
sche band mee heeft vanwege koloniale overheer-
sing, handelsbetrekkingen of culturele uitwisseling. 
Zuid-Afrika is een van deze landen. Niet alleen 
vanwege de overheersing van de Kaapkolonie ten 
tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 
maar ook vanwege de cultuuruitwisseling met de 
Boerenrepubliek in de negentiende eeuw.

Publieke Werken, met in het midden met de lange baard architect Sytze Wierda en aan zijn rechterhand Klaas van Rijsse jr.
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Aan het eind van die eeuw had president Paul 
Kruger Nederlandse expertise voor bestuur en 
bouwkunst naar de Boerenrepubliek gehaald om 
deze te moderniseren. Dit gebeurde in een steeds  
grimmigere competitie met de Britten, die de 
Nederlandse kolonie op de Kaap in bezit hadden 
genomen en Zuid-Afrika geheel wilden verengel-
sen. De Boeren trokken naar het noorden, maar 
ook daar ontkwamen zij niet aan de Britse expan-
siedrang. Daarom bouwden zij bij de leprozenkolo-
nie gelijktijdig een fort, om Pretoria te kunnen 
verdedigen. Vergeefs. Na de verovering herdoopten 
de Britten de fortificatie tot Westfort. Deze naam 

De grootte van de rijtjeswoning in de leprozenkolonie weerspiegelde de positie of herkomst van de patiënt

ging vervolgens over op de leprozenkolonie. Haar 
opzet met lage woningen met tuintjes is geïnspi-
reerd op Nederlandse fabriekstuindorpen en 
medische en sociaal corrigerende gestichten. De 
grootte van de rijtjeswoning weerspiegelde de 
positie of herkomst van de patiënt. Mannen en 
vrouwen waren gescheiden gehuisvest, behalve  
bij echtparen. Ook voor het personeel waren er 
aparte woningen. Langs de enige toegangsweg  
zijn een administratiegebouw en postkantoor 
gesitueerd. Verspreid over het terrein staan een 
hospitaal, een apotheek, scholen en kerken, en er 
ligt een begraafplaats.

Complementaire kennis
De assistentie van de Rijksdienst is gericht op lokale 
capaciteitsopbouw, zodat de experts ter plekke de 
transformatie zelfstandig kunnen voortzetten. De 
expertise die de dienst biedt, is om die reden com-
plementair aan de kennis die al in het land aanwezig 
is. In het geval van Westfort ligt de meerwaarde in 
de ervaring van de dienst op het gebied van ‘behoud 
door ontwikkeling’. Deze benadering grijpt terug op 
de Nederlandse ervaring uit de tijd van de stadsver-
nieuwing in de jaren zestig, zeventig en tachtig. In 
eerste instantie is steun geboden aan de gezamen-
lijke studio van de universiteiten van Pretoria en 
Delft. Studenten Boukunde uit Pretoria en studenten 
Heritage & Architecture uit Delft ontwierpen oplos-
singen voor de rehabilitatie van Westfort Village.  
Zij verzonnen nieuwe functies voor de oude bebou-
wing. Zo dachten zij aan een weeshuis, een hotel-
school, een middelbare school, een festivalterrein 
en stedelijke landbouw. De studentenplannen zijn 
weliswaar niet meer dan studie-oefeningen, maar 
zij tonen wel aan dat Westfort Village veel ontwik-
kelpotentie biedt.

Die potentie werd besproken met alle betrokken  
partijen tijdens een workshop. Deze hield de 
Rijksdienst in het Ditsong National Museum of 
Cultural History op verzoek van de gemeentelijke 
monumentenzorg. Hoewel de workshop geen 
uitgewerkt herontwikkelingsplan heeft opgeleverd, 
bracht deze dat wel dichterbij. Juist vanwege zijn 
neutrale positie in het wespennest van strijdige 
belangen is de Rijksdienst erin geslaagd de partijen 
om een en dezelfde tafel te krijgen. En dat heeft 
al positieve gevolgen gehad. Zo is het provincie-
bestuur, dat eigenaar is van de enclave, inmiddels 
doordrongen geraakt van zijn verantwoordelijkheid 
voor de toekomst van Westfort Village. Ook is het 
gemeentebestuur zich nu bewust van de ontwikke-
lingspotentie die de enclave Pretoria biedt. Tegelijk 
heeft de erfgoedafdeling van dezelfde gemeente 
zich verbonden met de lokale erfgoedstichtingen. Zij 
zullen gezamenlijk werken aan de bewustwording 
van het belang van de enclave voor de bewoners en 
de stad. Daarmee is de hoop op een vitale toekomst 
van de leprozenkolonie nieuw leven ingeblazen.  

Marieke Kuipers, senior specialist jongere bouwkunst, en 
Jean-Paul Corten, senior beleidsmedewerker, beiden bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bieden expertise in 
Westford Village, m.kuipers@cultureelerfgoed.nl &  
j.corten@cultureelerfgoed.nl.

Het administratiegebouw is tegenwoordig in gebruik als winkel
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De opzet met lage woningen 
met tuintjes is geïnspireerd 
op Nederlandse fabrieks-
tuindorpen
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publicaties

RIJKSCOLLECTIE IN BEELD
Fransje Kuyvenhoven, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, 144 pag., € 7,95,  
ISBN 978 94 6262 188 6

Ze is bijna van het papier verdwenen, het meisje dat 
Arend van de Pol waarschijnlijk in de jaren veertig 
van de vorige eeuw tekende. Alleen aan de randen, 
waar de passe-partout heeft gezeten, is de paarse 
inkt nog vol van kleur. Het vrijwel onzichtbare 
meisje is een van de 34 kunstwerken waar Fransje 
Kuyvenhoven in dit boekje over schrijft. Kuyven-
hoven is collectieadviseur bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en alle werken maken onderdeel 
uit van de kunstverzameling van de staat die de 
dienst beheert. De stukjes zijn eerder gepubliceerd 
op www.cultureelerfgoed.nl.

VAN NELLEFABRIEK ROTTERDAM
Werelderfgoed van een wereldhaven
Marieke Kuipers, Nai010, Rotterdam, 96 pag.,  
€ 12,95, ISBN 978 94 6208 394 3

Wie heeft er thuis nou niet graag zo’n oud Van Nelle-
blik staan, met die grote rode en gele vlakken en 
die strakke letters? De beeldtaal van Van Nelles  
verpakkingen voor koffie, thee en tabak straalde in 
de jaren twintig en dertig uit dat dit een modern 
bedrijf was. Datzelfde imago versterkte de nieuwe 
fabriek in Rotterdam. In 1930 verhuisde de firma 
naar deze eerste verticale daglichtfabriek van Euro- 
pa. Jan Brinkman en Leen van der Vlugt hadden een 
nieuwerwets gebouw van staal, beton en glas ont- 
worpen. Dit is een gezonde werkomgeving, riep het 
complex tegen voorbijgangers, met aandacht voor 
licht, lucht en efficiëntie. De arbeiders fermenteer-
den, droogden en sneden tabaksbladeren tot shag 
en pijp- en pruimtabak. Ze roosterden en maalden 
koffiebonen, en mengden en braken theeblaadjes. 
Dat ging van boven naar beneden door de fabriek. 
Ze verpakten alles, in die hippe zakjes en pakjes, en 
transporteerden die in dozen door drie diagonale 
luchtbruggen, die de fabriek een enorm dynamisch 
gezicht geven. De Erven de Wed. J. Van Nelle & Zn. 
uit 1782, met ruime ervaring in koloniale waren, 
was in één klap een coole tent geworden. In deze 
kleine gids geeft Marieke Kuipers, specialist jongere 
bouwkunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, een rondleiding. Dat kan in het echt ook, 
want dit rijksmonument en werelderfgoed fungeert 
al twintig jaar als werkplaats voor creatieve bedrij-
ven en als evenementenlocatie. Op zijn minst kun je 
gaan ontbijten of lunchen in de voormalige koffie-
branderij, toch?

EEN KABINET VOL KLEUR
De collectie schildersmaterialen van de Amster-
damse verfhandelaar Michiel Hafkenscheid 
(1772-1846)
Ernst Homburg en Ineke Pey, Vantilt, Nijmegen,  
304 pag., € 29,95, gebonden, ISBN 978 94 6004 375 8

Maseroenrood, orleaan, formaatlijm, loodsuiker  
en Avignonse bessen. Als je in Teylers Museum in 
Haarlem de deuren van de kast van Michiel Hafken-
scheid opent, dan zie je negentien houten lades. 
Die zijn verdeeld in vakjes. In elk vakje staat een 
glazen bakje en daarin liggen brokken vals blauw-
sel, glanzende bloedstenen en minuscule stopfles-
jes. Tussen 1800 en 1832 verzamelde Hafkenscheid 
370 monsters van pigment, gom, hars en schuur-
middel om de kwaliteit te controleren van de 
waren die hij voor zijn verfhandel in Amsterdam 
inkocht. Al die bolletjes vlozaad, triepel, gedroogde 
mummie, esperij en groene, witte en blauwe 
vitriool waren voornamelijk ook al in de achttiende 
eeuw gebruikelijk, maar er zaten ook een paar 
gloednieuwe pigmenten tussen. Bij het onderzoek 
voor dit boek helderde de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed de samenstelling van een paar 
ervan op.

BOLLENBURG
Het huis van Oldenbarnevelt
Jojanneke Clarijs, Thoth, Bussum, 96 pag., € 17,95, 
ISBN 978 90 6868 723 1

Bollenburg is een beroemd huis. Het staat niet 
alleen in Amersfoort, maar ook in het klein in 
Madurodam. Johan van Oldenbarnevelt, de latere 
raadpensionaris tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 
woonde er als kind. Bouwhistoricus Jojanneke 
Clarijs onderzocht het zogenoemde muurhuis 
uitgebreid. En wat blijkt? Het is een stuk vroeger 
gebouwd dan gedacht. Rond 1398 al. Dat werpt 
een ander licht op de geschiedenis van de ring 
muurhuizen rond de oude binnenstad van 
Amersfoort. Die zijn op de plaats opgetrokken 
waar kort daarvoor nog de eerste stadsmuur 
stond. De muurhuizen zijn allemaal zeer breed, 
maar ondiep. Hier gingen rijke mensen wonen. 
Bollenburg oogt nog buitengewoon middeleeuws, 
met die grote bakstenen, stevige gevels, een steil 
oprijzend dak en aan één kant kleine ramen. En 
binnen zijn er allerlei balken, keldergewelven en 
kaarsnissen uit de bouwtijd behouden gebleven.  
In een vertrek dat misschien als huiskapel heeft 
gediend zie je op de muren nog vaagjes twee 
mannelijke en twee vrouwelijke heiligen  
geschilderd. In de zestiende en de zeventiende 
eeuw leerden arme meisjes hier spinnen en 
jongens linten weven. Om ze op het rechte pad  
te houden is hier destijds ook nog het einde der 
tijden op de muur afgebeeld, met engelen en 
duivels. Daar zijn fragmenten van overgebleven. 
Om meer onheil af te weren zijn er toen ook nog 
eens negen schoenen van de kinderen in een 
kaarsnis gemetseld. 

Een greep uit de belangwekkende uitgaven van 

de laatste tijd. Tenzij anders vermeld zijn alle 

boeken verkrijgbaar via de boekhandel. Zie 

www.cultureelerfgoed.nl voor meer publicaties 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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DROOGMAKERIJ DE BEEMSTER
Polder van wereldformaat
Henrieke van Eerten, Iris van Meer e.a., Cultuur- 
historische Reeks Werelderfgoed Nederland 8, 
Matrijs, Utrecht, 192 pag., € 24,95, gebonden,  
ISBN 978 90 5345 521 0

Het was een riviertje van niks, die Beemster. Maar 
als je het omringende veen eeuw na eeuw blijft 
afgraven, tja, dan groeit zo’n klein watertje vanzelf 
uit tot een reusachtig meer, dat met zijn woeste 
golven de omgeving bedreigt. Begin zeventiende 
eeuw was het genoeg. Toen lieten enkele Amster-
damse kooplieden en hoge ambtenaren uit Den 
Haag met zo’n vijftig molens de Beemster droog-
malen. En kreeg Noord-Holland er in 1612 heel wat 
akkers, weiden en boomgaarden bij, gerangschikt 
in keurige rechthoeken. Omdat de Beemster sinds-
dien geen essentiële veranderingen heeft ondergaan, 
is de polder tegenwoordig erkend als werelderfgoed. 
In dit boek staat zijn geschiedenis beschreven.

GRENS VAN HET ROMEINSE RIJK
De Limes in Zuid-Holland
Evert van Ginkel en Wouter Vos, Matrijs, Utrecht, 
224 pag., € 24,95, ISBN 978 90 5345 531 9

Tweeduizend jaar geleden droegen onze Romeinse 
soldaten in Zuid-Holland een flexibel ijzeren hemd 
van bijna tien kilo, samengesteld uit tienduizenden 
ringetjes. Kleine gespen, scharnieren en haken 
hielden hun harnas bij elkaar. Op hun hoofd stond 
een helm met wangkleppen. Hun schild was van 
een soort multiplex gemaakt, rondom voorzien 
van een messing rand, met een bronzen stootknop 
in het midden, die ook hun hand beschermde. In 
hun andere hand hielden ze een kort zwaard vast, 
of een lans. Waar destijds de grensforten stonden, 
zijn veel restanten van de bewapening en bepant-
sering van de soldaten gevonden. Een klassiek 
geschoolde schrijver en een archeoloog laten met 
veel foto’s en tekeningen zien hoe fascinerend die 
drie Romeinse eeuwen in Zuid-Holland waren.

VAN KAMER TOT KAMER
Ruud Spruit, Waanders, Zwolle, 160 pag.,  
€ 24,95, ISBN 978 94 6262 177 0

Honderden jaren sliepen de meeste mensen in een 
bedstee, met een baby in een bakje aan het voeten-
eind en een paar kleuters in een la eronder. Hun 
ouders en ongetrouwde broers en zussen sliepen in 
dezelfde kamer in een andere bedstee. Op zolder 
lagen de grote kinderen, de jongens en meisjes 
gescheiden door een gordijn. Ruud Spruit, oud- 
directeur van het Westfries Museum in Hoorn, loopt 
met ons door een denkbeeldig huis. Slechts lichtjes 
geordend op vertrek scheert hij over de geschiede-
nis van het wonen in de afgelopen paar eeuwen. 

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



MARS IN BALANS
Heerenveen. Grand café ’t Gerecht. Wie in de 
‘speciale zaal’ zit, moet voor hij aan de filet van 
dorade begint voor de aardigheid eens omhoog 
kijken. Daar zie je planken die beschilderd zijn als 
een cassetteplafond. In twee van die cassetten 
bevindt zich wapentuig. En tussen vechtende putti 
vertoont een doorkijkje de oorlogsgod Mars. Hij 
verbeeldt militaire macht die vrede brengt. Dit 
schilderde Mattheus Pellekum in 1663 in opdracht 
van majoor Ernst van Haren en zijn vrouw 
Catharina van Oenema. Die waren toen twaalf en 
een half jaar getrouwd. Hun alliantiewapen en 

spiegelmonogram met de letters EH en CO bracht 
Pellekum aan in vier andere cassetten. In die tijd 
bewoonde het echtpaar dit statige gebouw, de 
Oenemastate, tegenwoordig een rijksmonument. 
Dankzij de enthousiaste nieuwe eigenaren, de 
vasthoudende gemeente en subsidie van de 
provincie is het bijzondere plafond onlangs 
voorzichtig ontdaan van verouderde restauratie-
ingrepen. Restaurator Ruth Jongsma en haar team 
werkten daar zes maanden lang aan, drie dagen 
per week. Iedere woensdag werd de steiger 
afgebroken om ruimte te maken voor dinerende 
gasten. Om de restauratoren te ondersteunen riep 
de gemeente de expertise in van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. Opstaande verfschol-
letjes, vergeeld vernis, verkleurde retouches en 
overschilderingen, plus een veelheid aan eerdere 
schoonmaaktests verstoorden de voorstelling 
sterk. Nu zie je puur het oorspronkelijke schilder-
werk uit de zeventiende eeuw. Het beeld is meer  
in balans, maar gehavend. Verdere financiering is 
nodig om deze schade te ‘ontstoren’, zodat het 
militaire huwelijksplafond weer een geheel zal 
worden. 
 
bernice crijns, specialist kleur en schilderingen bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bood expertise bij de 
restauratie, b.crijns@cultureelerfgoed.nl.
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2017: Verkleurde overschilderingen en eerdere schoonmaaktests verstoorden het plafond sterk 2018: Het pure schilderwerk uit de zeventiende eeuw is meer in balans
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