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"Sinds de uitvinding van de fotografie geloof ik niet meer
aan een mogelijk verdwijnen en machteloos worden van het
grote ... Ook de met roet bedekte en kwalijk bekladde monumenten kunnen – te eniger tijd misschien alleen nog maar in
afbeeldingen – meer dan ooit de kracht van openbaringen
hebben. Er kan immers eens weer een versoberde, eenvoudig
geworden mensheid opgroeien, niet meer nerveus, niet meer
te rationeel en grootstedelijk denkend, die opnieuw door
zulke werken in vervoering raakt."
(Jacob Burckhardt in een brief aan Heinrich Mifflin,
24 september 1896)

J.P.A. Antonietti
28 september 1919

Detail van foto van een
schoorsteen in kasteel
Blijenbeek te Afferden

"Ever since the invention of photography I don't believe
any more in the possible disappearance and enfeeblement of
greatness ... Even the Booted and badly besmeared monuments will – in future perhaps only in pictures – more
than ever have the power of revelation. After all, an austere
and unpretentious mankind may once grow up, no longer
nervous, no longer too much affected with the rationalism of
the megapolis, a mankind which will once more be enraptured
by such works."
(Jacob Burckhardt in a letter to Heinrich Mifflin,
24 September 1896)
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VOORWOORD

FOREWORD

fotoboek dat de
Eenrachtboek
over een prachtcollectie,
p
p
^ een inspirerend
P
nieuwsgierigheid opwekt en dat uitnodigt
g tot raadpleging en bestuderingg an onze omvangrijke
stond de
g
gl fotoverzameling...
g Zo'n uitgave
makers van dit Jaarboek Monumentenzorgg 2000 vanaf het begin
g voor
opzichten
geworden.
oen en zo'n uitgave
is
het
ook
in
alle
ogen
g
g
p

A magnificent
book about a magnificent
collection,^ an inspiring
p g book of
g
^
photographs, that arouses one's curiosityY and invites one to consult and
studYour lar ephotographic
collection... Such a publication
is what the
g
P
authors of the Conservation Yearbook 2000 had in mind from the start
and such aublication
it has become in all respects.
p
p

J werk overleeft...
g raaf in zijn

A magnificent
book therefore,^ that throws light
on thephotographic colg
g
lection of the Netherlands Department
for
Conservation
in a totallyY new
p
way.
Y filled with PicY It shows that this collection is a ggoldmine,^ not only
tures of Dutch monuments and our conservation of them in the broadest
sense, but also filled withhoto
g ra
Phicall and
Y historicallyYinterestingg
material, and especially: filled with lovelyphotographs.
Y
The inevitably
and
extremely
limited
selection
which is P
presented here,
Y
Y
is a hit. It displays exam
examples
of
important
earlyphotographic
material
p
p
Y
from theears
of those
Y 1860 to 1900, ^collected byY the first generation
g
conservin monuments, and next to this a varied selection from the enorconserving
mous amount ofhoto
hs which was gathered
duringgthe twentieth
p gra p
g
century.
that withinphotographyin the
Y Book and collection show clearly
Y
course of time a specialism
was
developed.
christened
P
p
p This specialism,
"monumenthoto
ra
h
"
by
Kees
Peeters
in
his
introductory
p g PY Y
Yarticle, is
nowadays
for Conservation still practised
and where
Y at the Department
P
p
a followingg in the
P ossible developed
p further,^ but it has also gathered
g
field of conservation which in the meantime has become highl Ydecentralised. In spite
a roach to
p of all technical innovation thephotographicapproac
monument, whether it is a medieval church or a factoryYthat is just
jus fifty
an
old,
a
historical
town
centre
or
a
twentieth
century
polder
ldscaY
^
YP
structure
plays
the
leads
e
has
in
fact
stayed
the
same:
the
building,
PY
p^
Y
g^
ingp
part and is therefore recorded straight
a sharppeye.
Y
g out. This requires
q
At the same time it requires
renouncing
an
all
too
personal,
artistic
p
q
g
apP
roach. Nevertheless ourphotographers ractise
practis an art, a craft we
call it.
This is why,
art from an introduction to our
collection ofphotographs,
Y^
p
this book is a salute to all thoseg
hoto
raPhers
— famous next to anonY p
mous ,p
professionals next to amateurs — whose work has in the course of
time become directly orY
indirectly
a part of our collection. When lookingg
P
at thehoto
ra
hs
in
this
book
one
should realise that not onlyY does the
p g p
monument last in theicture
but
that
also thephotographer lives on in
p
^
his work...

verspreiding
Ik wens
boek een ruime vers
dt bijzondere
zon
e si
J
g toe en de lezer kip
J
ontdekkingstocht.
ker een inspirerende
g
P

I wish this special
book a wide circulation and the reader/spectator an
p
inspiring
voyage
of
discovery.
p gY

Fons Asselbergs
g

Fons Asselbergs
g

Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
g

Director of the Netherlands Department
or Conservation
p

Eenrachtboek
dus,^ dat de fotocollectie van de Rijksdienst
Rijksdiens voor de
P
Monumentenzorgop een volstrekt nieuwe manier belicht. Het laat zien
dat deze collectie eengoudmijn
g
l is, niet alleen vol beeldinformatie over
de Nederlandse monumenten en onze monumentenzorgg in de ruimste
zin, maar ook vol fotografisch-historisch
interessant materiaal,, vol
g
mooie foto's ook.
noodzakelijkerwijs
De noodzakelijkerwijs uiterst beperkte
selectie die hier wordt gP
e resenp
teerd is een rake. Zijl toont voorbeelden van het belangrijke
vroege
gJ
g e fotomateriaal
dat door dedeonu
eersteg
generatie m
p eriode 1860-1900uit
mentenzorgers werd verzameld,^ en daarnaast een veelzijdige
keuze
uit
lg
eeuw bijeen
bijee
de enorme hoeveelheid foto's dieedurende
de twintigste
g
g
geheel blijkt
blijkt duidelijk
duidelijk dat zich binnen de foto
g ebracht. Uit hetg
g der
tijd
een
specialisme
fie in de loop
specialisme,
heeft
ontwikkeld.
Dit
P
p
P
zijn
door Kees Peeters in zijn inleidende artikel "monumentenfotografie
g
gedoopt, wordt heden ten dage
Rijksdiens voor de
g binnen de Rijksdienst
Monumentenzorg
nogg steeds beoefend en waar mogelijk
g J verder ontwikmonugedecentraliseerde
keld maar heeft in de intussen in hoge
mate
g
g
vernieuwingen
BijJ alle technische
mentenzorg ook schoolgemaakt.
g is de
g
fotografische
benaderingg van het monument, of het nu een middeleeuwg
se kerk is of een net vijftig
l gJjaar oude fabriek, een historische binnenstad
of een twintigste-eeuws
Ppolderlandschap,
p^ wezen dezelfde gebleven:
g
g
us zoner
ddomwe
hetebouw
de
^ structuur s eelt
P de hoofdrol en wordt
g
en
Dit
vereist
een
vastgelegd.
scherp
oog.
Het
vereist
een
afzien
tegelijk
gp
g
gJ
van een al teersoonli'ke
artistieke
benadering.
Toch
beoefenen
onze
p
l^
g
fotografen
een kunst, een toegepaste kunst zouden we het kunnen noeg
men.
Behalve een introductie in onze fotocollectie, is dit boek daarom een ereprofessionals
saluut aan al die fotografen
— bekende naast anonieme,,p
g
tij direct of indirect in de
naast amateurs — wier werk in de loop
P der tijd

gekomen. Wie de foto's in dit boek bekijkt,
collectie terecht
te ec isg
J , bedenke
beklijft
maar
dat
ook de fotodat niet alleen het monument in het beeld
J

5

TEN GELEIDE

INTRODUCTION

Dit boek is de vrucht van een experiment
en het werken eraan voelde oop
P
tij
tijd
verschillende momenten als een sprong
p g in het duister. Algeruime
g
binnen de Rijksdienst
Rijksdienst voor de Monumentenzorgg de wens een
publicatie
ublicatie uit te geven
even
gewijd
ewi'd aan de fotocollectie. Zo'n boek zou de weliswaar openbaar toegankelijke,
l^ maar nog
g
g niet erg
g bekende verzamelingg
aantrekkelijke manier moetenp
presenteren, niet alleen aan al dieop een aantrekkelijke
erfgoed
zijn
enen
die
geïnteresseerd
eïnteresseerd
zijn
in
het
gebouwde
ebouwde
erf oed en de monumeng
tenorgin Nederland, maar ook aan de liefhebbers van de (historische)
De veelzijdige
fotografie.
l
Jg collectie,^ die in de loop
p van ruim honderdvijfg
tot
een
omvang
van
bijna
een
half
miljoen
miljoe
entwinti
jaar
uitgroeide
g
gl
g
waard.
is dat immers in alle opzichten
p
Toen zich in de zomer van 1999 het Jaarboek Monumentenzorg
g 2000 als
moesten
de
tot
dan
toe
vage
plannen
mogelijkheid
voordeed,
gP
g econcreti^
g l
"een
fotoboek
in de
geformuleerd
werd
seerd worden. Als doelstelling
g
g

This book is the fruit of an experiment
and at times workinggon it felt
p
like a leap
in
the
dark.
For
some
time
now,
p
^ the Netherlands Department
P
for Conservation has wanted to realise aublication
dedicated to its
P
purpose
of such a book would be to present
photography collection. The p
p
p
the collection, which is open to
the
public
but unfortunatelyY not veryY
p
well known, not onlyY to all those who are interested in the architectural
heritage
g and monument conservation in the Netherlands but also to the
For the assorted collection, which
lovers of(historical)
expanded in the course of a good
one hundred and twenty-five
years
Y
Y
g
thoroughly
into a magnitude
of
nearly
one
half
millionphotographs,
thorou
hl
Y
g
merits attention in all respects.
When in the summer of 1999 the Conservation Yearbook 2000 came upp as
objectiv
aossibili
the^ tentative plans
The objective
Y
p still had to be crystallised.
p
formulated as beingg
"a book ofphotographs in the true sense of the
word". So, a book that would focus on thehoto
preserved at the
P graph YP
Netherlands Department
for
Conservation
and
not
one
in
which pictures
P
P
would describe monuments and how theyY were treated over the years.
Y
It was to be a book with few words and manyYP
pictures in which the
various aspects
of
monumentphotographywould
literallyY be made
p
visible.
It was immediatelyY
clear that the selection of thephotographs to be
included in this book would be thereatest
challenge.
g The colleagues
g
g
within the department
were
therefore
requested
to
assist.
This
resulted
in
p
q
manY
suggestions,
l Ywas based on content. Most
gg
^indeed, ^but the majority
were proposed
because
of
what they
que
Y showed: the unique
pP
monument, the major restoration, the unfortunate demolition, and so on.
Fewhoto
ra p
hs were selected primarily
for their notablephotographic
p g
P
Y
Because this first round produced relativelyYlittle useful material,
quality.p
many
thousands
ofphotographs deemed suitable for the publication
P
Y
were then examined. Each suggestion
evoked new associations and
gg
initiated new searches in the extensive collection, largely
g Yorganised
g
alphabetically
al
place-name.
p
Yby
Yp
Much time then went intoairin
p
p gthephotographs that were to be printed
on facing
Ywere
selectedphotographs
occa gppages.
g In this pprocess,^ already
sionallYdiscarded again
and
new
ones
had
to
be
found.
In
the
com
g
pilation of the "pairs"
any
link
as
to
content
was
avoided
wherever
possible.
p
p
Y
Decisions were mostly
imagery
P
Y
g Y or impulsive
Y based on complementary
P
association on surprising
p g similarityY or strongg contrast. Our graphic
gP
designer
Roelof
Koebrugge,
^^
gg determined the final order in which the
app
ear in the book.
compiled
com
p P
The book starts with two introductory
articles, ^about monumentphotop
rY
rah
and
about
the
history
of
the
development
of the collection. This
g PY
Y
P
themselves, which take upp two hundred
is followed by
Y thephotographs themselves
pages.
Thephotographs
are
presented
'as is', ^with a clinical caption
conP
P
pag
taining
the name of thephotographer, the date of thephotograph and a

bijJ de
ware zin van het woord". Een boek dus dat de fotografie
g
centraal
zou
stellen
en niet een
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
g
boek waarinlaa
'es
over
monumenten
zouden
vertellen
en
over hoe
p
jaren werd omgesprongen. Een boek met weinig
ermee in de loop der lg
van de monumensp
tekst en veel beeld, waarin de verschillende aspecten
tenfotorafie
letterlijk
zichtbaar
zouden
worden.
l
g
Het was direct duidelijk dat de selectie van de in dit boek op
P te nemen
foto's hetrootste karwei zou vormen. Daarom werd hiervoor de hulp
p
ingeroepen van de collega's
g binnen de dienst. Dit leverde weliswaar veel
deel hiervan bleek inhoudelijk gem otisuggesties
op,
su
P- maar het overgrote
g
gg
veerd. Zo werden vooral foto's voorgedragen van het unieke monument,
de belangrijke
g sloop
P en wat dies meer
g l restauratie,^ de betreurenswaardige
door
hun fotografiplaats
opvielen
zij,
P
J^ en niet veel foto's die in de eerstep
sche kwaliteit. Omdat deze eerste ronde dus"relatief weinigg bruikbaar
in een aantal sessies vele duimateriaal opleverde,
g
g
- werden vervolgens
bekeken.
Hierbij leverde elke su gfoto's
te
nemen
op
zenden mogelijk
gl p
gestie nieuwe associaties oP^nieuwe zoektochten in de omvangrijke,
g g J ^ro
g
plaatsnaam
geordende
collectie.
tendeels alfabetisch op
pP
g
Veel tijd
het koppelen
van de in het boek tegenover
J vergde
g vervolgens
g
p^
g
hierbij
elkaar af te drukken beelden. Reedseselecteerde
foto's vielen hierbij
g
Bij het samenstellen
soms weer af, nieuwe moesten worden opgespoord. Bi'

koppeling
inhoudelijke
van de "paren"
is zoveel mogelijk
g l een inhoudelijke
pp g vermeden
p
associatie, van verrasen is veelal uitge gaan van beeldrijm
l of impulsieve
p
uiteindelijke
sende overeenkomst of sterk contrast. De uiteindelijke volgorde
waarin
g
hier
worden
aangebracht
gepresenteerd,
is
de zo samengestelde
paren
^
g
p
gp
g
door de vormgever,
g
^ Roelof Koebrugge.
gg
Het boek oPent met een tweetal inleidende artikelen, over de monumentenfotograf ie en over de ontstaansgeschiedenis v an de collectie. Daarna
pagina's lang.
volgt
^ tweehonderdpg
g De foto's worden hier
g het fotodeel,
met
in
een
zakelijk
bijschrift
de naam van de
bijschrif
gepresenteerd,
"droo
"
^
gg P
omschrijving
en
een
korte
van
de
datering
opname
raaf,
de
l g van
P
g
^
g

wat is afgebeeld.
Zo krijgt
aandacht.
p
g
lg de foto als beeld optimale
Voor de reproducties
zijn
zijn
in
verreweg
de
meeste
gevallen
de in de collecP
g
g
tie aanwezige originele
fotoafdrukken
gebruikt.
Slechts
bij
l enkele ernstig
g
g
g
beschadigde
g of anderszins onbruikbare afdrukken is een negatief
g
oPnieuw afgedrukt
of is een originele
afdruk digitaal
opgenomen,
g
g
g
Pg
bewerkt enge
print.
Het
fotodeel
wordt
afgesloten
door
een lijst
lijs met
gp
g
foto
de
feitelijke
feitelijke
gegevens
aangaande
techniek
en
afmetingen
P
gg
g
g van
deere
afdruk. Bij deze
lijst
zijn,
lijst
l^ voor zover aanwezig,
p
l
g^
g roduceerde
etiketten en/of(blind)stempels van de fotografen
gereproduceerd.
g
g P
onderzoek voor dit boek is gebleken
dat in de fotocollectie van
BijJ
g
zij
de Rijksdienst voor de Monumentenzorgg veel meer fotografen
zijn
g
dan tot nu toe werd aangenomen.
Zo
is
alleen
al in
g
dit fotoboek werk van meer dan vijftig
fotografen
te
vinden.
Besloten
is,
J g
g
om niet teoen
van al deze fotografen
levensdata en wat dies meer zij
pgzij
op
te
nemen.
Een
aanzienlijk
aanzienlijk
deel
van hen is bekend en hun gegevens
p
gg
zijn te vinden in de literatuur waarvan de belangrijkste
titels achter in dit
gl
zijnopgesomd.
boek zijn
Van een aantal andere fotografen
is tot heden weipg
g
nigof zelfs helemaal niets bekend. Alleen van de fotografen
die in de
laatste halve eeuw voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorgg hebben
gewerkt en die tot nu toe buiten de monumentenzorggnauwelijks
nauwelijk bekendg
hebbenekre
en
leek
het
nuttig
in
dit
kader
enige
g
g ^
g
g biografische
g
e
even
te
verschaffen.
gg
Dank is de redactie in de eerstelaats
verschuldigd
P
g
g aan alle collega's
die in de diverse stadia hebben meegedacht
over
dit
fotoboek
en
zijn
zij
g
Zeer veel werk is verzet door de medewerkers van het Foto- en
Tekeningenarchief
en van de Fotografische
Afdeling. Vooral aan hen is
g
^
het te danken dat deze uitgave
het
bijzondere
boek is geworden
dat ons
bijzondere
g
g
stond
en
dat
de
sprong
in
het
duister
dus een
vanaf het begin
voor
ogen
g
P g
ver
goede afloopP heeft gekregen.
g
g g Saskia Richel-Bottinga
g a verleende waar devolle ondersteuningg bijl de vertaling
g van de teksten.
Voor hun adviezen, voor het feit dat we van hun kennis en expertise
p
mochtenrofiteren
en
voor
hun
aanmoediging
zijn
wij
Mattie
Boom en
zijn
p
g g
l
Hans Rooseboom, beiden conservator Fotografie
bijl het Rijksmuseum
Rijksmuseu
g
zeer dankbaar. Een instellingg als de Rijksdienst
Rijksdiens voor de
aspect
van het cultureel erfP
g^die zich met een bepaald
p
en die een heel ander aspect,
er in de
g oed bezighoudt
g
P ^ de fotografie,
g
looPvan de tijd
tijdals vanzelf "bij"l heeft gekregen,
g is voor een verantwoorg
de benadering
op
p zo'n ruimhartige
g
g mate aangewezen
g
g daarvan in hoge
kennisuitwisselin g. Voorts willen wijl de medewerkers van Waanders
Uitgevers,
en dan met name Rob Lodder en Henk Diele,, noemen.
g
zij ook nu
Geduldigg en vindingrijk
- hebben zij
g
gJ - het is eerder geschreven
weer hun belangrijke
geleverd.
Ten slotte
g
l
P
g l bijdrage
g aan dit eindproduct
dank en wijJ vormgever
Roelof Koebrugge,
g
gg die van een mooie droom een
prachtig
boek
heeft
gemaakt.
emaakt
g
P
g
Namens de redactie,
Peter Don

rdescription fofwh
what
iportrayed.
is
Thephotographs are thus most
short
favourably
Y
Pprint
By
were taken from the original rints in the
Y far the most reproductions
pprints
Negatives
were reprinted or original rints were digitally
g Y
g
retouched
and printed onlyYin the case of a few seriouslyY
p
dama ged or otherwise unusable prints.
pThephotograph section concludes
with a list containing
the
factual
dataPperphotograph concerning
concernin technig
print.
With this list and insofar
p
que and measurements of the reproduced
P
(blind)
stamps
as they
were
available,
the
labels
and/or
P of thephotoP
Y
^
P
graPhers have been reproduced.
During
the research for this book it was discovered that thephotography
collection of the Netherlands Department
for Conservation represents
p
p
manYmorephotographers than was presumed.
This book ofphotoP
P
graphs alone contains the work of more than fiftyphotographers. It was
decided not to attempt
data and suchlike of all
P to include the personal
p
thesehoto
ra
hers.
Most
are
well
known
and
their
data can be found
P g P
in the literature, of which the most important
titles are listed at the end
p
of this book. Up
to
now
little
or
even
nothing
g is known about some of
p
the otherhoto
ra
hers.
However,
it
was
believed
useful to provide
p
^
p
g p
some biographical data on thephotographers who worked for the
Netherlands Department forg
Conservation during the past
p half centuryY
and who aset
have
not
become
widely
known.
Y
Y
The editors are indebted to all colleagues
who helped
g about
p think along
g
this book ofhoto
ra
hs
and
its
content
at
the
various
stages.
A
great
p g p
g
g
Drawing
deal of work was done by
Y the staff of the Photographyand Drawin
Department.
It is mainly
Archive and of the PhotographyDe
P
Y through
g their
efforts that thisublication
has
become
such
a
unique
book,
which
is
p
q
what we were strivingg for from the very
start,
and
that
our
leap
in
the
P
^
Y
dark has ended happily. Saskia Richel-Bottinga
valuable
g provided
P
support
in translating the texts.
su
Ppg
from
For their advice, for
o the fact that we could profit
p
o their knowledge
g
and expertise
and
for
their
encouragement,
we
are
very
grateful
to
P
g
^
rY g
Mattie Boom and Hans Rooseboom, both Photographycurators at the
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DE MONUMENTENFOTOGRAFIE

MONUMENT PHOTOGRAPHY

Kees Peeters

Kees Peeters

Monumentenzorg zonder fotografie is onmogelijk.
Overal is een gewetensvolle en welgedocumenteerde
studie en restauratie van de monumenten pas een feit
wanneer de fotografie haar veelzijdige diensten verleent. Pas dan is het werk historisch verantwoord en
berust het niet op willekeurige interpretatie en op creatieve driften, maar op kennis van de bestaande materie.
De fotografie is zo vanzelfsprekend deel van de beoefening van de architectuurgeschiedenis, van de bouwkundige discipline, van de conservering en het herstel,
dat zij maar al te vaak als anoniem en tijdeloos gegeven gebruikt wordt. Daaraan moet het te wijten zijn
dat zoveel publicaties over de monumenten (handboeken, tijdschriften, monografieën, beschrijvingen) wel
rijkelijk met fotoreproducties geïllustreerd zijn, maar
van de herkomst, de makers en de datering van de
opnamen weinig of geen verantwoording afleggen.
Dat J.A.C. Tillema in zijn hooggewaardeerde en blijvend belangrijke geschiedenis van de Nederlandse
monumentenzorg (1975) zo weinig of eigenlijk geen
aandacht besteed heeft aan de ontwikkeling van de
monumentenfotografie, heeft hij gemeen met Paul
Léon, die in zijn standaardwerk over de Franse monumentenzorg (1951) er evenmin gewag van maakt, zelfs
niet van de bij het verschijnen van zijn boek juist honderd jaar geleden gestarte, eerste grootscheepse fotocampagne van de Franse monumentencommissie.
Noch Léon, noch Tillema geeft de herkomst aan van
zijn rijkdom aan illustraties, nergens een datum, nergens de naam van de fotograaf, laat staan de aanleiding tot de opname.
Evenmin besteden beide auteurs aandacht aan die
andere blijvende pijler onder de monumentenzorg: de

Monument conservation is virtually impossible without photography. Thorough and well-documented
research and restoration of monuments is a fact only
when photography renders its versatile services. Only
then the work is historically sound and not founded
merely on random interpretation and creative passions, but on knowledge of the existing subject matter.
Photography is so clearly a part of the practice of
architectural history and technology, of conservation
and restoration, that it is too often used as an anonymous and timeless item. This must be why so many
publications about monuments (manuals, periodicals,
monographs, inventories) are richly illustrated with
photo reproductions, but little or no account is given of
the origin of these pictures, their photographers or
their dates.
J.A.C. Tillema, in his highly respected and classic history of monument conservation in the Netherlands
(1975), pays little or actually no attention to the development of monument photography. He has this in
common with Paul Léon who, in his standard work on
French monument conservation (1951), doesn't make
mention of it either. Not even does Léon refer to the
first large-scale photo campaign carried out by the
French monument committee, although this campaign
commenced exactly 100 years prior to the publication
of his book. Neither Léon nor Tillema states the source
of his wealth of images, nowhere a date, nowhere the
name of the photographer, not to mention the reason
for making the picture.
Neither do both authors pay any attention to the other
stable cornerstone of monument conservation, namely
architectural drawings, which are just as important as
photography and belong to a much older tradition, the
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bouwkundige tekening, even belangrijk als de fotografie en tot een veel oudere traditie behorend, de opmeting en weergave van het monument in plattegrond,
opbouw, doorsneden en perspectivische aanzichten. In
publicaties is de bouwkundige tekening vaak hetzelfde
lot beschoren als de foto: stilzwijgen, anonimiteit.

Anoniem
1887
Het interieur van de Onze Lieve- Vrouwekerk te
Gronin g^
en ; stereofoto

survey and reproduction of the monument in ground
plan, elevation, cross-sections and perspective views.
In books and periodicals the fate of architectural drawings is often the same as that of photographs, that is
silence, anonymity.
Incidentally, Dutch architectural photography, including monument photography and then starting with
historic townscapes, earned its place in society before
monument conservation organised by the government.
The first photo production in these fields originated
from an entirely private initiative for the purpose of
trading with private individuals or even only for the
photographer's own collection. This is also true for the
two most famous Dutch photographers of the nineteenth century, the painter Pieter Oosterhuis (18161885) and the architect Jacob Olie (1834-1905), who

Overigens heeft de Nederlandse architectuurfotografie,
inclusief de monumentenfotografie en daarbij weer
allereerst het historische stadsgezicht, zich eerder een
plaats verworven in de samenleving dan een van overheidswege georganiseerde monumentenzorg. De eerste
fotoproductie op deze gebieden is als zuiver particulier
initiatief en ten behoeve van handel met particulieren
of zelfs alleen voor de eigen collectie van de fotograaf
ontstaan. Dat geldt ook voor de twee beroemdste
Nederlandse fotografen uit de negentiende eeuw, de
kunstschilder Pieter Oosterhuis (1816-1885) en de
bouwkundige Jacob Olie (1834-1905), die ieder op

each in their own way gave evidence of the true face of
the Netherlands through the eye of the camera. If one
looks for unadulterated architectural photography,

eigen wijze van het ware gezicht van Nederland via
het oog van de camera getuigenis aflegden. Als het
gaat om pure architectuurfotografie is Oosterhuis'
werk voorgoed de norm; als het om het stadsbeeld, de
stedelijke sfeer, de genius loci gaat, is Olie niet te overtreffen (ook niet door Breitner), zodat men wel eens
zou kunnen denken dat Oosterhuis de bouwkundige
en Olie de schilder was.
De Nederlandse overheid roept aanvankelijk slechts

Oosterhuis' work is forever the norm; if one looks for
townscapes, urban atmosphere, genius loci, Olie cannot
be surpassed (not even by Breitner). So one may be
forgiven for thinking that Oosterhuis was the architect
and Olie the painter.
Initially the government only occasionally engages
photographers for a variety of purposes. As regards
monuments, the government hesitatingly unfolds a
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incidenteel de hulp in van de fotograaf voor allerlei
doeleinden. Wat de monumenten betreft ontvouwt zij
pas aarzelend een programma wanneer in 1874 het
College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van
Geschiedenis en Kunst en in 1875 de afde ling Kunsten
en Wetenschappen van het departement van
Binnenlandse Zaken worden ingesteld, maar pas
recht en met meer systematiek wanneer in 1903 de
Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een
Inventaris en eene Beschrijving van de Nederl andsche
Monumenten van Geschiedenis en Kunst haar taak
aanvaardt. Deze initiatieven worden in het navolgende
artikel behandeld.

P.B. Kramer
1915

Gang
in paleis
Het Loo in
p
g
Apeldoorn
p

De grote glorie van de fotografie is haar miljardvoudige verspreiding over de hele aardbol tot in alle uithoeken van het openbare en particuliere leven. Zij heeft
het zicht op de wereld door haar oneindig veelzijdige
toepassing wezenlijk veranderd, ook het zicht op de
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programme when the College van Rijksadviseurs voor
de Monumenten van Geschiedenis en Kunst [Board of
National Advisers for the Monuments of History and
Art] and the department of Arts and Sciences of the
ministry of Internal Affairs are established in 1874 and
1875 respectively. It isn't until 1903, when the
Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een
Inventaris en eene Beschrijving van de Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en Kunst [National
Committee for drawing up and publishing a Survey
and a Description of the Dutch Monuments of History
and Art] takes up its duties, that the programme becomes more earnest and structured. These initiatives are
discussed in the following article.
The glory of photography is its circulation by the millions around the globe right into the most remote corners of public and private life. It has changed the perception of the world by its infinitely versatile application. Photographs have also changed the perception of

oude, nieuwe, verdwijnende en wordende architectuur. Uitgevonden toen de wereld in een ongekend
versneld tempo begon te veranderen, ontstond het
medium op het ogenblik dat de maatschappij het
nodig had.
De eerste vorm van fotografie, de daguerreotypie,

architecture, old, new, vanishing and under construction. Invented when the world began to change at such
an accelerated pace as had never been experienced
before, the medium developed just when society
needed it.
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werd in Duitsland wel "Sonnendiebstahlsmalerei"
genoemd of "Sekundenbild", in Engeland "image
drawn by the sun" en in Nederland "lichtteekening",
letterlijke vertaling van de uit het Grieks afgeleide
woordcombinatie fotografie, komend van phoos (tweede
naamval phootos), licht, en graphe, tekening of schildering, terwijl de zon zit in heliografie: helios.
Van het tijdperk van industriële revolutie, verstedelijking, moderne oorlogvoering, vernietiging, afbraak en
opbouw en alle takken van techniek en wetenschap, is
de fotografie de visuele geschiedschrijving. Fotografen
zijn dus een soort historici, die het vergankelijke, verdwijnende, veranderende, en het nieuwe vastleggen.
Al direct worden zij ingezet om de architectuur, het
straat-, stads- en dorpsbeeld vast te leggen, daarbij
inbegrepen de grote historische monumenten. Deze
laatste werden tot de opkomst van de fotografie weergegeven in tekeningen, die juist toen een schitterende
perfectie bereikt hadden: gewassen en geaquarelleerde
pentekeningen die het monument in kleur, perspectivisch overhoeks of frontaal, uit- en inwendig, belicht
en beschaduwd volgens de wetten van de natuur, en
op schaal in beeld brachten. Zij werden ten slotte dermate waarheidsgetrouw dat zij wel "fotografie zonder
camera" genoemd werden. Maar de vraag ernaar was
zo groot dat de fotografie als een welkome verlossing
dit geduldwerk ging vervangen en dat in korte tijd
veel meer objecten vastgelegd konden worden wanneer het ging om een precieze aanblik van het gebouw.

The first form of photography, the daguerreotype, was
called "Sonnendiebstahlsmalerei" or "Sekundenbild"
in Germany, "image drawn by the sun" in England
and "lichtteekening" in the Netherlands, a literal translation of the word combination of photography, derived
from the Greek language, from phoos (genitive phootos),
light, and graphe, drawing or painting, while the sun is
in heliography: helios.
Photography is the visual historiography of the age of
industrial revolution, urbanisation, modern warfare,
destruction, demolition and development, and all disciplines of technology and science. So photographers
are historians as it were, who record the transient, the
vanishing, the changing and the novel. Immediately
they are brought in to record architecture, streets, cities
and townscapes, including the major historic monuments. Until photography made its entrance, the latter
were reproduced in drawings, that had just reached a
level of superb perfection: pen and wash drawings
portraying monuments in colour, diagonally in perspective or straight on, externally and internally, illuminated and shaded in accordance with the laws of
nature, and to scale. In the end they became factual to
such a degree that they were called "photograps without a camera". But demand was so great that photography was a welcome deliverance replacing this
labour of patience and soon many more subjects could
be recorded whenever a precise rendering of the building was required.

Hoezeer het nieuwe medium bewonderd werd, blijkt
bijvoorbeeld uit het volgende. Toen de zevenentwintigjarige jongeman zonder beroep Maxime Du Camp, met
zijn nauwelijks oudere vriend Gustave Flaubert (die
beroemd zou worden als romanschrijver), in 1849 een
reis naar Egypte voorbereidde, kwam hij op het idee
om deze productief te maken door daar in opdracht te
gaan fotograferen. Hij volgde snel een opleiding in het
maken en ontwikkelen van foto's en kreeg in Parijs
van de Académie des Inscriptions et Belles Lettres een
schriftelijke foto-opdracht, waarvan de bewoordingen
typerend zijn voor de nog voortdurende verbazing
over dit nieuwe medium: "De heer Maxime Du Camp
bericht de Academie dat hij zijn reis aanvaardt, gewapend met een toestel om onderweg met behulp van
deze wonderbaarlijke reproductiewijze gezichten van
de monumenten en kopieën van inscripties te verza-

The following example reflects the extent to which the
new medium was admired. When the 27-year-old
young man of no occupation Maxime Du Camp,
together with his slightly older friend Gustave
Flaubert (who would become famous as a novelist),
prepared a journey to Egypt in 1849, Du Camp hit
upon the idea of making it productive by photographing his travels under commission. He promptly took a
course in taking and developing photographs and
obtained a photo assignment in writing from the
Académie des Inscriptions et Belles Lettres. The
phrasing is typical for the unceasing wonder of the
time about this new medium: "Mr Maxime Du Camp
informs the Academy that he is setting out on his journey armed with an apparatus to collect views of
monuments and copies of inscriptions along the way
by means of this phenomenal method of reproduction.
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melen. De bijstand van deze nieuwe metgezel, handig,
vaardig en altijd scrupuleus waarheidsgetrouw, kan
aan de reis van de heer Du Camp een bijzonder karakter en een groot belang verlenen." De net geschoolde
fotograaf beschaamde deze verwachtingen niet.

J.W. Gerstenhauer
Zimmerman
ca 1875
Het voormalig
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With the support of this new companion, handy, skilled and always scrupulously candid, Mr Du Camp's
journey will be unique and of great significance." The
freshly trained photographer did not disappoint the
Academy's expectations.

directeur- en kommandant-

De oudste monumentenfoto's bezitten vaak een raadselachtige sfeer van verstilling, roerloosheid, verlatenheid, tijdeloosheid, mede door het ontbreken van de
aanwezigheid van mensen. Beweging was aanvankelijk immers nog niet vast te leggen. Maar ook op latere
monumentenfoto's blijft de mens meestal ontbreken als

huis der marine en de

tonnebrug
g
g te Vlissingen
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The oldest monument photographs often have a mysteriously still, motionless, forsaken and timeless
atmosphere, partly due to the absence of people.
Motion could not be recorded at first, but even in later
photographs of monuments photographers more often
than not deliberately left people out.

doelbewuste inten ti e van de fotograaf.
Fotografie is getuigenis. De nostalgie legt de
beschouwer er in: over wat was of anders
was, de vergankelijkheid van wat duurzaam
leek. De fotograaf echter legt slechts koelbloedig het heden - één moment - vast, tussen vroeger en later. Tegelijk zijn de pioniersjaren van de fotografie gekenmerkt
door een enorme energie, volharding en
sensibiliteit, en in zekere zin ook door een
grote argeloosheid. Helder, scherp en
onmiddellijk zijn die oude architectuurfoto's, zonder effectbejag, maar naar beste
weten, zien en waarheid. Als de lens al subjectief gebruikt wordt, dan blijft zij toch binnen de wetten van de optica. Maar nog
omstreeks 1950 spreekt de fotograaf Edwin
Smith bij zijn veel ouder lijkende poëtische
opnamen van Engelse monumenten van

Photography is testimony. The viewer puts
in the nostalgia: about what was or was
different, the transience of what seemed to
be everlasting. The photographer, however,
cold-headedly records the present - one
moment in time -between past and future.
At the same time, the pioneering days of
photography are characterised by enormous energy, perseverance and sensibility,
and in a sense also by absolute simplicity.
The old architectural photographs are clear,
sharp and immediate, without theatrics,
but to the best of knowledge, seeing and
fact. Even if the lens is used subjectively, it
still remains within the laws of optics. But
around 1950, photographer Edwin Smith
still spoke of "worshipping with the eye"
and "offering the praise of my humble
craft" when talking of his poetic photographs of English monuments, which seem
to be of a much earlier date. He succeeded
in giving his images something mysterious
and transparent. They are apparitions,
sometimes even illusions, visions. And yet
they can illustrate a reference book and are
not pretentious. Here, too, pragmatic usefulness is the first matter of importance.

"worshipping with the eye" en "offering the
praise of my humble craft". Hij slaagt er in
zijn beelden iets mysterieus en transparants
te geven, het zijn verschijningen, soms zelfs
droombeelden, visioenen. En toch kunnen
zij een handboek illustreren en spreekt er
geen pretentie uit. Ook hier staat de zakelijke bruikbaarheid toch nog voorop.

Naast mensen zijn monumenten de vroegste
onderwerpen die "op de gevoe li ge plaat
vastgelegd" werden (de uitdrukking moet al
anderhalve eeuw oud zijn, maar wordt nu in de tijd van het fotoro lletje en het digitale
beeld - nog steeds gebruikt!). Een van de eerste opnamen die Louis Daguerre zelf maakte,
c DS jA4e, <d«^ r
betrof de Notre-Dame in Parijs, in 1838. Het
Wry
duurde nog even eer de betekenis daarvan doordrong. ^/
M. Bosse
.mei- 0{
Omdat foto's aanvankelijk niet door de drukpers gereca 1880
produceerd konden worden, bleef de vervaardiging van
gravures en lithogra fieën nog lang doorgaan, al of niet
Marmeren tuinvaas op
p de
naar foto's. Pas toen de fotomechanische druktechniek
trap
p achterppaleis Het Loo
een feit was, begon de fotografie ter rein te winnen en
in Apeldoorn
p
werd het de monumentenliefhebbers duidelijk dat de
foto niet a lleen studiemateriaal voor de architect en de
historicus behoeft te blijven, maar ook het middel is om
bij ruime verspreiding de belangste lling van velen voor
de monumentenzorg te wekken.
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Besides people, monuments are the earliest
subjects that were "recorded on sensitive
plate" (the expression, at least in Dutch,
must be a century and a half old but is still
used today - in the age of rolls of film and
digital pictures!). One of the first pictures
taken by Louis Daguerre himself was of the
Notre-Dame in Paris, in 1838. It took a
while before the significance sank in. Because pictures
originally could not be reproduced by means of a printing press, one continued making engravings and
lithographs for quite some time, whether or not based
on photographs. It was only when photomechanical
printing was a fact that photography started to gain
territory, and monument enthusiasts understood that
photographs did not need to be only study matter for
architects and historians, but were also a means to
arouse interest for the conservation of monuments if
distributed broadly.

As soon as architects Jean Lassus and Eugène Violletle-Duc were commissioned to restore the Notre-Dame,
they ordered photographs to document the cathedral's
condition before, during and after its restoration. The
work took from 1844 to 1864. Around 1845 Lassus
remarked: "This marvellous discovery of our age, this
remarkable technique, forcing light itself to reproduce
objects and to attach themselves to a metal plate, glass
or paper", is next to all historical and archive research
"an oracle of truth" and an indispensable condition for
well-prepared restorations. And in the eighth volume
of his famous dictionary of medieval French architecture, published in 1866, Viollet-le-Duc states under the
keyword Restoration: "Photography, that from one day
to the next plays a more important role in scientific
studies, seems to have arrived at the right moment to
be of help in this great work of restoring historic buildings which is currently engaging all of Europe.
Actually, it was very difficult for architects not to overlook something, not to disregard certain, barely visible
traces when they only had the ordinary drawing tools
at their disposal, even the most accurate means such as
the camera lucida [reflecting prism enabling artists to
draw outlines in correct perspective]. Furthermore, one
could always throw doubt upon the accuracy of the
documentation contained in drawings of the former
and present state when the restoration work was completed. But photography has the advantage of furnishing indisputable proof and information that one can
consult ceaselessly even when the restorations hide the
traces left behind by the derelict condition. As a matter
of course, photography drove architects to be even
more scrupulous in their deference for the slightest
remnants of an erstwhile appearance, to better account
for the structure, and it gives themapermanent tool to
justify their intervention. So one cannot use photogra-

Zodra de architecten Jean Lassus en Eugène Viollet-leDuc de opdracht kregen de Notre-Dame te restaureren,
gingen zij foto's bestellen om de toestand van de
kathedraal voor, tijdens en na het herstel te documenteren. Het werk duurde van 1844 tot 1864. Rond 1845
merkte Lassus op: "Deze wonderbaarlijke ontdekking
van ons tijdperk, deze bewonderenswaardige techniek,
die het licht zelf dwingt tot reproduc ti e van objecten
en tot hun vasthechting op een metalen plaat, op glas
of papier", is naast alle historisch onderzoek en a lle
archiefstudie "een orakel van waarheid" en de onmisbare voorwaarde voor een goede voorbereiding van
elke restauratie. En in het achtste, in 1866 verschenen
deel van zijn beroemde dictionnaire van de middeleeuwse Franse architectuur merkt Viollet-le-Duc onder
het trefwoord Restauratie op: "De fotografie, die van
dag tot dag een belangrijker rol vervult in de wetenschappelijke studies, lijkt op het juiste moment gekomen om behulpzaam te zijn bij dit grote herstelwerk
aan de historische gebouwen, waarmee heel Europa
zich heden bezig houdt. In feite was het voor architecten, toen zij slechts de gewone middelen van het tekenwerk tot hun beschikking hadden, zelfs de nauwkeurigste zoals het tekenprisma [de zogenaamde 'camera
lucida', die kunstenaars in staat stelde omtrekken in
het juiste perspectief te tekenen], heel moeilijk om niets
over het hoofd te zien, om niet bepaalde, nauwelijks
zichtbare sporen te veronachtzamen. Bovendien kon
men, wanneer het restauratiewerk voltooid was, altijd
de juistheid van de documentatie in tekeningen van de
vroegere en tegenwoordige staat in twijfel trekken.
Maar de fotogra fi e biedt het voordeel een onbetwistbare bewijsvoering te leveren en gegevens die men onophoudelijk kan raadplegen, zelfs wanneer de restauraties de sporen verbergen die de bouwvallige toestand
achtergelaten had. De fotografie heeft als vanzelfsprekend de architecten er toe gebracht nog gewetensvoller
te zijn in hun eerbied voor de geringste overblijfselen
van een vroegere gedaante, zich beter rekenschap te
geven van de structuur, en zij verschaft hun een duurzaam middel om hun ingrepen te rechtvaardigen. Bij
de restaura ti es kan men dus de fotografie nooit genoeg
toepassen, want al te vaak ontdekt men op een opname wat men niet aan het monument zelf waargenomen

phy enough during restorations, because too often one
discovers in a photograph what one had not noticed in
the monument itself."
Despite Viollet-le-Duc's international authority, there
have long been restoration architects, in the
Netherlands as well, who considered photographs
unnecessary or even prevented photographs being
taken prior to commencing work: "Wait until after the
restoration, then it will be something to see!"
Under the influence of Viollet-le-Duc, the Commission
des Monuments Historiques in France was soon con-

had."

Ondanks het interna ti onale gezag van Viollet-le-Duc
zijn er overigens nog lang restauratiearchitecten
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vinced of the benefit and the indispensability of photography and in 1851 started its Mission Héliographique,
the first photographed inventory of the most prominent buildings with improved negative technique on
paper. Three hundred pictures were taken by five leading photographers, Edouard-Denis Baldus, Gustave
Le Gray, Hyppolyte Bayard, Olivier Mestral and Henri
Le Secq, pictures that were used intensively by the
Commission but not systematically printed and
published. In retrospect, this had the advantage that
many a recent publication is able to astound its readers
with those classic photographs.
Someone who regarded all technical innovations with
suspicion and even with distaste, was the English art
scholar John Ruskin. He was an indefatigable and gifted
draughtsman and water colourist of old buildings,
especially of fragments and details of those buildings,
until he recognised the significance of the daguerreotype as a means of documentation during his study tour
to Italy in 1845. In Venice he collected them for use in
his own studies. In 1849 he entrusted his servant John
Hobbs with daguerreotype equipment and in 1851 he
owned a sizeable collection. He was delighted with the
possibilities and the speed of the medium to record
buildings that he previously had tried to draw with so
much trouble. He remarked that "anyone who has
worked and blundered and stammered as I have, for
four days, and then sees the thing he has been trying
to do so long in vain, done perfectly & faultlessly in
half a minute, won't abuse it afterwards".
When Ruskin started copying the daguerreotypes and
painting them in watercolours, this was as an exercise
in meticulous observation and the keenest reproduction, a critical review of the subject. Ruskin considered
the photograph a "glorious thing", a "blessed invention", "the most marvellous invention of the century",
an antidote for all the mechanical nuisances of the horrendous nineteenth century.
Yet he also saw the limitations of photographs. To
measure profiles, bases, mouldings, traceries, and so
on, one had to continue drawing faithfully down to
the last millimetre. He found that photography only
recorded general features and that, consequently, the
viewer missed the right visual and tangible experience,
the direct visibility, palpability and tangibility of wall,
vault, arch, pillar and column and that he lacked the

geweest, ook in Nederland, die foto-opnamen vóór zij
aan het werk gingen onnodig achtten of zelfs verhinderden: "Wacht maar tot na de restauratie, dan is het
pas mooi!"
Van het nut en de onmisbaarheid van de fotografie
was in Frankrijk onder invloed van Viollet-le-Duc
de Commission des Monuments Historiques weldra
overtuigd en in 1851 begon zij haar Mission
Héliographique, een eerste inventarisatie in foto's met
verbeterd negatiefprocédé op papier van de voornaamste gebouwen. Een driehonderd opnamen werden
gemaakt door vijf vooraanstaande fotografen,
Edouard-Denis Baldus, Gustave Le Gray, Hyppolyte
Bayard, Olivier Mestral en Henri Le Secq, opnamen
die door de Commission intensief gebruikt maar niet
systematisch in druk gebracht en uitgegeven zijn. Dat
heeft achteraf het voordeel opgeleverd dat menige
recente publicatie de lezer nog met die klassieke foto's
weet te verrassen.
Iemand die met argwaan en zelfs met afkeer alle tech-
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nische innovaties aanzag, was de Engelse kunstgeleerde John Ruskin. Hij was een onvermoeibaar en begenadigd tekenaar en aquarellist van oude gebouwen,
vooral van gedeelten en details daarvan, totdat hij tijdens zijn studiereis van 1845 naar Italië de betekenis
van de daguerreotypie als documentatiemiddel inzag.
In Venetië legde hij er een collectie van aan om in zijn
eigen studies te gebruiken. In 1849 belastte hij zijn
knecht John Hobbs met een daguerreotypie-uitrusting
en in 1851 had hij al een grote verzameling. Hij was
verrukt van de mogelijkheden en de snelheid van het
medium om bouwwerken vast te leggen die hij eerder
met zoveel moeite had getracht te tekenen. Hij merkte
op dat "ieder die getobd en geknoeid en gestotterd
heeft als ik, vier dagen lang, en dan datgene wat hij zo
lang tevergeefs gepoogd heeft te doen, volmaakt en
feilloos in een halve minuut gedaan ziet, het daarna
nooit meer zo zal mishandelen".
Wanneer Ruskin zelf de gemaakte daguerreotypieën
weer ging natekenen en na-aquarelleren, dan was dat
omdat zij voor hem een oefening waren in nauwgezette observatie en de scherpste weergave, een kritisch
opnieuw-zien van het onderwerp. Ruskin vond de foto
een "glorious thing", een "blessed invention", "the
most marvellous invention of the century", een tegengif jegens al het mechanische vergif van de verschrikkelijke negentiende eeuw.
Toch zag hij ook de beperkingen van de foto. Voor het
nauwkeurig opnemen van profielen, basementen, lijsten, traceringen enzovoort moest men millimetergetrouw blijven tekenen. Hij vond dat de fotografie
slechts algemene karaktertrekken vastlegde en dat de
beschouwer in foto's op afstand van wand, gewelf,
boog, pijler en zuil de juiste optische en haptische
ervaring, de directe zicht-, tast- en voelbaarheid miste
en de vrijwel letterlijke greep op het detail ontbeerde.
Zodat hij later, in 1870, vaststelde: "photographs will
give you nothing you do not work for", foto's bieden u
niets wat u niet door eigen werk verdient, waar u niet
zelf voor werkt. Met andere woorden: fotograferen
ontslaat niet van tekenen, en dat is een waarheid waaraan de monumentenzorg zich vandaag nog houdt.

almost literal grasp of detail. So that later, in 1870, he
determined that "photographs will give you nothing
you do not work for". In other words: photography
does not release one from drawing, and this is a truth
still observed by monument conservation today.
The Cathedral of Cologne was photographed for the
first time later than the San Marco in Venice. Not one
daguerreotype was made. The countless lithographs
and engravings made of it since the beginning of its
completion in 1842 were still able to meet the need for
some time. But in an 1845 edition of the Kólner
Domblatt August Reichensperger, who was a lawyer, a
politician, who wrote about the arts and admired the
Cathedral, called for France's example to be followed
and to not only photograph the Cathedral but also as
many works of art as possible. About five years later
the first collodion prints were made of the expanding,
increasingly towering Cathedral in which the impartial, "unbestechliche" eye of the camera realised a
meticulous realism, an effective, unemotional registration beneath a clear sky, without any other romantic
sentiment than that which the viewer put into it.
These photographs were a commercial initiative, but in
1889 the Kiinigliche Preussische Messbildanstalt in
Berlin was assigned to make a complete photographic
overview. This institute was established in 1885 by
Albrecht Meydenbauer and was converted into the
Staatliche Bildstelle in 1921. Meydenbauer is one of the
founders of photogrammetry and as such he produced
an abundance of pictures of German monuments,
based on which perfect survey drawings could be
made. He is the author of the Handbuch der Messbildkunst in Anwendung auf Baudenkmáler- and ReiseAufnahmen, published in 1912 and immediately pur-

chased by the afore-mentioned National Committee for
drawing up and publishing a Survey and a Description
of the Dutch Monuments of History and Art. A. de
Naeyer, in his book entitled Monumentenzorg (1975),
explains how photogrammetry works, especially how
great precision can be achieved with it through the use
of the stereophotographic method. Within the practice
of Dutch monument conservation however photogrammetry was hardly applied.
As to the abundance of pictures taken of the Cologne
Cathedral from 1845 on, former cathedral architect
Arnold Wolff believes that it is no exaggeration to say

Later dan de Venetiaanse San Marco kwam de Dom
van Keulen fotografisch in beeld. Er is niet één daguerreotypie van gemaakt. De talloze lithografieën en gravures die er sedert het begin van de voltooiing in 1842
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van vervaardigd werden, bleven nog een tijdlang in
alle behoeften voorzien. Maar in 1845 riep August
Reichensperger, jurist, politicus, schrijver over kunst en
bewonderaar van de Dom, in het Kólner Domblatt op
om het voorbeeld van Frankrijk te volgen en niet
alleen de Dom maar ook zoveel mogelijk kunstwerken
te fotograferen. Zo'n vijf jaar later werden van de
groeiende, steeds hoger oprijzende Dom de eerste collodiumdrukken gemaakt, waarin het onbevooroordeelde, "unbestechliche" oog van de camera een acribische
zakelijkheid bewerkstelligde, een effectieve, koele registratie onder een effen hemel, zonder andere romantische stemming dan die de beschouwer er in legde.
Deze foto's werden nog op commercieel initiatief
gemaakt, maar in 1889 kreeg de Kiinigliche Preussische
Messbildanstalt in Berlijn de opdracht voor een cornpleet overzicht in foto's. Dit instituut was in 1885 door
Albrecht Meydenbauer opgericht en werd in 1921 tot
Staatliche Bildstelle omgevormd. Meydenbauer is een
der grondleggers van de fotogrammetrie en maakte als
zodanig een overvloed aan fotogrammetrische opnamen van Duitse monumenten, waarnaar perfecte
opmetingstekeningen gemaakt konden worden. Hij
schreef een Handbuch der Messbildkunst in Anwendung
auf Baudenkmáler- and Reise-Aufnahmen, dat in 1912
verscheen en terstond door de eerdergenoemde
Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een
Inventaris en eene Beschrijving van de Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en Kunst werd aangeschaft. Hoe de fotogrammetrie werkt, en dan met
name hoe er grote precisie mee bereikt kan worden
door het gebruik van de stereofotografische methode,
wordt uitgelegd door A. de Naeyer in zijn boek
Monumentenzorg (1975). Binnen de Nederlandse monumentenzorg heeft de fotogrammetrie echter nauwelijks
toepassing gevonden.
Ten aanzien van de overvloed aan Keulse Domfoto's
sinds 1845 meent oud-dombouwmeester Arnold Wolff,
dat het niet overdreven is te zeggen dat wij zonder
deze de negentiende-eeuwse Dombouw niet als zo
indrukwekkend zouden ervaren, maar als minder vatbaar, minder menselijk en überhaupt minder opmerkelijk.

that if not for these pictures we would not consider the
nineteenth century architecture of the Cathedral
impressive, but indeed less amenable, less human and
in any event less remarkable.
So as regards monuments, restrictions are laid upon
photography in accordance with the principal's wishes.
It can be used merely for purposes of identification, of
recognition, of study with a view to its description or
to its restoration, or to emphasise the beauty of the
building. Monument photography is subservient and
the picture is taken "objectively", detached from the
anecdotal or from incidents, with no foreground or
background embellishments, no foils, even no people,
except for the occasional single human figure to indicate scale, preferably also no vehicles like carriages, carts,
trams and automobiles. The photograph is a means,
not "l'art pour l'art".
Photographs can serve as administrative material, as
"passport pictures" for legal protection, for documentation and initial information, as part of a taxonomic
whole, as part of an inventory, in which cases they
may not be "polished". Racing clouds and twilight are
unwelcome, as is floodlight in the evening, which is so
denounced by Tillema.
Photographs can also express protest, reproach or condolence when demolition or despoliation is imminent
or is already a fact: an image of reverence, a memento
mori, an in memoriam. Photographs without people are
not necessarily lifeless or empty, because the monument itself is a human phenomenon, spirited by soul
and life because it bears witness to human aspirations:
living, working, residing, defending, accommodating,
governing, praying and honouring, commemorating.
Monument photographs are not about effect. The photographs are not serene or dramatic, the buildings are.
The photographer should not heighten the effect. The
buildings themselves call up a certain disposition,
express something and provide insight, the light upon
them should be illuminating and neutral at the same
time. It is not the picture that is so beautifully composed, but the building. The building itself plays the only
part, solo, there is no role-play, no story, the building
itself is the event. It becomes no more or less stirring if
the photograph shows a cold-headed, composed view,
without odd and lopsided angles or distorted perspectives, without sharp contrasts.

Wanneer het om monumenten gaat, worden dus aan
de fotografie beperkingen opgelegd naar gelang de
specifieke wensen van de opdrachtgever. Het kan gaan
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Obviously, monument photographers must be good
photographers and must also fulfil their assignments
with so much pleasure and understanding that they
are not bored while photographing. But must they also
be connoisseurs, semi-architects or architectural historians? Photography is generally interpreted in two
ways: either as an act of deliberate and trained insight
into the subject matter to be photographed, or as an
artless confrontation determined intuitively. In both
cases, however, photographers are very capable of capturing a gothic arclassicist, vernacular or industrial
monument in the desired manner without having any
specific historical knowledge of styles. It is remarkable
or even revealing that great architectural historians
have usually produced poor photographs and even
snapshots taken with little design and patience. So
what is required is objectivity, detachment and the
intention to return to the principal with a clear and
precise visual message after the work is done: this is
what you can see and I recorded it with the right
camera at the right moment, as a skilled worker and a
technician rather than as an artist, but indeed as a
"seer". So it is a profession, a specialism.
Of course, objectivity and subservience do not alter the
fact that photographs are always the result of the way
one looks at things, they are always the result of a
choice. Even when the photographer does not flatter
the subject matter, he will want to make the most of it.
"The camera does not lie, because it does not think" is
a wrong saying, because the camera does choose, it is
intentional. Viewpoints are considered, angles of view
are selected, source and incidence of light are tracked,
borders are defined. And after that still come careful
development in the darkroom
nd
retouching.

om louter identificatie, om herkennen, om bestuderen

ter wille van de beschrijving of ten behoeve van de restauratie, of om de schoonheid van het gebouw onder
de aandacht te brengen. De monumentenfotografie is
dienstbaar en de opname wordt "objec ti ef" gemaakt,
los van het anekdo ti sche of van incidenten, zonder
stoffering van voor- of achtergrond, zonder repoussoirs, ja zelfs zonder mensen, tenzij soms een enkele
menselijke figuur als schaalaanduiding, liefst ook zonder voertuigen als koetsen, karren, trams en auto's. De
foto is middel, niet "l'art pour l'art".
De foto kan dienen als administratief materiaal, als
"pasfoto" bij de wette lijke bescherming, ter documentatie en eerste informatie, als deel in een taxonomisch
geheel, als deel van een inventarisatie. Dan dient zij
geen "mooiweerfoto" te zijn, ook jagende wolken en
schemering zijn niet welkom, en zeker niet het "floodlight" bij avond dat door Tillema zo gehekeld wordt.
Ook kan de foto achteraf een blijk van protest, verwijt
of rouwbeklag zijn bij afbraak of verminking die dreigt
of reeds een feit is: een beeld van piëteit, een memento
mori, een in memoriam. De foto zonder mensen is niet
noodzakelijkerwijze doods of leeg, want het monument zelf is een menselijk fenomeen, bezield met geest
en leven omdat het getuigt van mense lijke aspiraties:
wonen, werken, resideren, verdedigen, herbergen,
besturen, bidden en eren, gedenken.
In de monumentenfoto gaat het dus niet om effectbejag. Niet de foto is sereen of dramatisch, maar het
gebouw is dat. De fotograaf behoort er niet een schepje
bovenop te doen. Het gebouw zelf roept een bepaalde
gezindheid op, drukt iets uit en geeft een inzicht, het
licht erop dient tegelijk verhelderend en neutraal te
zijn. En niet de foto is mooi gecomponeerd, maar het
gebouw. Het gebouw zelf speelt de enige rol, solo, er is
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geen ro llenspel, geen verhaal, het gebouw zelf is de
gebeurtenis. Het wordt niet meer of minder pathetisch

The more beautiful the monument is, and the better
the photograph, the more purposes the photograph
can serve. At its best, it is a sample and an aftertaste of
the admiration and amazement induced by seeing the
real thing. It helps uncover beauty, creates beauty and
celebrates it, is a substitute monument itself. It is of
infinite value as a tool when seeing, visiting, analysing
and comparing. It can be viewed in peace and quiet
and with ease at home, on a desk or reading table, as a
loose print or as a book illustration, or as a slide projected during a lecture, in a way which the building

als de foto van een koelbloedige, beheerste beschouwing getuigt, zonder gekke en scheve gezichtshoeken
of vertekende perspectieven, zonder schrille contras-

ten.
Het spreekt vanzelf dat een monumentenfotograaf een
goed fotograaf moet zijn en dat hij bovendien zijn
opdracht met zoveel plezier en begrip vervult dat hij
zich niet verveelt bij het opnemen. Maar moet hij ook
een kenner zijn, een halve architect of kunsthistoricus?
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CP 3 —
In het algemeen wordt fotograferen op verschillende
manieren uitgelegd: of als een daad van bewust en
geschoold inzicht in de te fotograferen materie, of als
een intuïtief bepaalde, argeloze confrontatie. In elk
geval echter kan de fotograaf heel goed een gotisch of
klassicistisch, een "vernacular" of industrieel monument op de gewenste wijze in het oog vatten zonder
enige specifieke historische kennis van s tijlen. Het is
opvallend of zelfs onthullend dat grote kenners van de
architectuurgeschiedenis zelf meestal slechte foto's en
zonder veel toeleg en geduld geschoten kiekjes gele-
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itself often does not allow: unhindered by wind and
rain, traffic and noise, long and repeatedly studied.
Without having to risk hazardous bouts of climbing to

Deel van de Westergasfabriek

flying buttresses, arches, balustrades, pinnacles, sculptures, roofs and steeples, armchair scholars can see
what they had never perceived with their own eyes
and what only the intrepid photographers, the birds

aan de Haarlemmerwe
g te

Amsterdam

and God himself saw.
So is knowledge of monuments impossible without
photography? The situation in the early nineteenth
century proves that this is definitely not the case; the
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werd hebben. Wat nodig is, is dus objec tiviteit, onbevangenheid en de intentie om na gedane arbeid terug
te komen bij de opdrachtgever met een helder en precies visueel bericht: dit is er te zien en ik heb het met
het juiste toestel op het juiste moment vastgelegd, als
vakman en technicus meer dan als kunstenaar, maar
wel als "ziener". Het is dus een professie, een specialisme.
Natuurlijk nemen die objec tiviteit en dienstbaarheid
niet weg dat de foto altijd resultaat is van een manier
van zien, al tijd resultaat van een keuze. Ook wanneer
de fotograaf het object niet geflatteerd weergeeft, zal
hij er uit willen halen wat er in zit. "De camera liegt
niet, omdat zij niet denkt" is een onjuist gezegde, want

Persfotobureau
"'t Sticht"
1950
"Eén onzerotoSra en aan
't werk op
p 't nokje
7 van de
Dom"

de camera kiest, is intentioneel. Standpunten worden
overwogen, beeldhoeken gekozen, lichtbron en lichtinval opgespoord, grenzen afgebakend. En dan komen
daarna nog de zorg voor de ontwikkeling in de donkere kamer, het uitsnijden en het retoucheren.
Hoe mooier het monument zelf is en hoe beter de foto,
des te meer doelen kan de foto dienen. Op haar best is
zij voorproef en nasmaak van de bewondering en verrassing die het echte zien van het monument oplevert,

doet zij schoonheid ontdekken, maakt zij schoonheid
en celebreert deze, is zij zelf plaatsvervangend monument. Oneindige waarde heeft zij als hulpmiddel bij
het zien, bezichtigen, analyseren en vergelijken. Thuis,
op het bureau of de leestafel, als losse afdruk of als
boekillustra tie, of als dia geprojecteerd bij lezing of college, kan zij in de rust en met het gemak gezien worden die het gebouw zelf vaak niet toestaat: ongehinderd door regen en wind, verkeer en lawaai, langdurig
en bij herhaling bestudeerd. Zonder avontuurlijke
klauterpartijen naar de bovenste contreforten, luchtbogen, balustraden, pinakels, beelden, daken en spitsen,
kan de kamergeleerde zien wat hij nooit met eigen
ogen had waargenomen en wat alleen de onverschrokken fotografen, de vogels en God zelf zagen.
Is kennis van de monumenten zonder fotografie dan
onmogelijk? In het vroeg -negentiende -èeuwse verleden bepaald niet, want de eerste bel an grijke architectuurhistorici en restauratiearchitecten hebben zich uitstekend met andersoor ti g beeldmateriaal weten te redden. Maar het was, in de vorm van tekeningen, gravures en lithogra fi eën, op geen stukken na van zulke
reikwijdte en omvang en met zulke snelheid van pro-

first important architectural historians an restoration
architects managed to get by extremely well with the
visual material at their disposal. But in the form of
drawings, engravings and lithographs it was not
nearly as available in such extent and volume and
with such speed of production, as is proven by the
afore-mentioned satisfaction expressed by experts such
as Ruskin and Viollet-le-Duc when seeing the first photographs. It is only because of photography that knowledge of architecture and art history advanced in leaps
and bounds and science learned to encompass the
entire quantity of monuments.
The photograph has replaced the work of art as it
were, and all great architectural and art historical reference books as of the mid-nineteenth century were
published with photographs, allowing monographic,
comparative and stylistic analyses and classifications.
In their preparatory studies, their comparative and
accumulating research, the authors played solitaire
with the photographs. Their books could be ever more
richly illustrated thanks to improving photomechanical
printing techniques.
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Two examples may be mentioned. The American
Arthur Kingsley Porter's great achievement entitled
Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads (1923), one
volume of text and nine volumes comprising magnificent photographs by his wife Lucy and himself, is
unparalleled. Without having to suffer the lack of facilities and comfort of travelling in those days (let alone
in the pious Middle Ages) readers can travel all western pilgrimage routes to Santiago de Compostela
along the sculpture of the Romanesque church-porches. Unsurpassed is the work of the French Jesuit
Guillaume de Jerphanion, entitled Les églises rupestres
de Cappadoce (1925-1942), four volumes text and three
folio albums with photographs by the author and his
confrere Joannès Gransault. Prior to the lengthy elaboration of their research, they could make their exploratory expeditions along the richly painted Byzantine
cave churches in central Anatolia under the guidance
of men belonging to the Greek population which was
still there at the time but was banished in 1923 under
Atatiirk. Today, throngs of tourists can visit this region
and the paintings are scratched and damaged.
Photographs do not release us from verbal and written
descriptions; only language can describe. And photographs alone also do not suffice as visual material and
illustration. They can never replace the design and survey drawings; drawings of floor plans, cross-sections
and precisely measured details are indispensable for
studying buildings. But they too are multiplied and
opened up to the general public by means of photography. On the other hand, the photograph can reflect
more of the plasticity, expression and material qualities, the nuances in shades and colours and relief in the
surface than the drawing ever achieved, even in its
nineteenth-century heyday.

ductie beschikbaar, zoals uit de al vermelde tevredenheidsbetuigingen van kenners als Ruskin en Viollet-leDuc bij het zien van de eerste foto's blijkt. Pas door de
fotografie is de architectuur- en kunsthistorische kennis met sprongen toegenomen en heeft de wetenschap
de hele monumentenhoeveelheid leren omvatten.
De foto heeft als het ware het kunstwerk vervangen en
alle grote architectuur- en kunsthistorische handboeken zijn vanaf het midden van de negentiende eeuw
geschreven met behulp van foto's, die monografische,
vergelijkende en stijlkritische analyses en groeperingen
toelieten. De schrijvers hebben bij hun voorbereidende
studies, hun vergelijkend en accumulerend onderzoek,
het patiencespel met de foto's gespeeld. Hun boeken
konden dankzij de vooruitgang van de fotomechanische druktechnieken steeds rijker geïllustreerd worden.
Twee voorbeelden mogen genoemd worden.
Ongeëvenaard is de grootse prestatie van de
Amerikaan Arthur Kingsley Porter met zijn
Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads (1923), één
deel tekst en negen delen schitterende foto's van de
hand van zijn vrouw Lucy en hemzelf. Zonder te lijden
onder het gebrek aan faciliteiten en comfort van het
reizen in die dagen (laat staan in de vrome middeleeuwen) kan de lezer alle westerse bedevaartwegen naar
Santiago de Compostela afleggen langs de beeldhouwkunst van de romaanse kerkportalen. Onovertroffen is
het werk van de Franse jezuïet Guillaume de
Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce (19251942), vier delen tekst en drie folio albums met foto's
door de schrijver en zijn confrater Joannès Gransault.
Vóór de langdurige uitwerking van hun studie konden
zij hun ontdekkingsreizen langs de rijkbeschilderde
Byzantijnse grotkerken in centraal Anatolië maken
onder begeleiding van mannen uit de toen nog Griekse
bevolking, die in 1923 onder Ataturk verjaagd werd.
Nu kunnen drommen toeristen dit gebied bezoeken en
worden de schilderingen bekrast en beschadigd.
Daarbij ontslaat de foto niet van verbale en schriftelijke
beschrijving; alleen de taal beschrijft. En ook volstaat
de foto alleen niet als beeldmateriaal en illustratie. Zij
kan nooit de ontwerp- en opmetingstekeningen vervangen; voor de bestudering van het gebouw zijn de
tekeningen van plattegrond, doorsneden en precies
gemeten details onmisbaar. Maar ook die worden
langs fotografische weg weer vermenigvuldigd en
algemeen toegankelijk. Anderzijds kan juist de foto

Photographs are powerful. Illustrations in reference
books and manuals introduce students and interested
parties to monuments through photographs and it is
often those photographs that remain in the visual
memory, even after the monuments have actually been
seen.
The monument photograph has an isolating, selecting,
segregating, differentiating, elevating, canonising effect
and takes the subject matter out of context at the
expense of the adjacent architecture. This is why architecture can never be photographed enough. All build-
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meer van de plasticiteit, expressie en materiaaleigenschappen, de nuances in toon en kleur en reliëf van het
oppervlak weergeven dan ooit de tekening, ook in
haar negentiende-eeuwse hoogtijdagen, bereikte.
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De foto is machtig. Studenten en belangstellenden
maken door de illustraties in de handboeken en overzichtswerken kennis met de monumenten via de foto's,
en vaak zijn het die foto's die in het visuele geheugen
beklijven, zelfs nadat de monumenten in het echt
gezien zijn.
De monumentenfoto werkt isolerend, selecterend,
afzonderend, verbijzonderend, verheffend, canoniserend, en maakt het object los uit zijn context ten koste
van de belendende architectuur. Daarom kan er nooit
genoeg architectuur gefotografeerd worden. Alle
bouwsels zijn belangrijk genoeg, ook al wordt dat
belang vaak achteraf, laat of te laat, ingezien. Nu al is
het te betreuren dat de foto-opdrachten vanaf het
begin vaak zo selectief geweest zijn en dat veel verdwenen is voordat de camera langs kwam.
De fotografie is machtig en maakt machtig, immers
kennis is macht en visuele kennis is meer macht. Zij
zal dus niet ophouden, in de nabije toekomst zeker
niet, waar digitalisering, televisie, fax en het internet
haar nieuwe vormen van verspreiding geven. De nieuwe technieken die zich aandienen zijn nuttige hulpmiddelen. De laserscanner kan in hoog tempo een
bouwmassa en haar binnenruimte driedimensionaal
opnemen en de kijker kan vervolgens als het ware in
de beelden rondwandelen. Maar de toepassing van
deze "virtual reality" is eerder een aanvulling of eventueel een vervanging van de bouwtekening en de fotogrammetrie, een hulpmiddel bij het plannen maken
voor gebruik, dan dat men er een waarheidsgetrouw
beeld in plaats van een gladde schijngestalte door verkrijgt, een beeld waarin vastgelegd is wat de mens
werkelijk ziet die het monument bezichtigt in zijn door
de dimensie van de tijd bepaalde aanblik: de textuur
van het bouwmateriaal en de verf, het patina, de verwering, de ruimtewerking, het effect van licht en schaduw op de detaillering.

ings are sufficiently important, even if that importance
is often only recognised later on, late or too late. It
is already regrettable that from the very start photo
assignments were often so selective and that much was
lost before the camera had a chance to photograph it.
Photography is powerful and provides power. After
all, knowledge is power and visual knowledge is more
power. So it will never stop, certainly not in the near
future in which digitisation, television, fax machines
and internet provide new means of distribution. The
new technologies being introduced are useful tools.
Laser scanners can very quickly record structures and
their interiors three-dimensionally and viewers can
subsequently "walk around" in the pictures. But the
application of this virtual reality is rather a supplement or possibly a replacement of the architectural
drawing and of photogrammetry. It is a tool for
making plans for use, rather than for obtaining a true
picture. It is a polished optical illusion, not a picture
that records what one actually sees in the monument's
appearance defined by the dimension of time, the texture of the structural material and the paint, the patina,
the weathering, the spatial effect, the influence of light
and shadow on the details.
Photography and monument conservation will continue to stand by each other.

De fotografie en de monumentenzorg zullen elkaar
trouw blijven.
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DE FOTOCOLLECTIE VAN
DE RIJKSDIENST VOOR DE
MONUMENTENZORG

THE PHOTO COLLECTION OF
THE NETHERLANDS DEPARTMENT
FOR CONSERVATION

Peter Don

Peter Don

In 1859 publiceerde de Maatschappij tot Bevordering
der Bouwkunst in haar losbladige periodieke uitgave
Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen een foto van
het laatgotische stadhuis van Middelburg. De opname
was gemaakt door de in Den Haag gevestigde fotografe Maria Hille, die zichzelf het jaar daarvoor bij de
Maatschappij voor een dergelijke opdracht had aanbevolen. Aanvankelijk was men over haar werk niet
tevreden geweest, omdat op de eerste foto die zij leverde de spits van de stadhuistoren niet volledig te zien
was. Haar tweede opname viel echter zodanig in de
smaak dat besloten werd de plaat, vergezeld van een
tekst van de hand van architect W.N. Rose over het
Middelburgse stadhuis, in de Afbeeldingen van Oude
Bestaande Gebouwen op te nemen.
Dit besluit had tot gevolg dat voor de totale oplage
van de publicatie niet minder dan achthonderd identieke albuminedrukken moesten worden vervaardigd,
op karton geplakt en ingevoegd. Wellicht geschrokken
van de relatief hoge kosten die met deze wijze van
vermenigvuldiging gemoeid waren, hield de Maatschappij het bij die ene foto. Zo bleef de veel gemakkelijker te reproduceren bouwtekening ook in de jaren
die volgden het ten behoeve van de architectuurliefhebbers gepubliceerde beeldmateriaal volledig domineren. Wel brak architect A.N. Godefroy in dezelfde
periode binnen de Maatschappij een lans voor "eene
uitgebreide toepassing der photographie" in het kader
van een inventarisatie van wat er aan oude bouwkunst
in Nederland bewaard was gebleven. En bekend is
verder, dat tijdens vergaderingen van de Maatschappij
de leden mede aan de hand van (veelal buitenlandse)
foto's over architectuur discussieerden.
Met deze en andere initiatieven was de in 1842 als
architectenvereniging opgerichte Maatschappij tot

In 1859 the Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst [Company for the Advancement of
Architecture] published a photograph of the late
Gothic town hall of Middelburg in its loose-leaf
periodical Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen
[Illustrations of Old Existent Buildings]. The photograph
was taken by photographer Maria Hille of The Hague,
who, one year previously, had commended herself to
the Maatschappij for such an assignment. Initially, her
work had not been found satisfactory because her first
picture did not show the entire spire of the town hall
tower. Her second photograph, however, found such
favour that it was decided to include the plate in the
Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen accompanied
by a text on the town hall of Middelburg written by
architect W.N. Rose.
The result of this decision was that no less than eighthundred identical albumen prints had to be made, pasted on cardboard and inserted, for the full circulation
of the publication. Perhaps shocked by the relatively
high cost involved in this type of reproduction, the
Maatschappij published no more photographs, and
thus drawings, which were much easier to reproduce,
kept on dominating visual material published for
lovers of architecture for years to come. However,
during that same time, architect A.N. Godefroy broke
a lance within the Maatschappij for "the wide use of
photography" for a survey of what remained of old
architecture in the Netherlands. And it is also known
that during meetings the Maatschappij members discussed architecture partly from photographs (mostly
from abroad).
With these and other initiatives, the Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst, established in 1842 as an
association for architects, was the first institute in the
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Bevordering der Bouwkunst in Nederland de eerste
instantie die zich op de inventarisatie en bestudering
van de eigen historische bouwkunst richtte. De fotoopdracht aan Maria Hille moet in dit licht worden
bezien en de opname van het Middelburgse stadhuis
is zo in zekere zin te beschouwen als de eerste
Nederlandse monumentenfoto, in opdracht tot stand
gekomen zo'n vijftien jaar voor de geboorte van de
georganiseerde monumentenzorg in ons land.

Netherlands to focus on surveying and studying
national historical architecture. The photography
assignment given to Maria Hille must be seen in that
light and in a sense, the picture of the town hall of
Middelburg can thus be considered the first Dutch
monument photograph. It was realised by commission
approximately fifteen years prior to the establishment
of organised monument conservation in the
Netherlands.

Hoe die geboorte van de Nederlandse monumentenzorg verliep, is al vaak beschreven. Daarom kan hier
met een korte aanduiding van enkele hoofdmomenten
worden volstaan. In 1873 publiceerde Victor de Stuers
in De Gids zijn beroemd geworden artikel "Holland op
zijn smalst". Het was een aanklacht, een vlammend
protest tegen de schandalige verwaarlozing van de
Nederlandse monumenten, musea en archieven (het
"cultureel erfgoed", zouden wij heden ten dage zeggen). De noodkreet vond vrijwel onmiddellijk weerklank, want al in 1874 werd het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en
Kunst opgericht en in 1875 kreeg het ministerie van
Binnenlandse Zaken een aparte afdeling Kunsten en
Wetenschappen, die onder de bezielende leiding van
De Stuers zelf werd geplaatst.
Beide nieuwe instituties hebben nagenoeg direct het
belang van de fotografie voor de monumentenzorg
ingezien. Hoewel het onderzoek naar de wijze waarop
zowel de Rijksadviseurs als De Stuers en zijn staf in
het kader van hun werkzaamheden foto's verwierven
en gebruikten nog vrijwel volledig van de grond moet
komen, is hieromtrent toch al wel het een en ander
bekend.
Zo ontving de in de stad Groningen gevestigde fotograaf Friedrich von Kolkow kort na de oprichting van
het College van Rijksadviseurs de opdracht alle te slopen stadspoorten van zijn woonplaats te fotograferen.
Afdrukken van de foto's die dit opleverde bevinden
zich thans in de fotocollectie van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg (naast soortgelijke series van
de op te ruimen vestingwerken en poorten van bijvoorbeeld Bergen op Zoom, gefotografeerd door
C.J. Tierolff, en Breda, in beeld gebracht door vader en
zoon Ch.C. en W.J. Kannemans). Von Kolkow, die op
eigen initiatief en met succes met de Rijksadviseurs in
contact was getreden, probeerde vervolgens meer

The establishment of Dutch monument conservation
has been described repeatedly. A brief indication of
some of the key moments will therefore suffice here.
In 1873 Victor de Stuers published his famous article
"Holland op zijn smalst" ["Holland at its most narrowminded"] in De Gids. It was a charge, a fiery protest
against the disgraceful neglect of Dutch monuments,
museums and archives (the "cultural heritage" as we
would say today). Almost immediately this appeal met
with a wide response: already in 1874 the College van
Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis
en Kunst [Board of National Advisers for the
Monuments of History and Art] was instituted and in
1875 a separate department of Arts and Sciences was
established within the ministry of Internal Affairs. This
department was placed under the inspiring management of De Stuers himself.
Virtually immediately, both new institutions recognised the importance of photography for monument
conservation. Although hardly any research has been
done, some facts are already known about the manner
in which the Rijksadviseurs and De Stuers and his staff
acquired and used photographs within the scope of
their duties.
For instance, photographer Friedrich von Kolkow, who
resided in the city of Groningen, was commissioned
shortly after the foundation of the College van
Rijksadviseurs to photograph all the Groningen city
gates that were planned for demolition. Prints of the
ensuing photographs are now in the photo collection
of the Netherlands Department for Conservation
(together with similar series of the fortifications and
gates that were to be torn down in towns such as
Bergen of Zoom, photographed by C.J. Tierolff, and
Breda, portrayed by Ch.C. Kannemans and his son
W.J. Kannemans). Von Kolkow, who had contacted the
Rijksadviseurs on his own initiative and with success,
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opdrachten van hen in de wacht te slepen, maar slaagde hierin niet. Het College, dat in 1879 overigens
alweer werd opgeheven, riep de fotografie alleen te
hulp wanneer bouwwerken snel, nog juist voor de
sloop, gedocumenteerd moesten worden. In andere
gevallen verkoos het nog steeds de opmetingstekening.
Een bredere toepassing kreeg de foto bij de afdeling
Kunsten en Wetenschappen van het ministerie. Daar
was vanaf 1879 Adolph Mulder werkzaam. Deze
bouwkundige, aangetrokken als opzichter-tekenaar,
kreeg al gauw de leiding over een klein maar slagvaardig bureau dat zich, onder verantwoordelijkheid van
Victor de Stuers, bezighield met de behandeling van de
langzaam maar zeker aanzwellende stroom adviesaanvragen aangaande monumentale gebouwen. Mulder
was vanaf het begin zeer geinteresseerd in de fotogra-
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then tried to obtain more assignments from them but
did not succeed. The College (discontinued, by the
way, as early as 1879) called in the help of photography only when buildings had to be documented quickly, just before being demolished. In all other cases survey drawings were still preferred.
The ministry's department of Arts and Sciences made
broader use of photographs. Adolph Mulder was
employed there as from 1879. This architect, recruited
as inspector-draughtsman, was soon placed in charge
of a small but effective office. This office, under the
responsibility of Victor de Stuers, had to deal with the
slowly but surely increasing flow of requests for advice
concerning monumental buildings. Mulder was very
interested in photography right from the start and
used this medium not so much for recording what

fie en gebruikte dit medium niet zo-zeer voor de vastlegging van wat zou gaan verdwijnen, maar veeleer

would cease to exist, but rather for documenting what
had to be studied and should be preserved, whether or

voor de documentatie van wat bestudeerd moest worden en, al dan niet door herstel, behouden zou moeten

not by means of restoration. If he had to survey an old
building somewhere in the Netherlands - often after
an alarming report on deterioration, acute danger of
collapse, lack of funds for restoration or planned
demolition - then that official journey almost always
produced several photographs, besides a report and a
series of survey sketches. He usually had a local photographer take these pictures, but he would have taken

blijven. Moest hij ergens in Nederland een oud
gebouw opnemen - vaak na een alarmerend bericht
over verval, acuut instortingsgevaar, gebrek aan geld
voor herstel of voornemens tot sloop - dan leverde
zo'n dienstreis, naast een rapport en een reeks opmetingsschetsen, vrijwel altijd ook een aantal foto's op.
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Deze liet hij meestal door een ter plaatse gevestigde
fotograaf maken, maar zelf moet hij ook hebben gefotografeerd. Een gedegen studie over Mulder, die zich
vanaf 1902 Rijksarchitect voor de Monumenten mocht
noemen, is tot op heden helaas nog niet gepubliceerd.
Zeker is echter wel, dat het in hoge mate aan hem te
danken is, dat zich in de collec ti es van de huidige
Rijksdienst voor de Monumentenzorg een schat aan
vroege monumentendocumenta tie in woord en beeld
bevindt en dat foto's daarvan een geintegreerd onderdeel uitmaken.

J.G. Kramer
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Al met al duurde het tot na 1900 voordat in overheidskringen de behoefte ontstond zelf structureel de monumenten te gaan fotograferen. Aanleiding was niet het
prak tijkwerk van het "bureau Mulder", maar het
besluit om, net zoals dat in de omringende l an den
reeds eerder was gebeurd, een begin te maken met
de inventarisatie en wetenschappelijke beschrijving
van het na ti onale monumentenbezit. In 1903 werd
namelijk de Rijkscommissie tot het opmaken en
uitgeven van een Inventaris en eene Beschrijving van
de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en
Kunst opgericht, en het waren met name de inventarisatie-, onderzoeks- en publica tietaken die deze commissie op zich nam, die het noodzakelijk maakten de
fotografie zelf ter hand te nemen. In haar eerste jaarverslag, handelend over de laatste vijf maanden van
het jaar 1903, maakte de nieuwe Rijkscommissie al

,

photographs as well. A thorough study of Mulder, who
from 1902 held the title of Rijksarchitect voor de
Monumenten [National Architect for Monuments] has
not been published to date. However it is certainly
mainly thanks to him that the collections of the current
Netherlands Department for Conservation contain a
wealth of early monument documentation in illustrations and text and that photographs are an integrated
part of that documentation.

direct duidelijk dat zij de fotografische documentatie
van de monumenten serieus wilde gaan aanpakken.
Allereerst was er "de moeilijke vraag of de door dr.
Meydenbauer te Berlijn ontworpen apparaten voor het
z.g. Messbild-Verfahren moesten worden gekozen, dan
wel de voorkeur gegeven aan gewone fotografietoestellen". De voorzi tter en de (bezoldigd) secretaris van
de Rijkscommissie, architect Pierre Cuypers en kunsthistoricus Jan Kalf, voelden aanv an kelijk veel voor
Meydenbauers fotogrammetrische methode, maar ont-

All in all, it wasn't until after 1900 that the need arose
in government circles to structurally photograph
monuments. This was not prompted by the practical
work carried out by the "Mulder office", but by the
decision to start a survey and make an inventory of the

dekten al gauw dat deze zeer kostbaar zou gaan worden. Meydenbauer rekende hen voor dat, na een eerste
investering van 9000 Mark, jaarlijks nog eens een
bedrag van 20.000 Mark nodig zou zijn om in een

national historic monuments, as neighbouring coun-

periode van twaalf jaar de voo rnaamste bouwwerken

Geschiedenis en Kunst [National Committee for draw-

in Nederland te kunnen opnemen. Bovendien bleek
men in Duitsland zelf intussen ook tot de conclusie te
zijn gekomen dat de fotogrammetrie voor het werk

ing up and publishing a Survey and an Inventory of
the Dutch Monuments of History and Art] was established and it was mainly this Rijkscommissie's survey,

tries had already begun. In 1903 the Rijkscommissie tot
het opmaken en uitgeven van een Inventaris en eene
Beschrijving van de Nederl andsche Monumenten van
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van de monumenteninventarisatie te tijdroven en te
duur was.
Was het echter toch niet verstandig in elk geval
Meydenbauers fototoestellen aan te schaffen? Waren
die niet beter, want preciezer, dan gewone camera's?
Onder meer om deze vragen te kunnen beantwoorden,
bezocht Kalf in Duitsland enkele vakgenoten die daar
belast waren met de monumenteninventarisatie. Zij
waren eensgezind in hun afwijzend oordeel en
omstandig werden dan ook in het eerste jaarverslag
van de Rijkscommissie de technische overwegingen
weergegeven waarom de camera's van Meydenbauer
niet geschikt waren bevonden. Veel gewicht was bij
deze besluitvorming in de schaal gelegd door de
adviezen van "den zeer bekwamen teekenaar-fotograaf, assistent aan het Hamburgsch Museum, den
heer Wilhelm Weimar (...) die in een veeljarige praktijk
groote ervaring op het gebied van monumenten-fotografie heeft opgedaan". Het was vervolgens ook deze
Weimar die de adviezen verzorgde op grond waarvan
32

study and publishing duties that necessitated its engagement in photography. In its first annual report,
covering the last five months of the year 1903, the
new Rijkscommissie immediately made it clear that it
seriously wished to enter into photographic documentation of monuments.
First of all, one had to deal with the "difficult matter
whether to decide on the devices designed by Dr.
Meydenbauer of Berlin for what is called the MessbildVerfahren, or whether preference should be given to
the ordinary photography instruments". The chairman
and the (paid) secretary of the Rijkscommissie, architect Pierre Cuypers and art historian Jan Kalf, were initially rather in favour of Meydenbauers photogrammetric method, but soon discovered it would be very
expensive. Meydenbauer calculated that, after an initial
investment of 9,000 Marks, another 20,000 Marks
would be required each year in order to photograph
the most important buildings in the Netherlands in a
period of twelve years. Furthermore, it became apparent that in Germany itself the conclusion was reached
that photogrammetry was too time-consuming and too
expensive for surveying monuments.
But wouldn't it be wise to purchase Meydenbauers
cameras anyway? Weren't they better, more precise,
than ordinary cameras? Partly in order to answer these
questions, Kalf visited same fellow art historians in
Germany who were responsible for surveying monuments. They were unanimous in their dismissive opinion and so the first annual report of the Rijkscommissie
conveyed the detailed technical considerations as to
why the Meydenbauer cameras were not found to be
suitable. The advice of "the very competent draughtsman-photographer, research assistant at the Museum
of Hamburg, Mr. Wilhem Weimar (...) who in his
many years of actual practice has gained much experience in the field of monument photography" carried
much weight in this decision-making. It was subsequently Weimar, too, who gave the advice on which
the Rijkscommissie ultimately decided to purchase
photography equipment.
The most important part of this equipment was "a specially built camera of 18 x 24 c.M. with a sturdy tripod
that can be extended to 2 M., with measurement indication. A shutter curtain is placed in the camera in
front of the plate, the tripod having an adjustable head
so that the camera can be placed easily in all desired

directions, including the perpendicular. Special precautions have beentaken to keep it steady in all positions,
even when the bellows is extended to its entire length,
without danger of vibration. It therefore combines the
benefits of a travelling camera and a studio camera to
the best possible extent." Plate frames, an exchange
box for the plates, various lenses, filters and the like
were purchased with this camera, as well as a separate
"folding camera" with accessories "to take along when
travelling". This exhausted the budget for 1903 so that
the installation of a dark room had to be postponed.
In 1904 Wilhelm Weimar took several test pictures with
the newly purchased equipment, after which he indicated in a detailed report how the Rijkscommissie should
use this "ausgezeichnete Ausriistung" ["excellent
equipment"]. However, the appointment of an "architect-draughtsman", who was also to make photographs, was long in coming, as was the dark room.
It wasn't until mid-1906 that architect-draughtsman
G. de Hoog was employed. Weimar was immediately
called back to the Netherlands, this time to initiate the
two paid employees of the Rijkscommissie, namely

de Rijkscommissie uiteindelijk overging tot de aanschaf van een fotografische uitrusting.
Het belangrijkste onderdeel van deze uitrusting was
"een opzettelijk gebouwde camera van 18 x 24 c.M.
met een stevigen, tot 2 M. uitschuifbaren drievoet,
voorzien van meterindeeling. In de camera is vóór de
plaat eene rolsluiting aangebracht, het statief voorzien
van een verstelbaar hoofd, zoodat de camera gemakkelijk in alle gewenschte richtingen, ook te lood, kan
worden toegepast. Bijzondere voorzorgen zijn hierbij
genomen om haar in eiken stand, ook indien de balg
op zijn langst is uitgetrokken, vast te doen staan, zonder gevaar voor trilling. Zooveel mogelijk vereenigt zij
dus de voordeelen van een reistoestel en een ateliercamera." Bij dit toestel werden plaatramen, een verwisseldoos voor de platen, diverse objectieven, filters en
dergelijke aangeschaft, alsmede een aparte "klapcamera" met toebehoren, "om steeds op reis mede te
nemen". Met dit alles was het budget voor 1903 uitgeput, zodat de inrichting van een donkere kamer moest
worden uitgesteld.
In 1904 maakte Wilhelm Weimar met de nieuw aangeC.J. Steenbergh
ca 1925
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schafte apparatuur een aantal proefopnamen, waarna
hij in een uitvoerig rapport aangaf hoe de
Rijkscommissie van deze "ausgezeichnete
Ausrustung" gebruik zou moeten gaan maken. De
benoeming van een "architect-teekenaar", die ook zou
moeten gaan fotograferen, liet echter op zich wachten,
evenals opnieuw de inrichting van een donkere kamer.
Pas medio 1906 trad architect-tekenaar G. de Hoog in
dienst. Onmiddellijk werd Weimar weer naar
Nederland gehaald, nu om de beide bezoldigde medewerkers van de Rijkscommissie, Kalf en De Hoog, in
een periode van drie weken in te wijden in de geheimen van de fotografie. Samen maakten zij een aantal
proefopnamen en over de resultaten schreef de Duitse
adviseur opnieuw een rapport. De apparatuur voldeed
uitstekend en Kalf en De Hoog bleken goede leerlingen, maar het ontwikkelen van de negatieven, bij ontstentenis van een donkere kamer overgelaten aan een
beroepsfotograaf, gaf de nodige problemen. Omdat
een deel van het negatiefmateriaal na ontwikkeling
"bedorven of ongeschikt voor bewaring" bleek te zijn
geworden, drong de Rijkscommissie nogmaals aan op
de inrichting van een donkere kamer. Intussen maakte
De Hoog in de tweede helft van het jaar zijn eerste
fotografische opnamen, ongeveer honderdvijftig in
getal. „
In 1907 werd dan eindelijk een donkere kamer ingericht en kwam er "een kast voor het bewaren der fotografische negatieven in soliede, practisch daarvoor
geconstrueerde donzen". Deze dozen, zwarte cassettes
met koperen ringen voor het uit de kast te voorschijn
trekken, bevatten heden ten dage nog steeds de glasnegatieven met de laagste nummers. Aan het einde van
het verslagjaar waren er 694 negatieven en 963 foto's.
Uit dit laatste én uit de daarna steeds in het jaarverslag
opgenomen aanwinstenlijst blijkt, dat de fotocollectie
niet alleen groeide door de eigen fotografie, maar ook
door schenkingen van fotografische afdrukken. Zo ontving de Rijkscommissie in 1906 van restauratiearchitect
J.A. Frederiks twee foto's van de Koorkerk te
Middelburg, zonder twijfel de beide door C.W. Bauer
in 1905 vervaardigde foto's die thans in dit boek zijn
opgenomen (zie pagina 158 en 159). Verder werden
ook met enige regelmaat handboeken op het gebied
van de fotografie aangeschaft.
De praktijk die zo was ontstaan, werd in de jaren die
volgden ongewijzigd voortgezet. Inventarisatie,

Kalf and De Hoog, into the mysteries of photography
in a period of three weeks. Together they took several
test pictures and the German adviser again wrote a
report on the results. The equipment was more than
satisfactory and Kalf and De Hoog were good students, but developing the negatives, left to a professional photographer failing a dark room, caused some
problems. Because part of the negative material turned
dut to be "spoiled or unsuitable for keeping" upon
development, the Rijkscommissie again insisted on a
dark room. Meanwhile, De Hoog took his first photographs, one hundred and fifty in all, during the second
half of that year.
In 1907 a dark room was finally installed and a "cupboard for storing photographic negatives in solid,
practical boxes made for that purpose" was purchased.
These boxes, black cassettes with copper rings for pulling them out of the cupboard, still contain the glass
negatives with the lowest numbers. At the end of the
year under review, there were 694 negatives and 963
photographs. This and the list of acquisitions included
annually in the report show that the photo collection
expanded not only through the Rijkscommissié s own
photography, but also through donations of photographic prints. For instance, the Rijkscommissie received two photographs of the Koorkerk in Middelburg
from restoration architect J.A. Frederiks, both without
doubt being the pictures taken by C.W. Bauer in 1905
and included in this book (see page 158 and 159).
Furthermore reference books in the field of photography were purchased with some regularity.
The practice thus developed continued unchanged in
the following years. Surveys, research and publications
required that more photographs be made and the
photo collection of the Rijkscommissie continued to
expand, through donations as well. The collection was
used almost entirely for internal purposes; photographic prints sporadically provided to external parties
(for publications and the odd exhibition) were reported
faithfully and fully in the annual reports. As of 1913,
the year in which E. Haslinghuis was appointed
deputy secretary and J.P.A. Antonietti was hired as
draughtsman, the Rijkscommissie had an office of four
employees at its disposal. Of these four employees,
Antonietti soon focused entirely on photography. He
would become the most important Dutch monument
photographer of the interbellum period.
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onderzoek en publicatie vroegen steeds weer om het
vervaardigen van fotografische opnamen en ook door
schenkingen bleef de fotocollectie van de Rijkscommissie groeien. Het gebruik dat van de verzameling werd gemaakt, was vrijwel uitsluitend intern; de
sporadische leveranties van fotografische afdrukken
aan externen (voor publicaties en een enkele tentoonstelling) werden steeds trouw en volledig in de jaarverslagen gemeld. Vanaf 1913, het jaar waarin
E. Haslinghuis tot adjunct-secretaris werd benoemd
en J.P.A. Antonietti als tekenaar in dienst trad, kon de
Rijkscommissie beschikken over een bureau bestaande

Flip Delemarre
september 1963
Huis Duivenvoorde bij
Voorschoten
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In 1918 Dutch monument conserv ation was thoroughly
reorganised. The Rijkscommissie with the long name
was discontinued and succeeded by a new committee,
the Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
[National Committee for Monument Conservation].
This committee, divided into two separate departments, would advise the minister on monument surveys and descriptions and on monument restorations
respectively. The Rijksbureau voor de
Monumentenzorg [National Office for Monument
Conservation], which actually was a merger of the
offices of Adolph Mulder and Jan Kalf, was established

uit een viertal medewerkers. Van hen richtte Antonietti
zich al gauw volledig op de fotografie. Hij zou zich
ontwikkelen tot de belangrijkste Nederlandse monumentenfotograaf van het interbellum.

Paul van Galen
1996
De tuin van huis Bingerden
S
te Angerlo
g

In 1918 werd een algehele reorganisatie van de
Nederlandse monumentenzorg doorgevoerd, waarbij
de Rijkscommissie met de lange naam werd opgeheven en opgevolgd door een nieuwe commissie, de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
Deze zou de minister voortaan in twee gescheiden
afdelingen enerzijds over de inventarisatie en de
beschrijving en anderzijds over de restauratie van de
monumenten adviseren. Ter ambtelijke ondersteuning
werd het Rijksbureau voor de Monumentenzorg ingesteld, in feite een samenvoeging van de bureaus van
Adolph Mulder en Jan Kalf. Laatstgenoemde werd de
eerste directeur van het nieuwe Rijksbureau, dat evenals de nieuwe Rijkscommissie werd onderverdeeld in
een afdeling "Beschrijving" en een afdeling "Herstel".
De fotografie ging als een van de ondersteunende activiteiten beide afdelingen bedienen.
Wie nu de fotocollectie van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg raadpleegt en daarbij oog heeft voor
de fotoproductie uit de jaren twintig en dertig, ontdekt
al gauw dat deze door de inspanningen van verschillende medewerkers van het Rijksbureau tot stand is
gekomen. Allereerst is daar J.P.A. Antonietti, die in de
stukken vanaf een zeker moment niet meer als tekenaar, maar als fotograaf wordt aangeduid. Hij nam het
leeuwendeel van de fotografie voor zijn rekening,
maar naast hem bleven ook de (andere) bouwkundigen met regelmaat de camera hanteren. Dit geldt voor
G. de Hoog, Kalfs medewerker van het eerste uur,
maar eveneens voor W.C.L.A. Scheepens en W.A.
Hemsing, die beiden van het bureau Mulder afkomstig
waren.
Uit de voortgezette fotografische activiteit van deze
bouwkundigen blijkt hoezeer de fotografie in de vooroorlogse monumentenzorg als een sterk aan het opmeten en tekenen van gebouwen verwante techniek werd
beschouwd, als een techniek derhalve die de bouwkundige zich eigen moest kunnen maken. In het kader
van een bij uitstek documentaire fotografie zoals die
hier werd gevraagd, resulteerde dit in een grote productie van gemiddeld hoge kwaliteit. Tot duidelijk te
onderscheiden persoonlijke oeuvres leidde deze prak-
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for official support. Jan Kalf became the first director
of the Rijksbureau, that was subdivided into a
"Description" department and a "Restoration"
department in line with the new Rijkscommissie.
Photography served both departments as one of the
supporting activities.
Anyone consulting the photography collection of the
Netherlands Department for Conservation and who
has an eye for the photo production of the 1920s and
1930s will soon see that it was through the efforts of
various Rijksbureau employees that it could be realised.
First of all J.P.A. Antonietti, to whom documents as of
a certain point in time refer as a photographer rather
than as a draughtsman. He accounts for the bulk of the
photographs, but the (other) architects regularly took
out their cameras as well. This goes for G. de Hoog,
Kalf's employee from the very beginning, but also for
W.C.L.A. Scheepens and W.A. Hemsing who both had
worked for Mulder's office.
That these architects continued to make photographs
shows just how much photography in pre-war monument conservation was considered to be a technique
strongly related to surveying and drawing buildings.
It was a technique, therefore, that architects had to be
able to learn. Within the scope of pre-eminently documentary photography as required here, this resulted in
countless photographs of, on average, high quality.
Obviously, this did not lead to clearly distinguishable
oeuvres. On the contrary. The monument conservation
officials who took photographs, together and in full
unity set the tone for Dutch monument photography
in this period. It is only of Scheepens that it can be said
that he clearly showed a personal style, with a selfwilled composition and occasionally unexpected framing (see page 142 and 143), wherever he was in a
position to do so. Furthermore, Scheepens preferred
enchanting, tranquil townscapes, which he had in
common with Antonietti (see page 106 and 107).
So the photo collection expanded progressively. In
1920 the Rijksbureau owned approximately 4,500
"clichés" (negatives), but this number grew to 12,000 in
1930 and 20,000 in 1940. Margaretha Kossmann was
responsible for organising and cataloguing the various
collections of the National Office. "Miss Kossmann" as
she was called during the forty years starting from
1921 that she worked for monument conservation, was
also in charge of the photo collection. She numbered
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tijk natuurlijk niet. Integendeel: samen zetten de fotograferende ambtenaren van monumentenzorg in deze
periode in grote eenheid de toon voor de Nederlandse
monumentenfotografie. Alleen van Scheepens kan
worden gezegd dat hij, waar dat maar enigszins mogelijk was, een duidelijk eigen stijl liet zien, met een
eigenzinnige compositie en soms onverwachte beelduitsnede (zie pagina 142 en 143). Met Antonietti had
Scheepens bovendien een voorkeur voor het sfeervolle,
verstilde stadsbeeld gemeen (zie pagina 106 en 107).
De fotocollectie groeide dus gestaag. Bezat het
Rijksbureau in 1920 ongeveer 4500 "clichés" (negatieven), in 1930 waren dat er al zo'n 12.000 en in 1940
werd het aantal van 20.000 bereikt. Voor de ordening
en catalogisering van de diverse collecties van het
Rijksbureau was in deze jaren Margaretha Kossmann
verantwoordelijk. "Juffrouw Kossmann", zoals zij in de
veertig jaar die zij vanaf 1921 bij monumentenzorg zou
werken werd genoemd, had dus ook de fotocollectie
onder haar hoede. De negatieven, tot het eind van de
jaren veertig vrijwel zonder uitzondering glasplaten,
werden door haar op volgorde van binnenkomst
genummerd, terwijl zij voor de afdrukken op dezelfde
wijze een andere nummering aanhield. Dat de verzameling afdrukken aanzienlijker sneller groeide dan de

Ton van der Wal
december 1999
Derote
p
g zaal in De Meerpaal
in Dronten

the negatives, which up to the late 1940s were glass
plates virtually without exception, in order of receipt
and she gave the prints different numbers along the
same method. That the collection of prints grew much
faster than the collection of negatives was due to the
fact that prints were regularly donated or were sent
along with advice or grant requests. These acquisitions
without negatives, internally somewhat irreverently
called "hand-me-downs", are still received today and
are added to the collection upon selection. The photo
collection has thus been enriched in the course of time
with the work of many dozens of external, known and
unknown photographers.
In 1949, when the Netherlands Department for
Conservation, established two years previously as successor of the Rijksbureau, owned approximately 25,000
photo negatives and more than 35,000 photographic
prints, it was decided to fully reorganise the print collection. Up till then, all prints, pasted on cardboard
and listed by number in order of receipt, were stored
loose in rows in cupboards. Miss Kossmann, together
with Elly Roodenburg, who was hired especially for
this endeavour, entirely reorganised the collection over
a period of five years. All photo cardboards were pro-
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vided with the relevant catalogue data on the back,
trimmed where necessary and stored in specially
designed boxes. The collection was organised in such a
way that all photographs of a specific monument
could be found together within an alphabetical structure by place-name and, for houses, farms and such, by
address.
During this reorganisation, the photographs that were
transferred from the former Mulder department in
1918 and of which in most cases one did not know, or
no longer knew, which photographer had taken them,
were incorporated into the new system. "Mulder office" or simply "Mulder" was entered in the catalogue
data instead of the name of the photographer. Mainly
because of this specification method, it was later often
assumed that Adolph Mulder took all these pictures
himself. Random research proved however that in
many cases the local person who took these photographs can be discovered via the relevant municipal
archives, for instance. As yet there is little to be determined with certainty about the precise nature and
volume of Minder's own photographic monument
conservation activity due to lack of thorough research.
As of 1947 up to the present, the Photography
Department of the Netherlands Department for
Conservation, together with the Photography and
Drawing Archive, which was specifically established
for the various image collections, has ensured a steady
expansion of the photo collection. It now comprises
more then 300,000 "own" photographs in addition to a
sizeable slide collection. The extensive collection includes photo coverages of practically all the national
monuments that are more or less "special". These are
the monumental churches and town halls, other public
buildings, buildings of charity, of industry and trade,
castles and country estates, etcetera. Often the interiors
and inventories of these monuments were covered at
the same time. In most cases at least one picture exists
of the old residences, farms and other more "ordinary"
monuments. During the last decades increasingly more
photographic attention was also paid to what is called
urban development conservation, or planning conservation: the protected townscapes were photographed
(from the air as well) and so was the cultural landscape. What is known as "younger architecture", dating
from the period between 1850 and 1940, is another
field of research that lately has provided many photo-

negatievencollectie, was het gevolg van het feit dat
regelmatig afdrukken van elders werden geschonken
of met advies- of subsidieaanvragen werden meegezonden. Deze aanwinsten zonder negatief, intern
enigszins oneerbiedig "krijgertjes" genoemd, worden
ook heden ten dage nog ontvangen en, na selectie, aan
de verzameling toegevoegd. Zo is de fotocollectie in de
loop der tijd verrijkt met het werk van vele tientallen
externe fotografen, bekende zowel als onbekende.
In 1949, toen de twee jaar eerder als opvolger van het
Rijksbureau opgerichte Rijksdienst voor de Monumentenzorg ongeveer 25.000 fotonegatieven en ruim
35.000 fotografische afdrukken bezat, werd besloten
de afdrukkencollectie volledig opnieuw te ordenen.
Tot dat moment stonden alle afdrukken, op karton
geplakt, op de nummervolgorde van binnenkomst
naast elkaar los in kasten. In een omvangrijk project
verzorgde juffrouw Kossmann samen met de speciaal
hiervoor aangetrokken Elly Roodenburg in een periode
van vijf jaar de gehele herordening. Alle fotokartons
werden op de achterzijde voorzien van de betreffende
catalogusgegevens, waar nodig bijgesneden en in speciaal vervaardigde dozen geborgen. De collectie werd
hierbij op zodanige wijze geordend, dat alle foto's van
een bepaald monument nu bij elkaar konden worden
teruggevonden binnen een alfabetische ordening op
plaatsnaam en, voor de woonhuizen, boerderijen en
dergelijke, op adres.
Bij deze herordening werden ook de foto's die in 1918
van het voormalige bureau Mulder waren overgekomen en waarvan in de meeste gevallen niet, of niet
meer, bekend was welke fotograaf ze had vervaardigd,
in het nieuwe systeem ingevoegd, met bij de catalogusgegevens op de plaats van de fotograaf de vermelding
"bureau Mulder", of kortweg "Mulder". Vooral als
gevolg van deze wijze van beschrijven is in later tijd
vaak aangenomen dat Adolph Mulder zelf de maker
was van al deze foto's. Steekproefsgewijs onderzoek
heeft echter geleerd dat van veel van deze opnamen
via bijvoorbeeld het betreffende gemeentearchief de
plaatselijke fotograaf kan worden achterhaald. Over de
precieze aard en omvang van Mulders eigen fotografische activiteit voor de monumentenzorg is bij gebrek
aan gedegen onderzoek vooralsnog weinig met zekerheid vast te stellen.
Vanaf 1947 tot heden heeft de Fotografische Afdeling

39

van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, samen
met het speciaal voor de diverse beeldcollecties opgerichte Foto- en Tekeningenarchief, gezorgd voor een
gestage uitbouw van de fotocollectie. Thans omvat de
verzameling meer dan 300.000 "eigen" foto's en daarnaast een forse diacollectie. In dit omvangrijke geheel
bevinden zich fotoreportages van vrijwel alle min of
meer "bijzondere" rijksmonumenten, waarmee
bedoeld zijn de monumentale kerken en raadhuizen,
andere openbare gebouwen, gebouwen van liefdadigheid, van nijverheid en handel, kastelen en buitenplaatsen enzovoort. In deze reportages is vaak ook de
nodige aandacht besteed aan de interieurs en de inventarissen van de betreffende gebouwen. Van de oude
woonhuizen, boerderijen en andere meer "gewone"
monumenten is in de meeste gevallen minstens één
opname aanwezig. Gedurende de laatste decennia is in
toenemende mate ook fotografisch aandacht besteed
aan wat wel genoemd wordt de stedenbouwkundige,
de planologische monumentenzorg: de beschermde
stads- en dorpsgezichten zijn gefotografeerd (ook vanuit de lucht) en het cultuurlandschap is in beeld gekomen. De zogenaamde "jongere bouwkunst", stammend uit de periode 1850-1940, is een ander studiegebied dat de laatste tijd veel foto-opdrachten heeft
opgeleverd. En voor de komende jaren heeft de
Wederopbouw zich als belangrijk nieuw onderwerp
ook voor de fotografie al aangediend. Ten slotte wordt
tegenwoordig veel werk gemaakt van de fotografie ten
behoeve van de technische instandhouding van het
gebouwde erfgoed.
De fotocollectie groeide in de afgelopen halve eeuw
vooral door de interne foto-opdrachten die de fotografen ontvingen van hun collega's van andere afdelingen: bouwkundigen, architectuurhistorici en in toenemende mate ook anderen, zoals juristen en technisch
specialisten. Hadden deze collega's voor een goede uitvoering van hun werk bepaalde foto's nodig en waren
die in de collectie niet voorhanden, dan werd zo'n
foto-opdracht uitgeschreven. Het kwam daarnaast
ook regelmatig voor dat de fotograaf eropuit werd
gestuurd louter om een lacune in de collectie op te vullen. Van oudsher werden in het geval van een restauratie idealiter kort voor en soms ook tijdens, maar in elk
geval na het werk foto's gemaakt. Hiervoor was echter
lang niet altijd gelegenheid. Toch wordt de "ervoor-enerna-fotografie" door velen beschouwd als een typisch

graphy assignments. And for the coming years, the
post-war reconstruction has already revealed itself as
an important new subject also for photography.
During the past half century, the photo collection
expanded mainly through the internal photography
assignments awarded to the photographers by their
colleagues in other departments: architects, architectural historians and, increasingly, others like lawyers
and technical specialists too. The photography assignments were issued if certain photographs were needed
to ensure that the work of these people was carried out
correctly, and if they were not available in the collection. Furthermore, photographers were regularly sent
out for the sole purpose of filling gaps in the collection.
From way back, in the event of a restoration, photographs were made ideally just before work commenced and sometimes also during the work, but in
any case after the restoration was completed. However,
very often there was no opportunity for taking these
photographs. And yet "before-and-after photography"
is considered by many to be a typical monument conservation product in which photographers have done
their utmost to take up the same positions at the
various points in time and to make the best comparable pictures in every respect.
The first to start his career in monument conservation
not as a photographing architect, but really as a photographer, and who therefore was armed with the necessary knowledge and experience of photography when
he took up the position, was Flip Delemarre. He worked
from 1949 to 1966 for the Netherlands Department for
Conservation and can be regarded in every respect as
Antonietti's successor. In general, Delemarre was given
much freedom in determining what exactly was to be
recorded. At the time, photography assignments were
usually not yet very detailed and photographers still
had the time and the opportunity to fill gaps in the
collection on their own initiative on the basis of overviews of planned restorations or restorations already
in progress. After some time an assistant for the darkroom was appointed next to Delemarre.
The collection was given a significant incentive in the
years after the Monuments Act of 1961 came into
effect. All buildings nominated for inclusion on the
monuments list were photographed during that time.
An additional photographer was hired for this work,
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product van monumentenzorg, waarin de fotograaf
zijn uiterste best heeft gedaan om op de verschillende
momenten dezelfde standpunten in te nemen en in alle
opzichten optimaal vergelijkbare opnamen te maken.

Ton van der Wal
2000

Het tijdschrift Buiten met
een foto van C. J. Steenbergh
g

De eerste die zijn monumentenzorgloopbaan niet als
fotograferende bouwkundige, maar werkelijk als fotograaf begon, en die dan ook bij zijn aantreden al gewapend was met de nodige fotografische vakkennis en
ervaring, was Flip Delemarre. Hij werkte van 1949 tot
1966 bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en is
in alle opzichten te beschouwen als de opvolger van
Antonietti. Bij de bepaling van wat hij precies op de
gevoelige plaat vastlegde, genoot Delemarre in het
algemeen grote vrijheid. De foto-opdrachten waren
destijds in de regel nog niet erg gedetailleerd en de
fotograaf had bovendien nog de tijd en de gelegenheid
om, op basis van overzichten van geplande of reeds
gestarte restauraties, op eigen initiatief lacunes in de
collectie op te vullen. Na enige tijd werd naast
Delemarre een medewerker voor het dokawerk aangesteld.
Een belangrijke impuls kreeg de collectie in de jaren na
het van kracht worden van de Monumentenwet van
1961. Alle voor plaatsing op de monumentenlijst
voorgedragen panden werden in die periode gefotografeerd. Voor dit werk werd een extra fotograaf aan-

op een voorpoagina
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namely Gerard Dukker. Considering the many buildings that had to be photographed, photography for
this monument survey was a matter of quick production. So there was no time to take the best exposure of,
for instance, a façade into account and to wait for the
light, as was usual when photographing other assignments. The survey photography of the 1960s added an
important dimension, namely that of "ordinary"
monuments, to the photography collection that up till
then consisted mainly of photographs of the more
"special" ones. The survey of historical town centres
more than anything produced many ten thousands of
photographs, mainly of façades of houses.
The national survey for the Monuments Act in the
1960s brought about an enormous list of monuments:
more than 40,000 objects and a series of townscapes
were put under legal protection. The huge amount of
work which originated from this, meant for the fast
growing Netherlands Department for Conservation a
massive increase of photo assignments. Whether it
concerned research or restoration, legally basing a
decision or informing the public, photo's were always
needed. At the same time the scientific description of
the monuments kept asking for photographic support
too. The Photography Department therefore grew continually. In 1975 it counted no less than six employees.
Delemarre had left by now, but next to Gerard Dukker

Gustaaf Oosterhuis
ca 1890
Deel van gebrandschilderd
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three more photographers (Ton van der Wal, Loek
Tangel and Paul van Galen) and two darkroom assistants (Joop de Koning and IJsbrand Heins) had been
appointed. To be able to distribute the work adequately the photographers had divided the country in three:
Dukker worked the west, Van der Wal the north and
east and Tangel the south. Paul van Galen, who had
started working for the Legal Department, joined the
Photography Department only after some time.

getrokken in de persoon van Gerard Dukker. Gelet op
de grote aantallen in beeld te brengen panden, was het
fotograferen voor deze monumenteninventarisatie een
zaak van snel produceren. Hierbij was er dus geen tijd
om, zoals bij het overige fotowerk gebruikelijk, uitgebreid rekening te houden met, en dus te wachten op,
het optimale moment van belichting van bijvoorbeeld
een gevel. Door deze inventarisatie-fotografie werd
aan de fotocollectie, die tot dat moment voor het grootste deel gevuld was met foto's van de meer "bijzondere" monumenten, wel een belangrijke dimensie toegevoegd: die van het "gewone" monument. Met name de
inventarisatie van de historische binnensteden leverde
vele tienduizenden foto's op, vooral van woonhuisgevels.
De landelijke inventarisatie voor de Monumentenwet
bracht in de jaren zestig een omvangrijke monumentenlijst tot stand: meer dan 40.000 objecten en een reeks
stads- en dorpsgezichten werden onder de beschermende werking van de wet gebracht. Het vele werk
dat hieruit voortkwam, betekende voor de snel groeiende Rijksdienst voor de Monumentenzorg ook een
forse toename van het aantal foto-opdrachten. Of het
nu om onderzoek ging of om restauratie, om juridische
onderbouwing van een besluit of om publieksvoorlichting, altijd waren foto's nodig. Daarnaast bleef de
monumentenbeschrijving ook fotografische ondersteuning vragen.
De Fotografische Afdeling groeide in deze tijd dus
gestaag en telde in 1975 niet minder dan zes medewerkers. Delemarre was intussen vertrokken, maar naast
Gerard Dukker waren nog drie fotografen (Ton van
der Wal, Loek Tangel en Paul van Galen) en een tweetal laboranten (Joop de Koning en IJsbrand Heins) aangetrokken. Om het werk adequaat te kunnen verdelen,
was Nederland als fotografisch werkterrein in drieën
gedeeld: Dukker "deed" het westen, Van der Wal het
noorden en oosten en Tangel het zuiden. Paul van
Galen, als fotograaf begonnen bij de afdeling
Juridische Zaken, kwam pas na enige tijd de
Fotografische Afdeling versterken.

As of the 1960s the photo collection slowly but surely
developed an external clientele. After the Netherlands
Department for Conservation moved to a specially
restored and furnished monument on the Broederplein
in Zeist the number of visitors of the Photography and
Drawing Archive increased. Many came above all to
see photographs and this led to a growing number of
repeat orders, orders for reprints from existing negatives. Besides printing new photographs and reprinting
old ones, the darkroom assistants took also care of the
many reproduction orders, mainly given on behalf of
the internal scientific research.
In the course of the 1980s for specific photography
assignments -interiors, wall paintings, stained glass colour photography was introduced. However, today
more photographs are still made in black and white
than in colour, because architecture is in many respects
better documented without colour. A very recent development is the conversion to the digital image, scarcely
yet the digital photograph, but indeed the production
of digital prints from existing negatives and other former darkroom work that is now done digitally. One of
the advantages is the fact that the important and vulnerable negative collection can be saved. For scans and
prints are now produced from the existing prints in the
collection. As a result it became possible to store the
negatives elsewhere under the best conditions.
As a result of recent technical developments the darkroom activities have radically decreased and the assistants have been given the opportunity to start photographing on location too. So nowadays five photographers take care of the ever increasing flow of photo
assignments. The collection still gets its additions mainly through internal assignments and through projects
on behalf of publications. The typical monument
photography keeps on being practised by the photographers of the Netherlands Department for

Vanaf de jaren zestig ontwikkelde zich ook langzaam
maar zeker een extern publiek voor de fotocollectie.
Zeker nadat in 1973 een speciaal voor de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg gerestaureerd en inwendig
geschikt gemaakt monument aan het Broederplein in
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Zeist was betrokken, nam het aantal bezoekers van het
Foto- en Tekeningenarchief toe. Velen kwamen juist
voor de fotocollectie en dit leidde tot een groeiend aantal nabestellingen, opdrachten voor het vervaardigen
van afdrukken van de bestaande negatieven. Naast het
afdrukken van nieuwe foto's en het verwerken van de
nabestellingen, verzorgden de laboranten ook het vele
reprowerk, vooral ten behoeve van het interne wetenschappelijk onderzoek.
In de loop van de jaren tachtig werd voor bepaalde
opdrachten -interieurs, schilderingen, glas in lood de kleurenfotografie geintroduceerd. Toch worden
heden ten dage nog steeds meer opnamen in zwart-wit
dan in kleur gemaakt, dit omdat architectuur zich in
veel opzichten beter zonder kleur laat vastleggen. Een
zeer recente ontwikkeling is de overgang naar het digitale beeld, nog nauwelijks de digitale opname, maar
wel al volop de digitale aanpak van nabestellingen en
ander voormalig dokawerk. Een van de voordelen
hiervan is het feit dat de belangrijke en kwetsbare
negatievencollectie ontzien kan worden. Gescand en
geprint wordt nu namelijk van de afdrukken in de collectie. Hierdoor is het mogelijk geworden de negatieven onder optimale condities elders onder te brengen.
Als gevolg van de recente technische ontwikkelingen is
het dokawerk in omvang sterk verminderd en hebben
de voormalige laboranten de gelegenheid gekregen
ook op locatie te gaan fotograferen. Hierdoor neemt
tegenwoordig een vijftal fotografen de immer groeiende foto-opdrachtenstroom voor zijn rekening. Nog
steeds is het zo, dat de collectie vooral wordt aangevuld door de interne foto-opdrachten en door de fotoprojecten ten behoeve van publicaties. De typische
monumentenfotografie wordt door de fotografen van
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg nog volop
beoefend. Daarnaast lijkt er echter de laatste tijd af en
toe wat ruimte te komen voor een persoonlijker benadering van het gebouwde erfgoed door de fotograaf.
Dit is met name zichtbaar in bepaalde foto-opdrachten
die zich richten op relatief nieuwe onderwerpen binnen de monumentenzorg, zoals het industriële gebouw
in vol bedrijf (zie pagina 68 en 110) of het "gewone",
onopgesmukte interieur (zie pagina 61).
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, midden in
de omvorming tot professioneel landelijk kennis- en
informatiecentrum, beschouwt zijn Fotografische

Conservation. Recently however some room seems to
develop for a more personal approach from the photographer towards the building. This shows especially in
certain photo assignments which aim at relatively new
themes within monument conservation, such as the
industrial building in full use (see page 68 and 110) or
the "ordinary", unadorned interior (see page 61).
The Netherlands Department for Conservation, at this
very moment in the midst of the transformation into a
professionally operating national centre for knowledge
and information, regards its Photography Department
perhaps more than ever as an indispensable "instrument" to reach its goals. The photographic product of
this department is in fact one continuous acquisition
for the photo collection, which keeps on expanding
upon the foundation laid some hundred years ago.
Except through the "own" photography the collection
is also still being enriched with photographs that come
from elsewhere and that sometimes, when a whole collection is acquired, come in in enormous quantities.
In 1951 for instance the Netherlands Department for
Conservation acquired the glass plate negatives which
C.J. Steenbergh made between 1910 and 1930 for the
Dutch magazine Buiten. This important acquisition
was cleansed thoroughly according to the then prevailing standard: if the monuments were more or less
prominently depicted, then the plate was included in
the collection; if this was not the case, the plate was
destroyed. In this way lovely photographic material
disappeared, including many photographs of the
landscape in particular, on which monument conservation would today judge quite differently. The
remaining plates, 2500 in all, were all printed by Flip
Delemarre. Since then they form an important, much
asked for part of the collection. In quality the photographs of Steenbergh are without exception of a high
standard. In the choice of subjects and the way of
showing them, the larger part can be described as
monument photography, but in some of his pictures
Steenbergh could sometimes choose for surprising
combinations (see page 192) or an unexpected detail
(see page 127).
The Steenbergh glass plates for a long time formed the
only more or less sizeable collection, which the
Netherlands Department for Conservation obtained
second-hand as it were. Only in the recent past has the
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Afdeling thans misschien wel meer dan ooit als een
onmisbaar "instrument" om zijn doelstellingen te verwezenlijken. Het fotografisch product van deze afdeling is in feite één doorlopende aanwinst ten behoeve
van de fotocollectie, die zo blijft doorgroeien op het
fundament dat honderd jaar geleden werd gelegd.
Behalve door de "eigen" fotografie, wordt de collectie
ook nog steeds verrijkt door foto's die van elders
afkomstig zijn en die soms, bij de verwerving van een
hele collectie, in een enorme hoeveelheid tegelijk bin-
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Department started acquiring actively in this field.
Thus an interesting collection of slides on Dutch windmills was bought, made in the sixties by a photographer, who unfortunately up till now is still unknown
(see page 80-81, 116 and 140).
The slides in this collection often show their subjects in
an original, sometimes even playful way, but the documentary aspect is certainly not disregarded. That the
shots are in colour and date from a time that many
windmills had not yet been restored, makes the collec-

nenkomen. Zo verkreeg de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg in 1951 de glasnegatieven die C.J.
Steenbergh in de jaren tien en twintig vervaardigde
voor het tijdschrift Buiten. Deze belangrijke aanwinst
werd volgens de destijds geldende norm rigoureus
geschoond: stonden er monumenten min of meer prominent op afgebeeld, dan werd de plaat in de collectie
opgenomen; was dit niet het geval, dan volgde vernietiging. Zo verdween prachtig fotografisch materiaal,
waaronder met name veel landschapsfoto's, over het
belang waarvan de monumentenzorg heden ten dage
heel anders zou oordelen. De overgebleven platen,
2500 in getal, werden alle door Flip Delemarre afgedrukt. Zij vormen sindsdien een belangrijk, veelgevraagd onderdeel van de collectie. Kwalitatief zijn
Steenberghs foto's zonder uitzondering van zeer hoog
niveau. In de onderwerpkeuze en manier van in beeld
brengen is het merendeel te omschrijven als monumentenfotografie, maar hij koos in zijn opnamen soms
ook verrassende combinaties (zie pagina 192) of een
onverwachte beelduitsnede (zie pagina 127).
De Steenbergh-glasplaten vormden lange tijd de enige
min of meer omvangrijke fotografische collectie die
door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als het
ware antiquarisch werd verworven. Pas in het recente
verleden is de dienst op dit terrein actiever gaan acquireren. Zo werd een interessante collectie kleurendia's
van Nederlandse molens aangekocht, in de jaren omstreeks 1960 gemaakt door een helaas tot heden onbekende fotograaf (zie pagina 80-81, 116 en 140). De dia's
in deze collectie tonen hun onderwerp vaak op originele, soms zelfs speelse wijze, maar het documenterende aspect is zeker niet verwaarloosd. Dat de opnamen
in kleur zijn en stammen uit een tijd dat veel molens
nog niet gerestaureerd waren, maakt de collectie voor
de monumentenzorg extra belangrijk.
In 1994 kreeg de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
de beschikking over een groot deel van de fotocollectie
van het voormalige Lichtbeeldeninstituut. Deze in
Amsterdam gevestigde instelling fotografeerde vooral
tussen de beide wereldoorlogen in heel het land tal
van steden, dorpen en landschappelijke situaties, veel
bouwkunst, maar daarnaast ook beeldende kunst en
kunstnijverheid. De omvangrijke collectie foto's en
negatieven die van deze vooroorlogse activiteit getuigde en die lange tijd was bewaard bij de Amsterdamse
Rijksacademie van Beeldende Kunsten, werd bij de

tion for monument conservation all the more important.
In 1994 the Department obtained a large part of the
photographic collection of the former
Lichtbeeldeninstituut [Institute for Slides]. This
Amsterdam based institute photographed chiefly
between the two World Wars throughout the country
the many towns, villages and rural situations, a lot of
architecture, but also fine and decorative arts. The sizeable collection of photographs and negatives, which
testify to this pre-war activity and which were for a
long time preserved by the Amsterdam Art Academy,
was split in two at the transfer: the material concerning
the moveable heritage went to the Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie [Netherlands Institute
for Art History] and the remaining part was housed
with the Department (see page 157 and 224). The study
into the history of the Lichtbeeldeninstituut and the
inventory of the collection are not yet finished, but it is
already clear that this new acquisition fills many voids
in the photographic collection, for instance in the fields
of the younger architecture, industrial buildings and
the Dutch landscape.
An enrichment of the same size and importance was
the acquirement in 1999 of the archives of the
Grafische Kunstinrichting "Brinio" [Company for
Graphical Art "Brinio"]. From 1908 into the Second
World War this Rotterdam firm concentrated on
publishing picture postcards. For this several photographers made pictures everywhere across the country,
with which they tried to obtain orders for the production of picture postcards. At first the emphasis lay on
topographic pictures of towns and countryside (see
page 129), but in the 1920s and 1930s it shifted more
and more to the coverage of churches and ecclesiastical
buildings, like monasteries, hospitals, orphanages and
schools. The Brinio archive, consisting of many thousands of glass plate negatives, prints and cards, as well
as an amount of account books, letters and negative
books, show impressively the use of the public space
and of architecture: the industrial building and the
hospital, the train station and the convent. It thus contains many pictures with people, many interiors too,
and is therefore a fantastic addition to the classical
monument photography in the collection of the
Department. Special attention must be paid to the
younger architecture of the period 1850 —1940, which
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overdracht in twee delen gesplitst: het materiaal
betreffende het roerend erfgoed ging naar het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, het
overige werd bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg ondergebracht (zie pagina 157 en
224). Het onderzoek naar de geschiedenis van het
Lichtbeeldeninstituut en de inventarisatie van de collectie zijn nog niet afgerond, maar duidelijk is al wel
dat door deze aanwinst veel lacunes in de fotocollectie,
bijvoorbeeld op het gebied van de jongere bouwkunst,
de gebouwen van bedrijf en techniek en het
Nederlandse landschap, zijn opgevuld.
Een verrijking van vergelijkbare omvang en vergelijkbaar belang was de verwerving in 1999 van het archief
van de Grafische Kunstinrichting "Brinio". Dit
Rotterdamse bedrijf legde zich van 1908 tot in de
Tweede Wereldoorlog toe op de uitgave van prentbriefkaarten. Hiertoe werden door diverse fotografen
overal in den lande opnamen gemaakt waarmee men
vervolgens probeerde ter plaatse opdrachten voor het
leveren van prentbriefkaarten in de wacht te slepen.
Lag het accent aanvankelijk op topografische opnamen
van stad en land (zie pagina 129), in de jaren twintig
en dertig kwam het steeds meer te liggen op reportages van kerken en kerkelijke instellingen zoals kloosters, ziekenhuizen, weeshuizen en scholen. Het Brinioarchief, bestaande uit vele duizenden glasnegatieven,
afdrukken en kaarten, benevens een hoeveelheid kas-,
brieven- en negatievenboeken, geeft een indringend
beeld van het toenmalige gebruik van de openbare
ruimte en van de architectuur: het industriegebouw en
het ziekenhuis, het station en het klooster. Het bevat dus
veel opnamen met mensen, veel interieurs ook, en is
daardoor een fantastische aanvulling op de klassieke
monumentenfotografie in de collectie van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. Hierbij moet speciaal worden gewezen op de jongere bouwkunst, uit de periode
1850-1940, die pas in de laatste decennia binnen het blikveld van de monumentenzorg is gekomen. Brinio toont
in talloze beelden deze bouwkunst volop in gebruik,
soms ook in aanbouw (zie pagina 154-155), beelden
zoals wij ze heden ten dage niet meer kunnen maken,
beelden van een nabij en tegelijk oneindig ver verleden.

IJsbrand Heins
1999
Muurschilderingg van
Chris Lebeau in de
Oud-Katholieke kerk aan
de Zoeterwoudsesingel
g
te Leiden

has only in the last decades come within the perspective of monument conservation. Brinio shows in innumerable pictures the abundant use, and sometimes
the building (see page 154-155), of this architecture:
pictures as we nowadays can not make anymore,
pictures so near and at the same time so very far away.
In the end it is fitting to dwell shortly on a recent
development within the Netherlands Department for
Conservation, which could be called "internal acquisition". This development concerns the old photographic
prints which, coming from the Mulder office as well as
from other predecessors of the Department, have long
led a hidden existence. Much of this photography
ended up in the photo boxes of the collection, trimmed
and sometimes badly mutilated. Other photo's were,
often because of their large size, laid away long ago
and forgotten in the vaults of the Department.
Sometimes these photographs were reproduced and
the reproductions added to the collection, but more
than once this must have led to giving away or
destroying the original old print. The information as
regards content had been saved; why still keep that old
and yellowed photo?
Recently the old photographic prints are dealt with in

Ten slotte is het goed, kort stil te staan bij een recente
ontwikkeling binnen de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg die als "interne acquisitie" zou kun-
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nen worden omschreven. Deze ontwikkeling betreft de
oude fotografische afdrukken die, zowel van het
bureau Mulder als van de andere voorgangers van de
dienst afkomstig, zeer lang een verborgen bestaan hebben geleid. Veel van deze fotografie is, bijgesneden en
daarbij soms ernstig gemutileerd, in de te raadplegen
dozen van de fotocollectie terechtgekomen. Andere
foto's waren, vaak wegens hun te grote formaat, al
lang geleden in de kluizen van de dienst ter zijde
gelegd en vergeten. Soms is er van deze foto's wel een
reproductie gemaakt, die dan in de collectie werd
opgenomen, maar meer dan eens zal dit tot gevolg
hebben gehad dat de originele oude afdruk is weggegeven of vernietigd. De inhoudelijke informatie was
immers behouden; waarom zou men dan nog die oude
vergeelde foto bewaren?
De laatste jaren wordt met de oude afdrukken heel
anders omgesprongen. Nu ook gewaardeerd als tastbare voortbrengselen van de vroege fotografische kunst,
als cultureel erfgoed in zichzelf, worden ze successievelijk uit de dozen gehaald, waar ze door het continu
raadplegen van de collectie snel achteruitgaan, worden
ze geconserveerd en verantwoord herverpakt en worden hun gegevens in een aparte catalogus ondergebracht. De collectie oude afdrukken die zo ontstaat,
levert voortdurend verrassingen op. Enkele daarvan
zijn ook in dit boek terug te vinden. Zo werden drie
grote afdrukken van Maurits Verveer ontdekt, uit
omstreeks 1875, en kwamen er foto's van onder anderen Pieter Oosterhuis, Maria Hille, E.F. Georges,
Berend Zweers en B.W. Arendsen te voorschijn. Voorts
bleek de dienst fraaie series te bezitten van de te slechten stadspoorten en vestingwerken van Maastricht,
Bergen op Zoom, Breda en Groningen, van de marinegebouwen te Vlissingen, van de Sint-Janskathedraal in
Den Bosch en van de Oldehove te Leeuwarden, om
maar enkele voorbeelden te noemen. Er dook een doos
met een collectie glasplaten van kunstschilder/restaurator/fotograaf Jan Roelof van Nijendaal op en er bleken honderden kabinetfoto's van stadsgezichten en
individuele monumenten in de collectie prentbriefkaarten verstopt te zitten. Bovendien kwam aan het
licht dat destijds - ter vergelijking - ook foto's van
monumenten buiten de landsgrenzen (met name in
België, Duitsland en Italië) waren verzameld.
Wie met een goed oog voor de fotografie en met interesse in haar historische ontwikkeling zo'n rijk en

a completely different way. Also valued as tangible
products of the early photographic art, as cultural heritage in itself, they are now successively taken out of
the boxes, in which they deteriorate rapidly as a result
of the continuous consulting of the collection; they are
preserved and well packed and their data are stored in
a separate catalogue. The collection of old photographic prints which develops as a result, produces surprises continually. Some of these surprises one can find in
this book. Apart from the fantastic find of three large
prints by Maurits Verveer, from around 1875, photographs from among others Pieter Oosterhuis, Maria
Hille, E.F. Georges, Berend Zweers en B.W. Arendsen
emerged. Upon search the collection produced also
fine series of the city gates and fortifications of
Maastricht, Bergen op Zoom, Breda en Groningen from
around 1870, all photographed shortly before demolition, of the navy base of Flushing, of the cathedral of St
John in 's-Hertogenbosch and of the Oldehove tower
in Leeuwarden, to name but a few examples. A large
box popped up, containing a collection of glass plate
negatives from painter/ restorer/photographer Jan
Roelof van Nijendaal and the collection of picture postcards turned out to hide hundreds of cabinet photo's
of townscapes and individual monuments. Beside
that it turned out that at the time - for reasons of comparison - all sorts of photographs of monuments outside the country (especially in Belgium, Germany and
Italy) were collected.
Whoever, with a keen eye for photography and an
interest in photographic history, has the opportunity to
enter such a rich and not yet exploited area, feels like
he is continually conjuring up beautiful new acquisitions from out of nowhere. This "internal acquisition"
will keep on producing surprises for some time to
come: fine photographs, important photohistorical
data and interesting finds that contribute to the history
of monument conservation.
With one such find, small but in a way significant, I
want to close this introductory article. On the backside
of a snapshot which shows the southside of the
Reformed church of Koudekerk aan de Rijn, it reads in
characteristic handwriting: "taken in July 1904 - standing on a ladder against a small shed -journey by bike
- H.J. Jesse - architect". The photo in itself is not very
special, but in combination with the text it becomes a
document. For the moment we remain curious about
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onontgonnen gebied mag betreden, heeft het gevoel
dat hij bij voortduring mooie aanwinsten uit het niets
te voorschijn tovert. Deze "interne acquisitie" zal nog
een tijdlang met regelmaat blijven verrassen: met
mooie foto's, met voor de fotohistorie belangrijke gegevens én met inhoudelijke vondsten die de geschiedenis
van de monumentenzorg steeds verder inkleuren.
Met zo'n inhoudelijke vondst, klein maar in zekere zin
veelzeggend, wil ik dit inleidende artikel besluiten. Op
de achterzijde van een "snapshot" waarop de zuidzijde
van de Hervormde kerk te Koudekerk aan de Rijn is te
zien, staat in een karakteristiek handschrift te lezen:
"opgenomen in juli 1904 -staande op een laddertje
tegen een schuurtje - reis per fiets - H.J. Jesse - architect". De foto is op zichzelf niet erg bijzonder, maar in
combinatie met de tekst wordt het een document.
Nieuwsgierig blijven we vooralsnog naar hoe dit document in de collectie terechtkwam. Had Jesse, architect
van onder meer de in neorenaissance-stijl opgetrokken
Nieuwe kerk in Katwijk aan Zee, beroepshalve contacten met monumentenzorg? En betroffen die de kerk
van Koudekerk aan de Rijn? Of gaat het hier om een
toeristisch kiekje voor eigen gebruik, dat - via een
omweg - in de collectie verzeild raakte? Het zijn
maar enkele van de ontelbare vragen die op antwoord
wachten.
Het onderzoek naar de fotocollectie van de Nederlandse
monumentenzorg en haar "verzamel-geschiedenis" is
hiermee geopend.

H.J. Jesse

Juli

1904

De Hervormde kerk te
Koudekerk aan de Rijn
1

how this document ended up in our collection. Did
Jesse, architect of for instance the neorenaissance
Nieuwe kerk in Katwijk aan Zee, have professional
relations with monument conservation? And did these
relations concern the church of Koudekerk aan de
Rijn? Or is this just a tourist snapshot taken for own
use, which - by a circuitous route -landed in the
collection? These are but a few of the countless
questions that wait to be answered.
The research into the photocollection of the Dutch
monument conservation and her "collection history"
has begun.
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Flip Delemarre

mei 1960

Kapbeschot
van de
p
Hervormde kerk van
Oosterblokker

(4,

245

,

A. Elliott
ca 1910
Landhuis in Ida's Valley in Stellenbosch,
Zuid-Afrika

246

Anoniem
ca 1930

Gevelwand aan de Nieuwezijds Kolk,
Amsterdam

247

e

CD—b0
Gerard Dukker

juni 1971
Snijraam

g uit het huis

afkomstig

Rouaanse Kaai 75 te

Middelburg

248

Gerard Dukker
september
1999

Torenuurwerk in de
Hervormde kerk van
Winkel

249
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TECHNISCHE GEGEVENS /TECHNICAL DATA

Moderne kleurendruk
20 x 20
53 Daglichtcollodiumzilverdruk
22,5 x 17
54 Ontwikkelgelatinezilverdruk
19,7 x 14
55 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,5 x 23,3
56 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,5 x 21,6
57 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,4 x 22,7
58 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,8 x 17,5
59 Ontwikkelgelatinezilverdruk
15,2 x 21,5
60 Dia kleur afgedrukt op cibachrome; 18 x 18
61 Moderne kleurendruk
20 x 17,6
62 Albuminedruk, kabinetfoto
15 x 9,7
63 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,5 x 13,8
64 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,7 x 24,4
65 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,3 x 22
66 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16 x 22,4
67 Ontwikkelgelatinezilverdruk,
omstreeks 1952 vervaardigd van
oud glasnegatief; 23 x 16,6
68 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,9 x 22
69 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,7 x 17,7
70 en 71 Moderne kleurendrukken
17,6 x 20,2 (2x)
72 Albuminedruk
19 x 16
73 Daglichtcollodiumzilverdruk
16,8 x 22,8
74 Ontwikkelgelatinezilverdruk
23,2 x 27
75 Daglichtgelatinezilverdruk
27 x 20,1
52

Albuminedruk = Albumenrint
P
Daglichtcollodiumzilverdruk
= Collodion pprinting-out
paper
g PP
g
printing-out
Daglichtgelatinezilverdruk = Gelatin
rintin pape
-out a er
kleur = Colour transparency
P
Y
Digitale
g Pprint
g Pprint = Digital
Kooldruk = Carbonrint
P
Moderne afdruk = Modernrint
P
Moderne kleurendruk = Modern colourrint
p
Ontwikkelgelatinezilverdruk
= Gelatin developing-out a er
gPp
Ouder negatief
= Older negative
g
g
Oudlasne
atief
=
Old
glass
g
g
g negative
g
Platinadruk = Platinumrint
P
Onderstaande lijst geeft
per Pg
pagina en
g
p
er afgedrukte
foto de technische term
P
g
voor hetebruikte
fotografisch
g
g
procédé,
rocédé alsmede de afmetingen
g in
e tenzijl anders aan gg
centimeterse
ven waarbij de hoogte
g steeds voorafgaat aan de breedte.
Ontwikkelgelatinezilverdruk
detail; het geheel meet 22,9 x 16,7
8 Ontwikkelgelatinezilverdruk
37 x 27,8
10 Albuminedruk, stereofoto
8,2 x 7,5 (2x)
11 Daglichtgelatinezilverdruk
20,3 x 27,5
13 Albuminedruk
16,6 x 23,8 (met afgeronde hoeken)
14 Albuminedruk
19,1 x 10,3
16 Ontwikkelgelatinezilverdruk
23,4 x 16,7
19 Dia kleur
4 x 5 inch
21 Albuminedruk
31,1 x 41,6
22 Ontwikkelgelatinezilverdruk
23,5 x 17,2
24 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17 x 17,3
26 Moderne afdruk van oud
glasnegatief; 23,2 x 17,6
2

Ontwikkelgelatinezilverdruk
35,4 x 28,8
30 Ontwikkelgelatinezilverdruk
15,5 x 22
31 Albuminedruk
20,5 x 16,2
32 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,9 x 16,5
33 links Digitale print van oud
glasnegatief; 24 x 18
33 rechts Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,7 x 16,6
35 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,7 x 22,8
37 Dia kleur
6x6
38 Ontwikkelgelatinezilverdruk
15,4 x 21
41 Ontwikkelgelatinezilverdruk
15,7 x 22
42 Daglichtcollodiumzilverdruk
48,2 x 37,4
45 Albuminedruk, kabinetfoto
13,8 x 10
47 Moderne kleurendruk
20 x 18,4
49 Daglichtgelatinezilverdruk
8,1 x 11,2
50 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16 x 10,5
51 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,8 x 23,5
29
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Albuminedruk
20 x 25,4
77 Ontwikkelgelatinezilverdruk,
omstreeks 1952 vervaardigd van
oud glasnegatief; 23 x 16,7
78 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,7 x 23
79 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,7 x 22,8
80 en 81 Dia's kleur
6 x 6 (2x)
82 Albuminedruk
9,6 x 15,8
83 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17x22,7
84 Ontwikkelgelatinezilverdruk
21,5 x 15,3
85 Ontwikkelgelatinezilverdruk
23,7 x 16,4
86 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17 x 12
87 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,4 x 23
88 Ontwikkelgelatinezilverdruk
23,2 x 17,2
89 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,7 x 17,7
90 Moderne kleurendruk
14,8 x 21,2
91 Moderne kleurendruk
13,7 x 20,3
92 Daglichtcollodiumzilverdruk
18,5 x 37,1
93 Platinadruk
29,8 x 40,2
94 Albuminedruk
21,5 x 16,3
95 Ontwikkelgelatinezilverdruk
15,5 x 19
96 Daglichtcollodiumzilverdruk
17,4 x 22,8
97 Ontwikkelgelatinezilverdruk
23,3 x 17,7
98 Digitale print van ouder negatief
24 x 18,7
99 Digitale prints van oudere
negatieven; 20 x 20 (4x)
76

Photographic van J. W. Gerstesih:tuiir Zirninerrnaus

s

te Middelburg.

13
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,Autotvxe inaitérable.

100 Daglichtcollodiumzilverdruk

28,1 x 38,2
kleur
4 x 5 inch
102 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17 x 22,6
103 Daglichtgelatinezilverdruk
23 x 17,3
104 Albuminedruk
49 x 19,8
105 Ontwikkelgelatinezilverdruk
23,2 x 17
106 Daglichtgelatinezilverdruk
22,5 x 16,8
107 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,7 x 22,7
108 Ontwikkelgelatinezilverdruk
18 x 23,5
109 Moderne kleurendruk
18 x 18
110 Ontwikkelgelatinezilverdruk
15,2 x 21,4
111 Ontwikkelgelatinezilverdruk
23,6 x 16,6
112 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,6 x 17,3
113 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,5 x 23,5
114 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17 x 16,8
115 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,3 x 17,4
116 Dia kleur
6x6
117 Ontwikkelgelatinezilverdruk
18 x 22,8
118 Daglichtcollodiumzilverdruk
15,2 x 10
119 Moderne afdruk van oud glasnegatief; 23,9 x 17
120 Ontwikkelgelatinezilverdrukken
16 x 37,5
(montage van 2 opnamen)
121 Ontwikkelgelatinezilverdrukken
16,2 x 37,5
(montage van 2 opnamen)
101 Dia

122 Daglichtcollodiumzilverdruk

Daglichtcollodiumzilverdruk
29 x 22,7
146 Kooldruk
30,9 x 40,2
147 Kooldruk
29,9 x 44,8
148 Ontwikkelgelatinezilverdruk
21,5 x 17,1
149 Albuminedruk
33,6 x 26,7
150 Moderne kleurendruk
14,4 x 21,5
151 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17 x 22,8
152 Albuminedruk
25,5 x 20,3 (met inbelicht bijschrift)
153 Ontwikkelgelatinezilverdruk,
omstreeks 1952 vervaardigd van
oud glasnegatief; 17 x 23,3
154 en 155 Ontwikkelgelatinezilverdrukken
17 x 23 (4x)
156 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,5 x 19,5
157 Ontwikkelgelatinezilverdruk
(achtergrond gehoogd met zwarte
retouche); 19,4 x 16,5
158 Ontwikkelgelatinezilverdruk (ten
dele met de hand ingekleurd)
28,2 x 37,8
159 Ontwikkelgelatinezilverdruk
38 x 28,7
160 Ontwikkelgelatinezilverdruk
23 x 17,3
161 Ontwikkelgelatinezilverdruk
21,4 x 16,7
162 Ontwikkelgelatinezilverdruk
28,5 x 37,8
145

23 x 17
123 boven Daglichtgelatinezilverdruk

8,2 x 11,1
123 onder Daglichtgelatinezilverdruk
10,8 x 8,2
124 Dia kleur
6x6
125 Albuminedruk
35,7 x 24,3
126 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22 x 16,6
127 Ontwikkelgelatinezilverdruk,
omstreeks 1952 vervaardigd van
oud glasnegatief; 23,5 x 17,3
128 Albuminedruk
21,8 x 27,8
129 Daglichtgelatinezilverdrukken
12 x 16 (2x)
130 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,1 x 17,4
131 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,2 x 17,4
132 Moderne kleurendruk
14,8 x 21,5
133 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,3 x 21,8
134 en135 Ontwikkelgelatinezilverdrukken
22,8 x 29,1 (4x)
136 Albuminedruk
20 x 26
137 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,8 x 22,5
138 Ontwikkelgelatinezilverdruk
23 x 17
139 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,8 x 16,9
140 en 141 Dia's kleur
6 x 6 (2x)
142 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,5 x 22,6
143 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,5 x 22,7
144 Daglichtcollodiumzilverdruk
29 x 22,4

163 Daglichtcollodiumzilverdruk

17,1 x 23
164 Platinadruk

39 x 28,5
165 Albuminedruk

30,9 x 38,2
166 Moderne kleurendruk
19,7 x 17,2
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167 Daglichtgelatinezilverdruk

27,6 x 20,6
168 Ontwikkelgelatinezilverdruk

16,7 x 20
169 Ontwikkelgelatinezilverdruk,
omstreeks 1952 vervaardigd van
oud glasnegatief; 17 x 23,4
170 Ontwikkelgelatinezilverdruk
24 x 17,7
171 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,2 x 11,8
172 Albuminedruk
20 x 26,1
173 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,4 x 23,1
174 Dia kleur
6x6
175 Ontwikkelgelatinezilverdruk
21;7 x 17,2
176 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22 x 16,5
177 Daglichtgelatinezilverdruk
22,8 x 16,8
178 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,3 x 22,8
179 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,2 x 22
180 boven

Ontwikkelgelatinezilverdruk
15,3 x 23,5
180 onder

Ontwikkelgelatinezilverdruk
13,3 x 23,5
181 Digitale print van ouder negatief
19,3 x 15
182 Moderne kleurendruk
19,8 x 17,8
183 Moderne kleurendruk
17,5 x 20,2
184 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17 x 19,9
185 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,1 x 22,6
186 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,5 x 24

187 Ontwikkelgelatinezilverdruk
20,3 x 17,3
188 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,7 x 22,8

lucht gehoogd
met witte retouche); 20,4 x 34,4
190 Moderne kleurendruk
189 Albuminedruk (de

18,2 x 20,2
191 Moderne kleurendruk
20,3 x 19,5
192 Ontwikkelgelatinezilverdruk,

omstreeks 1952 vervaardigd van
oud glasnegatief; 23 x 17,1
193 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,6 x 17
194 Ontwikkelgelatinezilverdruk
14 x 21,6
195 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,7 x 22,2
196 Ontwikkelgelatinezilverdruk,

omstreeks 1952 vervaardigd van
oud glasnegatief; 23 x 17
197 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,8 x 16,7
198 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,8 x 17
199 Mode rn e kleurendruk
19 x 24,5
200 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,6 x 23
201 Ontwikkelgelatinezilverdruk
20,9 x 15,1
202 Ontwikkelgelatinezilverdruk
12 x 16,8
203 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17 x 23
204 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,7 x 16,5
205 Ontwikkelgelatinezilverdruk
22,7 x 17
206 Dia kleur
6x6
207 Mode rne afdruk van oud

glasnegatief; 22,8 x 16,5
208 Ontwikkelgelatinezilverdruk
16,5 x 22,6

209 Moderne afdruk van oud

233 Ontwikkelgelatinezilverdruk

glasnegatief; 18 x 24

17 x 22,3

210 Ontwikkelgelatinezilverdrukken

234 Albuminedruk
19 x 24,2 (ovaal)

16,7 x 16,7 (4x)
211 Ontwikkelgelatinezilverdruk

154 / 155

235 Ontwikkelgelatinezilverdruk

23 x 18

17,3 x 23

212 Ontwikkelgelatinezilverdruk

aat42-Utrecht

236 Ontwikkelgelatinezilverdruk

17,2 x 23

22,8 x 17,1

213 Ontwikkelgelatinezilverdruk

237 Ontwikkelgelatinezilverdruk

17,7 x 23,1

163

22,2 x 17,3

214 Moderne kleurendruk

238 en 239 Ontwikkelgelatine-

21,5 x 15

zilverdrukken

215 Ontwikkelgelatinezilverdruk

15 x 21,5 (2x)
240 Digitale print van

23,3 x 14,4

mode rne

kleurendruk

216 Albuminedruk
29,1 x 40,2

26,8 x 20,1
241 Moderne kleurendruk

217 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,2 x 22,8

165

18,2 x 20

218 Ontwikkelgelatinezilverdruk

242 en 243 Ontwikkelgelatine-

23,8 x 17,6

zilverdrukken

219 Ontwikkelgelatinezilverdruk

17,8 x 23 (2x)

17,9 x 17,3

244 Daglichtgelatinezilverdruk

220 Ontwikkelgelatinezilverdruk

22,2 x 16,7

17,3 x 22,5

170

245 Ontwikkelgelatinezilverdruk

221 Ontwikkelgelatinezilverdruk

22 x 17

17,2 x 17,4

246 Daglichtgelatinezilverdruk
15,8 x 20,4

222 Ontwikkelgelatinezilverdruk
17,4 x 23

247 Ontwikkelgelatinezilverdruk

223 Moderne kleurendruk

17,4 x 23,3

17,2 x 20,2

248 Ontwikkelgelatinezilverdruk

224 Ontwikkelgelatinezilverdruk

16,9 x 23,1

22 x 16,5

249 Ontwikkelgelatinezilverdruk

225 Albuminedruk

202

18 x 15,2

24,3 x 17

NTBf ELDEM-lNSiITUUT
RIJKSJ^fJlpEMlé v. B. K.
AMSTERDAM

226 Ontwikkelgelatinezilverdruk
19 x 21,5
227 Ontwikkelgelatinezilverdruk
224

15,5 x 21,7
228 en 229 Ontwikkelgelatinezilverdrukken; 16,3 x 11 (2x)
230 Digitale print van

ouder nega ti ef

15,2 x 21,5

OTOUIt

231 Ontwikkelgelatinezilverdruk

%IF

HOOGt;r sTRe.;1T

21,3 x 14,8

M.h;1t# AR.

232 Ontwikkelgelatinezilverdruk
21,4 x 21,4
234
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DE RIJKSDIENSTFOTOGRAFEN/
THE PHOTOGRAPHERS OF THE DEPARTMENT

Flip
p (Godefridus Theodorus) Delemarre

Ton (Antonius Johannes) van der Wal

* 23-4-1921 te Haarlem
Begon als portretfotograaf in Haarlem; werkte daarna als reclame-, modeRijksdiens voor de
enortretfoto
raaf
^ fotograaf
J Rijksdienst
g bij de
g in Amsterdam; was
p
van 1949 tot g
1966 en werkte ten slotte tot 1986 als fotograaf
Rijksuniversitei Utrecht.
o het Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit
op

*28-5-1941 te Amsterdam
Werkte als fotolaborant en als fotograaf
bijJ een fotobureau in Amsterdam en
g
Rijksdiens
bijl de fotodienst van de Koninklijke
bijl de Rijksdienst
Koninklijke Luchtmacht; fotograaf
g
de Monumentenzorggsinds 1965.

Gerardusose ph) Dukker

* 18-11-1937 te Delft
Was achtereenvolgens
rep
orta gefoto raaf
g in Delft en
g en reclamefotograaf
g
van de Koninklijke
bijl de
Koninklijke Luchtmacht;, fotograaf
werkte
rk bijJde fotodienst
o
g
Rijksdienst voor de Monumentenzorggsinds 1960.
Paul van Galen

* 22-10-1949 te Jutphaas
Begon
van huwelijksre
J
portag
g als fotolaborant in Utrecht;^ werkte als fotograaf
es en als portretfotograaf
in
Driebergen
en
als
verkoper
van
foto-apparatuur
ges
pp
p
g
g
en
daarna op een kleurenlaboratorium en startte eigen
inr
ht • werkte
ut ec
e
gfotobedrijf;
fotograaf
bij
de
Rijksdienst
Rijksdienst
voor
de
Monumentenzorg
sinds
1974.
g
J
l^
g
I sbrand (IJsbrand Theodorus) Heins

* 10-3-1940 te Leiden
Koninklijk
Begon
g in een fotozaak in Leiden;^ werkte bijl de fotodienst van de Koninklijke
en daarna in een kleur- en zwart-wit-centrale in Bussum; kwam
in 1966 als fotolaborant bij
bij de Rijksdienst
Rijksdienst voor de Monumentenzorgg en werd
hier later fotograaf.
g
Joop (Johannesg
Petrus) de Koning
DE AUTEURS /THE AUTHORS

* 18-5-1940 te Tand'on
l P andan (Nederlands-Indië)
Begon
eg als fotolaborant in een fotozaak; kwam in 1961 als fotolaborant bijJ de
Rijksdienst
Rijksdienst voor de Monumentenzorgg en werd hier later fotograaf.
g

Drs. P. Don(1952) is kunsthistoricus. HijJ is sinds 1979 werkzaam bijl de

Loek (Louis Michiel) Tangel
g

Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Rijksdienst
PP l
g^ aanvankelijk als wetenschappelijk
medewerker, thans als hoofd van de afdelingg Documentaire Informatie.

* 23-7-1926 te Den Haag
Begon
g
g^ werkte achtereenvolgens
g in een fotohandel en fotostudio in Voorburg;
als fotograaf
bij
Shell
Nederland
en
als
free-lance
fotograaf
in Den Haag;g;
bij
g
werkte als fotograaf
voor een mijnbouworganisatie
in Canberra (Australië) en
J
g
g
daarna als free-lanceortretfoto
raaf
en
als
reclamefotograaf
YY
g
g in Sydney
p
(Australië); werkte als fotograafl
bij de Rijksdienst
Rijksdienst voor de Monumentenzorgg
van 1969 tot 1991; voert nazijnP
z pensioneringgfree-lance opdrachten
uit.
P

van 1956 tot
l
1982 bij) de Rijksdienst
Rijksdienst voor de Monumentenzorgg als wetenschappelijk
PP l medewerker. Hijl was van 1966 tot 1969 lector en van 1970 tot 1984 hoogleraar
in de
g
architectuurgeschiedenis
aan
de
Universiteit
van
Amsterdam
en
van
1984
tot
g
l
tij
1992 hoogleraar
in
de
kunstgeschiedenis
van
de
vroeg-christelijke
tijd
en
de
g
g
g
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
J g
Prof. dr. C.J.A.C. Peeters(1931) is kunsthistoricus. Hij

s5a

LITERATUUR /LITERATURE
Le Blanc, L.Jan Roelof Jacobus Jan van Nijendaal,
1 bij1
1
^ kunstenaars uit Wijk
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door Edwin Smithemaakt
tussen
1950
en
1970).
g
Barthes, R. La chambre claire. Note sur lahoto
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grafie. 's-Gravenha ge
%
g 1989.

in de 19 de
Boom M.
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g van de

fotografie 1839-1875. Amsterdam 1976.
CoPP
ens J., L. Roosens en K. van Deuren, "... door de enkele werking
$ van het
%rBelgi
van defotografie in Bel ië en Nederland,
licht ... ". Introductie en integratie

Robinson, C. en J. Herschmann, Architecture Transformed. A Historyy of the

Photographyo Buildings
om 1839 to the Present. New York London 1988.
%

Antwerpen
P 1989.
eeuw. De komst van de
CoPP
ens J., en anderen Het licht van de negentiende
g
Noord -Brabant. Eindhoven 1997.
fotografie in de provincie
l'

Schulte, A.G. en anderen (red.), Monumenten en oorlogstijd.
%1 Jaarboek

Don P. en anderen red. In dienst van het erfgoed. 1947 - Rijksdienst voor de

Senneville, G. de, Maxime Du Camp,un spectateur en a é du XIXe siècle.

Monumentenzor . Zwolle/Zeist 1995.

Paris

1996.

Monumentenzorg -1997. jaarboek Monumentenzorg. Zwolle/Zeist 1997.

Sontag,
g^ S., On Photography. New York 1977.
van de Monumentenzorg% in
Tillema, J.A.C., Schetsen uit deeschiedenis
%

"Van kerkgebouw
tot koepelconstructie.
Monumentenzorgg in beeld",
g
p
17
(maart
1997),17-19.
in: Nieuwsbrief Nederlands Fotogenootschap
%
p
Don, P. "Monumentale binnenruimten. Het interieur in de fotocollectie van
de Nederlandse monumentenzorg,
g- in: Nieuwsbrief Nederlands
1999 10-11.
Fo t o%enootschap 2 4 (december 1998/januari
J
kunstinrichting
te
Rotterdam.
De fotografie
in dienst
Don, P. "Eenrafische
g
g
g
Fotogenootschap
van derentbriefkaart"
in: Nieuwsbrief Nederlands
p 27
%
p
(december 1999),16-19.
Harrevelt, L. van, en A. de Wit, Architectuurfotografie, Architectuuragenda
2000. Rotterdam 1999.

Don, P.

Nederland. 's-Gravenha ge
g 1975.
van Nederlandse
Veen A. van, Pieter Oosterhuis [1816-1885], Monografieën
g

fotografen
3. Amsterdam 1993.
g
Veen A. van, J. Griinfeld en E. Schmitz, Jacob Olie Jbz [1834-1905],

10. Amsterdam 2000.
Monografieën
van Nederlandse fotografen
g

^

Venetië, R. van, en A. Zondervan, Geschiedenis van de Nederlandse architec-

tuurfotografie. Rotterdam 1989.
Viollet-le-Duc, E. Dictionnaire raisonné de l'architecture franÇaise du XIe au

XVIe siècle, tome VIII. Paris 1866.

en uitgeven
van een Inventaris
Jaarverslagen van de Rijkscommissie tot het opmaken
p
%
Geschiedenis en
van
Nederlandsche
Monumenten
en eene Beschrijving
van
de
7%

Wheeler, M. and N. Whiteley,
p o Memory.
y,Th e Lamp
rJ Ruskin,, Tradition and

Architecture. Manchester 1992.
Wolff, A. Dombau in Köln. Photo ra hen dokumentieren die Vollendung einer

Kunst, 1 (1903: Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van

Woensdagg 1 Juni 1904,^ no. 126) en 2-15 (1904-1918: los uitgegeven).
Paris 1925-1942.
Kaegi, W., Jacob Burckhardt. Eine Bio ra hie Band VI erster Halbband,
Basel/Stuttgart 1977, 295-305 (over de fotografie).
o the Pilgrimage Roads. Boston 1923.
^ A.,
Kingsley
Kin
A. Romanesque
p
q Sculpture
g Y Porter,

Kathedrale. Stuttgart
g 1980.

Jerphanion,G. de, Les églises rupestres de Ca adore.

^

Krabbe, C.P. Ambacht Kunst Wetenschap. Bevordering van de bouwkunst in

Nederland (1775-1880). Zwolle/Zeist 1998.

255

COLOFON /COLOPHON

Uitgave
%

Waanders Uitgevers, Zwolle
Redactie

P. Don (voorzitter)
P. van Galen
S.M.F. de Graauw
J.P.M. van den Heuvel
H.H.J. Kurvers
A.G. Schulte
R.J.A. van Suchtelen van de Haare (secretaris)
Redactieadres

Rijksdienst voor
de Monumentenzorg
g
Postbus 1001
3700 BA ZEIST
Vormgeving
%%

Roelof Koebrugge
gg bNO, Heerde
Druk

Waanders Drukkers, Zwolle
© 2000 Uitgeverij
l Waanders b.v., Zwolle
g
Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
g^
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
verveelwor
^ magg worden
voudi gd opgeslagen
in een geautomatiseerd
gegevensbestand,
g
gg
^of openbaar
p
l
hetzij
emaakt
in
enige
vorm
of
op
enige
wijze,
hetzij
elektronisch,
mechanisch,
g
,
^
P g
door fotokopieën,
opnamen, of opP welke andere manier dan ook, zonder
P
voorafgaande
schriftelijke
schriftelijke toestemmingg van de uitgevers.
g
g
All rights
g reserved. No ppart of this Ppublication mayY be transmitted in
any form
or any
means, electronic
or mechanical, including
by
Y
^
gphotocopy,
p
PY,
recording,
any
other
storage
and
retrieval
system,
without
the
prior
Y
Y
g^
g
P
P ermission in writing
g from thepublishers.
ISBN 90 400 9508 6
NUGI 923
Informatie over Waanders Uitgevers
is te vinden opp www.waanders.nl
^
Informatie over de Rijksdienst voor de Monumentenzorgg is te vinden oop
www.monumentenzor .nl

256

DE BOUWKUNST VEREEUWIGD
Foto's houden het moment vast; ze bewaren
het tijdelijke. De monumentenzorg, bij uitstek
gericht op vragen van behoud en van continuïteit,
maakt dan ook vanaf haar ontstaan gebruik van
de fotografie. Dit boek toont in een eigenzinnige
keuze een selectie van de beste foto's uit de
omvangrijke en veelzijdige, maar tot heden
nauwelijks bekende fotografische collectie van
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het
presenteert werk van meer dan vijftig fotografen
uit de periode vanaf 1870 tot heden en levert een
belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de
fotografie in Nederland. Tegelijkertijd is het een
fraai fotoboek, dat op een originele manier de
schijnwerper richt op de monumentenfotografi
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De bouwkunst verenigd. Fotografie voor monumentenzorg.
Architctuie Immortalized. Photography for Conservation

